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Digo-te os novos heróis chegarão, 
marchando ao compasso do nosso hino 
em que se entoaram as esperanças 
daqueles que com seu sangue generoso regaram 
a Pátria que hoje pisam os seus continuadores. 
Chegarão vindos dos campos, das bolanhas, das minas, 
a terra será livre na sua entrega amorosa e fecunda, 
sem temer a violação de bombas criminosas, 
a conspurcação de botas mercenárias. 
Chegarão, a paz temperando-se no sal do seu suor. (JOSÉ CARLOS 
SCHWARZ, 1977). 
 
 
A paz vive-se todos os dias, a paz é uma obra diária que exige um empenho 
de cada um a cada instância. […] É um bem essencial ou um maior bem 
que o homem possa ter. (FAFALI KOUDAWO, 2012). 



 

RESUMO 

 

Esta dissertação objetiva analisar as imagens de nação guineense tecidas por Odete 

Costa Semedo na obra No fundo do canto, inter-relacionando a construção da 

identidade nacional à afirmação da identidade individual empreendida pela voz 

poética. Pretende-se discutir como essa voz poética se constrói com a força da 

ancestralidade guineense e como, a partir da evocação de diversos aspectos da 

tradição oral e da história recente da Guiné-Bissau, o relato da nação é retomado no 

cantopoema. A autora prima pela revisão identitária e pela relação/tensão entre 

tradição guineense e tradições “estrangeiras”, das quais emerge uma revisão de 

formas discursivas e a criação de um gênero próprio: o cantopoema. As discussões 

que estruturam a dissertação visam à construção de concepções sobre o gênero 

cantopoema; à percepção das influências das cantigas de mandjuandadi na obra; à 

análise da presença do discurso épico e lírico, à luz de estudos sobre a modalização 

épica e a antiépica; à compreensão da problemática da nação guineense, tanto a 

partir de aspectos como Estado, território, diversidade étnica e linguística, quanto de 

conceitos sobre o assunto formulados pelos Estudos Culturais. A leitura da nação é 

poeticamente reconstruída na obra No fundo do canto, que se assenta em crítica à 

situação política do país, no desabafo face ao terror implantado pelo conflito armado 

de 1998-1999. Destacou-se que o cantopoema revela tensões decorrentes de uma 

oralidade recriada na escrita literária, inscreve a ancestralidade guineense e imagina 

uma nação literariamente construída. 

 

Palavras-chave: Guiné-Bissau. Odete Semedo. Cantopoema. Ancestralidade. 

Nação.



 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims at analyzing the images of the Bissau-Guinean nation woven 

by Odete Costa Semedo in the book No fundo do canto, interrelating the construction 

of the national identity with the search for the individual identity undertaken by the 

poetic voice. We intend to discuss how this poetic voice constructs itself with the 

strength of the Guinean ancestrality and how, from the evocation of diverse aspects 

of the oral tradition and Guinea-Bissau's recent history, the narration of the nation is 

resumed in the cantopoema (poem chant). The author stands out for the identity 

review and for the relation/tension between Guinean and “foreign” traditions, from 

which emerges a review of discursive forms and the creation of a particular genre: 

the cantopoema. The discussions that structure the dissertation aim at the 

construction of conceptions about the cantopoema genre; at the perception of the 

influences the mandjuandadi songs have over the literary work; at the analysis of the 

presence of the epic and lyric discourses, at the light of studies about the epic and 

antiepic modalizations; at the comprehension of the problematics of the Guinean 

nation, either from aspects like State, territory, ethnic and linguistic diversity or from 

concepts about the subject formulated by Cultural Studies. The reading of the nation 

is poetically reconstructed in the book No fundo do canto, which is based on the 

criticism towards the country's political situation, on the cry from the heart in face of 

the terror conducted by the armed conflict of 1998-1999. We highlight that the 

cantopoema reveals tensions that result from a recreated orality in the literary writing, 

it inscribes the Guinean ancestrality and it also imagines a literarily constructed 

nation. 

 

Keywords: Guinea-Bissau. Odete Semedo. Cantopoema. Ancestrality. Nation.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Guiné-Bissau é um dos cinco países africanos que compõem a Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa – CPLP. Ex-colônia de exploração de Portugal, 

serviu, por muito tempo, como centro de comércio de escravos. De lá, muitos negros 

fizeram a travessia do Atlântico para formar a mão de obra escrava do Brasil. Muito 

além da presença de sua força física, a cultura guineense é componente da matriz 

africana, que é um dos mais importantes traços da formação cultural brasileira. 

Tendo uma das mais bem-sucedidas lutas de libertação na África de língua 

portuguesa, a Guiné-Bissau conquistou a independência em 1973; a qual, porém, só 

foi reconhecida por Portugal em 1974. 

Embora observemos muitos avanços nas pesquisas sobre as literaturas 

africanas de língua portuguesa, a Guiné-Bissau continua a ser uma “estranha”, e sua 

literatura ainda é pouco conhecida. Ao nos debruçarmos sobre as literaturas daquele 

país, logo percebemos que ela está em pleno florescimento e que reclama, com 

urgência, o interesse acadêmico e a difusão de suas obras. A curiosidade de 

conhecer melhor as literaturas da Guiné-Bissau nos fez chegar ao cantopoema No 

fundo do canto, de Odete Semedo. Diante do convite à imersão na cultura ancestral, 

na sociedade, na história e na política do país, propomo-nos o desafio de fazer uma 

leitura da obra, indo em busca dos aspectos vários com os quais consideramos que 

essa obra dialoga. 

Maria Odete da Costa Semedo é autora de contos e poemas, além de 

ensaísta e grande estudiosa das literaturas da Guiné-Bissau. Os trabalhos literários 

publicados pela autora são: Entre o Ser e o Amar (poemas, 1996), SONÉÁ histórias 

e passadas que ouvi contar I (contos, 2000), DJÊNIA histórias e passadas que ouvi 

contar II (contos, 2000) e No fundo do canto (poemas, 2003; 2007). 

O lugar de enunciação de Odete Semedo é a Guiné-Bissau na atualidade, 

encarando o desafio do escombro (AUGEL, 2007a) dos anos de exploração colonial 

e das turbulências político-sociais que sucederam a independência, entre elas a 

eclosão do conflito armado de 1998-1999. Sob o pano de fundo do conflito, a autora 

elabora o relato poético da nação guineense, lançando mão de aspectos como a 

revisitação do imaginário ancestral, a crítica à situação de seu país e à corrupção 

política, o trauma da guerra, a desilusão diante do cenário de violência, o fracasso 

do projeto nacional e a frustração das utopias libertárias. Para tanto, as poesias se 
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deslocam entre o passado e o presente, desconstruindo para reconstruir 

poeticamente a nação. 

Ao proceder o seu relato poético, Odete Semedo registra a história atualizada 

da Guiné-Bissau, a partir da apresentação de eventos, figuras, situações, lugares, 

vivências afetivas e processos históricos. A voz poética percorre os movimentos 

temporais, refletindo sobre o passado cultural e histórico, analisando criticamente o 

presente e projetando um futuro diferente para o seu país. 

Nesse deslocamento temporal empreendido pelo cantopoema No fundo do 

canto despontam imagens da tradição guineense, profundamente visitada por Odete 

Semedo. Do diálogo com o imaginário ancestral advém tanto a forma de enunciação 

e a construção da voz poética quanto a fonte das imagens de nação que são 

evocadas. Vislumbrando um título que se justificasse enquanto síntese desse 

diálogo, e sobre o qual nos debruçamos na dissertação, formulamos: Ancestralidade 

e imagens de nação no cantopoema No Fundo do Canto, de Odete Semedo. Esse 

título busca uma relação também com o título da obra, No fundo do canto, uma vez 

que uma das possibilidades interpretativas da palavra “fundo” é a concepção de 

ancestralidade, à qual a autora recorre para criar a sua obra poética: o seu canto, 

um canto sobre e para a sua nação. 

De imediato, convém esclarecer o que entendemos por tradição. Partilhando 

as considerações de Hampâté Bâ (1982), tradição aqui se refere necessariamente à 

tradição oral, concepção imprescindível a qualquer análise das literaturas e da 

história africana. A oralidade é característica da tradição africana e é “o lugar onde a 

ancestralidade cultural se manifesta” (SEMEDO, 2010, p. 78). Ou seja, todo o 

conhecimento transmitido ao longo de gerações, desde os tempos imemoriais, faz 

parte do acervo disponível na tradição oral. Conforme Hampâté Bâ: 

 

A tradição oral é a grande escola da vida, e dela recupera e relaciona todos 
os aspectos. […] Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o 
material não estão dissociados. […] Ela é ao mesmo tempo religião, 
conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e 
recreação, uma vez que todo pormenor sempre nos permite remontar à 
Unidade primordial. (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 183). 

 

Tendo como fonte a tradição oral, Odete Semedo remapeia e recupera a 

nação guineense (AUGEL, 2007a, p. 355). Para tanto, a autora 
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executa um projeto de nacionalismo cultural destacando e revalorizando os 
elementos nativos, consciente de que os mitos, os ritos, a crença e a 
tradição desempenham um importante papel no estabelecimento de uma 
identidade nacional. (AUGEL, 2007a, p. 355). 

 

Aliada ao aspecto da tradição oral, a partir da qual Odete realiza a 

(re)construção poética da nação, a análise de Augel sobre a perspectiva discursiva 

impressa na obra foi muito oportuna para um ponto de partida em nossas leituras 

teóricas. Augel avalia que o cantopoema tece “uma análise metafórica do poder 

hegemônico atuante em seu país, uma visão épico-lírica do caos e da 

desgovernança, carregada de símbolos e de significações” (AUGEL, 2007b, p. 187). 

Nos primeiros contatos com o cantopoema No Fundo do Canto, constatamos 

que a autora empreende em sua poesia um movimento de afirmação e de revisão de 

sua identidade como guineense e que, ao mesmo tempo, faz-se metonímia de uma 

revisão identitária de seu país. Parece-nos clara a intenção de reconstruir, ao longo 

dos versos, a nação guineense, aparentemente dilacerada pelo conflito armado de 

1998-1999. Se esses aspectos nos aparentam inequívocos, cabe-nos buscar 

compreender a maneira como eles são encenados poeticamente: como a voz 

poética, ao evocar a sua ancestralidade, as suas tradições, o imaginário mítico, 

percorre a trajetória de construção da nação guineense. 

Para dar conta dessa problemática, estruturamos esta dissertação em três 

capítulos. Nos dois primeiros, realizamos uma leitura das duas primeiras partes da 

obra e dedicamo-nos às reflexões em torno da forma discursiva adotada pela autora, 

pois imaginamos que todo o projeto de escrita da obra mantém um profundo diálogo 

com a ancestralidade guineense. Para nós, o termo “cantopoema” se explica nesse 

diálogo e tem uma forte implicação na performance da voz poética. Na mesma 

perspectiva, sugere-se que o cantopoema é atravessado pelo gênero épico e este, 

por sua vez, por aspectos vários do discurso lírico. O diálogo entre tradições e as 

transgressões e/ou imbricamentos de gêneros nos leva a considerar que a autora 

instala um modelo discursivo próprio, que converge para a ideia de revisão do 

passado e de re(construção) da nação, assunto que abordamos no terceiro capítulo, 

ao analisar a terceira e a quarta partes da obra. 

O primeiro capítulo, Cantopoema: ressonâncias das mandjuandadi, apresenta 

uma discussão acerca do termo cantopoema. Buscam-se argumentos com base na 

tradição oral guineense para sustentar a hipótese de que a autora inscreve no 
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conceito de cantopoema uma marca essencial de sua identidade, de sua 

ancestralidade: o canto, as cantigas de mandjuandadi. O canto está presente nas 

mais diversas cenas da vida guineense, nos mais diversos rituais, da alegria ao 

carpir. Na relação que se estabelece com as cantigas de mandjuandadi, levantam-se 

vários aspectos comuns entre as cantigas e o cantopoema, a saber: o papel 

fundamental de busca pela harmonia na comunidade, a resolução de conflitos, a 

valorização da amizade, a defesa de valores éticos e culturais, a crítica social, a 

polifonia de vozes imbricadas no canto e a estrutura de enunciação, entres outros. 

Evidencia-se que o cantopoema reúne em seu significado a tensão entre oralidade e 

escrita, denotando o processo de escritura do qual emerge a verdadeira natureza da 

voz, que se apresenta interligada à ancestralidade da autora e harmonizada com a 

sua tradição. A voz poética do cantopoema, então, constrói-se assentada na relação 

primordial entre canto e poesia, recriando na escrita a oralidade, ou, para dizer 

melhor, constrói-se uma escrita oraturizada. Nesse sentido, o texto é concebido 

como uma realização poética que é, também, mobilizadora da força da tradição oral. 

A inscrição da oralidade guineense no cantopoema é reforçada pelo uso do crioulo, 

tanto da construção de poemas bilíngues (português-crioulo) quanto no emprego de 

palavras, expressões e provérbios em crioulo, e em línguas nacionais, nos poemas 

em português. O crioulo é a língua de maior abrangência na Guiné-Bissau. Desse 

modo, ao utilizá-la, a autora faz uma escolha político-ideológica que visa a valorizar 

e a contribuir para a consolidação dessa língua, o que vem a ser um dos grandes 

contributos à integração nacional. 

As discussões realizadas no capítulo lançam mão das contribuições teóricas 

de Odete Semedo (2007; 2010), Moema Augel (2007), Vera Lúcia Ferreira (2011), 

Amarino Queiroz (2007), Jan Vansina (1982), Hampâté Bâ (1982; 2003), Ana 

Mafalda Leite (2014), Paul Zumthor (1993; 2007), Inocência Mata (1998), Pires 

Laranjeira (2011) e Nei Lopes (2004), entre outros. 

O segundo capítulo, Desencanto: a épica transformada e a antiépica de 

Odete Semedo, discorre sobre o modelo discursivo épico-lírico adotado em No fundo 

do canto. Empreende-se uma discussão que visa a caracterizar a presença do 

gênero épico, bem como as transgressões que a autora inscreve nesse estilo. Essas 

transgressões são interpretadas a partir dos conceitos de modalização épica 

(transformação e reinterpretação do estilo épico) e antiépica, ancorados em Ana 

Mafalda Leite (1995) e Teresa Carvalho (2008), respectivamente. Defende-se que 
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Odete Semedo dialoga com a tradição épica para negar alguns traços essenciais 

sobre os quais essa tradição está assentada, promovendo, assim, uma 

reinterpretação do gênero. Entretanto, a autora também lança mão de aspectos que 

são caros ao estilo, a exemplo do caráter pedagógico, que visa à (re)construção da 

nação, à reabilitação da tradição que ela evoca e à mobilização da coletividade. Um 

forte traço da antiépica no cantopoema é a inscrição do testemunho da vítima da 

guerra, contado a partir da mulher e mãe, que se faz metonímia das dores de sua 

nação e busca a simbolização do real, do evento traumático, resultando numa voz 

poética que revela a limitação da linguagem para denunciar o horror experienciado. 

Para desenvolver essas questões, além das contribuições de Ana Mafalda 

Leite e Teresa Carvalho, valemo-nos, entre outros, dos estudos de Augel (2007), 

Queiroz (2007), Carolina Höfs (2014), Hampâté Bâ (1982), Bakhtin (1993), Georg 

Lukács (2009), Karl Erik Schøllhammer (2002; 2012) e Andreas Huyssen (2000). 

O terceiro capítulo, Nação guineense: mosaico encenado por Odete Semedo, 

discorre sobre as imagens de nação guineense construídas no cantopoema No 

fundo do canto. Analisa-se a obra a partir do recurso ao imaginário mítico e da 

valorização do mosaico étnico que compõe a Guiné-Bissau. A inscrição desses 

elementos vislumbra uma imagem de nação heterogênea, a qual se estabelece 

como um contraponto à imagem de nação homogênea presente no modelo oficial 

implantado pelo Estado. A nação construída no cantopoema busca as memórias 

relegadas ao silêncio na história guineense, sejam elas do período colonial ou da 

história recente, em especial do conflito armado, mas que estão, direta ou 

indiretamente, interligadas. A obra expõe fraturas, e também aspectos da vida 

cotidiana, para compor metáforas da vida nacional, levantando, propriamente, os 

signos que devem ser incluídos no projeto de nação. 

Para discorrer sobre a problemática proposta no capítulo, trabalhamos, de 

maneira mais específica sobre a Guiné-Bissau, considerações sobre o Estado, a 

Sociedade e a Nação à luz dos estudos de Augel (2007), Carlos Lopes (1982), 

Carlos Cardoso (1998), Christoph Kohl (2010), Michel Cahen (2012), Álvaro Nóbrega 

(2003), Tcherno Djaló (2013); e sobre nação, de modo mais abrangente, recorre-se 

aos estudos de Eric Hobsbawm (2008), Homi Bhabha (2013), Wander Miranda 

(2012) e Stuart Hall (2003), entre outros. 

Com essa proposta, esperamos que o estudo que se apresenta possa 

contemplar o nosso propósito de analisar as imagens de nação que emergem da 
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tessitura textual da obra No fundo do canto, que têm como fonte primordial a 

recuperação da ancestralidade guineense e nas quais se inter-relacionam a 

afirmação da identidade individual e a construção da identidade nacional. 
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2 CANTOPOEMA: RESSONÂNCIAS DAS MANDJUANDADI 

 

[…] um chão onde o canto pariu escritos1. 
 
crianças ansiosas 
quiseram conhecer a história 
da sua terra 
mesmo que inglória (SEMEDO, 2007a, p. 160) 
 
Hei-de cantar às crianças 
a versão inventada 
de kumandja-kumandja 
de ndulé-ndulé 
em passos de nhenku-nhenku (SEMEDO, 2007a, p.162) 
 

Nosso ponto de partida, neste capítulo, se faz em busca de compreensões em 

torno da palavra “cantopoema”, termo com o qual Odete Costa Semedo sugere 

classificar genologicamente a sua obra poética No fundo do canto. De início, fizemos 

uma busca extensa acerca de bibliografias que apontassem, ao menos, para o 

registro do termo. 

O poeta e professor Edimilson de Almeida Pereira, ao se debruçar sobre o 

estudo dos cantos das cerimônias religiosas das Irmandades do Rosário, utiliza o 

termo “cantopoema” para se referir à importância conferida à letra e à melodia em 

“uma parte dos discursos que os devotos elaboram para o período específico das 

celebrações e que, mediante a aceitação do grupo, permeia também as suas 

vivências cotidianas” (PEREIRA, 2010, p. 572). 

Na tese de doutoramento de Odete Costa Semedo, As Mandjuandadi – 

Cantigas de Mulher na Guiné-Bissau: da tradição oral à literatura, defendida em 

2010, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a autora utiliza a 

expressão “poema-canto”, ao analisar a poesia do guineense Tony Tcheka. Em suas 

considerações, ela emprega o termo para assinalar as ressonâncias das cantigas de 

mandjuandadi no estilo e nas temáticas adotados na escrita poética do autor. 

“Poema-canto” e “cantopoema” teriam, aparentemente, o mesmo sentido, 

uma vez que ambos os termos buscam acenar para a tradição oral como 

componente fundante do fazer poético dos autores guineenses. Nesse sentido, para 

que melhor compreendamos esse termo, faz-se necessária uma leitura de alguns 

aspectos da tradição oral guineense, tendo em vista que, na Guiné-Bissau, assim 

______________ 
1 SEMEDO, Odete Costa; RIBEIRO, Margarida Calafate. Apresentação: Oscilando entre o 
canto e os escritos. In: Literaturas da Guiné-Bissau: cantando os escritos da história. Porto: 

Edições Afrontamento, 2011. p. 12. 
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como em todo o continente africano, a oralidade ocupa um espaço fundamental na 

dinâmica da sociedade. 

Entenderemos por tradição oral as definições defendidas por Jan Vansina e 

Hampâté Bâ, que são próximas e complementares. Vansina (1982, p. 157) afirma 

que podemos considerar tradição oral como “um testemunho transmitido 

verbalmente de uma geração para outra”. Antes de definir o que considera como 

tradição oral, Vansina também nos traz algumas compreensões sobre o prestígio da 

fala numa sociedade oral. Para ele, a palavra falada é “um meio de preservação da 

sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções-chave”. 

Hampâté Bâ (1982) define a tradição oral como a grande escola da vida. 

 

Ela [a tradição oral] recupera e relaciona todos os aspectos. Pode parecer 
caótica àqueles que não lhes descortinam o segredo e desconcertar a 
mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em categorias bem 
definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não 
estão dissociados. (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 183). 
 

Hampâté Bâ se refere necessariamente à harmonia entre o humano e a 

natureza, o humano e o divino,  o material e o espiritual, o que é primordial para a 

tradição oral e que será inerente à textualidade africana. Nesse sentido, são valiosas 

as contribuições de Vera Lúcia Ferreira, ao se pronunciar sobre a textualidade oral 

africana e o seu poder de criar e transformar o mundo. No fragmento a seguir, 

Ferreira discorre sobre a importância da palavra falada em sociedades orais, 

afirmando que nessas sociedades: 

 

o sistema mental funciona de modo a utilizar o ritmo, a música, a dança, os 
provérbios, a repetição e todos os recursos que colaboram na memorização 
de fatos. É uma sociedade que prioriza o dizer, ou seja, aquela que aprende 
a contar história, visto que cada um tem que conceber a sua produção. Ao 
mesmo tempo, ensina a ouvir, pois a audição congrega os indivíduos em um 
ato em que a voz de um penetra no interior do outro, fazendo-o 
surpreender-se após cada narração. […] Na cultura oral, a palavra tem o 
poder de criar e transformar o mundo. (FERREIRA, 2011, p. 41). 
 

Ao trazer para discussão a temática da tradição oral africana, o nosso 

trabalho se soma a muitos outros trabalhos acadêmicos que refutam uma visão 

generalista de África, por reconhecermos exatamente o que postulou Hampâté Bâ: 

 

Não há uma África, não há um homem africano, não há uma tradição 
africana válida para todas as regiões e todas as etnias. Claro, existem 
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grandes constantes (a presença do sagrado em todas as coisas, a relação 
entre os mundos visível e invisível e entre os vivos e os mortos, o sentido 
comunitário, o respeito pela mãe etc.), mas também há numerosas 
diferenças: deuses, símbolos sagrados, proibições religiosas e costumes 
sociais delas resultantes variam de uma região a outra, de uma etnia a 
outra; às vezes de aldeia para aldeia. (HAMPÂTÉ BÂ, 2003, p. 14). 

 

No mesmo sentido, Ana Mafalda Leite (2014) busca desconstruir uma 

generalização do termo “oralidade”, ao defender o emprego da palavra no plural. 

Concordamos com o termo “oralidades”2 porque, conforme acentua essa 

pesquisadora, ele assinalaria a diferença de tradições orais existentes em cada país 

e, no interior de cada país, de etnia para etnia, embora a autora saliente a 

possibilidade de se encontrar a presença de elementos comuns. 

Ana Mafalda Leite também justifica a palavra “oralidades” no plural para 

reconhecer um processo de apropriação da textualidade oral e das línguas, por parte 

dos escritores. A autora caracteriza três tipos de apropriação: um primeiro, no 

sentido de oralizar a língua portuguesa; o segundo, marcando uma tendência de 

hibridizar a língua na qual o autor se expressa, por meio “da recriação sintática e 

lexical e de recombinações linguísticas, provenientes, por vezes, mas nem sempre, 

de mais de uma língua” (LEITE, 2014, p. 36); o terceiro, no qual localizamos o 

procedimento adotado por Odete Semedo e por muitos outros autores guineenses, 

trata-se de uma relação de diálogo bilíngue, no caso, o crioulo e as línguas nacionais 

em interação com a língua portuguesa. Nesse terceiro tipo, Ana Mafalda Leite 

considera que o 

 

contacto com a ruralidade é mais íntimo e próximo […] criando uma espécie 
de “interseccionismo” linguístico, em que prolongamentos de frases, ou 
partes de frases, se continuam em diferentes línguas, alternando ou 
imprimindo ritmos diversificados, assim como fazendo irromper, 
recuperadas, diferentes cosmovisões. (LEITE, 2014, p. 36). 

 

Ao encontro dos argumentos de Ana Mafalda Leite, e ratificando o que 

expusemos acima, Odete Semedo afirma que a tradição oral é o elemento que 

confere essência às literaturas guineenses; é uma marca de sua identidade. 

Retomar essa tradição como forma de inscrever a identidade guineense motiva os 

seus autores a “procederem à introdução das línguas locais, dos adágios e 

provérbios populares nos seus textos, como forma de subverter e reconstruir a 

______________ 
2 Reconhecemos a pertinência do termo oralidades, mas nesta dissertação adotaremos o 
termo oralidade para significar o universo de tradições orais guineenses. 
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língua portuguesa” (SEMEDO, 2011, p. 47). 

Chegando à questão específica da presença da oralidade na poesia de Odete 

Semedo, valemo-nos das reflexões da própria autora para considerar que “as 

cantigas, o canto, constituem uma das marcas da identidade africana” (SEMEDO, 

2010, p. 224). O canto está presente de maneira ubíqua nas sociedades africanas, 

permeando as várias etapas da vida e o contato com a ancestralidade, presente 

também nas atividades cotidianas e festivas como manifestações das diversas faces 

do sentimento do indivíduo e da coletividade. 

No caso da Guiné-Bissau, uma das manifestações características dessa 

marca identitária são as cantigas de mandjuandadi, fonte que acreditamos ser 

inerente à poética construída por Semedo. Corroboram com essa perspectiva as 

análises feitas pelo pesquisador Amarino Queiroz (2007), que apontam para diversas 

manifestações da oralidade guineense, que é recriada na tessitura literária da 

autora: 

 

A própria escritora, ao assumir a condição de contadora de storias e 
passadas de tradição bissauguineense, busca incorporar ao seu texto 
escrito elementos identificadores dessa polifonia e dessa gestualidade griot, 
nele retrabalhando códigos da oralidade como o onomástico, o musical e o 
linguístico, na tentativa de aproximação do texto escrito à performance 
verbal do contador. […] Ditus, cantigas di mandjuandadi, adivinhas, lendas, 
crenças e costumes das diversas etnias, por um lado, e mais cartas, 
expressões idiomáticas, provérbios, neologismos, vocábulos em línguas 
estrangeiras, onomatopeias ou interjeições, por outro, constituem uma 
solução constante incorporada à obra ficcional da escritora, numa utilização 
performatizada e simultânea do idioma crioulo e da língua portuguesa em 
sua modalidade guineense. (QUEIROZ, 2007, p. 234-236). 

 

Além de marcar influências na literatura de Odete Semedo, mediante leituras 

realizadas na tese de doutoramento da própria autora, podemos afirmar que é uma 

propriedade da poesia guineense o diálogo com a tradição oral e, do mesmo modo, 

com as cantigas de mandjuandadi. Por considerarmos neste estudo que o 

cantopoema No fundo do canto traz diversos elementos como ressonância das 

cantigas de mandjuandadi, pensamos ser apropriado trazer uma exposição sobre 

elas. 

Autora do mais importante trabalho realizado sobre as cantigas de 

mandjuandadi, Odete Semedo faz uma pesquisa minuciosa, que recorre a fontes 

diversas, para tratar do assunto. Alicerçada em ampla bibliografia e em uma intensa 

pesquisa de campo, Semedo procede à recolha das cantigas e também à pesquisa 
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de autores e livros, entre outros documentos, que realizaram o registro das cantigas 

de mandjuandadi. Em sua pesquisa de campo, a estudiosa visitou, acompanhou e 

entrevistou participantes de mandjuandadi em várias tabancas. 

Para termos uma noção da abrangência das mandjuandadi na Guiné-Bissau, 

Semedo (2010, p. 215) afirma que, “como grupo organizado, cuja finalidade é a 

solidariedade social entre os seus membros”, observa-se a sua existência em todos 

os grupos étnicos do país. O termo mandjuandadi, significando, em crioulo 

guineense, coletividade, é usado por todos os grupos étnicos. Entretanto, há um 

termo específico para definir “coletividade”, em cada língua local. Por exemplo: “em 

balanta […] é tiddi, em felupe de Suzana é buiâbbu; em fula é kilê; em manjaco é 

urân ou udân, em mancanha é b’thassar; em papel é urana; em mandinga é 

kafonhômá” (SEMEDO, 2010, p. 125). 

Em busca de um consenso sobre o conceito de mandjuandadi, Semedo 

analisa diversos estudos realizados por investigadores que focaram suas pesquisas 

na história da Guiné-Bissau. Afirma que os primeiros pesquisadores a mencionarem 

o termo mandjuandadi foram António Carreira, em Organização social e económica 

dos povos da Guiné Portuguesa (1960), e Fernando Rogado Quintino, em 

Antroponímia da Guiné Portuguesa (1964), trabalho assinado por esses dois 

pesquisadores. Além deles, Semedo cita Peter Karibe Mendy, em Colonialismo 

português em África: a tradição e a resistência na Guiné-Bissau (1994); Mamadu 

Jao, em Aspectos da vida social dos mancanhas (1992); e Pinto Bull, em O Crioulo 

da Guiné-Bissau. Filosofia e sabedoria (1989). 

Odete Semedo (2010) ressalta que os autores acima citados, embora 

discorram sobre o termo mandjuandadi, nada tratam das cantigas. Ela certifica que 

somente o Cônego Marcelino Marques de Barros registra a existência das cantigas. 

Em Litteratura dos negros: contos, cantigas e parábolas (1900): 

 

embora não tendo empregado as expressões “cantigas de dito” e “cantigas 
de mandjuandadi”, [o Conêgo Marcelino Marques de Barros] referiu-se às 
cantigas de mulher como “[…] bellas creações a que é vulgar chamar-se 
desdenhosamente – ‘cantigas de pretos’”. (SEMEDO, 2010, p. 128). 

 

Para Semedo, essas cantigas de mulheres referidas pelo Cônego eram, na 

época, das lavadeiras e vendedeiras de guloseimas nas ruas de Bissau, muitas das 

quais escravas libertas e algumas oriundas de Cacheu. 
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Valendo-se ainda de outros estudos mais recentes, que passam a incluir 

reflexões sobre o termo mandjuandadi, Semedo cita trabalhos como A literatura na 

Guiné-Bissau (1990), de Luciano Caetano da Rosa; Estratégias femininas entre as 

bideiras de Bissau (2000), de Maria Manuela A. B. Domingues; Migrações e 

etnicidade em terrenos portugueses. Guineenses: estratégias de invenção de uma 

comunidade (2004), de Maria Celeste Rogado Quintino; além de recorrer a 

enciclopédias e a inúmeros dicionários do crioulo guineense e da língua portuguesa, 

entre os quais Kriol tem: termos e expressões (2002), de Teresa Montenegro. 

Diante dessa ampla fonte de referências, Semedo constata que há diferentes 

consensos sobre o termo mandjuandadi e opta pela definição de António Carreira 

(1964), aproximando-o do sentido de organização grupal por faixa etária. Na 

concepção de Carreira, a palavra tem origem na língua manjaca e, para Semedo, 

 

isso se deve não só à semelhança entre as palavras mandjua, 
mandjuandadi com os vários termos que em manjaco começam pelo radical 
“man” e “manj”, mas também pela organização escrupulosa, por classe de 
idade, que se verifica nesse grupo étnico guineense, organização que 
acontece, tanto na zona rural, quanto na urbana. 
A organização por faixa etária é muito forte nesse grupo; possui uma 
estrutura que tem no topo seus representantes máximos (homem e mulher) 
e na base os membros restantes, grupo no qual podem ser reconhecidos os 
tocadores de tina e de palmos, as cantadeiras, os cantadores e outros 
animadores de festa, tal como nas mandjuandadi dos centros urbanos. 
(SEMEDO, 2010, p. 133). 
 

Dada a importância, não apenas na origem etimológica do nome 

mandjuandadi, mas também devido à contribuição dos povos manjacos ao 

nascimento das mandjuandadi, cabe-nos citar quem são eles. Nas palavras de 

Semedo (2010, p. 133), “os manjacos são povos emigrantes que, cedo, foram viver 

nos arredores da cidade, tendo construído grandes comunidades nas periferias das 

praças ‘cidades’”. 

Com base no acervo acima mencionado, Semedo conclui, de modo 

específico, que o termo mandjuandadi, derivado de mandjua, que quer dizer 

“colega”, “da mesma idade”, pode ser entendido como: 

 

uma coletividade, uma associação ou um grupo de pessoas da mesma 
idade ou, ainda, da mesma geração, que se organizam para 
confraternizações e apoio mútuo em ocasiões ou circunstâncias diversas. 
Mandjuandadi é, também, a atividade, os encontros ou as reuniões de 
camaradas da mesma faixa etária, para fins sociais e/ou de 
confraternização. (SEMEDO, 2010, p. 134). 
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Mais amplamente, e aqui se vislumbra o trabalho de campo da pesquisadora, 

ao considerar o contexto em que o termo é empregado e sua significação simbólica 

para as mulheres que compõem um grupo, ou, propriamente, como elas se 

autodefinem,  Semedo ressalta que mandjuandadi quer dizer: 

 

na concepção das “mais velhas”, as “mulheres grandes”, “idosas, com 
grande experiência de vida”, mandjuandadi é mais que um grupo de 
pessoas da mesma idade; as mais velhas consideram-nas mais que uma 
simples coletividade, já que abrangem a harmonia, a amizade. Cada 
membro tem de saber como comportar-se em seu seio para que essa 
coletividade possa ser uma verdadeira família. Isso indica que a ideia de 
mandjuandadi para as mulheres grandes teria um caráter mais subjetivo e 
pode ser resumida em uma palavra muito simples, mas de sentido profundo: 
silistia que, em crioulo fundo ou crioulo antigo, significa harmonia. 

(SEMEDO, 2010, p. 134). 

 

Antes de passarmos adiante, convém-nos dar o devido destaque ao 

importante papel desempenhado pelo Cônego Marcelino Marques de Barros para o 

estudo da tradição oral guineense. O trabalho do Cônego é pioneiro na pesquisa e 

na coleta de textos da tradição oral guineense em línguas nacionais, entre os quais 

as cantigas de mandjuandadi. A obra Litteratura dos negros: contos, cantigas e 

parábolas (1900), entre outros estudos realizados pelo Cônego Marcelino Marques, 

é uma fonte primordial dos estudos de Semedo, aparecendo em diversas citações, 

ao longo de sua tese. Marques de Barros é merecedor de uma subseção especial, 

para tratar de seu pioneirismo nos estudos das cantigas de mandjuandadi: 

 

nasceu em Bissau em 1844, foi ordenado padre em 6 de agosto de 1866. 
Morreu em Lisboa em 1928, aos 82 anos. Grande pesquisador das culturas 
tradicionais guineenses, interessou-se muito por sua tradição oral, tendo 
dado grande ênfase à recolha de contos, cantigas e provérbios populares. 
Foi um dos precursores do estudo da língua guineense – o crioulo da 
Guiné-Bissau. Entre seus escritos e recolhas, contam-se vários estudos 
sobre as línguas africanas publicados em diversas revistas da época, 
destacando-se A Litteratura dos Negros: Contos, Cantigas, Parábolas; Uma 
lição de Sabedoria; O Guineense; O Régulo Cumeré; Notas sobre o Crioulo 
e Línguas das Numerosas Raças da Guiné, entre outros. (SEMEDO, 2010, 
p. 173). 

 

Com base nos estudos do Conêgo Marcelino Marques de Barros, Semedo 

aponta que, já na primeira década do século XIX, pode-se perceber um grupo de 

colegas, ou uma coletividade, e até mesmo a existência de grupos organizados para 

festejos e confraternizações, como embrião do que posteriormente viria a ser 
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chamado de mandjuandadi. Embora, a partir dos registros do Cônego, possamos 

pensar em uma “origem” das cantigas, a pesquisadora chama atenção para a 

 

existência de cantadeiras e cantigas […] muito além da existência das 
coletividades, pois as primeiras podem muito bem existir sem as últimas. 
[…] a existência de coletividades, ou de simples organizações de grupos 
para entretenimento, acompanhou sempre a vivência dos guineenses. 
(SEMEDO, 2010, p. 137). 

 

Semedo situa o surgimento e desenvolvimento das mandjuandadi “como 

grupo organizado que obedece a regras previamente definidas, nas antigas praças 

coloniais (centros ou entrepostos comerciais)” (SEMEDO, 2010, p. 38). Nas 

observações da autora, esses espaços têm uma forte relação com a expressão e a 

imposição da identidade guineense, por meio das “vestimentas, da gastronomia, de 

suas lutas cotidianas”, ante a força totalizadora do sistema colonial. 

 

Era ali o lugar onde, por meio das cantigas, se expressavam (e se 
expressam) as tensões familiares e sociais. Porém, trata-se de um lugar do 
meio, de encontro, de desconstrução e de reconstrução, de um modo de 
estar que, por um lado, subverte o modo de estar do colonizador e, por 
outro, recria um espaço em que se reconhecem vários traços étnicos. 
(SEMEDO, 2010, p. 38). 

 

Uma outra nomeação para as cantigas de mandjuandadi é kantigas de ditu 

(cantigas de dito). Essa denominação se deve ao fato de que a motivação para a 

criação das cantigas é comumente uma resposta a alguma situação. 

As cantigas buscam encenar as vivências da coletividade, seja por meio de 

temáticas que afetam o coletivo ou por meio de temáticas que afetam um indivíduo 

que faz parte do grupo. A expressão de tensões e conflitos é uma das temáticas 

mais recorrentes das cantigas. Entretanto, outras temáticas frequentes também 

expressam atitudes e sentimentos, como a amizade, o amor, as desavenças, a 

rivalidade, a reconciliação, a maternidade, a infertilidade feminina, a violência 

doméstica, a morte e, ainda, os sacrifícios de uma mãe. 

Nelas, as fronteiras do individual e do coletivo são muito tênues, uma vez que 

há uma apropriação mútua das cantigas. O indivíduo cria uma cantiga e o grupo se 

apropria dela, colocando-a, ao mesmo tempo, à disposição “para os casos similares 

ao que estaria na origem da sua produção” (SEMEDO, 2007b, p. 108). Esse espaço 

de imbricamento do individual e do coletivo é revelador da busca permanente pela 

harmonia. Indivíduo e grupo estão fortemente interligados. Nesse sentido, cabem 
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algumas considerações de Semedo sobre a função do coletivo e suas implicações 

na identidade do indivíduo: 

 

Essa criação estética, em contraste muitas vezes com as tensões 
cotidianas, pode ocasionar uma regeneração da identidade do indivíduo, um 
reequilíbrio emocional, assumindo assim uma função socialmente 
integradora e, também, reguladora. Por isso, permitimo-nos afirmar que as 
cantigas de mandjuandadi constituem uma “oralitude” que espelha a 
consciência e abre um novo horizonte da existência individual e social 
daqueles que as produzem e/ou identificam como própria. Nessas cantigas, 
o acto da produção é guiado por uma intenção que começa por ser 
individual, passando imediatamente para um quadro social. (SEMEDO, 
2007b, p. 108-109). 

 

As cantigas de mandjuandadi revelam um quadro exemplar de transformação 

mútua na identidade individual e coletiva dos participantes do grupo, que é o 

resultado do diálogo entre o individual e o coletivo. Do ponto de vista do sujeito 

participante, esse diálogo molda a identidade do grupo. Por outro lado, enquanto 

objeto, o participante é moldado pelo grupo. Fundamental para a definição da 

identidade de ambos, essa relação de mão dupla compreende uma busca “de 

contínua harmonia consigo mesmo” e uma “contínua participação em determinados 

traços específicos de um grupo” (SEMEDO, 2007b, p. 109). 

A palavra “harmonia” é considerada pelo grupo, representado pela fala das 

mulheres grandes (mais velhas), como o termo que resume o sentido de 

mandjuandadi. Mais do que se juntar de forma coletiva, a harmonia, nas cantigas de 

mandjuandadi, está presente no ritmo, nas batidas nos instrumentos de percussão, 

na dança, nos objetos sagrados, como o pano e a cabaça, na busca de 

apaziguamento de conflitos e na interação entre o indivíduo e a coletividade. 

Conforme Semedo: 

 

as cantigas revelam identidades, anunciam conflitos, assinalam 
contradições sociais, e, na expressão de muitas delas, percebe-se a 
tentativa de negociação, com vista à resolução desses conflitos, nem 
sempre fáceis de serem solucionados e/ou superados. (SEMEDO, 2010, p. 
161). 

 

Essa afirmação nos revela que há um caráter didático nas cantigas de 

mandjuandadi. Devemos registrar que o caráter lúdico é inerente às cantigas, mas 

esse mesmo espaço é compartilhado com conteúdos que revelam, como pano de 

fundo, valores éticos e culturais e crítica social. Isso lhe confere, também, o lugar da 
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subversão, da reflexão e da busca por mudança, por uma outra realidade possível e 

melhor para a comunidade, conforme aponta Semedo: 

 

Na sua arte de comunicar, por meio das cantigas, as mulheres lançam mão 
de um instrumento didático importante, amalgamando o moral ao lúdico, 
procedimento muito comum nas manifestações culturais tradicionais, 
criticando situações e costumes estagnados, satirizando a corrupção e a 
desoladora desordem social. A intenção é levar a uma mudança, a uma 
melhoria da ética política e social, melhoria do clima comunitário. 
(SEMEDO, 2010, p. 203). 

 

Para refletir sobre o caráter didático das cantigas, Semedo cita como 

exemplar a cantiga Recusaram construir a terra. Essa cantiga nos inspirará nas 

considerações que desenvolveremos, uma vez que ela sugere, entre outras 

questões, a voz que promove a crítica social e política, a solidariedade e a 

preocupação com causas coletivas, o protesto contra a ganância de uns, que 

provoca o desespero de muitos e o arruinamento do país, e a preocupação com o 

futuro e com o bem-estar coletivo. Convém também chamarmos atenção para 

aspectos como o ritmo, a estrutura dos versos, que geralmente são curtos, as 

repetições, o jogo de palavras, o recurso à ironia e a exploração do contexto que 

circunda a cantiga. 

 

Recusaram construir a terra (E nega kumpu tera) 
a terra está a desabar (tera na dana) 
estão a meter (e fika e na tchoki) 
o que é do povo nos bolsos (di pubis na bolsu) 
(suas) barrigas a crescer (2x) (bariga na sanha) 
 
Guiné não pode ficar (Guiné ka pudi fika) 
em confusões (na konfuzon) 
e incertezas permanentes […] (ku tafal-tafal di tudu dia [...]) 
 
Coro: Credo oh credo (Koro: kredi o kredi) 
há gente a morrer (djintis na muri) 
socorro oh socorro (sakur o sakur o) 
há bibliotecas a arder (biblioteka na kema) 
iai-o iai-o (iai-o iai-o)  
a história está a perder-se […] (storia na pirdi [...]) (NECO COSTA apud 
SEMEDO, 2010, p. 282). 

 

Semedo (2010, p. 84) chama o conteúdo motivador da composição de 

“história das cantigas”, o que indica um processo de tessitura a partir de “fatos, 

episódios ou causos”. A propósito do conteúdo, a autora estabelece uma 

classificação das cantigas que considera as suas temáticas, onde estão nomeadas 
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as cantigas de dito por dito e as cantigas de harmonia. 

As cantigas de dito por dito revelam as temáticas da kumbosadia [rivalidade], 

de inimigos, de lamento e de amor não correspondido. Já entre as cantigas de 

harmonia, encontramos as cantigas de amor e as cantigas de amizade. Vejamos as 

definições de Odete Semedo para essas duas classificações: 

 

[Nas cantigas de dito por dito], as cantadeiras valem-se por vezes do 
equívoco para escarnecer ou satirizar da pessoa cantada, quando por meio 
de antonomásia se referem a quem se deseja criticar. […] Ao proceder à 
crítica social, à censura às rivais e aos inimigos e mentirosos, as 
cantadeiras encontram na sátira formas jocosas de admoestar pessoas e 
situações consideradas absurdas no âmbito da família ou mesmo da 
sociedade. […] Nas cantigas de lamento, as cantadeiras pranteiam os maus 
tratos, a morte, e algumas infelicidades ligadas à infertilidade feminina, a 
‘trabalhos’ feitos que, acredita-se, podem trazer infelicidade e até a morte. 
[Nas cantigas de amor], o importante não é quem canta, mas o amor 
cantado. O sujeito da enunciação é apenas um ou uma amante – aquele ou 
aquela que ama. As cantigas de amizade são dirigidas a um ou uma 
amigo(a), quer em busca de uma reconciliação entre quem canta e a 
pessoa cantada, quer para criar silistia [harmonia] entre pessoas que se 
desentenderam. A cantiga de amor à terra, aos ancestrais e as de pedido de 
perdão são as que carregam as boas intenções e durante as quais as 
cantadeiras enaltecem as maravilhas do torrão natal e exaltam os ancestrais 
que protegem esses lugares. (SEMEDO, 2010, p. 85). 

 

No limiar entre o individual e o coletivo, é possível a percepção das diversas 

vozes enunciadas e partilhadas nas cantigas de mandjuandadi. Conforme veremos, 

essa polifonia de vozes imbricadas também ressoará na tessitura poética de Odete 

Semedo. As cantigas, produzidas individualmente, são apropriadas pela 

coletividade, num diálogo que proporciona a emergência tanto de histórias 

individuais quanto da comunidade. Esse espaço se torna propício, inclusive, para a 

audição de vozes que, muitas vezes, são silenciadas. Mobilizadoras de temáticas 

não apenas de cunho crítico-social, mas também ligadas à religiosidade e à memória 

coletiva, 

 

as cantigas resgatam a questão do pertencimento étnico, da ancestralidade. 
As mulheres, ao encenarem vozes no seu discurso, fazem presentes os 
ancestrais protetores de suas linhagens que são seus protetores também 
[…]. Quase sempre testemunham uma situação, um sentimento em relação 
a alguém ou à natureza, esta quase sempre presente e, muitas vezes, 
metaforicamente humanizada. (SEMEDO, 2010, p. 212, 216). 

 

As marcas do pertencimento étnico, o imaginário ancestral e os valores 

culturais, tais como os provérbios, são recursos recorrentes nas cantigas e também 
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se farão presentes no tecido textual de Odete Semedo. Texto entendido aqui como 

performance, como realização poética mobilizadora da força da tradição oral: o 

canto, o movimento corporal, o ritmo, a gestualidade, a natureza, a materialização 

do contexto que o circunda; que se traduz em verbo, em verso, em palavra 

performatizada. Corroboramos, desse modo, com o entendimento de Paul Zumthor 

sobre performance. Conforme exposições desse estudioso: 

 

A performance realiza, concretiza, faz passar algo que eu conheço, da 
virtualidade à atualidade. A performance se situa num contexto ao mesmo 
tempo cultural e situacional; nesse contexto ela aparece como uma 
“emergência”, um fenômeno que sai desse contexto ao mesmo tempo em 
que nele encontra lugar. Algo se criou, atingiu a plenitude e, assim, 
ultrapassa o curso comum dos acontecimentos. (ZUMTHOR, 2007, p. 31). 

 

Ao cingir vários elementos de sua cultura, a tessitura poética de Odete 

Semedo se faz mediante a realização do potencial da tradição oral, recriada no 

processo de escrita; o que, nas palavras de Zumthor, seria a concretização da 

virtualidade, uma atualização, ou recuperação, do que é experienciado na oralidade. 

A performance se faz com a inclusão dos elementos que circundam o texto, o que 

também acontece nas cantigas de mandjuandadi. Metaforicamente, do mesmo modo 

que as cantigas conferirão importância ao pano e à cabaça como configuradores da 

gestualidade, do ritmo e da harmonia, e como elemento que dialoga com a tradição, 

Odete Semedo se vale de elementos de sua tradição cultural como símbolos de sua 

performance poética. 

Semedo elege a palavra “cantopoema” como símbolo dessa sugestão da 

palavra performatizada. O cantopoema se constrói no diálogo com o modo de dizer 

ancestral, ou seja, através do canto, do ritmo e da musicalidade. No âmago está a 

oralidade, como a própria ordem na justaposição das palavras: primeiro vem o modo 

de dizer, o canto; depois, o que será dito. O texto brota de uma visão que parte do 

contexto específico do país, sob a perspectiva da condição de quem está imerso na 

sabedoria da tradição, a qual está em primeiro plano, na forma como o texto é 

tecido. 

O longo poema irrompe, então, como um cantopoema. O espaço da tensão 

permeia todo o texto, e esse espírito já é sugerido no conceito de cantopoema. 

Como procuraremos demonstrar, a palavra é reveladora de um campo de diversas 

tensões, que passam, sobretudo, pelo conflito entre tradição oral e escrita, voz e 
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letra, voz e corpo, eu e o outro, próprio e apropriação, original e recriado. 

Trazer o canto para a sua escritura é fazer nela emergir a verdadeira natureza 

da voz, interligá-la a sua ancestralidade, harmonizá-la com sua tradição. Percepção 

esta que nos leva a Zumthor, quando afirma que “o canto é signo: ele diz a 

verdadeira natureza da voz, presente em todos os seus efeitos; significa acordo com 

a harmonia das esferas celestes.” (ZUMTHOR, 1993, p. 184). 

Cantopoema convoca diretamente essa relação entre musicalidade e palavra, 

uma poesia que é indissociável do canto. Ao proceder a uma composição por 

justaposição, que visa à junção de uma poética da oralidade – o canto – à 

construção poética escrita – o poema, Semedo busca um termo que traga o 

imbricamento entre oralidade e escritura. 

Nesse caso, a poesia de Odete Semedo pode nos remeter a um processo 

característico do que podemos chamar de oralitura. Como propõe Leda Martins, 

esse conceito sugere a inscrição da oralidade no registro gráfico da letra, ou, em 

outros termos, a força da oralidade orquestrando o texto escrito. Segundo Martins, 

esse termo imprime o valor de “litura” como marca de um movimento de “rasura da 

linguagem, alteração significante, constituinte da diferença e da alteridade dos 

sujeitos, da cultura e das suas representações simbólicas” (MARTINS, 1997, p. 21).  

A pesquisadora Inocência Mata concebe o termo oralitura como “aquela 

produção que veicula, traduz já a elaboração e recriação da palavra oral que a 

escrita fixa” (MATA, 1998, p. 58). Para Mata, oralitura se diferencia do conceito de 

oratura, porque este envolveria apenas o procedimento de recolha de textos da 

tradição oral, sem interferência de quem os recolhe. Na concepção de Amarino 

Queiroz (2007, p. 112), o conceito de oralitura é sugerido como a “inscritura 

performática da palavra verbal”. A perspectiva de Queiroz é convergente com a de 

Martins, pois, para a pesquisadora, a oralitura “é do âmbito da performance, sua 

âncora; uma grafia, uma linguagem, seja ela desenhada na letra performática da 

palavra ou nos volejos do corpo.” (MARTINS, 2010, p. 84). 

Em consonância com a perspectiva desses estudiosos, podemos dizer que 

Semedo, ao submeter a sua escrita à oralidade, inscreve a gestualidade que lhe é 

própria, elabora e recria a palavra oral. Vale ressaltar que, ao trazermos a 

concepção de oralitura, reafirmamos que as produções inseridas nesse ponto de 

vista não se tratam de um simples processo de transposição da oralidade, mas de 

uma oralidade recriada na escrita. 
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A obra de Odete Semedo dialoga com a tradição oral, e o espaço da escrita é 

encarado como o lugar de recriação da oralidade, de inscrição da identidade 

guineense e, mesmo, de manutenção e visibilidade do passado e da memória 

coletiva. Reforçando os nossos argumentos, trazemos as reflexões de Leda Martins 

sobre os Congados. De maneira análoga ao que Martins refere nos Congados, a 

palavra na tessitura poética de Odete Semedo 

 

condensa o legado ancestral, seu poder inaugural, e o movimento 
prospectivo da transcriação, encenado no ato da transmissão. O evento 
narrado dramatiza o sujeito num percurso curvilíneo, presença crivada de 
ausência, memória resvalada de esquecimento, tranças aneladas na própria 
enunciação do narrado. (MARTINS, 1997, p. 23). 

 

No caso específico das influências das cantigas de mandjuandadi na obra de 

Odete Semedo, para ratificar o que expomos, reconhecemos que, 

 

disseminadas pelas novas gerações, as cantigas de dito têm merecido 
inovações e recriações. E, nesse trânsito, elas vão sofrendo alterações; 
partes de muitas delas são incorporadas em novos textos, fazendo delas 
memória dinâmica. É como se, pela possibilidade de recriação, a memória 
coletiva, o passado, fosse sendo trazido à tona e mantido vivo. (SEMEDO, 
2010, p. 172). 

 

O processo de composição por justaposição da palavra “cantopoema” 

também sugere um diálogo possível com a confecção dos tradicionais panos da 

Guiné-Bissau. O pano é construído por justaposição e, como afirma Semedo (2010), 

num processo que, ao mesmo tempo, envolve a reconstrução de uma peça que foi 

tecida em linha única. A longa tira é cortada pelas mulheres em pequenas bandas e 

depois unidas, para formar o pano. Do mesmo modo que a autora nomeia a sua 

tessitura poética de cantopoema, ela pode sugerir que o seu processo de construção 

de um texto se assemelha ao da construção de um pano. 

 

A construção de panos mostra continuidade e descontinuidade: a longa 
banda construída pelo tecelão apresenta a linha contínua que é o processo 
de tecelagem dessa peça. As mulheres, ao cortarem a longa tira em 
pequenas bandas, desconstroem a continuidade, construindo o pano por 
meio da justaposição das bandas, a reconstrução. O que se subtrai em 
termos de comprimento é somado à largura, ganhando as bandas, depois 
de unidas, aspecto de veste, de pano de luto, pano de ostentação ou de 

simples cobertor. O texto não seria outra coisa. (SEMEDO, 2010, p. 107). 

 

Cantopoema remete a uma recriação, na escrita, da musicalidade guineense. 
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E, conforme temos exposto, revela os ecos das cantigas de mandjuandadi na poesia 

de Odete Semedo. Ao encontro do que afirmamos está a exposição do estudioso 

das literaturas africanas de língua portuguesa Pires Laranjeira, que declara ser 

“Odete Semedo, na Guiné-Bissau, após a independência, que representará a 

emanação tradicional e popular periurbana da oralidade, com a inclusão do modo de 

criação artística proveniente das mandjuandadis” (LARANJEIRA, 2011, p. 140). 

Nesse sentido, ao nomear a sua produção poética como um cantopoema, a 

autora já sugere que o eu poético performatiza a cantadeira. Vale salientar que esse 

recurso remete essencialmente à sua forte ligação às tradições ancestrais, uma vez 

que, em suas reflexões teóricas, Odete Semedo considera que: 

 

Todas as etnias guineenses guardam na sua tradição formas de canto, 
sejam de enaltecer ancestrais, famílias, linhagens ou os mortos. Os djidius 
mandingas são os trovadores ou bardos que tão bem exercem a tarefa de 
carpir: dedicam cantos aos reis e à sua família, cantam epopeias e até as 
pessoas simples, sendo essa atividade a forma de muitos deles ganharem a 
vida. (SEMEDO, 2010, p. 80). 

 

Ao sugerir a performance da cantadeira, duas questões são colocadas de 

imediato: de que se vale essa cantadeira para a sua composição; e de que modo a 

sua criação será veiculada? Como nas mandjuandadi, a autora se vale de sua 

experiência para a criação poética, e o seu canto desvela a verdadeira natureza de 

sua voz. O canto de Odete Semedo surge como o veículo para manifestar “o 

desabafo escancarado de uma situação”, a sua forma de posicionar-se diante dos 

rumos impressos ao seu país e de se comunicar com a sua gente, ao mesmo tempo 

que também faz sua voz ser ouvida além das fronteiras da Guiné-Bissau. Conforme 

reconhece, em seus estudos: 

 

A voz tem corpo, é performática, comunica, por isso, é dela que se vale a 
cantadeira, quer para mostrar sua revolta, quer para manifestar sua alegria. 
Ela mesma quer transformar-se em ganga [grou-coroado], em pássaro, para 
descer a um lugar aberto e livre, a várzea, e cantar, soltar a voz, comunicar-
se com sua comunidade. (SEMEDO, 2010, p. 307). 

 

A imagem da ave ganga, ou grou-coroado, é muito significativa para 

pensarmos o cantopoema de Odete Semedo. Ao relacionar a cantadeira à ave, 

convocando o desejo de transformação em grou-coroado para soltar a voz como o 

som estridente emitido por ela, podemos sugerir que, para expressar a sua profunda 

dor, a voz poética construída por Odete Semedo também assume essa vontade. Tal 
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qual o desejo da cantadeira, transformada em ganga, o seu grito ressoará de forma 

mais intensa e sibilante, buscando alcançar outras vozes que possam a ela se 

somar. 

A história encenada pelos versos do seu cantopoema remete ao contexto 

recente de turbulência política da Guiné-Bissau; de maneira específica, ao conflito 

armado que assolou o país entre os anos de 1998 e 1999, conhecido como a 

“Guerra dos Onze Meses”. A vivência do conflito e os traumas consequentes, entre 

eles a necessidade da fuga e a perda do que fora construído até o momento do 

conflito, tornam-se a matéria-prima para o cantopoema de Odete Semedo. 

Em sua tessitura, a autora se alicerça, primordialmente, em uma forte imersão 

na tradição oral de seu país, ao mesmo tempo em que se vale do seu olhar crítico e 

de sua sensibilidade de mulher e mãe. Essas observações nos levam a compartilhar 

as palavras da estudiosa Inocência Mata, para afirmarmos que Odete Semedo traz 

“para a cena literária o sentimento individual em toda a sua plenitude (que não 

apenas aquela que releva do político-ideológico) e [quer] expandi-lo para lá do 

nacional e atingir primeiro a condição feminina, depois a condição humana” (MATA, 

2007a, p. 430). No diálogo entre a tradição oral e a sensibilidade do olhar, a autora 

constrói uma voz poética que se posiciona diante dos horrores da guerra e 

transforma o desabafo individual na tradução do sentimento de todos os filhos da 

Guiné-Bissau: 

 

O livro mais triste que alguém haveria de ler na Guiné-Bissau. […] o livro 
mais triste da Guiné-Bissau. […] O espelho da dor de um povo e de tanto 
quantos se virem nele e através dele a silhueta do próprio destino. Deixarei 
que nele corram todas as lágrimas que não puderam ser choradas. As 
chagas mal saradas abrirei com o meu bisturi deixando correr todo o pus 
para que todos possam ver a real podridão e o verdadeiro fingimento. 
(SEMEDO, 2007a, p. 13-14). 

 

No trecho, Semedo faz um explícito intertexto com a declaração do poeta 

português António Nobre, ao referir-se ao seu único livro publicado em vida, Só 

(1892): “o livro mais triste que há em Portugal”. A referência feita por Semedo não é 

vã, uma vez que vamos encontrar, no tom de lamentação e nos sentimentos de 

exílio e de tristeza com se que colocam em relação aos seus respectivos países, 

características que aproximam esses dois poetas. 

A citação acima faz parte da “nota de abertura” e nos leva para a situação em 

que a ideia de escritura do cantopoema foi gestada. A autora confidencia que a 
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intenção de escrita poética surge no momento em que realiza a travessia, 

kambansa, de seu chão para um outro, onde estivesse fisicamente distante dos 

conflitos militares. O nosso modo de dizer “fisicamente distante” intenta em um 

sentido para nos remetermos à fuga das consequências bélicas mais diretas, que é 

propriamente a fuga da morte, mas sabemos que os traumas e as perdas diversas 

são uma outra maneira de atingir diretamente o indivíduo que viveu tal experiência. 

Na kambansa, o desejo de compreender aquele momento resultou nas reflexões 

que se traduziram em um cantopoema: 

 

[…] um cantopoema, vivo, como deve ser viva a poesia guineense: Um 
verbo que canta, que reconhece o seu canto em cada fala do chão 
guineense; um verbo que chora sem complexos a sua dor, mas que se 
rebela contra a indigência, contra a lassidão; escritos que não atiçam o ódio 
e que a todos acordam para a busca e para a beleza espontânea das letras. 
Um canto/mantenha que em cada um e em cada uma avive a chama 
verdadeira da liberdade e a responsabilidade de construção de um país que 
se deseja… que se ambiciona Novo. (SEMEDO, 2007a, p. 15-16). 

 

O texto citado está prenhe de metonímias. A palavra “verbo” alude a canto, a 

cantopoema, também a mantenha (saudação); “dor” alude a sentimentos, que 

poderiam ter sido evocados em palavras diversas, como angústia, tristeza, 

sofrimento, aflição, entre outras tantas que pudessem traduzir a experiência da 

guerra. Essas metonímias estão na interseção da expressão individual e coletiva; a 

sua voz almeja ser a tradução da voz de todo o seu povo e, do mesmo modo, as 

suas dores individuais representam as dores de toda a sua gente. Ao seu 

cantopoema, a voz poética credita o seu espaço de resposta à situação de seu país 

e o seu poder de rebelião contra o silêncio e contra as injustiças. Vale ressaltar que 

a metonímia, assim como nas cantigas de mandjuandadi, é um recurso recorrente 

na tessitura poética de Odete Semedo. 

A interseção entre o individual e o coletivo, presente no cantopoema, aponta 

para mais uma característica presente nas mandjuandadi. A cantiga, criada 

individualmente, é apropriada por todo o grupo, ou, por outro lado, o que está à 

disposição da comunidade pode ser apropriado pelo indivíduo. Essa interligação 

entre indivíduo e coletividade faz parte de uma das funções primordiais das cantigas: 

a busca pela contínua harmonia no grupo. O trecho “um canto/mantenha que em 

cada um e em cada uma avive a chama verdadeira da liberdade e a 

responsabilidade de construção de um país que se deseja… que se ambiciona 
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Novo” expressa o intuito da autora de que o seu canto seja apropriado por toda a 

sua comunidade. Cabe salientar que a imagem de nação tecida por Odete Semedo, 

em seu cantopoema, é de uma comunidade que agregue todas a etnias em uma 

harmônica convivência multiétnica. 

O cantopoema propõe uma volta ao passado, para que compreendamos a 

gênese do conflito e os seus desdobramentos em um presente tão triste para todos. 

Embora se revele a mais profunda dor ao longo dos versos, a voz poética busca 

revesti-los de esperança, chamando os seus filhos à responsabilidade da 

(re)construção do projeto de nação que embalou o sonho libertário. Como nas 

cantigas de dito, o intuito é encontrar solução para o conflito, buscar o reequilíbrio 

entre os indivíduos e o sentido de comunidade e restabelecer a harmonia. 

Quatro partes estruturam o cantopoema: na primeira, No fundo… no fundo…, 

são narrados a conjuntura dos antecedentes da guerra, a condição social do país, o 

clima pré-guerra e o sentimento diante da iminência do conflito, buscando-se 

compreender os motivos que o desencadearam; na segunda parte, A história dos 

trezentos e trinta e três dias, relata-se a eclosão do conflito, tal qual fora anunciado, 

e a instalação do caos no país, a partir dos desdobramentos da guerra; na terceira 

parte, Consílio dos irans, a voz poética, num gesto de invocação do imaginário 

ancestral, conta como as entidades protetoras de todas as etnias guineenses se 

reuniram para encontrar soluções de paz; a quarta parte, Os embrulhos, é 

desdobrada em três subpartes, “os três embrulhos”, nas quais se tece uma análise 

crítica da destruição e das pessoas que levaram o país à guerra, e se constrói uma 

imagem da união em torno do bem comum para o país, visando ao fim do conflito. 

O título da primeira parte, No fundo… no fundo…, dialoga diretamente com o 

título do cantopoema, revelando-se igualmente polissêmico. No fundo do canto 

sugere uma leitura das possibilidades das palavras “fundo” e “canto”. “Fundo” pode 

nos remeter a algo que é do íntimo, da essência, da substância, do âmago, a base, 

o fundamento, a parte mais interior, mais profunda, mais recôndita. “Canto” pode se 

referir a lugar; pensando-se de maneira extensiva à cultura guineense, pode se 

referir a “chão”, no sentido em que para ela é “terra”, “lugar”, e, claro, pode se referir 

explicitamente à composição poética e musical, à cantiga, ao ato de cantar. Não é o 

nosso intuito desprezar as várias possibilidades de interpretação, mas, talvez por 

considerarmos mais conveniente aos rumos que estamos dando a esta discussão ao 

longo deste capítulo, optamos por adotar o sentido de “No fundo do canto” como 



 
36 

 

uma referência à musicalidade que é primordial na cultura guineense. “Fundo” como 

possibilidade de vislumbrarmos a ancestralidade, que é fundadora e à qual recorre 

para criar a sua obra poética, soltar a sua voz em seu canto, um canto sobre e para 

o seu chão. Pelo contexto da primeira parte do cantopoema, consideramos sensível 

interpretar o título No fundo… no fundo como uma alusão à busca pelo que está no 

âmago, na gênese, do conflito para possibilitar a sua resolução. Como veremos, 

essa busca recorrerá aos seus ancestrais, e serão eles que encontrarão a solução. 

Odete Semedo abre a primeira parte de seu cantopoema com uma epígrafe, 

que é um trecho do poema No fundo de mim mesmo, de Amílcar Cabral. Essa 

epígrafe ratifica as inquietações expressas em sua nota de abertura, sugerindo uma 

vida pulsante dentro de si, cheia de utopias e de desejos de luta para manter sempre 

viva a esperança: No fundo de mim mesmo/ eu sinto qualquer coisa que fere minha 

carne,/ que me dilacera e tortura… […] que faz sangrar meu corpo,/ que faz sangrar 

também/ a Humanidade inteira!. 

Na sequência, a autora sugere que essa primeira parte se trata Do prelúdio da 

obra. Nomeá-la de prelúdio converge genologicamente com o conceito de 

cantopoema. O termo prelúdio significa, em música, a parte que serve como 

introdução de uma obra, antecipando-lhe os temas: “o sujeito poético introduz o leitor 

e a si próprio na atmosfera de uma peça musical ainda mais intensa: o instrumento 

de vozes da tradição oral guineense […]” (AMÂNCIO, 2010, p. 271). Num outro 

sentido, convergente ao que decorrerá na parte, prelúdio é algo que anuncia, que 

prevê: indício, prenúncio, sinal, antecipação de acontecimentos futuros. 

Por convenção, chamaremos a cada divisão da sequência impressa à obra de 

“poema”. Odete Semedo abre o seu prelúdio com O teu mensageiro (Bu 

Tcholonadur).  Nesse poema, já se apresenta a proposta de uma sequência 

narrativa. Todos os poemas são amarrados sequencialmente em um discurso 

liricamente épico que, coincidindo com o que vimos afirmando, se aproxima das 

narrativas orais. 

Não há pontos finais separando um poema do outro, ou mesmo um verso do 

outro; sequer no último verso do último poema há ponto final. Em todo o 

cantopoema não há vírgulas; no máximo, reticências, interrogações e exclamações. 

Isso sugere a imagem de um grande tecido cingido de maneira contínua, uma parte 

que tem continuação na outra e que se segue ininterruptamente. Voltando a lembrar 

do grou-coroado, é como o grito estridente que pretende fazer-se ecoar largamente. 
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A ideia de “leitura” que é sugerida é a que tome o leitor em um fôlego único, como se 

faz comumente na audição de uma obra musical. 

 
Não te afastes (Ka bu larsi) 
aproxima-te de mim (Pertu mi) 
traz a tua esteira e senta-te (rasta stera bu sinta) 
 
Vejo tremenda aflição no teu rosto (N odjau ku rostu firidu) 
mostrando desespero (na mostra foronta) 
andas (bu na ianda) 
e os teus passos são incertos (pes ka na iangasa tchon) 
 
Aproxima-te de mim (Pertu mi) 
pergunta-me e eu contar-te-ei (bu puntan n kontau) 
pergunta-me onde mora o dissabor (Puntan pa moransa di kasabi) 
pede-me que te mostre (pidin pa n mostrau) 
o caminho do desassossego (kaminhu sin susegu) 
o canto do sofrimento (kurba di sufrimenti) 
porque sou eu o teu mensageiro (paki ami i bu tcholonadur) 
 
Não me subestimes (Ka bu ndjutin) 
aproxima-te de mim( pertu mi) 
não olhes estas lágrimas (ka bu djubi e larma) 
 
descendo pelo meu rosto (ka na riana na rostu) 
nem desdenhes as minhas palavras (nin ka bu purfia nha kombersa) 
por esta minha voz trémula (pa e nha fala tirmidu) 
de velhice impertinente (di bedjisa semprenti) 
 
Aproxima-te de mim (Pertu mi) 
não te afastes (ka bu larsi) 
vem… (bin…) 
senta-te que a história não é curta (sinta, paki storia ka kurtu) (SEMEDO, 
2007a, p. 22-23). 

 

A evocação da imagem do tcholonadur nos remete à busca, no imaginário 

cultural guineense, pelo papel do mensageiro, que narrará e fará refletir a história da 

Guerra dos Onze Meses, desde o seu prenúncio, a conjuntura do país anterior ao 

conflito, até o seu desfecho. O tcholonadur aparece, inclusive, como figura essencial 

para a solução do conflito, uma vez que tem o papel, além de intérprete da 

mensagem dos irans, de fazer superar os antagonismos, de conciliar as partes 

divergentes. Conforme nos esclarece Moema Augel, o tcholonadur é uma 

 

figura necessária, mesmo indispensável, com significados diversos, tanto 
nas culturas com base nas chamadas religiões naturais, como nas 
coletividades muçulmanas. Quando há algo a tratar entre dois contraentes, 
muitas vezes falantes de diferentes línguas, segundo os costumes locais, 
não é possível que os dois dialoguem diretamente, tornando-se necessária 
a presença de um terceiro, tradutor, mediador ou intermediário, que então 
passa para cada um o que o outro diz ou responde. A posição dos 
oponentes, muitas vezes sentados de costas viradas um para o outro, 
simboliza a distância, o antagonismo que o tcholonadur tenta superar. Para 
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as etnias não muçulmanas, o papel de intermediário representado pelo 
tcholonadur tem cunho religioso, mesmo místico, de mediação entre os 
indivíduos e a divindade. É quem possui o poder de decifrar e transmitir a 
mensagem do iran, cujos sons nem sempre são inteligíveis para aqueles 
que o foram consultar. (AUGEL, 2007b, p.189-190). 

 

De forma análoga ao papel do tcholonadur em sua cultura, a voz poética será 

mensageira, mas não apenas da história e dos sentimentos do seu povo, como 

também transmitirá aos seus interlocutores a mensagem dos irans, os quais, ao 

serem invocados, reúnem-se em um grande encontro para decidirem sobre os 

rumos do país. 

Em O teu mensageiro, ao evidenciar a sua posição de arauto, a voz poética 

ratifica a sua responsabilidade de escrita da memória da nação guineense. 

Construindo a imagem da contadora de narrativas, poeta e mãe, essa voz analisará 

a situação da Guiné-Bissau, em um percurso temporal de reflexão sobre o passado 

e sobre o presente histórico e político, que se estenderá por todo o cantopoema. 

Esse primeiro poema já denota a preocupação da autora com o legado para 

as gerações futuras. É uma mensagem que busca a escuta de seu país, ou entre as 

pessoas de seu país, mas também além das suas fronteiras. A partir do que 

percebemos estar sugerido em O teu mensageiro, acreditamos que o interlocutor do 

cantopoema de Odete Semedo seria a própria Guiné-Bissau personificada. Vale 

salientar que a personificação também é um recurso muito presente nas cantigas de 

mandjuandadi. 

O teu mensageiro torna evidente a necessidade de se voltar para o passado e 

de se recuperar a tradição para que se possa pensar no futuro. Ao encontro dessa 

ideia, a voz começa por recriar no texto a cena do ritual coletivo da contação de 

histórias, ao mesmo tempo em que também encena a recepção. Desse modo, ela 

convoca a construção de um espaço de interação e instala a reverência à cultura da 

audição. 

A voz que se constrói e se enuncia no texto é a da mulher grande, a “mais 

velha”, o que lhe assegura a inquestionável voz da sabedoria, da condição de quem 

acumulou um vasto saber ao longo de sua vivência. Isso lhe garante o valor e o 

poder de estar na posição de conselheira. Semedo recupera esse espaço de 

valorização dos mais velhos apontando para o que nos esclarece Nei Lopes, ao 

considerar que: 
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A relação entre as populações da África negra e seus ancestrais exige ainda 
um comentário que nos parece ser de fundamental importância: o da própria 
concepção africana da velhice nas sociedades tradicionais, uma vez que, na 
maioria destes grupamentos, o próprio ato de referenciar o idoso aproxima-
se do sentido da mais profunda reverência. A identificação de uma pessoa 
idosa como “grande” e não como “velha” parece sugerir, de imediato, a 
experiência de vida por ela acumulada ao longo de sua existência, condição 
pela qual adquire direitos especiais. Esta importância tende a ampliar-se 
gradualmente com a passagem do tempo, numa escala em que seu valor e 
poder a colocam na posição de líder e conselheira para, finalmente, após a 
sua morte, alçá-la à condição de ancestral. (LOPES, 2004, p. 672). 

 

Diante dessa concepção, Semedo, ao convocar o gesto de ouvir, e ouvir para 

gravar, para tornar-se exemplar, revela que a tessitura de seu cantopoema tem uma 

profunda implicação ideológica. Nesse sentido, ela convoca a audição como 

aprendizado, o que torna válido salientar a importância de seu gesto de narrar a sua 

nação para gravar nas futuras gerações. No fundo do canto revela, portanto, uma 

nação relatada pela mais velha, detentora da vasta experiência e sensibilidade de 

mulher e mãe. Assim, como afirma Hampâté Bâ: 

 

[a] lição dada na ocasião de certo acontecimento ou experiência fica 
profundamente gravada na memória da criança […] Assim, qualquer 
incidente da vida, qualquer acontecimento trivial pode sempre dar ocasião a 
múltiplos desenvolvimentos, pode induzir à narração de um mito, de uma 

história ou de uma lenda. (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p.195). 
 

Os recursos estilísticos, semânticos e sintáticos adotados ao longo do texto, 

tais como a personificação, os verbos, os pronomes, as repetições, a maneira de 

estruturar o verso, as palavras que conferem descrições ao corpo físico do contador, 

são evidências da inscrição da gestualidade da voz, que aponta para uma escrita 

oraturizada e que reterritorializa o corpo do contador tcholonadur, ao recriá-lo 

esteticamente no texto. O tcholonadur acaba por encenar a voz do próprio poeta no 

texto, uma vez que, conforme aponta Semedo: 

 

A literatura guineense foi e continua sendo marcada como lugar de 
denúncia, de crítica social e de desabafos dos sentimentos mais profundos 
dos seus criadores, sobretudo a poética guineense. É o lugar da enunciação 
coletiva, onde o escritor se assume como “porta-voz” do seu povo, tomando 
para si as dores da Pátria. (SEMEDO, 2010, p. 251). 

 

O gesto do tcholonadur, ao se posicionar como “porta-voz” para contar a 

história, referencia a noção de presente, passado e futuro. Ele está no presente da 

narrativa, pronto para iniciar o processo de rememorações e flashbacks, introduzir 
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conflitos, personagens, cenários, dessa história que “não é curta”. De modo que, a 

partir dessa história do passado, possa-se vislumbrar, junto ao seu interlocutor, ao 

construção do futuro. 

A crítica social, em tom de desabafo e lamentação, já se anuncia na voz que 

convoca os olhos, para ver o “caminho do desassossego”, e os ouvidos, para ouvir o 

“canto do sofrimento”. Mensageiro e receptor se encontram em seu desespero, nos 

rostos aflitos, nas lágrimas que traduzem os seus dissabores. A voz que se alinhava 

nesses versos busca soar a carpideira, ecoa os lamentos pelos rumos dados ao país 

e imprime o tom da contação de uma história que já se declara longa. 

Acerca dessa voz da carpideira, construída no cantopoema, evocamos o 

trabalho de doutoramento de Vera Lúcia Ferreira (2011), que faz uma profunda 

análise da construção da carpideira na tessitura poética de autoras oriundas de 

países da África de língua portuguesa, entre elas Odete Semedo. Ferreira considera 

que a voz se assume em No fundo do canto como mandjua e, nesse sentido: 

 

A carpideira-lamentadora, em conjunção com a carpideira da manjuandadi, 
chora por não entender, como é possível matar o próprio irmão ou causar 
sofrimento ao outro. O grito que eclode é, pois o das mandjuas, da 
coletividade e da carpideira-lamentadora que o assume, no texto, para que 
expresse, na força dos versos que escancaram a dor, sons retumbantes – 
“ecoou… ecoou… ecoOOOU…”, de uma nação que perdeu tudo, inclusive 
a sua humanidade, em face dos acontecimentos. (FERREIRA, 2011, p. 
125). 

 

Odete Semedo vai buscar em sua tradição a imagem dessas três figuras 

fundamentais na cultura guineense: a cantadeira (mandjuandadi), o tcholonadur e a 

carpideira, reunindo-as, ao mesmo tempo, no espaço de uma voz poética que se 

revela, sob diversas maneiras, plural. Como temos demonstrado, aspectos dessas 

três figuras são observados como base da voz poética alinhavada no texto. 

Outra particularidade que denota a imersão de Odete Semedo na oralidade 

guineense é a de iniciar o seu prelúdio com um poema bilíngue, em português e em 

crioulo, gesto que será repetido em mais seis poemas ao longo da obra, além de 

inserir, em vários poemas, expressões e provérbios em crioulo e em línguas 

nacionais. A inscrição do crioulo, além de ser uma reverência à língua de maior 

alcance entre os guineenses, independentemente de sua etnia, é uma escolha 

político-ideológica que representa o fortalecimento dessa língua, cada vez mais 

consolidada na escrita literária da Guiné-Bissau. E, como avaliou Iris Amâncio, ao 



 
41 

 

inscrever o crioulo em sua escrita literária, Semedo faz emergir 

 

as indagações do próprio sujeito poético em relação ao seu ambíguo 
pertencimento identitário, na interseção linguística entre o crioulo e o 
português, entre a cultura africana e a portuguesa. (AMÂNCIO, 2010, p. 
265). 

 

Nesse sentido, ao pôr o crioulo, língua da tradição oral guineense, e as 

línguas nacionais, em diálogo com a língua portuguesa, Semedo recria o hibridismo 

linguístico de seu país no espaço de sua tessitura poética, uma marca também de 

apropriação da língua portuguesa, em um contexto de nacionalização desse idioma 

herdado, como afirmou Augel: 

 

Ao utilizarem transgressoramente a língua oficial, enxertando-a com 
crioulismos e elementos de outras línguas étnicas, subvertendo a sintaxe e 
emprestando-lhe um sotaque próprio, os autores guineenses estão tomando 
uma postura política de rebelde autonomia, de clara contestação e de 
distanciamento anticolonialista, nacionalizando o instrumento herdado. O 
idioma oficial e elitista, a estética importada são desmontados e 
desestabilizados para dar lugar a uma nova ordem, um novo espaço 
inventivo e libertário. (AUGEL, 2007a, p. 173). 

 

Considerando o universo cultural e o contexto cotidiano guineense, a 

utilização do crioulo assume, como analisou Augel, uma “dimensão vital” para o 

cantopoema: “a realidade plurifacetada guineense pode tornar-se, desse modo, mais 

plástica e mais próxima, fazendo sobressair um universo semântico específico” 

(AUGEL, 2007b, p. 195). 

Notemos que o verso aproxima-te de mim (pertu mi) se repete, como refrão, 

ao longo do poema. São quatro ocorrências do verso, em quatro estrofes. Na 

primeira e na última, ele aparece como o segundo verso da estrofe. Na terceira e na 

quinta, aparece como primeiro verso. Outro verso que se repete no poema é Não te 

afastes (ka bu larsi), ocorrendo duas vezes, na primeira e na última estrofe, também 

como no primeiro e no segundo verso, respectivamente. Esses dois versos 

aparecem juntos, e se alternam nas posições de primeiro e de segundo verso nas 

estrofes em que aparecem. O movimento sugerido pelas duas ações verbais é 

antitético, afastar-se versus aproximar-se, como também são antitéticas as formas 

negativa e afirmativa que aparecem no modo imperativo. Como que pela 

necessidade de resolver os antagonismos, um dos papéis do tcholonadur é 

composto pelos dois movimentos que acabam por convergir em direção à posição 
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do corpo do contador: não afastar para, ao mesmo tempo, aproximar. Essa 

gestualidade convoca a imagem que será defendida no cantopoema como resolução 

do conflito: a necessidade de aproximação entre os irmãos, entre Guiné e Bissau, 

para que possam voltar a caminhar e construir um futuro de mãos dadas. 

Essas repetições de versos, até mesmo de estrofes, soando como refrões, 

são muito comuns nas cantigas de mandjuandadi. No sentido em que o refrão 

confere destaque a um conteúdo que se quer fixar como principal, sugere-se que 

“aproxima-te de mim” funcionará como uma imagem essencial, não só no poema, 

mas também, como vimos insistindo, a partir de uma necessidade patente de 

aproximação das tradições, dos valores ancestrais, desses irmãos que estão 

distantes, essa imagem permeia todo o cantopoema. 

Vamos encontrar, por exemplo, esse sentido de distanciamento entre irmãos, 

ou entre alguns filhos da Guiné-Bissau, para revelar a urgência da aproximação, no 

poema, ainda do Prelúdio, Longe de Casa: 

 

Na terra longe 
tão longe de casa 
os nossos irmãos 
não queriam ouvir falar 
da miséria 
vestiram de segredo a sua desgraça 
na terra prometida 
à espera do milagre 
milagre… 
milagre mora na terra de ninguém 
não se veste de desdém 
pois nada compra! 
 
Na terra longe 
do vaticínio 
ninguém queria se lembrar 
da pobreza 
da penúria 
ninguém queria falar 
 
Na terra longe 
todos recordavam 
a riqueza do chão 
a fartura vinda com as chuvas 
a natureza em esplendor 
 
Lá na terra longe 
tão longe de casa 
quem se lembra 
 
O djunta mon 
da reconstrução 
caiu em desuso 
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hoje apenas um selo 
celebra 
a epopeia nacional 
 
E o vaticínio foi ganhando corpo 
o caminho de cada um 
cada vez mais longo e penoso 
A noite 
cada vez mais escura 
engolindo estrelas 
luas gentes (SEMEDO, 2007a, p. 45-46). 

 

No poema, podemos verificar o recurso da repetição dos versos. A expressão 

“Na terra longe” inicia quatro das seis estrofes que compõem o poema. O segundo 

verso da primeira e da quarta estrofes, tão longe de casa, é uma repetição do título, 

salvo uma pequena variação, que é o acréscimo inicial do advérbio “tão”. 

O título do poema, Longe de Casa, pode apontar, superficialmente, para a 

questão da migração dos guineenses para outros países. No entanto, acreditamos 

que o poema sugira duas faces do distanciamento: uma, que vai ao encontro dessa 

primeira análise e revela os filhos que estão ausentes da Guiné-Bissau; e outra, que 

denuncia os filhos que, mesmo dentro de seu país, estão alheios a ele, distantes de 

suas tradições, dos valores da coletividade e dos problemas que o assolam: a 

miséria, a pobreza. De mãos separadas, esses irmãos estão cada dia mais fechados 

nos próprios interesses, ostentando suas ganâncias. Esse distanciamento, sob suas 

várias faces, vai fazendo com que o vaticínio da guerra se assuma, a cada dia, mais 

próximo de tornar-se realidade. 

Utilizando-se do recurso à ironia, método também muito frequente nas 

cantigas de mandjuandadi, a voz poética denuncia formas de silenciamento, 

esquecimento e descaso em relação à realidade de seu país: os nossos irmãos/ não 

queriam ouvir falar/ da miséria/ vestiram de segredo a sua desgraça/ na terra 

prometida/ à espera do milagre/ milagre…/ milagre mora na terra de ninguém/ não 

se veste de desdém/ pois nada compra!. 

A terceira estrofe se constrói num tom de evocação de riquezas e valores 

ancestrais da Guiné-Bissau, e contrasta com o tom impresso nas outras estrofes, 

onde se evidencia um caráter de lamentação. Os versos Na terra longe/ todos 

recordavam/ a riqueza do chão/ a fartura vinda com as chuvas/ a natureza em 

esplendor nos remetem ao patrimônio cultural guineense e também à tradição 

milenar do cultivo da agricultura, que tem uma implicação cultural imensa na vida da 

coletividade. A palavra “chão” aparece mais uma vez em seu caráter polissêmico, 
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podendo significar tanto “solo” quanto “lugar”. 

Em convergência com a ideia-chave de todo o cantopoema, a voz poética 

convoca a imagem da coletividade, na quinta estrofe. O primeiro verso é uma 

expressão do crioulo “O djunta mon”, que, de acordo com a própria autora, no 

glossário do livro, significa “dar as mãos, unir forças”. Essa expressão é trazida 

como imagem basilar da luta pela libertação nacional e do desejo de reconstrução 

do país no pós-independência. No entanto, ela caiu em desuso/ hoje apenas um 

selo/ celebra/ a epopeia nacional. Nesse tom de crítica, a autora, ao mesmo tempo 

em que reverencia essa imagem, aponta que seu “desuso” será uma das causas 

para que os tempos sombrios se instalem sobre a Guiné-Bissau, o que é sugerido na 

estrofe seguinte. A crítica também recai sobre o esquecimento dos ideais e da luta 

pela independência, mas também sobre todo o passado do país, numa 

compreensão da ampla extensão do sentido da expressão “epopeia nacional”. 

De acordo com essa leitura, o cantopoema se constrói com um profundo 

anseio de reativar o “Djunta mon”, que possibilite uma “re-construção” do país pós-

conflito, e de inscrever a maneira da autora de cantar a epopeia nacional, conforme 

exporemos no próximo capítulo. 
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3 DESENCANTO: A ÉPICA3 TRANSFORMADA E A ANTIÉPICA DE ODETE 

SEMEDO 

 

Nas ruas de estradas tortas 
covas mortas 
degoladas pelo “michelin” 
sangrando água podre 
está o poeta 
desencantado (SEMEDO, 2007a, p. 33, grifo nosso) 

 

Na apresentação de seu cantopoema, Odete Semedo nos coloca a seguinte 

questão genológica em torno de sua obra: “Não será épica a minha poesia, pois não 

cantarei nem as armas nem os barões. Lírica?”. Por evocar aspectos vários, e 

também diálogos, tanto com a sua tradição quanto com a tradição “estrangeira4”, 

consideramos essa questão de grande importância para melhor compreendermos o 

cantopoema. 

Buscaremos, neste capítulo, construir reflexões acerca da problemática 

sugerida pela autora; considerando-se, claro, as sutilezas e estratégias que visam a 

encontrar um leitor atento, que saiba interpretar nas entrelinhas o que é apontado 

em tal declaração. Devemos salientar que a proposta que se seguirá dialoga 

intensamente com o primeiro capítulo e com as concepções sobre cantopoema nele 

desenvolvidas, uma vez que, ao discorrermos sobre a questão da épica em No 

fundo do canto, consideraremos, necessariamente, a relação entre canto e poema; 

música e palavra. Em convergência com essa perspectiva, Ana Mafalda Leite (1995) 

afirma que a música é uma componente primordial na épica africana. Por questões 

didáticas, com as quais procuramos afinar a análise dos poemas ao objetivo deste 

capítulo, faremos uma leitura da primeira e da segunda partes da obra. Embora 

façamos menção a aspectos da terceira e da quarta partes, deixaremos a análise 

dos poemas que delas constam para o capítulo seguinte. 

Antes de avançarmos, convém que façamos algumas observações 

explicativas sobre a palavra “desencanto”, escolhida para intitular o capítulo. A grafia 

é pensada como “DesenCanto” e, tomada em contexto polissêmico, busca sugerir 

uma transformação, ou desconstrução, do termo empregado para a divisão da 

______________ 
3 A concepção de épica em si é ocidental. Ao lançarmos mão dessa concepção para discutir a 
obra de Odete Semedo, consideramos as tensões que decorrem da complexidade do termo. 
4 Consideramos tradições estrangeiras aquelas que não fazem parte do contexto tradicional 
guineense. 
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epopeia, que é, em geral, dividida em “cantos”. Seria uma palavra que tem o objetivo 

de dar conta da negação do paradigma do canto épico: “não será épica […] não 

cantarei nem as armas nem os barões”. Ao mesmo tempo, essa 

transformação/desconstrução procura dialogar com a ideia de cantopoema, 

nomenclatura que pensamos que dê conta de um gênero que se constituiria no 

entre-lugar, como já dissemos, da música e da letra, do oral e do escrito, e, nesta 

abordagem, dos gêneros lírico e épico. Podemos também associar à compreensão 

de uma quebra de encanto com o país devastado pela guerra, necessariamente uma 

face da antiépica da obra, uma vez que, na epopeia de tradição homérica, só 

haveria espaço para os feitos heroicos e gloriosos da guerra. Igualmente válido seria 

o sentido de “desencanto”, como uma descoberta de algo esquecido ou escondido, 

um movimento que estaria na contramão das epopeias da nação, as quais, 

comumente, soterram as memórias das pessoas que sofrem as consequências do 

conflito bélico. 

Nossas reflexões partem da análise feita pela pesquisadora Moema Augel 

(2007) em torno da obra No fundo do canto. Ao considerar a transgressão de 

paradigmas dos gêneros literários, observando-se na literatura contemporânea uma 

contaminação mútua entre eles, Augel destaca a presença da narrativa no conjunto 

de poemas que compõem a obra No fundo do canto. Nas palavras de Augel, 

estamos 

 

diante de uma obra poética com amplo painel narrativo, uma obra híbrida, 
multissonante, pluriforme, na liminaridade entre poesia e prosa, entre 
memória e crítica, entre sonho e recusa, entre vivência e mito, entre o lírico 
e o épico, entre o escombro e a (re)construção. Do ponto de vista estrutural, 
a autora procede a uma consciente ruptura entre os gêneros e as formas 
literárias, inserindo na tecedura do texto sons, assonâncias, dissonâncias, 
elementos de variados discursos e de vários registros linguísticos, 
contracenando a língua guineense com a portuguesa. (AUGEL, 2007a, p. 
328). 

 

Na mesma linha das considerações de Augel, Russel Hamilton, citado por Ana 

Mafalda Leite, afirma que esse hibridismo dos discursos épico e lírico é observado 

em todas as literaturas africanas de língua portuguesa, influenciado pela “tarefa 

dupla de construção nacional e reconstrução cultural” (LEITE, 1995, p. 210). 

Elucidando o que sugerimos, podemos observar que a voz poética encerra o 

primeiro poema da obra com o verso senta-te que a história não é curta. Essa voz 

convoca uma situação narrativa que se instala a partir de elementos que evocam a 
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gestualidade inscrita no corpo do narrador (o mensageiro) e constroem um cenário 

para a contação que considera a presença de uma interlocução, evidente no verso 

traz a tua esteira e senta-te. Podemos considerar, já nesse momento, e a partir da 

proposta de relação com a música impressa à obra, discutida no capítulo anterior, 

que a figura do mensageiro também está imersa na ancestralidade épica guineense, 

especialmente na tradição griot5 (djali/ djidiu). 

Nesse sentido, o verso senta-te que a história não é curta acena para o início 

de uma recitação de extensão épica. A inscrição do epos vai, necessariamente, ao 

encontro do que foi anunciado no título do poema: o mensageiro (tcholonadur) como 

recitador ou tradutor de uma narrativa. O verso ainda aludirá à capacidade de 

guardião da memória e ao talento da recitação que a mobilizará. Uma aproximação 

da figura do mensageiro (tcholonadur) à do griot6 pode ser melhor compreendida a 

partir dos argumentos de Queiroz: 

 

O griot está ligado à música e à poesia, como cantor-compositor, e também 
à preservação da memória. […] em sua condição de depositários das 
tradições imemoriais, bem como o registro de seu histórico papel de 
agentes dinamizadores dessa memória, remete-nos imediatamente à 
tradição oral africana e a um modo particularmente performatizado de 
transmissão dos conhecimentos que vem constituindo, ao longo dos 
séculos, rasgos fundamentais indispensáveis à compreensão desse 
passado e de tantas expressões culturais que dali derivaram. (QUEIROZ, 
2007, p. 42). 

 

Essa relação entre o mensageiro (tcholonadur), construído na poesia de 

Semedo, e o griot pode ser confirmada pelas considerações de Höfs (2014, p. 6) ao 

destacar que o griot, além do talento com a palavra e com a música na execução 

performática de suas narrativas, é conhecido pela capacidade de interlocução, 

mediação de conflitos e aconselhamento, características também inerentes ao 

tcholonadur, conforme apontamos no capítulo anterior. 

Devemos ressaltar que a imagem do mensageiro que é construída é a de uma 

“mais velha”, que convoca seu interlocutor para ouvir a recitação da história que ela 

tem para contar. A escolha pela imagem de uma “mais velha” evidencia um aspecto 

______________ 
5 “Djali é uma variação escrita do termo jeli, como os griots são denominados em mandinga. 
Acredita-se que 'griot' seja um termo originário do francês, mas que é amplamente usado por 
toda a África Ocidental para denominar os bardos e músicos profissionais de famílias jeli 
tradicionais. Djidiu é um termo do crioulo, que se diz vir do português 'judeu' (Hale, 2007)” 
(HÖFS, 2014, p. 6). 
6 A aproximação entre griot e tcholonadur se dá no âmbito da contação de história, embora 
reconheçamos as várias feições que o griot assume em diferentes contextos africanos. 
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da tradição cultural que aponta tanto para a importância dada à vivência quanto para 

o fato de que nem todos estão habilitados para contar histórias. Segundo Adolfo 

Colombres apud Queiroz, a condição de contador de histórias: 

 

quase sempre se limitava a indivíduos de uma determinada idade ou sexo, 
ou de certa família, classe ou casta. Entre alguns povos, por exemplo, só 
estariam habilitados a contar histórias os idosos, homens ou mulheres; mas 
também os leprosos, os cegos e outros deficientes. (COLOMBRES apud 
QUEIROZ, 2007, p. 141). 

 

A habilidade épica do griot é compreendida por Höfs a partir de uma 

concepção mística. Para a autora, o griot possui a 

 

capacidade de transformar o nyama [poder de manipulação da força motora 
do universo e de transformação em algo material] em palavras e música, 
que se tornam assim o meio narrativo de um determinado aspecto da 
cosmologia e da visão de mundo do seu povo. (HÖFS, 2014, p. 7). 

 

Nesse sentido, o papel complexo, necessário e essencial exercido pelas 

figuras do griot, do tcholonadur, do contador de histórias e da cantadeira de 

mandjuandadi7 será reunido no corpo reterritorializado, nomeado de mensageiro, e 

com o qual Odete Semedo dialoga com a sua tradição cultural no espaço do 

cantopoema. Os requisitos especiais para ser qualquer uma dessas figuras 

conferem o destaque que lhes é concedido em sua cultura e confirmam a 

prerrogativa de um papel que nem todos podem exercer. 

O poema que segue O teu mensageiro é O prenúncio dos trezentos e trinta e 

três dias, a partir do qual, em flashback, a voz poética inicia a sua grande narrativa. 

A estratégia épica é empreendida através da evocação do passado anterior ao 

conflito armado de 1998-1999. Para tanto, ela recorre ao universo das narrativas 

orais e ao imaginário mítico, numa tentativa de fazer compreender os motivos que 

levaram o seu país a tão triste história. Essa estratégia pode ser vista como uma 

característica da memória africana, que visa a “reconstituir o acontecimento ou 

narrativa registrada em sua totalidade” (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 215). A memória 

que é mobilizada pelo contador, de acordo com Hampâté Bâ: 

______________ 
7 Conforme buscamos demonstrar no capítulo anterior, em que dedicamos a nossa pesquisa 
à compreensão da ressonância das mandjuandadi, tanto na forma enunciativa quanto no 
estilo discursivo da obra No fundo do canto, pensamos que o corpo que se anuncia como o 
mensageiro no cantopoema reúne em si diversas figuras da tradição oral guineense. 
Defendemos que são figuras suplementares na composição dessa voz. 
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Não se trata de recordar, mas de trazer ao presente o evento passado do 
qual todos participam, o narrador e a sua audiência. Aí reside toda a arte do 
contador de histórias. Ninguém é contador de histórias a menos que possa 
relatar um fato como aconteceu realmente, de modo que seus ouvintes, 
assim como ele próprio, tornem-se testemunhas vivas e ativas desse fato 

[…]. (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 215). 
 

Essa concepção de memória permeia todo o cantopoema. E podemos 

evidenciá-la, já neste momento, convocando os versos de O prenúncio dos trezentos 

e trinta e três dias. A partir deles promovemos uma reflexão, em diálogo com essas 

considerações de Hampâté Bâ. 

 

Meninos velhos 
meninas e rapazes 
homens e mulheres 
todos ouviram falar da mufunesa 
que um dia teria de cair 
nos ombros da gente 
da pequena terra 
 
Em histórias contadas 
… no meio duma lenda 
entre uma passada e outra… 
alguém sempre lembrava 
de meter uma pitada de sal 
sobre a mufunesa 
que haveria de apanhar aquela gente 
 
Baloberus almamus e padres 
também haviam anunciado 
um pastor 
sem temer o pavor de suas ovelhas 
predisse: 
uma foronta 
um confronto vem a caminho 
 
Mais que três dias 
não deve atingir 
tal confronto 
se prolongar… 
só trinta e três dias depois 
teria o seu final 
e será como um punhal 
todo o povo vai ferir 
 
Caso passasse o predito período 
sem que o tormento amainasse 
apenas trezentos e trinta e três dias 
trinta e três horas 
separaria aquela gente 
da tal maldição 
assim está escrito no destino da nova Pátria (SEMEDO, 20007a, p. 24-25). 
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O título do poema convoca dois aspectos frequentes no estilo épico: a 

profecia, como um traço do “maravilhoso”8, componente indispensável à épica, 

segundo Leite (1995), e que atravessa o cantopoema, manifestado sob diversos 

signos; e o simbolismo dos números, evidenciado na recorrência ao número três. 

Esse número tem uma carga mística que converge com elementos do imaginário 

sobrenatural dispostos no poema, ou, em uma outra interpretação possível, como é 

sugerido por Augel, o número é revelador de uma tensão: 

 

é ampliado em dezena e centena, ameaçadoramente: o grande flagelo de 
trezentos e trinta e três dias e trinta e três horas seria antecedido por muitos 
acontecimentos cuja enumeração no poema revela a tensão existente na 
sociedade local entre a tradição e a modernidade. (AUGEL, 2007a, p. 332). 

 

De forma mais ampla, podemos pensar que o número três acena 

simbolicamente para uma tradição cultural em que o texto é tecido. Numa 

perspectiva, pode ser sugestivo da própria performance do contador tradicional, 

alicerçada em três pilares: experiência/vivência, gestualidade/inscrição de elementos 

que circundam o contador e interlocução/compartilhamento da experiência 

reelaborada (BENJAMIN apud HÖFS, 2014). Nesse sentido, o contador, aqui 

relacionado ao griot, é detentor de um saber artístico que acolhe três elementos: 

tempo, espaço e presença. 

Em outra compreensão, o número três teria uma relevância simbólica na 

tradição musical guineense. Nesse caso, observamos que são três os componentes 

essenciais das cantigas de mandjuandadi, tina, pano e cabaça; ou, numa relação 

com a ancestralidade da épica-griot, o número três teria uma relação simbólica com 

a quantidade de peças da composição Lamban, “criada no balafon e para Charry 

(2000) é um dos símbolos mais potentes da identidade mande […] faz parte de um 

complexo de três peças musicais que são seminais na formação do Império do Mali” 

(HÖFS, 2014, p. 103). 

Voltando de modo mais objetivo para o poema O prenúncio dos trezentos e 

trinta e três dias, observa-se, na primeira estrofe, que a voz poética convoca as 

várias gerações de seu povo para incluí-las no passado e na responsabilidade pelo 

evento em que todos participam. O trecho todos ouviram falar da mufunesa/ que um 

______________ 
8 Optamos por grafar a palavra “maravilhoso” entre aspas, por ser a palavra usada pela 
pesquisadora Ana Mafalda Leite (1995), mas também por haver implicações conceituais e 
culturais, das quais não faz parte do nosso objetivo desenvolver uma discussão. 
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dia teria de cair/ nos ombros da gente/ da pequena terra busca imprimir realidade ao 

relato. Ao mesmo tempo, aponta para o fato de que, no poema, há uma atualização 

do evento. Desse modo, constrói uma interlocução que passa a ser também 

testemunha do acontecimento. Essa realidade do relato, pretendida pela voz 

poética, é confirmada pela pesquisadora Moema Augel, ao declarar que: 

 

de fato, sempre correram em Bissau certos rumores que revelavam à boca 
pequena a iminência de um grande e trágico acontecimento, um kasabi 
garandi (um grande mal-estar, uma grande infelicidade) e que a paz só 
retornaria depois de muitas lágrimas e de muito sofrimento, muito sangue 
derramado. (AUGEL, 2007a, p. 331). 

 

A voz poética chama para o poema as tradições oral, mitológica e religiosa. 

Essas tradições alertavam para o vaticínio, cujos acontecimentos mostravam-se 

cada vez mais próximos de tornarem-se realidade. Recorrer ao imaginário mítico é 

apontado como recurso para afastar a “mufunesa” e, nesse sentido, vamos observar, 

no decorrer do cantopoema, que quanto mais a gente guineense se afasta das 

tradições, mais o vaticínio vai ganhando corpo. 

Nessa perspectiva, já podemos perceber nesse poema que há um 

contraponto entre os pronomes “todos”, na primeira estrofe, e “alguém”, na segunda, 

o que evidencia que todos são conhecedores do vaticínio, porém poucos são os que 

se preocupam em fazer algo para impedir que a desgraça aconteça: alguém sempre 

se lembrava/ de meter uma pitada de sal/ sobre a mufunesa. A tradição mitológica, 

que nesse poema já aparece como solução para afastar o problema, voltará a ser 

invocada como recurso para resolver o conflito instalado. 

A terceira estrofe convoca a diversidade religiosa para anunciar que todas as 

crenças, sejam as tradicionais, a muçulmana, a católica ou a evangélica, já 

prediziam o conflito, o tempo de sofrimento que estava próximo e que feriria todos os 

filhos da Guiné-Bissau, indiscriminadamente, “como um punhal”, como é dito na 

quarta estrofe. Essa diversidade está inscrita nos termos que designam os 

sacerdotes de seus respectivos credos. Conforme Augel (2007a p. 331), a palavra 

baloberu designa “o sacerdote tradicional das etnias que cultuam a natureza e os 

antepassados”; já almamu (almami), “entre os Mandinga, dignitário islâmico, 

responsável pelo culto, e consultor jurídico do régulo”. 

As duas últimas estrofes sugerem a tensão que é instalada no país, 

evidenciada no texto a partir da abertura de uma contagem, tanto para a chegada 
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quanto para a duração do horrível “destino da nova Pátria”. Essa tensão é 

simbolicamente representada numa extensão numérica que busca dar conta da 

noção temporal de quem vive, a cada dia, a cada hora, a duração da guerra: 

trezentos e trinta e três dias/ trinta e três horas. 

Nos poemas que se seguem, e que compõem o prelúdio da obra, a voz 

poética vai insistindo textualmente nos acontecimentos que concretizarão o vaticínio. 

Desse modo, o campo semântico em torno da palavra “vaticínio” é amplamente 

evocado nessa parte (“augúrio”, “prenúncio”, “predito”, “destino” e “maldição”). O 

poema Na calada da noite nos oferece uma visão-síntese dessa relação entre o 

imaginário mítico e a denúncia do afastamento das tradições culturais do país. A 

emergência do conflito vai sendo construída no relato da voz poética. 

 

Era tudo feito 
na calada da noite 
era o jeito do povo 
almas dos antepassados 
Não há caminho certo 
era trabalho já feito 
tinha de acontecer o vaticinado 
 
Esmolas 
para amainar a mufunesa 
não saíram 
augúrios 
vísceras 
 
de galos… 
de cabras… 
tudo preto 
sinal que nada, 
mas nada amainaria 
a guerra dos trezentos e trinta e três dias 
pois haveriam de passar os três dias 
as trinta e três horas 
sem que algo de bom acontecesse 
 
Será uma guerra 
entre irmãos 
do mesmo sangue 
disseram 
do mesmo djorson 
contaram 
e haverá outras forças 
saídas não se sabe de onde 
amorfas 
e ninguém saberá de nada (SEMEDO, 2007a, p. 26). 

 

O título do poema nos sugere faces do clima pré-guerra, como acordos e 

estratégias. Claramente, Na calada da noite nos remete à trama do golpe militar, 
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acontecimento que marcou o início do conflito armado e que pode estar também 

sugerido nos versos da primeira estrofe: era trabalho já feito/ tinha de acontecer o 

vaticinado. 

A segunda e a terceira estrofes nos revelam que, ao contrário do poema 

anteriormente analisado, quando ao menos “alguém” lembrava de recorrer às 

tradições para afastar a mufunesa, lançando uma pitada de sal sobre ela, nesse 

poema o afastamento das tradições é total. Não há oferendas de tipo algum, como 

dito nos versos: Esmolas/ para amainar a mufunesa/ não saíram/ augúrios/ vísceras/ 

de galos…/ de cabras…/ tudo preto/ sinal que nada,/ mas nada amainaria. 

Abandonadas as tradições, prevalecendo os interesses individuais e olhando-se 

muito mais para fora do que para dentro do país, nada mais impedia a eclosão da 

guerra dos trezentos e trinta e três dias e trinta e três horas. 

Convém destacar que, assim como acontece com a palavra “vaticínio”, a 

expressão “trezentos e trinta e três dias e trinta e três horas” também será muito 

trabalhada nos poemas. A força da aliteração, que já se configura como repetição de 

sons, e da reiteração da expressão evidencia tanto o rico trabalho com a sonoridade 

quanto a busca por gravar, com a intensidade equivalente ao experienciado, o horror 

da guerra. Essa aliteração alude à onomatopeia do som dos disparos, rajadas feitas 

por armas automáticas: tr tr tr tr tr… tr tr tr tr tr… tr tr tr tr tr. A partir das 

considerações de Terezinha Taborda Moreira (2005), podemos afirmar que, nessa 

gestualidade, os recursos sonoros encenados pelo “mensageiro” fazem parte da 

realização de movimentos que lhe conferirão ritmo próprio: “nos textos, o gesto 

mantém uma relação de similitude com a palavra que ele encadeia e combina” 

(MOREIRA, 2005, p. 167). Assim, o ritmo estrutura a relação entre a construção 

sonora e sintática do texto e a imagem que essa relação sugere. Como vimos 

sugerindo, essas expressões se inter-relacionam, intentando demonstrar que uma é 

consequência da outra, tanto é que “prelúdio” intitula a primeira parte e a expressão 

“trezentos e trinta e três dias e trinta e três horas” compõe o título da segunda. 

A última estrofe anuncia que será uma guerra civil entre irmãos/ do mesmo 

sangue, mas também indica a chegada de tropas estrangeiras, remetendo-se à 

ocupação de Bissau por soldados senegaleses, entre outros estrangeiros: e haverá 

outras forças/ saídas não se saberá de onde. 

Em sua recitação da primeira parte, e mesmo nos primeiros poemas da 

segunda, a voz poética reitera, em vários momentos, que o vaticínio vai sendo 
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esquecido por todos enquanto, metaforicamente, ele vai tomando forma de um 

pequeno monstro/ de muitos tentáculos, que cresce assustadoramente, tornando-se 

um gigante. 

O poema A nossa rotina, terceiro da segunda parte, destaca o momento em 

que “O prenúncio encontrou a História”, isto é, a concretização do vaticínio. O 

prenúncio encontrou a História é o título do poema que abre a segunda parte e, junto 

com o poema E apontou…, ainda no plano da evocação dos acontecimentos que 

reforçam o vaticínio, faz a transição entre uma parte e outra da obra. 

 

A nossa rotina 
 
Irmãos nossos 
largaram a moransa 
fora da terra 
cada um a sua riqueza 
e era tudo um mistério 
feito com a maior destreza 
 
Netos da terra 
hóspedes 
duma casa em penúria 
Filhos da terra 
bifrontes 
pestilentos 
mutilados 
 
Hospitais da terra 
cemitério 
chão 
onde máquinas tristes 
resfolegam ferrugem 
 
E o prenúncio ganhava 
cada vez 
mais raízes 
para um dia 
parir a dita mufunesa 
que a história haveria de contar 
em muitas vozes 
 
As padidas 
por não quererem 
a tal mufunesa 
a todo e qualquer um 
que se lembrasse 
de proferir tais palavras 
evocando a guerra dos trezentos e trinta e três dias 
sempre a mesma 
figa canhota toska maroska 
cruz com a tua boca mal abençoada 
até que chegou o dia 
 
Tal como os baloberus anunciaram 
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tal como os almamus 
padres e pastores previram um dia 
aconteceu num dia santo 
no silêncio da madrugada 
 
Uns afirmaram 
foi na calada da noite 
outros corrigem: 
foi tudo cozinhado durante o dia 
com o sol a raiar 
pecadores se darem conta 
do açoite 
 
e tudo veio a eclodir de madrugada 
enquanto o sono comandava a madorna 
contou a kotedúa 
cantando a nova cotovia (SEMEDO, 2007a, p. 66-67). 
 

O poema A nossa rotina faz uma clara referência aos poemas O prenúncio 

dos trezentos e trinta e três dias e Na calada da noite, anteriormente analisados. A 

voz poética sugere que a desgraça vaticinada por todos se torna realidade. É 

encenado o momento de eclosão do conflito armado e a forma como foi deflagrado. 

O título do poema convoca cenas da vida guineense que se tornaram 

comuns. Trazendo uma tensão entre os valores rurais e urbanos, o poema evoca o 

abandono dos valores comunitários transmitidos em cada moransa, em cada 

tabanca, em troca de interesses individualistas que visam ao acúmulo de capital, 

independentemente dos meios empregados para isso. 

A palavra “terra” marca as relações dessa oposição. Estar “fora da terra” 

assume não só a conotação do êxodo da moransa; mas, especialmente, da 

destituição dos valores nela ensinados. O termo “casa” é sugerido como metonímia 

da nação em penúria. Propomos a interpretação de que os “netos da terra” são os 

“hóspedes” dessa casa; ou seja, que estão sob o mesmo manto da nação; mas, ao 

mesmo tempo, são alheios, estranhos, indiferentes a ela, voltados somente para o 

próprio umbigo. Os “Filhos da terra”, pais dos “netos da terra”, são “hóspedes”, 

“bifrontes” que, já desprovidos dos valores da coletividade, ou seja, “mutilados”, 

alastram-se feito peste. 

A terceira estrofe nos dá conta das dificuldades pelas quais passavam áreas 

de interesse coletivo, como a saúde. Essa situação se constrói no poema como 

resultado da ganância dos “netos” e “filhos” da terra. Assim, os problemas pelos 

quais passava o país, evocados ao longo das três primeiras estrofes, vão se revelar 

“raízes”, que viriam a “parir a dita mufunesa”, como é enunciado na quarta estrofe. 
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A desgraça auspiciada fez-se realidade com o golpe de estado que deu 

origem à "guerra dos trezentos e trinta e três dias”, cuja trama e eclosão do conflito 

são narrados nas três últimas estrofes, as quais retomam e, ao mesmo tempo, 

confirmam os aspectos levantados nos dois poemas que analisamos anteriormente. 

Nesse ponto da nossa discussão, e já que agora temos uma noção de como a 

voz poética busca na leitura do passado de sua gente a matéria para encenação da 

“história que não é curta”, torna-se pertinente considerar como se estabelece essa 

relação com o discurso épico na construção do cantopoema. Embora consideremos 

que vamos lidar com um conceito carregado de compreensões diversas, conforme 

apontou Amâncio (2011, p. 11), podemos apontar as marcas da épica e, do mesmo 

modo, salientar as transgressões do gênero épico na obra de Odete Semedo, a 

partir de algumas reflexões sobre epopeia, ancoradas em estudos de Bakhtin (1993), 

Lukács (2009), Teresa Carvalho (2008) e Ana Mafalda Leite (1995). Após essas 

reflexões, é possível afirmar que o cantopoema instala um modelo discursivo épico-

lírico que converge com a ideia de revisão do passado nacional e de (re)construção 

da memória da nação que é impressa à obra. 

Convém compartilhar as reflexões de Amâncio sobre a etimologia do termo 

“épico”, que, de modo universal, “volta-se para a união do homem a sua 

ancestralidade, a sua história e aos mitos que narram a sua origem e a sua 

formação cultural, de outro lado, promove a recitação dessas narrativas […]” 

(AMÂNCIO, 2011, p. 113). Além dessas características, o cantopoema se constitui 

sobre aspectos muito próprios da epopeia, que são a profecia (BAKHTIN, 1993, 

p.420) e a temática da guerra. 

Esses traços da épica estão impressos nos estudos de Bakhtin (1993) sobre o 

gênero. Fundamentada na epopeia homérica, a perspectiva de Bakhtin será 

essencial para compreendermos algumas características do modelo épico, como 

também para estabelecermos os contrapontos, tanto em relação a outros teóricos 

posteriores a ele quanto em relação à obra de Odete Semedo. 

Para Bakhtin, são três os traços constitutivos da epopeia: 

 

1. O passado nacional épico, o “passado absoluto” […] como objeto da 
epopeia; 2. A lenda nacional (e não a experiência de pessoas transformada 
à base da pura invenção) atua como fonte da epopeia; 3. O mundo épico é 
isolado da contemporaneidade, isto é, do tempo do escritor (do autor e dos 
seus ouvintes), pela distância épica absoluta. (BAKHTIN, 1993, p. 405). 
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Essas três características apontadas pelo teórico são dispostas de maneira 

interdependente em sua concepção sobre o mundo da epopeia, o qual, para ele, é: 

 

o passado heroico nacional, é o mundo das “origens” e dos “fastígios” da 
história nacional, o mundo dos pais e ancestrais, o mundo dos “primeiros” e 
dos “melhores”. […] A epopeia jamais foi um poema sobre o presente, sobre 
o seu tempo (ela atua somente para os descendentes como um poema 

sobre o passado). (BAKHTIN, 1993, p. 405). 
 

Segundo Bakhtin, o mundo e o tempo da epopeia seriam somente o da 

representação do que não mais está aberto à vivência, à experiência pessoal, de 

gerações contemporâneas. Esse seria o mundo e o tempo da perfeição, ou do 

perfeitamente acabado, da homogeneidade e da totalidade. Nessa perspectiva, o 

mundo, como algo acabado, e o passado, como absoluto, imprimem a noção de que 

tudo está fechado, pronto e concluído; portanto, impenetrável e inacessível a uma 

reinterpretação, o que nos leva à declaração do próprio teórico, ao reiterar que o 

passado épico “se mantém e se desvela somente na forma de uma lenda nacional” e 

“o discurso épico é enunciado sob forma de lenda” (BAKHTIN, 1993, p. 408). 

Partindo da mesma concepção do mundo e do tempo perfeito, será impressa 

à epopeia homérica a percepção literária do homem e do acontecimento. Essa 

concepção estabelece que 

 

representar e imortalizar pelo discurso literário só é possível e viável para 
aquilo que é digno de ser comemorado e mantido na memória dos 
descendentes; e é no plano antecipado da sua longínqua memória que ele 
assume a forma. (BAKHTIN, 1993, p. 423). 

 

Nesse sentido, o homem épico se constrói “inteiramente perfeito” e é 

“concluído num alto nível heroico” (BAKHTIN, 1993, p. 423). 

Lukács argumenta que, a rigor, somente os poemas homéricos são epopeias. 

Eles desconhecem o caos. Nesse sentido, por proceder suas considerações a partir 

da epopeia homérica, o texto de Bakhtin nos traz somente a face “iluminada” da 

epopeia. Já Lukács lança a perspectiva para o que é deixado como “sombra” na 

narrativa épica. Para Lukács, o espírito da epopeia homérica buscava “coagular em 

aço purpúreo o sangue que lhes brota e forjá-lo em couraça para que suas feridas 

permaneçam eternamente ocultas e seus gestos de heroísmo tornem-se o 

paradigma” (LUKÁCS, 2009, p. 27). 

A noção de “luz” e “sombra” é fundamental para compreendermos o 
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posicionamento de Lukács sobre a “autêntica” epopeia. Isso porque ele considera 

que já em Virgílio aparecem essas “sombras”, evidenciando que os heróis da Eneida 

“vivem uma fria e comedida existência de sombra, alimentados pelo sangue de um 

belo fervor que se sacrificou para evocar o que se perdeu para sempre” (LUKÁCS, 

2009, p. 47). 

Ao encontro das observações de Bakhtin, Lukács enfatiza que mundo da 

epopeia é o da totalidade; sendo, portanto, fechado e homogêneo. Nesse mundo, só 

há espaço para a beleza e a perfeição. Nada seria capaz de perturbar a 

homogeneidade, a unidade. Lukács, porém, empenha-se na discussão sobre a 

dinâmica da história e a relação desta com a dinâmica das formas literárias. A esse 

respeito, no posfácio da obra A teoria do romance, José Marcos de Macedo comenta 

que: 

 

como o lastro com a realidade é endossado pela própria aplicação de 
normas internas aos gêneros, estes, depois de terem o seu nascimento 
reconhecido pela dinâmica do mundo, servem como formas diversas de 
abarcar a realidade múltipla, inesgotável nos limites de um único gênero. 
Cada um deles, drama, lírica e épica, “é uma espécie de configuração do 
mundo de qualidade totalmente heterogênea das demais”. (MACEDO, 2009, 
p. 198). 

 

Considerando a ruptura da unidade e da objetividade do mundo da epopeia 

helênica, Lukács discorre sobre a introdução da fragmentariedade da estrutura do 

mundo no mundo das formas, o que lhe possibilita evocar o sujeito como fragmento, 

a subjetividade na épica. 

Para o teórico, “esse é o paradoxo da grande épica”, porque “toda 

subjetividade criadora torna-se lírica” (LUKÁCS, 2009, p. 52). Ratificando essa 

compreensão, valemo-nos uma vez mais dos comentários de Macedo, ao considerar 

que 

 

a épica adere aos passos miúdos da realidade, curva-se à sua indisciplina, 
adapta-se a seus acidentes de percurso para tentar dobrar-lhe a resistência 
e impor-lhe ordem valendo-se de suas próprias armas, ou seja, dos 
fragmentos da vida. (MACEDO, 2009, p. 199). 

 

Podemos considerar que o imbricamento entre as formas literárias, 

consequência de transgressões recíprocas, resulta em uma forma mais rica. No 

caso do épico e do lírico, essas formas são teoricamente antagônicas, no sentido de 

que ao épico convém “a totalidade da vida” e, à lírica, a exclusão do mundo. Essas 
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duas formas imbricadas convergem para um jogo entre horizontalidade e 

verticalidade, extensão e profundidade, exterior e interior, objetividade e 

subjetividade, mundo fechado e abertura à interpretação do sentido do mundo. 

Na linha de Lukács, Teresa Carvalho (2008), em seu trabalho “Epopeia e 

antiepopeia: de Virgílio a Alegre”, parte da Eneida para apontar contradições 

existentes no interior da epopeia. O que para Lukács eram as “sombras” da epopeia, 

Carvalho vai dizer que se trata de uma negação do épico, analisando, sob esse 

aspecto, a Eneida, Os Lusíadas e a obra de Manuel Alegre, sobre a qual autora se 

debruça amplamente. 

Carvalho (2008) nos possibilita perceber como as obras que ela analisa 

dialogam com a epopeia para ativar a própria negação do épico. Dizendo de outro 

modo, a autora apresenta a existência da antiépica na épica. Ela argumenta que as 

obras usam códigos próprios da epopeia, mas inserem todo um universo de outros 

códigos que faz com que se afastem da essência do épico. Carvalho (2008, p. 34) 

enfatiza que “a epopeia não é, por natureza, lugar de desalento, confissão ou 

desabafo”. Assim, por exemplo, num tema tão caro à epopeia homérica, que é a 

guerra, não haveria lugar para vítimas, vencidos, perdas, sangue, lágrimas, dor, 

sofrimento, denúncia ou testemunhos de quem viveu o conflito. A emergência 

dessas “sombras”, ofuscadas pela luz da epopeia, esvazia os valores primordiais do 

gênero e inscreve, portanto, a antiépica. 

A esta altura, cabe refletir de que maneira os traços épicos e antiépicos 

permeiam o cantopoema de Odete Semedo. Para tanto, é essencial convocar 

algumas considerações da estudiosa Ana Mafalda Leite (1995), que se dedicou a 

uma importante pesquisa sobre a épica africana. Essa autora propõe, em seu 

estudo, uma noção de épica transformada, ou modalização épica, como operador 

teórico para discorrer sobre a presença do épico em textos africanos e, de modo 

específico, na obra Pão e Fonema, do cabo-verdiano Corsino Fortes, e Mayombe, 

do angolano Pepetela. 

Ana Mafalda Leite esclarece que há na modernidade uma continuidade da 

epopeia, por transformação e reinterpretação do gênero. Ou seja, escreve-se uma 

épica modalizada na atualidade. O conceito de modalização épica visa a dar conta 

de uma reorganização total da forma e abrange também o sentido reativador do 

gênero, “expressando a dinâmica de um processo que revitaliza e incorpora formas 

estruturais do género épico e categorias temáticas que lhe são afins (o heroico), 
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bem como a transformação do próprio género épico” (LEITE, 1995, p. 36). 

Compreender a epopeia, a partir de uma transformação do modelo homérico, 

será indispensável para Ana Mafalda Leite identificar a ocorrência de uma tradição 

épica no continente africano. A vasta pesquisa realizada pela autora endossa o seu 

argumento de que “a épica africana reúne as qualidades suficientes para se 

enquadrar na tradição da épica oral, comum a outros povos e continentes” (LEITE, 

1995, p. 75). Para Ana Mafalda Leite, as epopeias do continente africano, até então 

recenseadas em publicação, se concentram 

 

com maior e mais vasta tradição fundamentalmente em duas áreas: entre os 
falantes da língua mande, como os Mandinga, Bambara, Soninke e Peule 
(ou Fulas) na África Ocidental, e nas regiões da África Central entre os 
Bantu, que ocupam áreas que se estendem desde a República do Gabão 
até ao Zaire, como por exemplo os Fang, Bulu, Beti, Mongo, Lega, Nyanga. 
(LEITE, 1995, p. 41). 

 

Ana Mafalda Leite observa que, entre esses dois grupos, um apresenta uma 

ligação com figuras e acontecimentos históricos, e em outro os heróis não são 

reconhecíveis enquanto modelos de figuras lendárias da história. Esse segundo 

grupo se caracteriza por tematizar acontecimentos como migrações, conflitos, 

feudos e guerras, nos quais os grupos estiveram efetivamente envolvidos. Deve-se 

registrar que os traços comuns e as diferenças variam de acordo com a zona 

geográfica, grupo e cultura de onde a epopeia é originária. 

O povo Mandinga, por exemplo, é uma das etnias que compõem o território 

da Guiné-Bissau. Os Mandinga possuem uma forte tradição griot e nesse povo 

vamos encontrar a epopeia de Sundjata Keita9. Essa epopeia vai marcar o 

______________ 
9 Sundjata Keita é o fundador do Império do Mande (ou Império do Mali), no século XIII, e 
figura como herói na Epopeia Mandinga. Adotamos a escrita “Sundjata” porque assim está 
grafado na publicação Sundjata ou a Epopéia Mandinga, editora Ática, 1982, e nos parece a 
mais usada por estudiosos no Brasil. Cabe-nos registrar variações como Sundiata, Sunjata, 
Soundjata, Soundiata. Essa publicação é o resultado do trabalho de coleta da tradição oral, 
realizado pelo historiador senegalês Djibril Tamsir Niane. Atribui-se a essa epopeia o 
surgimento do gênero épico entre os Mande. Embora sejam muitas as versões da história, 
resumimos que se trata de uma narrativa que reúne os grandes feitos que circundam a 
memória do imperador Sundjata Keita. Filho de um rei Mandinga, Sundjata teve seu 
nascimento ligado a várias profecias, entre elas a de tornar-se herdeiro do trono. O pai 
concedeu a Sundjata o griot Bala Fasseke, que ocupa um espaço fundamental na história, 
acompanhando-o em sua trajetória, partilhando da fundação da sociedade mande e narrando 
os feitos de Sundjata. Após a morte do pai, o trono foi assumido por seu irmão mais velho, 
Dankaran Tuman, filho da primeira esposa do rei, sob a justificativa de que Sundjata não 
podia assumi-lo por conta de sua deficiência física, embora esse parecer contrariasse a 
indicação da profecia. Perseguido pelo herdeiro do trono, Sundjata foge, levando sua mãe, e 
se exila no reino de Mema. Enquanto isso, o rei Sosso, Sumaoro, um feiticeiro cruel, atacou o 
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imaginário do cantopoema de Odete Semedo e é uma das primeiras imagens 

evocadas na apresentação da sua obra: “uma lembrança pairou na minha mente: 

Sumaoro e Sundjata da Epopeia Mandinga de Niane. Quem será Sumaoro, quem 

será Sundjata desta guerra entre irmãos? Aí pensei: isto só pode ser um livro” 

(SEMEDO, 2007a, p. 13, grifos da autora). Toda a conjuntura do conflito e os ecos 

dessa tradição guineense fazem com que a autora se remeta à epopeia Mandinga: 

as profecias e estranhos acontecimentos, a guerra entre irmãos, o desprezo entre 

um e outro, a exclusão entre esses irmãos, o reino destruído pelo vizinho e a união 

necessária à reconstrução do reino e, também, à defesa de seu povo. É a própria 

Odete Semedo que, em sua tese de doutorado, vai salientar o rico legado do povo 

Mandinga para a cultura guineense: 

 

Antes de os europeus habitarem a costa africana, lá já estavam os malinkés 
[malinqués], originários do Alto-Niger. Os malinkés ou mandingas legaram 
uma grande riqueza à cultura e à língua guineense. Marcelino Marques de 
Barros afirma que “Os mandingas de Dandu, colincas de Geba e de Farim, 
e mesmo do Cassamansa e alguns Biafadas, seriam os primeiros – naquela 
edade em que ninguém aprende língoas, mas vocabulários – a saber criolar 
a língua do ‘branco’” (BARROS, 1897, p. 181). Vários são os testemunhos 
da língua mandinga deixados no crioulo guineense. O mesmo se pode dizer 
de cantigas de entretenimento, contos, histórias com fins educativos, 
cantigas de história, provérbios. (SEMEDO, 2010, p. 66). 

 

A obra No fundo do canto está assentada sobre essa tradição épica africana, 

mas também se firma no diálogo com a tradição épica homérica, até mesmo para 

negá-la. Dar a forma de um cantopoema a essa obra imprime tanto um traço da 

estrutura de enunciação épica, o “canto”, como traz o intuito pedagógico da grande 

épica: o canto de (re)construção da nação. Semedo manifesta a plena consciência 

de que o gênero épico é caro ao projeto de fundação da nação, ou, no caso, de 

(re)construção dela. Nesse sentido, a adoção da forma épica representa uma opção 

                                                                                                                                                         
reino Mandinga. Dankaran fugiu para não ser morto e Sumaoro, assumindo o poder, passou a 
oprimir o povo Mandinga. Sundjata foi convocado por seu povo para montar uma força militar 
para combater Sumaoro. Ele uniu forças de diversos clãs e conseguiu derrotar Sumaoro, 
após descobrir qual era a vulnerabilidade do feiticeiro: invulnerável ao ferro, mas seu totem 
era o galo branco. O herói mandinga conseguiu acertar no feiticeiro uma flecha especial, 
forjada com uma espora de galo branco em sua ponta. Vencendo-o, Sundjata retomou e 
unificou o seu reino, tornando-se o fundador do Império Mali. Höfs (2014, p. 41, 48) afirma 
que “quando se deu a fundação da sociedade Mande com a separação entre a linhagem dos 
nobres, saída de Sunjata Keita, e a linhagem dos griots, saída de Bala Fasseke [tem início 
uma] relação que marcará a nova ordem social do Mande e, em consequência, toda a história 
daí decorrente”. Bala Fasseke é considerado o primeiro, na ancestralidade griot. Todos os 
que vêm depois são a continuidade de sua linhagem. Para Höfs, o símbolo de transferência 
de poder de Sumaoro para Sundjata é representado pela tomada do balafon de Sumaoro por 
Bala Fasseke, o que marca o início de uma nova era. 
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ideológica e pedagógica de Odete Semedo. Conforme Ana Mafalda Leite (1995, p. 

66), “ao contar a história, não só realiza o acto de narração, como também o 

actualiza.”. Ao encontro dessa perspectiva, Augel salienta que Odete Semedo: 

 

se empenha sobretudo em “desconstruir” o culto mesmo da nação, para 
depois “reconstruí-lo”, apresentando-a como uma comunidade primordial, 
narrando-a através de deslocamentos metafóricos e estratégias textuais em 
que o passado épico e a tradição multicultural se aliam para ultrapassar os 
fracassos da política e da ideologia. (AUGEL, 2007a, p. 329). 

 

O caráter didático de toda epopeia vai se manifestar sob diversos aspectos no 

cantopoema de Odete Semedo, entre os quais podemos destacar o desejo de 

reabilitar a tradição e de inscrever o conhecimento da história da Guiné-Bissau para 

as futuras gerações; gesto esse que visa a ativar a memória, para que esta 

possibilite a configuração de um futuro diferente para a nação. 

Assim, é interessante perceber como a autora evoca particularidades de seu 

país, como a geografia, a flora, a natureza, as etnias, a terra (vista como sagrada, 

“mãe-terra”, e, mesmo, chão, lugar), a ancestralidade presente nos ritos, nos mitos, 

na religião. Esses elementos tornam evidentes os objetivos da epopeia de constituir-

se como força mobilizadora da coletividade, de produzir identificação com os ideais 

comunitários e de despertar as vontades coletivas em que implicam o ser nação. 

Para reforçar as nossas observações, compartilhamos algumas 

considerações de Augel sobre esses aspectos na obra No fundo do canto. Valendo-

se de estudos realizados em Smith (1998), Augel afirma que: 

 

O legado étnico da nação inclui os mitos e as lembranças, as crenças, os 
valores, os símbolos e as tradições ligados a um território em particular. 
Uma parte importante de todo processo de identidade nacional se estriba no 
processo de demarcar, descobrir e reinterpretar uma terra natal autêntica 
que una os ancestrais com pessoas vivas, os que nascem com os que 
estão por nascer. Odete Semedo faz sobressair a natureza mítica de suas 
origens, reinscreve e reinventa símbolos e conteúdos apreendidos do 
imaginário social da coletividade plural a que pertence, acionando 
estratégias representacionais de dignidade e esperança para construir 
novos sentidos com os quais possa remapear experiências partilhadas. 
(AUGEL, 2007a, p. 329). 

 

Convergindo para o que acima sugerimos, um outro aspecto basilar dessa 

épica, que passa tanto pelo despertar dos ideais coletivos da nação quanto pela 

presença do “maravilhoso”, pode ser identificado na terceira parte do cantopoema: o 

Consílio dos Irans. 
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A segunda parte do cantopoema, que é a do relato poético dos 

acontecimentos da guerra, encerra-se com o poema Invocando os Irans: com 

devoção/ todos juntaram as suas vozes/ numa invocação (SEMEDO, 2007a, p. 83). 

Como traço essencial da epopeia, mas também da cultura guineense, é feito o apelo 

para que o sobrenatural possa intervir na situação da guerra. Embora tratemos 

dessa parte no próximo capítulo, não podemos deixar de registrar que ela se 

constrói em mais um diálogo com a épica camoniana. Aliás, o diálogo entre epopeias 

é um traço característico do gênero, basta pensarmos, por exemplo, que Os 

Lusíadas dialogam com a Eneida; e a Eneida, por sua vez, dialoga com a Ilíada e a 

Odisseia. Se Camões dispõe, em sua epopeia, das divindades greco-romanas, 

Semedo vai contar com as divindades guineenses, que aparecerão para solucionar o 

conflito e resolver o destino da nação. 

No sentido exposto por Bhabha (2013), podemos dizer que o cantopoema se 

inscreve em uma dupla temporalidade da representação da nação. Entre o contar a 

experiência do sujeito, que está imerso na cultura de seu país, e a busca, tanto por 

ser voz de um sentimento coletivo quanto por ter a interlocução da coletividade, a 

poesia de Odete Semedo é cingida na tessitura metafórica da vida nacional. O 

espaço do cantopoema que, como vimos afirmando, é revelador de diversas 

tensões, também evidencia a tensão entre a temporalidade do pedagógico e do 

performativo. Valendo-nos das considerações de Clara Rocha, para melhor 

explicitarmos esse diálogo com as proposições de Bhabha, sugerimos que a poesia 

de Odete Semedo faz 

 

da tradição e da prospecção do porvir as coordenadas de um processo de 
busca da identidade em que passado e futuro deixa de ser tempo disjuntivo 
[…]. Apelando a um destinatário que é simultaneamente objecto pedagógico 
e sujeito performativo, presença histórica e identidade em construção, gesta 
e gestação, o poema resiste, reedificando os fundamentos duma 
consciência nacional. (ROCHA, 2003, p. 35-36). 

 

Na mesma linha do que estamos afirmando sobre essa “dupla temporalidade” 

no cantopoema, Augel vai falar em uma simbiose entre passado, presente e futuro. 

Nas palavras da estudiosa, essa simbiose é fruto de deslocamentos temporais: 

 

entre o passado evocado e convocado, o presente revisto e posto em xeque 
e o futuro entrevisto e sonhado. A obra, circulando pela história e pela 
tradição, lançando mão do épico e da sátira, articula-se entre dois polos: a 
contemporaneidade e a memória cultural. (AUGEL, 2007a, p. 329). 
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No espaço da tensão entre o pedagógico e o performativo, os relatos 

encenados no cantopoema revelam que o tempo da memória individual vai se 

configurando como metáfora da memória coletiva. Nesse sentido, ao inscrever em 

seu relato poético a sua memória do conflito, a voz poética se refere a si mesma, 

mas também se constitui como metonímia, fazendo ecoar o grito de tantas outras 

vítimas e, ao mesmo tempo, tecendo a imagem de seu país devastado pela guerra. 

Invadido pelo discurso que emerge do olhar do sujeito, o “canto” é tecido a partir das 

fronteiras liminares da nação, de seus fragmentos. O espaço da totalidade épica é, 

então, rompido pela estrutura fragmentada do discurso lírico. 

A ruptura com a totalidade, consequentemente, com a perfeição e com a 

homogeneidade, fará com que vários aspectos que ficariam nas sombras, ou nas 

“margens”, da narrativa épica sejam fundamentais no cantopoema de Odete 

Semedo. Ancorados nas considerações de Teresa Carvalho (2008), podemos dizer 

que No fundo do canto estrutura-se como antiépica. Nele, não é construída a figura 

de um herói, não há exaltação de feitos heroicos. O que se torna evidente é que não 

há feitos heroicos numa guerra, mas sim os desdobramentos do horror na vida das 

pessoas. O “canto” da (à) nação, na verdade, se constrói como voz emprestada à 

dor coletiva, uma voz testemunha do horror e do caos. 

As dores, as lágrimas, o sangue derramado, os escombros, essas faces da 

guerra não iluminadas na epopeia, tornam-se conteúdo essencial do cantopoema. 

Nesse sentido, o discurso poético se ergue apontando para o outro lado, as 

consequências do que, em geral, seria celebrado pela epopeia. Esse discurso não 

se ocupa das glórias, dos vencedores, ou dos grandes feitos decorrentes da força e 

do poderio bélico. Fica evidente que não há glórias, vencedores ou grandes feitos 

numa guerra; o que há, apenas, é o sofrimento das vítimas. O poeta sangrando, 

acometido pela violência e pela destruição, “desencantado”, faz-se metonímia de 

seu país: 

 

Pesaroso anunciou: Eis o meu poeta! 
 
[…] 
Onde o troar das armas 
fecha o coração dos homens 
o egoísmo evoca violência 
a mentira impera 
a podridão alastra 
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qual corda de lacacão… 
Como pé de bissilão 
está o poeta 
testemunho eterno 
do tempo e da vida (SEMEDO, 2007a, p. 34). 

 

Essa estrofe soa apenas como amostra do posicionamento da voz poética 

contrário a qualquer motivação da guerra, sendo reveladora do tom de denúncia e 

de crítica que atravessa todo o cantopoema. Nesse sentido, não menos antiépico 

será o movimento de (re)construção da nação, uma vez que a reconstrução significa 

erguer-se dos escombros deixados pela guerra. 

Ao encontrar a voz do testemunho do poeta, a releitura da história e a leitura 

crítica da história recente, o discurso poético de Odete Semedo se afasta da 

essência da epopeia homérica. Os três traços constitutivos da epopeia, expostos por 

Bakhtin, são desconstruídos. A autora transgride os modelos épicos para criar a sua 

própria forma discursiva. Diante dessa perspectiva, ressaltamos que o cantopoema 

se constrói como o espaço da tensão entre transgressão e tradição, mas também 

como lugar de convergências. Todos esses aspectos, apontados na obra No fundo 

do canto, ratificam a riqueza discursiva do relato poético tecido por Odete Semedo. 

Essas características também vão ao encontro das considerações de Ana 

Mafalda Leite, ao discorrer sobre a função e a riqueza da épica africana, atribuindo 

as bases dela à “reinterpretação cultural e ideológica dos fatos evocados pela trama 

narrativa, e também [à] forma específica como é realizada essa narração.” (LEITE, 

1995, p. 77). 

Esse caráter transgressor da épica tradicional é acentuado não apenas pelo 

fato de a épica ceder espaço para o testemunho de uma vítima, mas também pelo 

fato de esse testemunho ser contado sob o ponto de vista de uma mulher. E, de 

modo geral, mulheres, crianças e idosos são os que mais sofrem na guerra e, 

também, são os menos considerados. 

Inserida nas tradições de seu país e tendo, portanto, um olhar privilegiado 

para desenvolver o seu relato, a voz poética se constrói como resultado de “uma 

estratégia textual complexa, movida pela premência das circunstâncias históricas 

das quais a autora é testemunha e quer testemunhar” (AUGEL, 2007a, p. 328), o 

que é evidente no poema A pobreza por dentro e por fora: 

 

Um grito 
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um grito 
retumbante 
escancarou as janelas 
e eu chorei 
mais pelas mulheres 
que pelos segredos da vida 
 
Um grito 
irrompeu 
revoltado 
sem pedir licença 

ecoou… ecoou… ecoooou 

era fúria 
injúria 
raiva 
(sobre)vivência 
pobreza 
ódio 
ganância 
miséria 
 
Como são largos os passos do vaticínio (SEMEDO, 2007a, p. 58, grifos da 
autora). 

 

Esse poema encerra o Prelúdio da obra. Simbolicamente, o último verso 

dessa parte acena para os “largos passos do vaticínio” experienciados pela Guiné-

Bissau e que, na sequência, encontrarão a triste história dos trezentos e trinta e três 

dias e trinta e três horas. O relato que dá o tom ao Prelúdio começa com a palavra 

“prenúncio” (O prenúncio dos trezentos e trinta e três dias) e termina com a palavra 

“vaticínio”, o que revela a coerência e o trabalho vocabular impresso pela autora em 

torno do argumento poético da primeira parte. 

O título do poema ratifica o argumento de que quanto mais as pessoas se 

afastam dos valores da tradição, mais perto ficam da confirmação do vaticínio. A 

pobreza por dentro e por fora evidencia esse esvaziamento de valores. Pobres por 

dentro e, consequentemente, por fora, o que têm a oferecer é somente ódio, 

ganância, miséria. 

As palavras “grito” e “ecoou”, além serem realçadas pela repetição, ganham a 

força do adjetivo e do grifo, respectivamente, convocando o gesto extremo do 

desabafo diante de uma situação igualmente extrema. A intensidade do grito não só 

é sentida no adjetivo “retumbante”, como tem, também, impressa uma noção de seu 

alcance, a partir da carga metafórica da expressão “escancarou as janelas”. 

Escancarar as janelas é fazer o grito ir muito além de sua casa e ecoar infinitamente, 

o que é confirmado pelas reticências nas três ocorrências em um mesmo verso do 

verbo ecoar. Ecoar já seria a repercussão de um som em repetição; e a imagem 
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construída é, portanto, do desejo de que esse grito chegue o mais longe possível e 

que seja, de tão repetido, não só ouvido, mas gravado por todos. A metáfora 

sugerida em um grito/ retumbante/ escancarou as janelas também imprimirá 

contornos metalinguísticos ao poema, no sentido de que o próprio poema é esse 

grito que, uma vez dito/escrito, estará escancarado para a humanidade. 

O poema se ergue como oposição ao silêncio imposto às vítimas. A palavra 

“grito” já se revela como a grande antítese do silêncio. Vamos perceber que esse 

grito é a forma encontrada pela voz poética para romper o silêncio com a sua revolta 

e se levantar contra a situação à qual havia chegado o seu país, que proporcionou 

tão horrível experiência para a sua gente. O grito (ou a poesia) é a sua forma de 

manifestar todo o seu sentimento contido, e que se escancara nas palavras “fúria, 

injúria, raiva”. É, ainda, a sua forma de expressar o desencanto e sobreviver à dor. 

Como oportunamente destacou Augel, o cantopoema de Odete Semedo: 

 

é também um caminho para a superação das angústias e traumas de uma 
coletividade, com a elaboração dos díspares significados da realidade e 
como instrumento para projeção de suas esperanças. (AUGEL, 2007a, p. 
354). 

 

Nos três últimos versos da primeira estrofe, a voz poética revela que seu 

sentimento encontra a dor de outras mulheres: e eu chorei/ mais pelas mulheres/ 

que pelos segredos da vida. Isso nos permite dizer que o seu grito recolhe a dor e o 

grito de todas as mulheres guineenses que são representadas nele. Por esse 

motivo, também, ele “ecoa” imensuravelmente. 

Nesse ponto de nosso estudo, em que reiteramos que o grande traço da 

antiépica de Odete Semedo está na subjetividade e no caráter testemunhal de seu 

discurso poético, é pertinente considerarmos algumas questões como realismo, 

testemunho e memória. Para tanto, compartilhamos a ideia expressa por Augel, de 

que “dialogando com seu próprio tempo, Odete Semedo apresenta poeticamente a 

História que ainda está se fazendo. Não trata somente do passado, seu texto não é 

só memória ou lembrança; é projeção e indagação do futuro” (AUGEL, 2007a, p. 

329). 

As discussões sobre o realismo e a memória têm sido alvo de muitos estudos, 

no âmbito da literatura e das artes, de um modo geral. Com base nesses estudos, 

podemos evidenciar que há uma preferência pelo realismo, na produção literária 
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atual, tanto nas formas literárias quanto nos temas e conteúdos que agenciam uma 

experiência de leitura em contato com a realidade social, cultural e histórica. 

De igual forma, ancorados em Huyssen (2000), podemos afirmar que em 

nenhum outro momento da nossa história fomos tão obcecados pela memória 

quanto na sociedade atual. 

Atualizando as discussões sobre a realidade, como referente da literatura e 

das artes, Foster, apud Schøllhammer (2002, p. 76), propõe uma mudança na 

concepção da realidade. Antes identificada como o efeito de representação, 

atualmente pode compreender o real como evento de trauma. Segundo esse autor, 

essa questão deve ser ainda mais ampla, compreendendo o realismo como uma 

combinação entre representação e não representação, capaz de “intervir na 

realidade receptiva e de agenciar experiências perceptivas, afetivas e performáticas 

que se tornem reais” (SCHØLLHAMMER, 2012, p. 130). 

Essas questões iluminam a nossa análise acerca do testemunho literário 

presente no cantopoema No fundo do canto. Odete Semedo busca encenar essa 

realidade histórica e agenciar o encontro do seu interlocutor com o evento 

traumático, por meio de efeitos sensíveis na linguagem poética. A autora lança mão 

de recursos que evocam as imagens da guerra, num movimento que busca 

“capturar” esse momento histórico do país, constituindo práticas de memórias que 

ajudam a compor uma nova e mais completa história da Guiné-Bissau. 

Considerando que o cantopoema No fundo do canto é uma obra que se 

organiza a partir de fatos concretos da realidade do país, a voz poética busca relatar 

o trauma de sua experiência na guerra. Para tanto, ela recorre a “efeitos sensuais e 

afetivos parecidos ou idênticos aos encontros extremos e chocantes com os limites 

da realidade, em que o próprio sujeito é colocado em questão” (SCHØLLHAMMER, 

2012, p. 133). 

A autora tenta construir, em sua poesia, o equivalente sensível à sua 

experiência de contato com o real. Dessa forma, o interlocutor tem a possibilidade de 

tocar, ou de entrar em contato com a realidade histórico-política do país, reagindo 

afetivamente diante dos efeitos sensíveis da experiência reproduzida. Nessa 

perspectiva de compreensão do cantopoema, Augel, ao dialogar com leituras 

realizadas em Octavio Paz, afirma que 

 

todos os sistemas de comunicação vivem no mundo das referências e dos 
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significados relativos. A imagem reproduz o momento da percepção, e o 
verso evoca, ressuscita, desperta, recria a nossa experiência do real. 
(AUGEL, 2007a, p. 342). 

 

Diante do cenário de destruição, do som dos disparos na cidade e da 

necessidade de partir e deixar tudo o que foi construído para trás, a voz poética 

busca compreender a realidade que transformou Bissau numa “cidade 

amaldiçoada”, mas que “antes paraíso fora” (SEMEDO, 2007a, p.77). Nas palavras 

de Augel: 

 

Odete Semedo, contracenando com o seu tempo, […] narra poeticamente 
em No fundo do canto a fuga da capital, a desorientação dos retirantes, a 
morte e o pânico, momentos extremos vividos pela autora e dos quais ela é 
ao mesmo tempo personagem e espectadora. (AUGEL, 2007a, p. 337). 

 

Descortinando os véus de sua escrita, essa voz recorre ao exercício 

metalinguístico para manifestar a inexistência de gestos e palavras que possam 

expressar a sua dor, que é também a dor de todos de seu país: 

 

Dores e desaires dos caminhantes 
 
Que palavras 
poderão espelhar este desaire? 
[…] 
Ensinaram-me 
que as letras 
que as palavras traduzem 
reproduzem 
encantam 
contam 
pensamentos 
intentos 
devaneios 
e sonhos 
 
Para tanta aflição expressar 
esta dor queimando 
a minha alma 
o nosso infortúnio 
Este punhal… 
cravado no meu chão 
maldição de que deuses 
para dilacerar 
as entranhas da minha gente? 
 
Como aplacar tanta 
e tamanha dor 
ninguém me desvendou 
tal segredo (SEMEDO, 2007a, p. 79-80). 
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Com base em Foster, Schøllhammer chama atenção para essa nova 

tendência nas artes, que busca reproduzir o choque causado pelo contato com o 

real, transformando a vivência artística na encenação da própria experiência, “em 

um nível de subjetividade mais profundo” (FOSTER apud SCHØLLHAMMER, 2012, 

p. 134). Para o autor, a interpelação sensual em produções artísticas dessa natureza 

encurta a distância entre arte e realidade. A arte propõe um encontro com a 

realidade em seu “aspecto mais cru, abrindo caminho, através de linguagens e 

imagens, através do simbólico e do imaginário, em direção a um encontro impossível 

com o real” (FOSTER apud SCHØLLHAMMER, 2012, p. 134). 

O real está na obra, não apenas como algo definido ou representado, mas 

também sentido. Ele é a experiência impossível da “Coisa em si”. Tocados 

afetivamente, temos a possibilidade de experimentar uma sensação “próxima” da 

que o artista experimentou ao entrar em contato com o evento original e, desse 

modo, de encontrarmo-nos com o real. A mera existência e emergência do real 

produz angústia e trauma. 

No poema acima, percebemos a encenação da incapacidade da voz poética 

de representar o seu contato com o trauma. Na leitura de versos como Que 

palavras/ poderão espelhar este desaire?/ […] Para tanta aflição expressar/ esta dor 

queimando/ a minha alma/ o nosso infortúnio/ Este punhal…/ cravado no meu chão, 

podemos ratificar que o real é indizível, indescritível, inarrável, incomunicável e 

informe. O artista busca sensações que se aproximem do real experienciado para 

agenciar a narrativa ou a encenação poética, mas nunca será tal qual o que foi 

vivido no evento original. A produção artística é mediada, portanto, na perspectiva de 

que o outro que receberá a obra sinta algo próximo da experiência original. 

A manifestação da voz poética em No fundo do canto nos permite salientar 

que, embora seja inacessível à experiência, o real pode ser simbolizado de modo a 

provocar um efeito sensível do encontro com o trauma. Notamos que essa voz, ao 

enunciar nos primeiros versos do poema Dores e desaires dos caminhantes: Que 

palavras/ poderão espelhar este desaire?, sugere que a tessitura de cada verso se 

faz em busca dessa simbolização do real. 

Na experiência de leitura da obra, deparamo-nos com o agenciamento de 

duas realidades: a realidade que o texto representa e a realidade que o texto faz. Na 

primeira, referimo-nos ao contato do texto com a realidade histórica sobre a qual ele 

se constrói. Na segunda, consideramos que o texto provoca sensivelmente o seu 
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interlocutor, transformando a sua realidade. Diante da obra, o sujeito passa a reagir 

afetivamente com certa situação, coisa ou evento. 

A realidade que o texto faz operar no envolvimento sensível do sujeito quebra 

a fronteira entre realidade exposta e realidade envolvida esteticamente. Nela, os 

afetos agenciam a obra, manipulam sentidos e produzem outros afetos. Essa 

realidade converge com o conceito de “estética afetiva” proposto por Schøllhammer. 

Para ele, a estética afetiva 

 

[…] opera através de singularidades afirmativas e criativas de subjetividades 
e intersubjetividades afetivas. Na experiência afetiva a obra de arte torna-se 
real com a potência de um evento que envolve o sujeito sensivelmente no 
desdobramento de sua realização no mundo. (SCHØLLHAMMER, 2012, p. 
138). 

 

Essas considerações podem ser úteis na leitura do poema As minhas 

lágrimas: 

 

[…] 
Nenhum grito… 
nenhum gemido… 
palavra nenhuma 
letra alguma 
jamais traduziu tanto sofrer 
os olhos sentiram 
a minha gente viu 
E eu? 
E eu? (SEMEDO, 2007a, p. 81). 

 

Os versos sugerem a angústia do eu poético diante dos horrores da guerra. 

Neles, a voz poética assinala, uma vez mais, a limitação da linguagem diante do 

evento extremo de dor e de sofrimento. Reconhece-se a ausência de signos 

capazes de traduzir, através da linguagem, as imagens sentidas apenas pelos olhos 

de quem vivenciou a guerra. Na leitura dos versos, interagimos sensivelmente com 

as imagens, inquietando-nos também com os questionamentos deixados pelo eu 

poético. 

Encerrando o poema As minhas lágrimas, os dois últimos versos encenam o 

questionamento do eu poético (E eu?/ E eu?) diante da sua própria condição de 

mãe, mulher, poeta e mensageira de uma nação dilacerada pela guerra. Esse 

autoquestionamento é o ponto de partida para a intenção de testemunhar as suas 

vivências, que registram também as experiências vividas pelas pessoas de seu país. 
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Pela via do testemunho literário, a memória da guerra é evocada, 

promovendo uma compreensão sensível do passado e preenchendo lacunas na 

memória coletiva da Guiné-Bissau. O cantopoema se constitui, também, num 

importante contributo para uma releitura da história oficial guineense, uma vez que 

registra memórias inconvenientes da guerra, expondo as marcas da violência. No 

fundo do canto evoca a memória do conflito, buscando vinculá-la à emocionalidade 

que ela implica e agenciando-a afetivamente aos seus interlocutores. 

Os testemunhos poéticos são posicionamentos políticos e ideológicos contra 

a guerra. Eles se constituem em estratégias de seus autores para expressar sua 

desaprovação a todo tipo de violência e buscar sensibilizar, despertar, a consciência 

do sofrimento do outro. São atitudes que visam a tirar-nos da zona de conforto, da 

nossa indiferença cotidiana, para também renunciarmos à guerra. Sensibilizados, 

podemos perceber que os conflitos são evitáveis e injustificáveis, e passamos a não 

aceitar o silêncio, a passividade. Incitam a reflexão sobre quem provocou e quem 

são os responsáveis pelo horror da guerra. Nesse sentido, cabe mencionarmos os 

versos do poema Tanta súplica evocou os irans: Há culpados…/ Que não fiquem 

mudos/ nem impunes (SEMEDO, 2007a, p. 87), em que a voz poética lança mão de 

um protesto de justiça aos que fazem a guerra. Como afirmou Sontag: 

 

Mostrar um inferno não significa, está claro, dizer-nos sobre como retirar as 
pessoas do inferno, como amainar as chamas do inferno. Contudo, parece 
constituir um bem em si mesmo reconhecer, ampliar a consciência de 
quanto sofrimento causado pela crueldade humana existe no mundo que 
partilhamos com os outros. (SONTAG, 2003, p. 95). 

 

Indo ao encontro das considerações de Nelly Richard (1999, p. 322), 

compreendemos que a obra partilha cenas de produção de linguagem que quebram 

com o silenciamento e o apagamento de registros impostos pelo sistema político e 

que abordam sensivelmente as memórias da guerra. Uma vez inscritas essas 

memórias, temos nelas a possibilidade de questionamento e de reinterpretação do 

passado; podendo, inclusive, pensar em um futuro diferente para a nação. Ratifica 

Richard: “imagens e palavras, formas e conceitos ajudam a trasladar a experiência 

re-significada a planos de legibilidade onde a matéria do vivido fará parte de uma 

compreensão dos fatos capaz de desofuscar os nódulos da violência […]” 

(RICHARD, 1999, p. 332). Essas memórias compõem temas sobre os quais 

podemos pensar a sociedade e asseguram que os crimes retratados continuem na 
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lembrança da nação. 

Consideramos que o cantopoema resulta de memórias vividas que são 

inscritas na memória coletiva e, assim, tornam-se mais difíceis de serem esquecidas. 

Ratificamos que elas contribuem para a interpretação e reavaliação do passado 

nacional, ajudando a (re)escrever, ou (re)construir a nação. 

Ancorados em Huyssen, pensamos que o cantopoema contribua para a 

garantia de “um futuro da memória” (HUYSSEN, 2000, p. 34), pois representaria a 

memória vivida, e esta, quando ativa, é “incorporada no social – isto é, em 

indivíduos, famílias, grupos, nações e regiões. Estas são as memórias necessárias 

para construir futuros locais diferenciados num mundo global” (HUYSSEN, 2000, p. 

36-37). 
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4 NAÇÃO GUINEENSE: MOSAICO ENCENADO POR ODETE SEMEDO 

 

Imaginar a Guiné-Bissau é imaginar um país com uma grande diversidade 
étnica, linguística e cultural. Hoje nação em construção, confrontada com 
inúmeros conflitos, a sua história é quase sempre atrelada à memória da 
sua colonização por Portugal e à história da presença europeia em África, 
como aliás acontece com a maioria dos países africanos. (SEMEDO, 2011, 
p. 9). 
 
Bissau é um enigma (Bissau sukuru) 
Guiné um mistério (Guiné fundu) 
mergulhada numa profunda angústia (Murgudjadu na kasabi) 
eu a construir (n na koba) 
e tu a destruíres (bu na ntera) 
Porquê, meu irmão (Paké nha ermon) 
pergunto (n punta?) 
se o caminho é único? (si kaminhu i un son son) (SEMEDO, 2007a, p. 54). 

 

A problemática da nação guineense permeia todo o cantopoema No fundo do 

canto. Esse aspecto pauta uma discussão complexa e, ao mesmo tempo, polêmica, 

urgente e necessária. Assim, dedicamos as reflexões que se seguem neste capítulo 

a essa problemática. Optamos por trabalhar com as duas últimas partes do 

cantopoema: a saber, O Consílio dos Irans e Os embrulhos, por vislumbrarmos, no 

tratamento dado pela autora às etnias de seu país, uma imagem de nação 

heterogênea, que se constrói no contraponto do discurso oficial da nação 

homogênea. Nesse sentido, acreditamos que Odete Semedo não perceba “nação” e 

“etnia10” como termos opostos, tecendo uma imagem de nação guineense 

construída a partir da união dos fragmentos de seu mosaico étnico. Como considera 

Moema Augel, a obra de Semedo evidencia a recusa de modelo imposto, 

mostrando, a partir da “grande ênfase dada às tradições, à veneração dos 

antepassados, ao apego ao chão clânico e ao apelo ao substrato étnico, imemorial, 

elementos que constituem a base identificatória guineense” (AUGEL, 2007a, p. 326). 

Em princípio, é necessário que reconheçamos que toda imagem de nação se 

constrói envolvendo a história e a política, áreas que não podemos negligenciar em 

nossa discussão. Por se tratar de uma obra que tem como pano de fundo um conflito 

civil armado, desencadeado por uma nítida fragilidade do Estado, recorremos a 

estudiosos que se debruçam sobre a temática do Estado, da Sociedade e da Nação 

______________ 
10 Embora reconheçamos que se trata de uma categoria igualmente polêmica, não 
entraremos no mérito da discussão. Optaremos por reconhecer como realidade concreta e 
compartilhar o conceito de etnia conforme foi expresso por Carlos Lopes (1982, p. 33): “uma 
entidade caracterizada por uma mesma língua, uma mesma tradição cultural e histórica, pela 
ocupação de um mesmo território, por uma mesma religião e sobretudo pela consciência 
coletiva de pertença a essa comunidade”. 
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guineense, para melhor atendermos ao desafio de compreensão das diversas 

questões evocadas pelo cantopoema; mesmo porque, ao nos propormos discorrer 

sobre a nação guineense, estávamos cientes de que a formação de uma nação se 

trata de um longo processo histórico, de um desenvolvimento amplo da sociedade11 

(MORIER-GENOUD, 2012, p. XX, tradução nossa) e cada uma tem seu caminho 

particular. 

Em suas abordagens críticas sobre as literaturas da Guiné-Bissau, Semedo 

afirma que a diversidade étnica 

 

não foi fator impeditivo para o fomento de uma unidade nacional à volta da 
qual viria a se desenvolver a ideia e a prática de uma luta armada de 
libertação nacional, que tinha a finalidade de expulsar os colonizadores. 
(SEMEDO, 2011, p. 11). 

 

Os argumentos de Semedo se somam aos de Carlos Lopes, quando esse 

autor afirma que “nunca um movimento de libertação nacional em África conseguiu 

unir tantas etnias numa mesma luta, eliminando totalmente as clivagens regionais ou 

tribais” (LOPES, 1982, p. 48). 

Na mesma perspectiva, o modelo de nação idealizado por Amílcar Cabral, 

considerado o pai da nacionalidade guineense, baseava-se na diversidade étnica: a 

unidade na diversidade. Para ele, a etnia não representava um problema para a 

unidade nacional, e as identidades étnicas poderiam ser preservadas na construção 

de uma nova identidade nacional. Na concepção de Cabral, a partir da criação do 

novo Estado-Nação, os sentimentos étnicos cederiam lugar em favor de uma 

identificação com a comunidade nacional12, conforme aponta Christoph Kohl: 

 

Em oposição a líderes africanos como Touré, Nkrumah, ou Machel, Cabral 
não visou ao apagamento das identidades étnicas a favor de uma nova 
identidade nacional. Embora Cabral estivesse convencido de que a era dos 
grupos étnicos na África estava encerrada (v. CABRAL, 1976, p. 143), ele 
não considerou a etnicidade como um problema, em si mesma, mas 
acreditava que ela poderia se tornar um problema se ela fosse explorada 

______________ 
11 nation formation is a long-term society-wide development. 
12 É interessante mencionar a questão proposta por Michel Cahen em oposição aos ideais de 
Cabral: “a oposição ao colonizador produz uma aparência de identidade — a comunidade 
daqueles que querem expulsar o colonizador. Isso é suficiente para enraizar um sentimento 
nacional, que quer dizer um sentimento de identidade o qual é capaz de superar identidades 
locais e ser percebido como sendo mais importante?” (CAHEN, 2012, p. 19, tradução nossa). 
“opposition to the coloniser produces a semblance of identity – the community of those who 
want to expel the coloniser. Is that enough to give root to a national feeling, which is to say a 
feeling of identify which is able to overcome local identities and be perceived as being more 
important?” 
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por oportunistas destribalizados e interesseiros. […] Cabral revelou que a 
heterogeneidade étnica não se opôs à unidade nacional. Ele estava 
aparentemente confiante de que os sentimentos étnicos iriam desaparecer 
assim que o novo estado-nação fosse estabelecido. Parece, portanto, que 
Cabral apoiou um modelo de unidade nacional na diversidade étnica da 
nação: segundo Cabral, a cultura nacional (patriotismo, desenvolvimento, 
humanismo, solidariedade etc.) iria, então, coexistir com a cultura popular, a 
qual inclui traços culturais indígenas. Segundo Cabral, entretanto, a primeira 
não era uma síntese da segunda (CABRAL, 1976, pp. 232-233; cf. MENDY, 
2006, p. 14; WICK, 2006, pp. 55-59). (KOHL, 2010, p. 4)13. 

 

Conforme exposto, para Cabral a questão étnica se tornaria um problema se 

fosse explorada pela elite política em defesa de interesses próprios. Na ressalva de 

Cabral, podemos vislumbrar um dos pontos por onde passa a problemática da nação 

guineense: a condução política do Estado. Nesse sentido, Carlos Cardoso (1998) 

propõe que, para se discutir a nação guineense, é necessário não perder de vista 

três conceitos essenciais: Território, Etnia e Estado. O território que compreende a 

Guiné-Bissau possui a mesma configuração desde 1886, quando Portugal e França 

assinaram o acordo de delimitação de fronteiras. Para esse pesquisador: 

 

A interiorização deste acordo parece espelhar-se na ausência de conflitos 
internos a propósito de territórios. Desde os tempos remotos que cada etnia 
tem o seu chão. Existe um chão papel, manjaco, fula, etc. Os Estados que 
se constituíram sucessivamente na época colonial e pós-colonial não 
puseram em causa o modo como as populações se distribuíam pelo 
território, apesar de o primeiro ter provocado algumas alterações na 
configuração étnica de certas regiões. Se exceptuarmos os conflitos com o 
Senegal a propósito das fronteiras marítimas, podemos dizer que, 
contrariamente ao que aconteceu ou acontece em muitos países africanos 
(Senegal, Etiópia, Somália, Sudão, Angola, etc.), na Guiné-Bissau o respeito 
das fronteiras herdadas da colonização não constitui um problema. 
(CARDOSO, 1998, p. 88). 

 

A luta de libertação resultou na criação de um Estado nacionalista, como 

ocorreu em outros países africanos e asiáticos. Isso quer dizer que a nação 

guineense, ou o Estado-Nação, não foi criada com a independência. Para Cardoso, 

______________ 
13 In contrast to African leaders like Touré, Nkrumah, or Machel, Cabral did not aim at the 
erasure of ethnic identities in favor of a new national identity. Although Cabral was convinced 
that the era of ethnic groups in Africa was over (see Cabral, 1976: 143), he did not consider 
ethnicity as a problem, per se, but believed that it could become one if it was exploited by 
selfinterested, detribalized opportunists. […] Cabral revealed that ethnic heterogeneity did not 
stand in the way of national unity. He was apparently confident that ethnic feelings would 
vanish as soon as the new nationstate was established. It appears, therefore, that Cabral 
supported a national-unity-in-ethnic-diversity model of the nation: according to Cabral, national 
culture (patriotism, development, humanism, solidarity, etc.) would then coexist with popular 
culture, which embraces indigenous cultural traits. According to Cabral, however, the former 
was not a synthesis of the latter (Cabral, 1976: 232-233; cf. Mendy, 2006: 14; Wick, 2006: 55-
59). 
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mesmo o Estado, “em muitas dimensões, está por consolidar”. Ele reconhece ainda 

que a luta “terá criado e promovido importantes laços de solidariedade entre os 

diferentes grupos e terá mesmo criado as bases para uma futura nação” 

(CARDOSO, 1998, p. 93). A despeito de alguns avanços no que se refere à 

constituição de uma consciência nacional, observados durante a luta de libertação, 

devemos considerar que: 

 

o processo de construção da nação na Guiné-Bissau pós-colonial dá-se 
portanto num contexto em que não só as bases materiais (mercado 
nacional, desenvolvimento das infraestruturas de comunicação, etc.) são 
precárias como também se dá num espaço em que é preciso reconstituir o 
próprio imaginário e os referenciais colectivos. (CARDOSO, 1998, p. 94). 

 

As palavras de Cardoso são muito oportunas para a nossa discussão, pois 

acreditamos que o cantopoema No fundo do canto desempenhe esse papel 

fundamental de reconstrução do imaginário guineense e dos referenciais coletivos. 

Como discutimos nos capítulos anteriores, e que é um dos aspectos com 

grande ênfase no cantopoema, quanto mais a Guiné-Bissau se distancia de sua 

própria história e de suas tradições, mais próxima fica do conflito, pondo em risco, 

mesmo em ruínas, a nação. Conforme frisou Corsino Tolentino, na apresentação do 

livro Que estados, que nações em construção nos cinco?, ao considerar o texto de 

Carlos Cardoso que compõe o livro, se a etnia representa “atraso e ameaça à 

unidade nacional e ao desenvolvimento, é porque os intelectuais e os políticos 

continuam a pensar África dentro dos modelos dos colonizadores” (TOLENTINO, 

1998, p. 12). 

Carlos Lopes defende que um dos aspectos que tornam complexa a questão 

do Estado em África, e à qual nós acrescentamos a problemática da nação, é que 

foram implantados modelos exógenos ao continente. Em África, ao contrário da 

Europa, por exemplo, a “nação” não precedeu a criação do Estado: “trata-se, para os 

novos homens de Estado africanos, de reunir um patrimônio territorial e de unificar, e 

mesmo integrar, as populações do país assegurando uma orientação política 

comum” (LOPES, 1982, p. 53-54). Essa missão não chegou a ser empreendida. Na 

concepção de Lopes (1982), o Estado da Guiné-Bissau não saiu da engrenagem do 

colonialismo, reutilizando as mesmas estruturas. Desse modo, as experiências 

adquiridas no movimento de libertação foram abafadas, negligenciando-se, inclusive, 

a sua principal característica de organização da luta, que era a conjugação 



 
78 

 

interétnica. 

A concepção de um Estado africano construído a partir um modelo importado 

do continente europeu é contestado por Michel Cahen. Para esse pesquisador, não 

é negar o neocolonialismo defender que 

 

os Estados africanos independentes, mesmo se eles são completamente 
neocoloniais, são Estados novos, são produções históricas novas (mesmo 
se globalizados), e eles são responsáveis por tarefas novas na ligação de 
sua legitimidade com a economia mundial. (CAHEN, 2012, p. 2, tradução 
nossa).14 

 

De todo modo, é inquestionável que o Estado nacionalista passou a agir no 

sentido oposto à preservação das identidades étnicas na construção da nação, ao 

impor um modelo de nação homogênea, que visa a diluir as “barreiras étnicas” por 

meio da “destruição das identidades étnicas” (CARDOSO, 1998, p. 95). Como afirma 

Cardoso, “a pequena burguesia que herda da potência colonial o aparelho de Estado 

foi incapaz de integrar os valores definidores das identidades étnicas nas suas 

políticas”. Em sua discussão, Cardoso afirma que o Estado teria uma importância 

fundamental na construção da nação guineense. A despeito de todas as 

contradições e polêmicas implicadas, Cardoso defende não só a necessidade de 

existência do Estado, mas também que esse seja capaz de construir a nação, 

posição da qual Lopes (1982) e Augel (2007a) também comungam. Augel avalia que 

é 

 

imprescindível a internalização da ideia do Estado da Guiné-Bissau como 
Nação, [uma vez que] os indivíduos projetam suas expectativas nos 
horizontes nacionais, e os Estados continuam a ser instâncias de 
intermediação do indivíduo com o mundo. (AUGEL, 2007a, p. 374). 

 

Cardoso propõe que: 

 

não é suficiente ter um território, uma população, um poder político, para ter 
um Estado; é preciso também que esta entidade que aspira às prerrogativas 
do Estado tenha as possibilidades naturais, económicas não só para fazer 
viver a população mas de lhe dar um sentimento de um futuro colectivo. 
(CARDOSO, 1998, p. 96). 

 

Considerando os argumentos trazidos por Cardoso, ao falar sobre as 

______________ 
14 African independent States, even if they are completely neo-colonial, are new States, new 
historical productions (even if globalized) and they are responsible for new tasks in linking 
their legitimacy with the world economy. 
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“prerrogativas do Estado” na construção da nação, cabe ressaltar que a condução 

do Estado pelo PAIGC – Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo 

Verde – relegou a experiência adquirida com a luta. O PAIGC deixou para trás toda 

uma organização em prol do bem comum que o consolidou. Conforme Lopes, o 

PAIGC atuava 

 

instalando nas regiões libertadas toda uma organização, até aí inexistente, 
que se baseava nos princípios tradicionais africanos de vida comunitária. 
Tendo em conta a ideologia revolucionária que animava a luta, as 
populações sentiram-se implicadas na história e elas próprias participaram 
na construção de uma nova vida. (LOPES, 1982, p. 26). 

 

Ao encontro das ponderações de Cardoso, Cahen ratifica que o 

desenvolvimento social é essencial aos processos de identificação e, claro, também 

é necessária a pré-existência de relações sociais comuns suficientes para se 

perceber um senso de comunidade: 

 

Se um estado é capaz de modificar e unificar essas relações sociais de uma 
maneira à qual as pessoas respondam positivamente, ele irá conduzir a um 
processo de identificação. Mas não é o nacionalismo por si que cria a 
nação. (CAHEN, 2012, p. 10-11, tradução nossa)15. 

 

Do outro lado da questão, o enfraquecimento do Estado torna evidente que 

ele não terá condição de conduzir esse processo de identificação. Em contrapartida, 

apelando para a história, vamos perceber que os grupos étnicos espalhados pelos 

“chãos” que hoje compreendem a Guiné-Bissau mantêm relações e intercâmbios, 

desde os tempos remotos. 

Para Cardoso (1998, p. 94), devido a esses intercâmbios essas populações 

“se abraçaram” umas às outras “através de casamentos e outras formas de 

relacionamento”. Essas relações, e também o modo de produção, vão compor uma 

“pretensa” imagem de nação formulada pelo PAIGC. 

O modo de produção implantado pelo colonialismo baseava-se na exploração 

do trabalho forçado e na coleta de impostos, instrumentos que mexeram com as 

estruturas ancestrais das sociedades guineenses, fazendo-as ter a necessidade de 

também recorrer a uma economia monetária. Em oposição a essa estrutura, o 

PAIGC visava a libertar as forças produtivas do país, instalando um tipo de 

______________ 
15 if a state is able to modify and unify these social relationships in a manner to which people 
respond positively, it will lead to a process of indentification. 
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produção, conforme descrito acima por Lopes, que se baseava no modelo não 

capitalista predominante na Guiné-Bissau, no qual o trabalho é comunitário e 

obedece a regras ancestrais, entre as quais a concepção da terra como pertença de 

Deus e dos antepassados. Para Cardoso, a história da Guiné-Bissau, as relações e 

intercâmbios, uma rede de interdependência entre as populações de diferentes 

grupos étnicos, poderiam ser importantes bases para a construção da nação: 

 
Esta reconstituição poderia porém ser facilitada por um conjunto de 
elementos historicamente constituídos, que formam alicerces para uma 
integração nacional. Com efeito, apesar das rupturas causadas aqui e acolá 
pela colonização portuguesa, os “espaços pré-coloniais” e as “cadeias de 
sociedades” sobreviveram às intempéries da dominação. (CARDOSO, 
1998, p. 94). 

 

Conforme aponta Lopes, as realidades tradicionais do trabalho agrícola não 

foram consideradas pelo Estado independente. O caráter sagrado da terra, uma das 

características essenciais da etnicidade em África, cedeu lugar a uma nova 

concepção, que visava a implantar “projetos de diversificação das culturas de 

exportação dos quais os camponeses não chegam a compreender a utilidade” 

(LOPES, 1982, p. 78). Desse modo, a independência não representou melhoria para 

a população camponesa. Ou seja, a elite política esqueceu que a revolução foi feita 

com, e especialmente, para os camponeses. 

Convergindo com o posicionamento de Cardoso e adotando argumentos 

semelhantes, Lopes propõe que a diversidade étnica deve ser respeitada por uma 

política de integração nacional e que o Estado deve buscar “novos meios de 

protecção das tradições colectivas étnicas” (LOPES, 1982, p. 95): 

 

O estabelecimento e a coabitação de várias etnias numa mesma base 
territorial reforçou os contactos, os quais foram favorecidos pela existência 
de uma língua comum e pela multiplicidade de casamentos mistos. A 
consanguinidade (em sentido lato) é um dos fatores que contribuiu para 
criar uma outra consciência. Por todas estas razões, uma política de 
integração nacional não pode deixar de respeitar a diversidade étnica. Tal foi 
a prática do PAIGC durante toda a luta de libertação nacional. (LOPES, 
1982, p. 88). 

 

No mesmo sentido, não podemos deixar de considerar a importância do 

crioulo guineense nessa imagem de nação. Para Lopes (1982, p. 87), ele é um dos 

importantes contributos em favor da integração nacional. O crioulo é a língua de 

comunicação interétnica, compreendida atualmente por mais de 80% da população 
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do país, embora se concentre, sobretudo, em Bissau e nos outros poucos centros 

urbanos (AUGEL, 2007a, p. 372). Ele tem uma importância imensurável na luta de 

libertação. Além de ser a língua de comunicação entre os combatentes oriundos das 

diversas etnias do país, foi considerada a língua da unidade nacional, ao contrário 

do que aconteceu nos demais países africanos de colonização portuguesa, que 

elegeram a língua portuguesa para desempenhar esse papel. Como afirma Kohl: 

“Através de seu uso, os diferentes grupos étnicos poderiam superar a diversidade 

linguística dominante na Guiné-Bissau, sendo favorável ao projeto de construção de 

nação.” (KOHL, 2010, p. 6, tradução nossa)16. Para esse autor, a cultura crioula seria 

um microcosmo da nação pós-colonial: 

 

a cultura crioula se baseia em origens culturais heterogêneas, servindo 
como um anteparo para pessoas de origens étnicas diversas. A cultura 
crioula e a identidade na Guiné-Bissau podem ser, portanto, consideradas 
como microcosmos de nacionalidade pós-colonial, ou como uma nação em 
miniatura. Porque elas não foram atribuídas a um grupo étnico específico, 
as representações culturais crioulas provaram-se ser adequadas para uma 
expansão em todo o país. (KOHL, 2010, p. 6, tradução nossa)17. 

 

Voltando à problemática suscitada por Cabral, ao ressalvar que a questão 

étnica só representaria um problema se fosse usada em favor de interesses 

individuais, podemos considerar, com base nas pesquisas de Kohl (2010), que a 

previsão de Cabral se realizou na Guiné-Bissau. Citando o exemplo do ex-presidente 

Kumba Yalá18, Kohl afirma que há, na política guineense, a exploração de laços 

étnicos em jogos de poder: 

 

Kumba Yala tem sido repetidamente acusado de manipular e explorar laços 
étnicos a fim de obter votos e apoio. Para isso, como parte de seu estilo 
populista, Yala emprega símbolos e retórica que são bem recebidos pelos 
balantas. (KOHL, 2010, p. 9, tradução nossa)19. 

 

______________ 
16 Through its use, the different ethnic groups could bridge the linguistic diversity prevalent in 
Guinea-Bissau, being conducive to the project of nation-building. 
17 creole culture is based on heterogeneous cultural origins, serving as an umbrella for people 
of diverse ethnic origins. Creole culture and identity in GuineaBissau can be therefore 
regarded as microcosms of postcolonial nationhood, or as a nation in small. Because they 
were not ascribed to a specific ethnic group, creole cultural representations proved to be 
suitable for a countrywide expansion. 
18 Estudiosos, como Carlos Cardoso e Álvaro Nóbrega, apontam uma “Balantização do Poder/ 
do Estado” no governo de Kumba Yalá. 
19 Kumba Yala has been repeatedly accused of manipulating and exploiting ethnic ties in order 
to garner votes and support. To this end, as part of his populist style, Yala employs symbols 
and rhetoric that are well-received by Balantas. 
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Entretanto, conforme Kohl, a mobilização eleitoral por razões étnicas ainda 

não gerou o resultado esperado pelos políticos, de modo que não podemos falar em 

tribalismo político, ou que os grupos étnicos formam um bloco monolítico unificado. 

Na contramão do que pensa Nóbrega, ao afirmar que “a competição religiosa 

entre as duas grandes religiões monoteístas não favorece, à partida, a integração 

plena das populações numa nação” (NÓBREGA, 2003, p. 52), Kohl considera que 

os conflitos no país não têm relação com a diversidade étnica ou religiosa e que, 

apesar de o Estado guineense estar em ruínas, acarretando a insatisfação popular, 

os guineenses continuam comprometidos com a sua nação e se consideram como 

uma “comunidade solidária de vítimas” (solidarity community of victims): 

 

Bissau-guineenses distinguem claramente entre estado e nacionalidade. 
Mesmo eles sendo críticos da performance de seu estado, eles ainda assim 
se identificam como uma nação. O estado é mais severamente criticado 
pelas massas de pessoas menos favorecidas, que se consideram como 
vítimas do seu estado. Por outro lado, a sua identificação com a nação é 
muito evidente. Esse sentimento une os bissau-guineenses através de 
fronteiras étnicas e religiosas. (KOHL, 2010, p. 14, tradução nossa)20. 

 

Compartilhando as palavras de Álvaro Nóbrega, ao considerarmos a pequena 

dimensão territorial, são poucas as regiões de África que apresentam um “mosaico 

étnico tão diverso e rico, como aquele que a história enquadrou nos territórios da 

atual Guiné-Bissau” (NÓBREGA, 2003, p. 51). 

Nesse sentido, cabe tecermos algumas considerações sobre os povos que 

habitam o território guineense. Estima-se a existência de trinta grupos étnicos que, 

segundo Carlos Lopes (1982, p. 19), podem ser divididos em dois grupos: os de 

religiões naturais21, que são as etnias do litoral e as do Leste, e que vivem num 

regime comunitário sem Estado, acéfala; e os islamizados22, que apresentam uma 

estratificação social e são organizados em forma de Estado, a exemplo dos Fulas e 

dos Mandingas23. 

______________ 
20 Bissau-Guineans distinguish clearly between state and nationhood. While they are critical of 
their state’s performance, they nevertheless identify as one nation. The state is most severely 
criticized by the masses of disadvantaged people who regard themselves as victims of their 
state. By contrast, their identification with the nation is very pronounced. This feeling unites 
Bissau-Guineans across ethnic and religious boundaries. 
21 De religiões naturais. Conforme Tcherno Djaló (2013, p. 37), “uma religião de almas […] na 
qual as almas dos vivos estão em relação permanente com as dos mortos”. Essas religiões 
cultuam um totem, símbolo ou “suporte das almas dos indivíduos mortos”. 
22 Mesmo as etnias islamizadas possuem crenças de religiões naturais. 
23 Conforme Lopes (1982, p. 19), os Mandingas vieram do Alto Níger, instalaram-se na região 
de Kaabú e dominaram o Império do Mali. Para o pesquisador, “A história antiga da Guiné-
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Conforme Nóbrega (2003, p. 54), não há na Guiné-Bissau uma etnia 

“dominante”, “aquela que por si só, isoladamente, pode influir decisivamente os 

destinos do país”. 

Em contrapartida, há algumas etnias que podemos considerar dominantes, 

predominantes, ou mesmo em disputa de território, em cada uma das nove regiões 

do país. 

A saber: em Bissau convivem todas as etnias; no arquipélago dos Bijagós, a 

etnia Bijagó é dominante; no Biombo, os Papeis predominam; em Cacheu, os 

Manjacos são dominantes; no Oio, Mandingas e Balantas disputam território; em 

Bafatá, os Fulas sobrepõem-se aos Mandingas; no Gabú, os Fulas são 

predominantes; em Quinara, os Balantas sobrepõem-se aos Beafadas; em Tobali, 

Nalús e Balantas dividem território. Nessas regiões também habitam várias outras 

etnias e subgrupos; embora possuam, em termos numéricos, uma população menos 

significativa. 

Se temos insistido em salientar a importância da presença das etnias 

guineenses e dos valores ancestrais na construção da nação, cabe agora 

pensarmos sobre a forma como a literatura e, de modo especial, o cantopoema No 

fundo do canto vão na contramão da nação homogênea e apresentam as suas 

contribuições para uma imagem de nação guineense heterogênea. 

Augel (2007a) salienta que é na literatura que começa a se processar o 

pensamento identitário e a se configurar o caráter nacional da Guiné-Bissau. Para 

ela, de maneira clara ou subliminar, há nas literaturas da Guiné-Bissau o esforço de 

afirmação da identidade individual e coletiva, o que implica na tentativa de 

compreensão do passado ancestral e das experiências humanas no território 

nacional. 

Diante de um acervo cada vez mais sólido, podemos considerar que o 

sistema literário guineense está se configurando e que caminha simultaneamente 

com a (re)construção da nação. Na Guiné-Bissau, percebemos de maneira nítida o 

que afirma Wander Miranda (2012, p. 355), ao frisar que “fazer uma nação e fazer 

uma literatura são processos simultâneos”. 

                                                                                                                                                         
Bissau quase se confunde com a dos reinos mandingas. A desintegração do Império do Mali 
no século XVI deu origem a vários estados autonómos no Oeste africano antes dominado por 
Niani (capital do Império do Mali). Entre os Estados conta-se o reino de Kaabú com Kansala 
como capital. […] No século XVII existiam já contactos regulares entre o reino de Kaabú e os 
entrepostos comerciais portugueses da época: Ziguinchor, Cacheu, Geba e Farim.”. 
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Conforme Augel (2007a), encontramos na Guiné-Bissau o contexto propício 

para se discutir a identidade nacional e os novos significados de nacionalidade, uma 

vez que, no desafio de juntar os fragmentos para reedificar o país após a guerra, 

podemos vislumbrar na escrita literária desse país a representação da gente 

guineense que almeja ser nação. 

É sobretudo na literatura que vamos encontrar respostas ao questionamento 

do “quem somos?”. Para Augel (2007a, p. 265), ao citar Anthony Appiah: 

 

o simples gesto de escrever para e sobre si mesmo […] tem uma profunda 
significação política. Escrever para e sobre nós mesmos, portanto, ajuda a 
constituir a moderna comunidade da nação. (APPIAH apud AUGEL, 2007a, 
p. 265). 

 

Hobsbawm considera, com base em sua análise sobre o processo de 

construção das nações a partir do século XVIII, que as nações são o “produto de 

conjunturas históricas particulares necessariamente regionais ou localizadas” 

(HOBSBAWM, 2008, p. 14) e os critérios utilizados com frequência para defini-las 

baseavam-se em aspectos ambíguos e mutáveis como “a língua ou a etnia ou em 

uma combinação de critérios como a língua, o território comum, a história comum, os 

traços culturais comuns e outros mais” (HOBSBAWM, 2008, p. 15). 

Ao discutir os laços do sentimento coletivo que norteiam a identificação 

popular em torno do ideal de nação, Hobsbawm se ancora em Benedict Anderson 

para ratificar que a nação moderna é uma “comunidade imaginada” e que possui 

uma unidade na organização política territorial, com fronteiras claramente definidas, 

e soberania. 

Em sentido convergente, Augel compartilha os argumentos de Montserrat 

Guibernau para conceituar a nação como 

 

um grupo humano que conscientemente forma uma comunidade, tem uma 
cultura em comum, está ligado a um território claramente delimitado, 
possuindo um passado em comum e um projeto para o futuro também 
comum reclamando para si o direito de autogestão. (GUIBERNAU, 1999, p. 
13, apud AUGEL, 2007a, p. 271). 

 

O sentimento de pertença a essa comunidade, entendido por Guibernau apud 

Augel (2007a, p. 271) como “nacionalismo”, é essencial à formação de movimentos 

nacionais e pode ser mobilizado por elementos comuns à coletividade, como a 

língua, o desejo de decisão sobre o destino político comum, os ícones sagrados e a 
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etnicidade, embora o caráter multiétnico seja uma marca de muitas nações. 

Segundo Hobsbawm: 

 
Só por um impulso forte para formar um “povo” é que cidadãos de um país 
se tornaram uma espécie de comunidade, embora uma comunidade 
imaginada, e seus membros, portanto, passaram a procurar (e 
consequentemente a achar) coisas em comum, lugares, práticas, 
personagens, lembranças, sinais e símbolo. (HOBSBAWM, 2008, p. 111). 

 

As considerações de Hobsbawm nos permitem ratificar uma ideia de nação 

guineense já a partir da luta anticolonial, uma vez que o ideal de libertação nacional 

representa o impulso forte para a sua unidade. O autor salienta que o apogeu do 

nacionalismo, princípio da nação, aconteceu exatamente no calor das lutas anti-

imperialistas socialistas/comunistas, como foi o caso dos países africanos de língua 

portuguesa, e que a consciência social está intimamente ligada à consciência 

nacional, à nação. 

Entretanto, após conquistar a independência, esses países tiveram que 

enfrentar a árdua tarefa de manterem-se em unidade, haja vista que já não havia 

mais a luta por uma causa comum a todos. No desafio de equilibrar as tensões na 

vivência multiétnica, aliado aos interesses pessoais nos cargos públicos com vistas 

ao acúmulo de capital, esses países foram acometidos por crises políticas que 

culminaram, em muitos casos, em guerras civis, o que pôs em xeque a própria 

existência da nação. Conforme análise de Hobsbawm: 

 

Muito do que se passa por nacionalismo pós-colonial reflete a instabilidade 
consequente das relações de grupo, que estão baseadas não numa real 
divisão do trabalho ou função étnico-econômica, mas num equilíbrio (ou 
preponderância) do poder político. […] Descolonização significa que, de 
modo geral, os Estados independentes foram criados fora das áreas 
existentes de administração colonial, mas dentro de suas fronteiras 
coloniais. Estas, evidentemente, foram delineadas sem nenhuma referência 
aos seus habitantes (ou mesmo sem o seu conhecimento) e, portanto, não 
tiveram nenhum significado nacional ou mesmo protonacional para as suas 
populações; exceto para as minorias ali nascidas, ocidentalizadas e 
colonialmente educadas. (HOBSBAWM, 2008, p. 188-196). 

 

Ao problematizar os critérios tradicionais para se definir uma nação, 

Hobsbawm, na última parte de sua obra, aponta para a decadência do significado de 

nacionalismo, afirmando que a revolução tecnológica, a economia supranacional, a 

globalização dos transportes e da comunicação, bem como os movimentos 

migratórios, por exemplo, fazem com que a nação esteja em vias de perder suas 
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funções. O conceito de nação, pensado com base na afirmação de fronteiras, logo, 

homogeneizante, não dá mais conta das diversas misturas linguísticas, étnicas, 

religiosas, entre outras, com as quais convivemos, em todos os países, na 

contemporaneidade: “um mundo que não pode mais ser contido dentro dos limites 

das ‘nações’ e ‘Estados-nações’, como estes costumavam ser definidos, tanto 

politicamente, ou economicamente, ou culturalmente, ou mesmo, linguisticamente” 

(HOBSBAWM, 2007, p. 214). 

Diante da crise do conceito tradicional de nação, posto por Hobsbawm de 

modo geral, mas que também representa o contexto guineense, podemos dizer, a 

partir das considerações de Augel (2007a, p. 372), que esse conceito que visa a uma 

ideia de nação “mais ou menos homogênea” em quase nada corresponde à 

realidade existente na Guiné-Bissau. 

Vislumbramos no cantopoema No fundo do canto, de Odete Semedo, a 

alegoria dessa nação em cacos, gestada no apogeu do nacionalismo, no seio da luta 

de libertação nacional. Entretanto, com os rumos desencontrados, logo após a 

independência, essa nação foi sacrificada por conflitos de interesses, que 

culminaram no sangrento conflito de 1998-1999. 

Nos versos de Semedo, encontramos a tradução da experiência nacional: 

“[…] o fracasso da utopia, a autocolonização, o embate entre tradição e 

modernização e as consequências das tentativas de inserção no mundo globalizado 

e capitalista” (AUGEL, 2007a, p. 327). 

Curiosamente, é na tradução do cenário distópico da guerra que a voz poética 

do cantopoema No fundo do canto evocará as esperanças na construção do novo 

projeto de nação da Guiné-Bissau. Uma nação que pode responder aos argumentos 

de Hobsbawm em torno dos “limites da nação”, ao buscar romper os limites das 

fronteiras entre o “eu” e o “outro”. A imagem de nação construída por Semedo busca 

agregar as diferenças, unindo todas as pessoas, de todas as etnias, de todas as 

línguas e religiões, na partilha de um espaço nacional, onde todos tenham igual 

direito a voz sobre os rumos do país e tenham, sem distinção, seus saberes 

valorizados. 

Corroboramos com a discussão de Augel (2007a, p. 328), ao afirmar, com 

base em Benedict Anderson e Homi Bhabha, que a palavra poética em No fundo do 

canto “pode ser um instrumento para imaginar a nação […] ou de narrá-la”. 

Para tanto, acreditamos que o sentido de literatura que flui no cantopoema é o 
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da “perda de memória do continuum da história” (MIRANDA, 2012, p. 358). Isso 

porque, ao inscrever as memórias silenciadas, ela corrobora com a desconstrução 

do entendimento da história como curso unitário e possibilita o olhar para as fraturas 

da totalidade da nação. 

Discorrendo sobre as marcas das literaturas guineenses pós-independência, 

Semedo afirma que ela apresenta 

 

vozes que encenam discursos que, em muitos casos, vão contrariar e 
desconstruir a narração da nação hegemónica baseada nas palavras de 
ordem do líder Amílcar Cabral, na exaltação da vitória conquistada e nos 
feitos dos heróis nacionais. (SEMEDO, 2011, p. 12). 

 

As palavras de Semedo são extremamente oportunas. Embora venhamos 

discutindo uma “unidade na diversidade”, ao nível do discurso do PAIGC durante a 

luta armada, quando pregava uma valorização das diferenças, não podemos deixar 

de observar a ideia homogeneizante que há por trás da promoção do ideal de 

“Homem Novo”. 

Em convergência com as afirmações de Semedo, Augel acrescenta que essas 

vozes das literaturas guineenses inauguram uma nova dicção, inserindo-se em uma 

concepção de “nova narração”, pois 

 

são elaboradas a partir da tensão do ato narrativo ligada à construção, ou 
sobretudo à desconstrução da ideia hegemônica da nação, vozes que se 
alteiam acima dos discursos nacionalistas, proferidos até agora pelo 
discurso pedagógico do poder dominante e cuja referência recorrente é o 
louvor à gloriosa luta de libertação nacional e aos heroicos antigos 
combatentes pela liberdade da pátria, constituindo o refrão preferido ou 
quase único nas últimas décadas. (AUGEL, 2007a, p. 326). 

 

Compartilhando a ideia das duas autoras, acreditamos que só no âmbito da 

literatura, e das artes de um modo geral, podemos encontrar os fragmentos que 

compõem a nação. Por esse motivo, vamos buscar nas contribuições de Homi 

Bhabha (2013) o aporte teórico necessário para a compreensão da nação a partir de 

seus fragmentos. 

No capítulo intitulado “DissemiNação”, constante do livro O local da cultura, 

Homi Bhabha nos leva a questionar a ideia de homogeneidade e horizontalidade 

associada à nação como uma “comunidade imaginada”. Para o autor, nação é 

narração. Nesse sentido, ele desenvolve em seu texto o argumento de que as 

narrativas dos povos errantes (colonizados, pós-colonizados, migrantes e minorias), 
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que historicamente foram colocados à margem da nação oficial, são o que ele 

chama de contra-narrativas, as quais apresentam o contraponto da nação 

homogênea e horizontal. 

Bhabha considera que essas contra-narrativas estão permeadas pelos 

 

fragmentos, retalhos e restos da vida cotidiana [que] devem ser 
repetidamente transformados nos signos de uma cultura nacional coerente, 
enquanto o próprio ato da performance narrativa interpela um círculo 
crescente de sujeitos nacionais. (BHABHA, 2013, p. 207). 

 

Sob essa perspectiva, podemos relacionar o cantopoema de Odete Semedo à 

ideia contida no conceito de contra-narrativa. Para tanto, consideramos que é do 

relato poético tecido pela autora que emergem as diversas faces da condição de 

mulher, do sujeito “pós-colonizado” e em diáspora, dos conflitos enfrentados por sua 

gente e dos fragmentos e retalhos da vida cotidiana que podem ser traduzidos como 

metáfora da vida nacional. 

Corroborando com o exposto acima, essas contra-narrativas evocam e 

rasuram as fronteiras totalizadoras da nação e “perturbam aquelas manobras 

ideológicas através das quais ‘comunidades imaginadas’ recebem identidades 

essencialistas” (BHABHA, 2013, p. 211). 

Em considerações convergentes, Fonseca afirma que é possível perceber 

nessas contra-narrativas “a produção de formas híbridas em que o discurso de 

nação aparece entrecortado por outros discursos que subvertem a voz autoritária 

que encaminha uma pedagogia de uma ação identitária” (FONSECA, 1999, p. 156). 

Reforçando essa concepção, Wander Miranda afirma que 

 

se a fronteira é o que diferencia uma nação do que está fora dela — o 
território do outro —, o discurso minoritário assinala a existência de 
fronteiras internas, que demarcam o espaço heterogêneo da identidade a 
ser compartilhada. (MIRANDA, 2012, p. 362). 

 

Nesse sentido, o cantopoema de Odete Semedo contribui para a revisão e a 

desconstrução de uma imagem de sua nação que apresenta o povo “como um”. Ao 

encontro dessa ideia de revisão e desconstrução de uma imagem única e acabada 

da nação, convocamos o entendimento sobre identidade na perspectiva de Stuart 

Hall (2003). 

Para o autor, a identidade é uma “celebração móvel”, transformada 
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permanentemente. Nessa concepção, a instabilidade, a descentração, o 

questionamento e a problematização da identidade são fundamentais para as 

nações “pós-coloniais”. Cabe aqui trazer a relação entre identidade individual e 

cultura nacional exposta por Hall. Segundo esse teórico, a cultura nacional produz 

identificação porque é 

 

um discurso — um modo de construir sentidos que influencia e organiza 
tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos […] As 
culturas nacionais, ao produzir sentidos com os quais podemos nos 
identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas 
estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu 
presente com o seu passado e imagens que dela são construídas. (HALL, 
2003, p. 50-51). 

 

Odete Semedo tem consciência da importância de seu papel na textualização 

da nação. Ela sabe que a literatura é o espaço privilegiado para a inscrição de suas 

memórias nos projetos de nação que estão se configurando, como está transparente 

em sua afirmação: 

 

[…] mais do que qualquer área de saber, é a literatura pela força da sua 
expressão, que vai configurar a ideia de uma nação guineense, por meio da 
poesia popular, da poesia moderna, dos contos tradicionais e da autoria 
individual e dos romances. (SEMEDO, 2011, p. 11). 

 

Essa perspectiva vem corroborar com a ideia de nação como plebiscito diário, 

exposta por Ernest Renan (1997). O autor propõe uma ideia bem subjetiva da nação, 

que, para ele, é a própria vontade de ser nação, um processo de negociação entre 

indivíduos, que ocorre continuamente. Nesse sentido, tal concepção asseguraria o 

tempo de reinscrição da nação, fundamental para compreendermos a poesia de 

Odete Semedo e o momento atual das literaturas guineenses. 

Em convergência com o que ora afirmamos estão as palavras da estudiosa 

Inocência Mata (2007b, p. 33), ao ressaltar a necessidade “de se pensar a 

identidade nacional, social e cultural, como processo em constante reconfiguração”. 

Isso porque, se consideramos que o indivíduo está em contínuo questionamento da 

imagem de si mesmo e, nesse processo, podemos localizar a interseção entre 

identidade individual e nacional (AUGEL, 2007a, p. 267), compreendemos que, ao 

revisar a imagem de si, o sujeito acaba também por revisar a identidade nacional. 

Ou, como pensou Wander Miranda (2012, p. 362): “o povo cria a nação e é criado 

por ela, configurando um amálgama”. 
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Buscar compreender a nação a partir da perspectiva do indivíduo possibilita 

visualizar a rearticulação de identidades e de fronteiras das nações modernas. Tal 

singularização é necessária até mesmo como uma forma de se colocar em oposição 

à perspectiva totalizadora da nação “coesa”, em que muitos são vistos como “um”. 

Ao garantir o espaço do indivíduo, constrói-se a possibilidade da emergência de 

memórias que exponham as fraturas ocultadas pela totalidade da nação. 

Michael Pollak (1992, p. 5) considera que “a memória é um elemento 

constituinte do sentimento de identidade, tanto individual quanto coletiva”. Esse autor 

cunha a expressão “memórias subterrâneas” (POLLAK, 1989) para definir as 

memórias que são abafadas pela memória oficial nacional, entendendo como 

“subterrâneas” as memórias dos excluídos, dos marginalizados e das minorias. 

Pollak foca os seus estudos no debate em torno da violência contida no gesto da 

escolha das memórias oficiais, do questionamento acerca da conciliação de 

memórias e do espaço para emergência das memórias individuais. Segundo ele, 

“através [do] trabalho de reconstrução de si mesmo o indivíduo tende a definir seu 

lugar social e suas relações com os outros” (POLLAK, 1989, p. 11). 

Odete Semedo conta as suas memórias sob a perspectiva da vítima da 

guerra. Uma guerra entre irmãos, em que não há heróis nem fatos heroicos. O que 

está em evidência são os desdobramentos do conflito na vida dos civis e todo o caos 

que tomou conta do país: a necessidade de partir e deixar tudo que se construiu 

durante toda a vida; o não ter para onde ir; as pessoas verdadeiramente sem chão; o 

desafio de reconstruir o país sobre os escombros da guerra. 

As memórias evocadas por Odete Semedo emergem de um espaço por 

séculos abafado pela colonização portuguesa. As vozes nativas da Guiné-Bissau 

foram silenciadas por todo o tempo em que estiveram sob o jugo colonial. Nesse 

sentido, toda a memória oficial do país é contada pelo colonizador. Sob o domínio 

português, a Guiné-Bissau serviu durante muito tempo, essencialmente, como 

centro de comércio escravo, o que negligenciava a educação e a alfabetização em 

língua portuguesa, na colônia. Isso nos leva a considerar que as memórias 

“clandestinas” da Guiné-Bissau foram depositadas na tradição oral, como já 

consideramos, ao discorrer sobre as cantigas de mandjuandadi. Mesmo após a 

independência, as vozes que reivindicam a diversidade continuam abafadas por um 

modelo de nação hegemônica. Conforme considera Pollak: 
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Essa memória “proibida” e portanto “clandestina” ocupa toda a cena cultural, 
o setor editorial, os meios de comunicação, o cinema e a pintura, 
comprovando, caso seja necessário, o fosso que separa de fato a sociedade 
civil e a ideologia oficial de um partido e de um Estado que pretende a 
dominação hegemônica. Uma vez rompido o tabu, uma vez que as 
memórias subterrâneas conseguem invadir o espaço público, reivindicações 
múltiplas e dificilmente previsíveis se acoplam a essa disputa da memória, 
no caso, as reivindicações das diferentes nacionalidades. (POLLAK, 1989, 
p. 3). 

 

Ao considerarmos essa disputa da memória, exposta por Pollak, destacamos 

a importância de Odete Semedo como intelectual, e de sua obra, na literatura de seu 

país. Cabe salientar que pela via da escrita (oraturizada) ou da militância literária e 

intelectual, Semedo tem empreendido uma luta para romper tabus e construir 

espaços de interlocução para essas memórias subterrâneas. A autora torna evidente 

em sua literatura a necessidade de escrever as suas lembranças contra o silêncio, 

consciente de que o gesto de sua escrita reúne o instrumento de luta, o espaço da 

reivindicação, da construção do novo, do tempo de reinscrição da nação. Até mesmo 

porque, no gesto de escrita de Odete Semedo, enuncia-se uma voz que se coloca 

contra o silenciamento conferido às mulheres na construção do sistema literário de 

seu país. Como já afirmou Mata (2007a, p. 422), o lugar da participação feminina na 

construção da tradição literária é marginal e, também, escasso. 

Neste ponto da nossa discussão, é importante considerarmos, ainda que de 

maneira sucinta, alguns aspectos desse conflito, uma vez que é a partir dele que 

Odete Semedo elabora a escrita poética de No fundo do canto. E, para 

compreendermos os acontecimentos que levaram o país ao conflito bélico, em 1998, 

convém mencionarmos alguns fatos históricos, desde o início da luta armada pela 

libertação do colonialismo português, protagonizada pelo PAIGC. 

Esse partido foi fundado em 1956, por Amílcar Cabral, e pautava suas 

atividades políticas na conscientização de sua gente e nas ações militares, em 

sistema de guerrilha, pela libertação do país. Em 1973, Amílcar foi brutalmente 

assassinado e a liderança do partido foi sucedida por seu irmão, Luís Cabral. 

Naquele mesmo ano, as forças revolucionárias proclamaram unilateralmente a 

independência, que, porém, só foi reconhecida pelos portugueses após a queda do 

governo salazarista, em 1974. 

A Guiné-Bissau foi, então, o primeiro país africano de língua portuguesa a 

tornar-se independente. O governo independente ficou marcado pela luta pelo poder, 

pela divergência de interesses, e mesmo por conflitos de interesses pessoais. O 
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enfraquecimento do Estado tem sido apontado como um dos principais agravantes 

nos problemas de transição política da Guiné-Bissau, conforme podemos observar a 

seguir. 

Sob influência socialista, o país teve como primeiro presidente da república o 

líder do PAIGC, Luís Cabral. Seu governo foi marcado pela instabilidade política e 

pelo assassinato de vários partidários, sendo derrubado com um golpe de estado, 

em 1980. O golpe foi liderado pelo então primeiro-ministro, Nino Vieira, um dos 

estrategistas do PAIGC, que passou a chefiar o governo com uma junta militar. De 

acordo com Augel: 

 

O novo governo prometia estabelecer uma política rural condizente com os 
interesses e necessidades locais e se propunha a refrear a onda de 
modernização, uma das prioridades do governo anterior que se empenhou 
no fomento à industrialização, iniciativa em princípio boa, mas que resultou 
megalômana, ultrapassando a demanda e as possibilidades da recém-
fundada república […]. (AUGEL, 2007a, p. 63). 
 

Assim como o governo de seu antecessor, o de Nino Vieira foi marcado por 

execuções de líderes políticos e, contraditoriamente, autointitulava-se o 

representante da democracia revolucionária. Aos poucos, o clima de repressão 

partidária começa a ceder e, em 1991, novos partidos surgem no cenário político 

guineense. 

Em 1994, as primeiras eleições presidenciais são convocadas e Nino Vieira 

obtém a maioria dos votos, continuando no poder. A continuidade de seu governo, 

embora marcada por problemas de corrupção, desconfiança, insatisfação popular e 

frustração da promessa de democratização política, dava sinais de fortalecimento da 

economia e de melhoria do sistema educacional. 

O clima de descontentamento com o governo de Nino Vieira foi agravado com 

a integração da Guiné-Bissau na União Econômica e Monetária da África Ocidental 

(UEMOA). De acordo com Augel: 

 

isso significou a adesão da Guiné-Bissau à comunidade financeira 
direcionada para a França, e não para Portugal, dividindo os interesses 
políticos e econômicos da classe política guineense, pressionada dos dois 
lados. (AUGEL, 2007a, p. 67). 

 

Tornando-se parceira da França e do Senegal, a Guiné-Bissau também 

deveria cumprir com a exigência de parar de fornecer armas aos rebeldes de 
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Casamansa24. Entretanto, várias autoridades militares, entre elas o chefe do Estado 

Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Ansumane Mané, estavam envolvidas no 

tráfico de armas para Casamansa, o que era um complicador para que o país 

pudesse cumprir essa parte do acordo. O presidente Nino Vieira afastou do cargo o 

Brigadeiro Ansumane Mané, que deveria assumir criminalmente pelo tráfico de 

armas. Fora do cargo, o Brigadeiro não só contestou a acusação, como denunciou 

Nino Vieira como mentor do comércio de armas com os rebeldes. 

Conforme Nóbrega (2003), Ansumane Mané, insuflado também pelo desejo 

de lavar a sua honra, articulou a ocupação de bases militares. O governo 

providenciou uma reação armada, contando em suas tropas com uma maioria de 

soldados oriundos do Senegal e da Guiné-Conacri, entre outros estrangeiros. 

Esses eventos desencadearam um conflito armado, que se arrastou por 11 

meses. Mais de 80% da população de Bissau deslocou-se para o interior do país, ou 

mesmo para o exterior, para fugir do conflito. Abandonada, Bissau teve muitos 

edifícios arrombados, saqueados, destruídos e incendiados por soldados 

senegaleses. Em meio aos escombros, o sentimento de solidariedade e a 

hostilidade à ocupação estrangeira começam a unir todos os guineenses, de todos 

os setores e etnias, em torno de uma causa comum: a reconstrução do país e, com 

ela, um novo projeto de nação guineense. 

 

O estado de espírito da população, insatisfeita, descrente face à 
governança, foi revertido por aqueles onze meses de guerra que, entre 
morte e destruição, provocaram um desafio positivo, deflagrando uma 
situação semelhante à da guerra de libertação nacional: em meio às ruínas 
políticas e aos escombros do recente conflito, foi desencadeado um frutífero 
e rico processo de acrisolamento, fecundo em iniciativas para soerguer o 
novo edifício da nação guineense. (AUGEL, 2007a, p. 24). 

 

De acordo com Kohl (2010), a maioria da população tomou partido na guerra 

em apoio à Junta Militar comandada por Ansumane Mané. O fato de o presidente 

Nino Vieira ter recorrido à ajuda de tropas estrangeiras gerou a insatisfação das 

pessoas e despertou o sentimento nacionalista. As tropas eram consideradas 

invasoras e representavam uma ameaça à nação independente25. Além do mais, 

______________ 
24 Casamansa, ou Casamança, é uma região do Senegal, cortada pelo rio Casamansa (ou 
Casamance), localizada ao sul de Gâmbia e a norte da fronteira com a Guiné-Bissau, de 
antiga colonização portuguesa, onde atua um movimento separatista. 
25 As tropas estrangeiras, vindas especialmente do Senegal e da Guiné-Conacri, eram 
encaradas como um risco à soberania do território guineense, uma vez que se faz notório o 
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como expusemos acima, os soldados senegaleses foram responsabilizados por 

pesados bombardeios em bairros residenciais e em um hospital. Para Drift apud 

Kohl: 

 

A guerra na Guiné-Bissau foi uma guerra de um presidente e seus aliados 
estrangeiros contra a maioria dos partidos políticos, contra o parlamento, 
contra o bispo e todos os atores proeminentes da sociedade civil; de fato, foi 
uma guerra contra o povo da Guiné-Bissau. (DRIFT apud KOHL, 2010, p. 
13, tradução nossa)26. 

 

Cardoso (2008) ressalta o importante contributo da sociedade civil na gestão 

e resolução do conflito. Ele destaca a participação direta e indireta de cidadãos 

guineenses em movimentos e comissões que buscavam impedir que o conflito se 

prolongasse, ou que se estendesse para outras regiões do país. Uma das pautas 

fundamentais da mobilização social era a retirada das tropas estrangeiras. 

O sentimento de solidariedade despertado pelo conflito pode ser 

exemplificado na acolhida dos refugiados da cidade de Bissau pelos parentes que 

habitavam o interior do país. Da necessidade de fuga da cidade em conflito ao 

restabelecimento dos laços com as suas raízes, os guineenses demonstraram que a 

solidariedade atravessa fronteiras religiosas e étnicas. Situação que Odete Semedo 

narra poeticamente em Raízes e refúgio: 

 

O pânico se instalou 
ir aonde? Eis a questão! 
Todos voltaram às raízes 
cada tia cada parente 
um presente 
um socorro 
 
Parentes que mal conheço 
raízes quase perdidas 
profundas… mas tão estranhas 
[…] (SEMEDO, 2007a, p. 124). 

 

Os diversos problemas enfrentados pelo país, num caminho que converge 

para a dificuldade de fortalecimento do Estado, bem como os “embrulhos” do 

conflito, vão sendo desvelados na escrita poética de No fundo do canto. Nesse 

sentido, cabe destacar o mérito desse poema de, em poucas palavras, “sintetizar” 

                                                                                                                                                         
interesse desses dois países de incorporar a Guiné-Bissau aos seus Estados. 
26 [T]he war in Guinea-Bissau has been a war of a president and his foreign allies against the 
majority of the political parties, against parliament, against the Bishop and all prominent actors 
of civil society, as a matter of fact, against the people of Guinea-Bissau. 
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vários aspectos que culminaram no conflito, sobre os quais discorremos muitas 

páginas. 

No poema Bissau responde, a voz poética lança mão do recurso da 

personificação para que percebamos como a cidade realiza a sua análise sobre si 

mesma: 

 

[…] 
Olhou a sua volta… lixo 
Lembrou-se do luxo 
em tempos vivido 
homens ávidos 
poder e folia 
glória e ganância 
E foi a revolta 
[…] (SEMEDO, 2007a, p. 108). 

 

No trecho, a voz poética se vale da oposição entre “lixo” e “luxo” para trazer 

dois problemas que assolam a cidade de Bissau. Ao mesmo tempo em que o lixo 

toma conta das ruas, a elite política ostenta o luxo, denotando que o interesse na 

participação política do país atende meramente a ambições pessoais: sede de 

poder, glória e enriquecimento. A disparidade entre condições sociais é evocada a 

partir das palavras “lixo” e “luxo”, que, de certa forma, funcionam como metonímia de 

povo e de elite; ou seja: ao povo, o lixo; à elite que detém o poder e a glória, o luxo. 

No poema Viviano, a autora constrói uma metáfora dessa elite, quando manifesta: 

 

Viviano 
viveu anos 
convivência por conveniência 
Fez-se de inocente 
e quando calhava 
de omnisciente 
Passou anos na prostituição 
sua contribuição 
na reconstrução 
[…] 
 
Anos passaram 
Viviano mudou de nome 
de postura e de residência 
por conveniência 
das circunstâncias 
Hoje Viviano é Presentino 
de futuro garantido 
manha no bolso 
discurso na mão 
vai trocando de camisa e de cantinho 
[…] 
Agora em favor da renovação 
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conselho do seu avô Prudêncio 
[…] (SEMEDO, 2007a, p. 142-143). 

 

A voz poética tece uma crítica a uma elite que se mantém nos cargos públicos 

por conveniência, dissimulada e praticando corrupção, e que na corrupção dedicava 

a sua “contribuição na reconstrução” do país. Viviano personifica os “falsos heróis”, 

que, do passado, tiram a eterna justificativa de manterem-se no poder para 

explorarem a riqueza do país em benefício próprio. Viviano, que virou Presentino, 

representa aquele que, no discurso, e apenas nesse âmbito, muda de posição e 

defende a renovação. Como propõe a voz poética, os caminhos que vão sendo 

tomados pela elite política não teriam outra direção senão a revolta. 

A personificação é um recurso caro ao cantopoema e atende, por excelência, 

ao objetivo de fazer a nação se enunciar a partir do olhar sobre si mesma, contar 

sob o ponto de vista de suas fraturas. Podemos evidenciar um belo exemplo do 

emprego desse recurso no poema Esperança agonizante: 

 

Nasci esperança 
angústia me chamaram 
Tantã de bombolons 
fizeram de mim 
terra regada de sangue 
massacrando o meu corpo 
 
Nasci esperança 
cheia de luz e cor 
praguejaram o meu chão 
torturaram o meu tronco 
a minha raiz 
quase destorcida 
mergulhou mais e mais na terra 
 
Nasci esperança 
olhos no futuro 
herança ancestral 
Busquei a minha raiz 
encontrei terra e sentença 
Apalpei as minhas folhas 
em cinzas transformadas 
nas minhas mãos 
 
Nasci esperança 
chamaram-me angústia 
Sem apreço 
nem perdão 
o meu destino traçaram 
 
Nasci esperança virei desespero 
eu que a intempéries 
sempre resisti 
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[…] (SEMEDO, 2007a, p. 149-150). 
 

A voz poética empresta sua voz à nação guineense, que passa a dialogar com 

a sua história. O título evoca, na palavra “esperança”, o referencial do nascimento da 

nação, um diálogo com a luta de libertação, em que estaria contido o desejo de 

unidade, de ser nação. A palavra “agonizante”, por relação, caracteriza essa nação, 

que se mostra dilacerada na vivência de uma guerra civil: uma nação agonizante, 

em via de extinção. 

A ideia de nação é gestada na luta anticolonial. Concebia-se que, após a 

expulsão do colonizador, a nação independente tomaria as rédeas de seu destino e 

seria capaz de promover o bem comum. Entretanto, a instabilidade política, além da 

consequente fragilidade do Estado, motivada claramente, como vimos discutindo, 

pelos conflitos de interesses pessoais, desencadeiam o conflito armado, que faz da 

nação, nascida esperança, “a terra regada de sangue”. 

A nação festejada, “cheia de luz e cor”, idealizada a partir da valorização das 

identidades étnicas e da herança ancestral como basilares em sua construção, 

assume outras direções. 

Sugerimos que toda a segunda estrofe busca representar a violência com que 

rumos impressos ao país foram tentando apagar os valores ancestrais na construção 

da nação. Pensamos que as nossas sugestões são confirmadas na terceira estrofe: 

Busquei a minha raiz/ encontrei terra e sentença/ Apalpei as minhas folhas/ em 

cinzas transformadas/ nas minhas mãos. 

A quarta estrofe ratifica como a nação passa a ser conduzida em oposição ao 

ideal de quando foi gestada: a esperança transformada em angústia. Cabe salientar 

que essa reiteração é evidenciada nos versos Nasci esperança/ angústia me 

chamaram, uma vez que aparecem repetidos na 1ª e na 4ª estrofes, observado 

somente um trocadilho: “chamaram-me angústia”. 

Os versos da 4ª estrofe denunciam que o ideal de nação é modificado pelas 

pessoas que têm o poder de mudar-lhe o destino, e que o fizeram de tal forma, Sem 

apreço/ nem perdão. Nesse sentido, a 5ª estrofe salienta que a nação foi 

transformada em “desespero”, voltando a se remeter ao conflito. A 5ª estrofe ainda 

pode ser encarada como uma sugestão da resistência do país às instabilidades 

políticas, no qual um conflito de tal natureza, até então não havia eclodido; 

diferentemente, por exemplo, de Angola e Moçambique, cujas décadas iniciais da 
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independência foram marcadas por guerras civis. 

O verso Nasci esperança constitui-se como refrão. Sugerimos que a insistente 

repetição é uma maneira de hostilizar a guerra, a forma de dizer que a guerra em 

nada combina com a nação que nasceu esperança. Nasci esperança representa o 

desejo de fazer gravar na mente das pessoas o sonho de um futuro melhor, diferente 

dos rumos que até então foram dados ao país. 

No relato do país em guerra, a voz poética, no último poema da segunda 

parte, invoca os irans representantes de todos os grupos étnicos guineenses para 

intervirem na situação do país em conflito. Esse gesto parte da consciência da 

autora de que “a relação que o grupo ou a comunidade estabelece com a sua 

especificidade histórica e suas origens é sumamente importante para a narração da 

nação” (AUGEL, 2007a, p. 339). 

Conforme Djaló (2013, p. 40-41), os irans (ou “irãs”) são representações 

divinas dos espíritos, podendo ser bons ou maus. De acordo com Semedo (2007a, 

173), eles tanto protegem quanto também castigam, quando se está em falta para 

com eles. Essas representações fazem parte da crença fetichista conservada pelos 

grupos étnicos de religiões naturais: “o seu feitiço não é mais do que suporte das 

almas dos antepassados, verdadeiros ‘totens’ dos parentes vivos” (DJALÓ, 2013, p. 

40). 

Os totens são considerados protetores dos grupos étnicos, e são 

representados de modos diversos, sendo mais comuns animais e plantas, a exemplo 

de cobras, crocodilos, hipopótamos, vacas, entre outros. Os grupos, por sua vez, 

devem respeitar e venerar seus totens. 

Se a guerra entre irmãos foi o resultado do afastamento das tradições, de os 

filhos da Guiné-Bissau terem “perdido” as lições aprendidas via herança ancestral, a 

invocação dos irans para um consílio representa um gesto de busca pela reativação 

dos laços que ligam os guineenses com a sua ancestralidade. Como frisou Augel 

(2007a, p. 342), os irans são convocados “para um ato de resgate, de salvação”, e, 

nesse sentido, porque representam “o elo que dá passagem ao tecido arqueológico 

das origens” (SECCO apud AUGEL, 2007a, p. 342). 

Dialogando com o nosso capítulo anterior, em que tratamos dos traços da 

épica e da antiépica no cantopoema, cabe fazermos aqui algumas poucas outras 

relações com Os Lusíadas. 

Como já mencionamos, ambos os textos dedicam uma parte para um consílio. 
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No texto Os Lusíadas, os deuses da mitologia greco-romana se reúnem no Olimpo 

para decidirem sobre o futuro dos navegadores lusitanos; isto é, para consentirem, 

ou não, que os portugueses cruzassem os mares; o que, de todo modo, implica no 

futuro da nação portuguesa. 

No cantopoema, as divindades protetoras das diversas linhagens guineenses 

se reúnem sob um velho poilão27 para decidirem o futuro de sua nação. Aqui é 

possível perceber uma profunda afirmação do imaginário guineense em oposição a 

uma outra tradição. 

No Consílio dos Deuses, colocam-se Vênus e Baco para defenderem seus 

interesses pessoais. Já no Consílio dos Irans, as divindades se colocam em favor do 

bem comum, uma nação em que todos tenham um futuro melhor. Ao considerarmos 

que os argumentos de Marte, o deus da guerra, prevalecem na decisão do Consílio 

dos Deuses, mesmo se levarmos em conta que o grande argumento de Marte é que 

Baco não poderia investir contra a sua estirpe, devemos entender que o Consílio dos 

Irans promove uma inversão de valores em relação ao Consílio dos Deuses, pois o 

mesmo argumento de Marte “não se deve investir contra a própria estirpe” é utilizado 

em sentido diferente, sendo mobilizado em favor da paz. 

A terceira parte da obra, O Consílio do Irans, tem início com o poema Tanta 

súplica evocou os Irans, do qual destacamos um trecho que segue. Nessa parte, a 

voz poética se divide entre uma voz narrativa do consílio e a encenação da voz dos 

irans que dele participam. O foco da expressão só volta a recair sobre os 

sentimentos do mensageiro no poema Desavenças? Só em casa alheia, que 

compõe O Primeiro embrulho. 

 

Tanta súplica e chamamento… 
tamanha invocação 
tantas fantasias desfeitas 
pela dor 
irans e defuntos se reuniram 
não resistindo ao veneno 
de tantos corpos perdidos 
 
Há culpados… 
Que não fiquem mudos 
nem impunes 
pois o consílio vai reunir-se 
os irans vão falar 
é hora de ouvir a nossa djorson 

______________ 
27 Árvore frondosa da África Ocidental. Segundo Semedo (2010, p. 280), na Guiné-Bissau, ela 
simboliza a ancestralidade. 
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e os nossos defuntos (SEMEDO, 2007a, p. 87). 
 

O poema segue evocando os irans das djorson de Bissau, seguidos por 

djorsons de outras localidades e tabancas espalhadas pelo país. Embora, num 

primeiro momento, várias djorsons tenham sido excluídas da reunião, elas acabam 

por reivindicar o direito a participarem e a serem ouvidas no consílio. Como fica 

evidente nos versos, invocados, os irans são mobilizados a interceder pelos grupos 

os quais protegem, expressando compadecimento e reativação de laços. 

Já no primeiro momento, podemos perceber que o consílio discutirá as 

causas, os culpados e os efeitos do conflito. O espaço para a voz de todos destaca a 

necessidade de todos se unirem, valorizarem-se em suas diferenças multiétnicas e 

multiculturais, verem-se e pensarem-se como nação, o que implica na abdicação 

dos interesses individuais em prol das causas comuns ao país. 

Vários aspectos que acima expusemos, como a exclusão de djorsons, 

também são enunciados no segundo poema do “Consílio”, o qual tomamos tanto 

para reiterar questões da nossa discussão quanto para apresentar particularidades 

do ritual realizado por ocasião do encontro. 

A esse respeito, Augel destaca que “os rituais são elementos básicos, 

essenciais, da sociedade guineense. Para tudo há cerimônia rituais, o sagrado e o 

invisível acompanham todos os passos da vida cotidiana.” (AUGEL, 2007a, p. 340): 

 

A kontrada começara 
 
O grande lugar de rónia 
tronco de um velho poilão 
aguardava a cerimónia 
que abriria o encontro 
 
Os irans chegaram à hora prevista 
cada um representando djorson 
uns podiam falar 
estava à vista 
outros não 
era a lei entendida por todas 
e ninguém devia porfiar 
 
Bissau tomou a palavra 
era a anfitriã 
kumbu da mufunesa 
antro de desespero 
 
Fazia tempo 
não sabiam o que era 
um pingo de cana derramado 
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manta e esteira 
fazia tempo não sabiam 
o que era ser amado 
pelos filhos 
Fazia tempo 
não sabiam o que era 
um punhado de arroz 
e água fria no chão 
[…] (SEMEDO, 2007a, p. 89). 

 

O termo “Kontrada” (encontro) refere-se a “grande reunião dos irans” 

(AUGEL, 2007a, p. 340). O lugar de “rónia”, palavra que, em crioulo, significa os 

“rituais”, era o “tronco de um velho poilão”. Esses rituais são imprescindíveis para a 

consulta dos irans e se realizam, obrigatoriamente, pelo “ato de derrame (Dârmar, 

Dârma), de água da vida (aguardente), ou de vinho de palma, por vezes 

acompanhado de oferendas de comida e de imolação de animais sobre os irãs” 

(DJALÓ, 2013, p. 42). 

A última estrofe do trecho aponta o distanciamento desses rituais, por parte 

dos guineenses. Como é dito, eles há muito tempo não sabem o que é fazer 

oferendas. Conforme insistimos em evidenciar, esse distanciamento é apontado pela 

voz poética, desde o prelúdio, como um grande potencializador do conflito. 

O poema A kontrada começara é seguido pelo extenso poema Quando…, que 

apresenta uma rica imagem de várias outras linhagens, de diversas regiões do país, 

reivindicando a sua participação no consílio. 

A voz poética faz questão de mencionar nominalmente inúmeras djorsons. 

Corroboramos com Augel, ao afirmar que isso acontece “exatamente no momento 

em que a nacionalidade está posta em perigo pelo drama da guerra, a autora torna 

visível os pilares em que se sustenta o edifício nacional.” (AUGEL, 2007a, p. 342). 

 

[…] 
Estava a cerimónia a ganhar rumo 
quando mais irans chegaram 
representando outras djorsons 
— Ouvimos o apelo 
que tantas vozes fizeram 
cortámos o caminho pela água 
atravessámos o mar 
de Amite a Umpucute 
de Angumba a Carache 
Atravessando Nago 
 
Pertencemos a este mundo 
ao mundo dos irans 
protectores de djorsons 
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djorson de Guiné 
djorson de Bissau 
cá estamos pois esta que é vossa 
também é a nossa terra 
 
Não fomos chamados 
foi um erro 
Se não participarmos 
será outro erro 
A nossa ausência caminho certo não seria 
por isso viemos 
pois somos protectores dos defuntos 
— Eu represento Oraga 
— E eu Ogubane 
— Aqui estou em nome de Ominga 
— Oracuma é a nossa djorson 
— E eu estou aqui em nome de Onoca 
Trazemos a mensagem 
dos irans do chão dos Bijagós 
pois a mufunesa que abalou Bissau 
tocou-nos também… não escolheu djorson 
[…] (SEMEDO, 2007a, p. 92-93). 

 

A imagem tecida no poema representa o interesse de todas as djorsons, tanto 

em analisar a situação do país quanto decidir sobre os rumos futuros. Elas enfatizam 

o erro contido no modelo excludente e defendem a sua inclusão para que possam, 

com a riqueza de suas características e experiências, contribuir para a promoção da 

paz e do futuro em unidade, o que convergiria para o bem de todos. 

Podemos caracterizar a passagem como um manifesto do sentimento de 

pertença à nação. Embora a cidade de Bissau tenha sido a mais afetada pelo poder 

bélico, todas as outras localidades demonstram a sua solidariedade e veem que, 

enquanto comunidade, o problema toma proporções na vida de todos, como ficou 

evidente no discurso das linhagens do Bijagós. 

Os questionamentos sobre o caráter excludente como iniciou o consílio 

continuam soando por toda a terceira parte da obra. No poema Bissau no banco dos 

réus, sugere-se que, embora o problema tenha sido detectado, não basta só a 

detecção, é necessária a mobilização em torno da cura. Entendemos que “Bissau” 

(e, claro, vemos no nome da capital uma metonímia para o centro do poder político, 

da força de condução dos rumos do Estado) não pode continuar excluindo as 

demais localidades, metonimizadas como “Guiné: 

 

[…] 
Bissau invoca Guiné 
… chama a mais velha 
que se junte a nós 
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Muitos não foram lembrados 
mas vieram 
 
[…] 
deixar as nossas línguas 
baterem palmas 
a volta deste poilão 
Guiné e tu Bissau 
juntando grão a grão 
filhos vossos 
filhos nossos 
e outros deserdados 
[…] (SEMEDO, 2007a, p. 97, 99-100). 

 

Na segunda estrofe da nossa citação, temos uma bela imagem de nação, que 

convoca diversos aspectos do patrimônio cultural material e imaterial guineense: a 

diversidade linguística, as cantigas de mandjuandadi, o poilão e a produção agrícola. 

Compartilhamos a análise bastante oportuna tecida por Augel sobre essa estrofe: 

 

A nação guineense é aqui remapeada, reterritorializada. No mesmo 
diapasão, a expressão “deixar as nossas línguas baterem palmas” quer 
metaforizar o plurilinguismo e a unidade apesar das diferenças, pois nas 
mandjuandadi as palmas são muitas, os sons emitidos são de tonalidades 
diferentes, mas o conjunto mantém a harmonia a partir das palmas bem 
cadenciais que induzem seus membros a sentirem essa coesão na 
pluralidade existente. (AUGEL, 2007b, p. 196). 

 

Ao encontro dessas considerações sobre a imagem de nação tecida pela 

autora, e para finalizarmos a nossa análise sobre essa parte da obra, cabe registrar 

a importante ênfase que é dada a eventos e aspectos da geografia do país, a qual 

passa pela evocação de rios, regiões, cidades, bairros, localidades, tabancas, ou 

que podemos dizer, propriamente, aos “chãos” da Guiné-Bissau. Nesse sentido, 

separamos duas estrofes do poema Bissau toma a palavra: 

 

Oh Geba que carregas Pindjiguiti às costas 
estendeste os braços ao Corubal 
de soslaio espreitas o Buba manso 
Foste tinto de sangue 
nem isso te exaltou… tu que 
nas pontas dos teus dedos seguras Boé 
[…] 
Ou será Cacheu 
portador do alento 
e vigor de que tanto precisam 
Bissau e Guiné 
[…] 
Cacheu correndo atrás de Farim 
abraçado ao Tarrafe 
de bruços no lamaçal sem fim… 
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Cacheu de joelhos em São Vicente 
em Bipo suas mãos 
e jamais sem Farim 
[…] (SEMEDO, 2007a, p. 102-103). 

 

A imagem dos maiores rios da Guiné-Bissau, Geba e Cacheu, converge para 

a imagem de nação que emerge do cantopoema. Ao considerarmos que os rios 

atravessam diversas regiões do país, proporcionando-lhe integração, pensamos que 

a unidade é construída, ou costurada, como também se faz com os panos da Guiné-

Bissau, abraçando, segurando um ao outro. Na própria construção do texto, a autora 

vai evocando a semântica da unidade “através” do rio: “carregas às costas”, 

“estendeste os braços”, “na ponta dos dedos seguras”, “portador do alento”, 

“abraçado ao”, “em Bipo suas mãos”, “jamais sem Farim”. 

Da última parte da obra, Os embrulhos, procederemos à análise do poema 

Bissau levanta-se, que se trata do desfecho de toda a situação evocada ao longo do 

cantopoema, alcançando-se a resolução do conflito e a conquista da paz. 

 

Bissau escutou a sua irmã Guiné 
viu os embrulhos abrirem-se 
ante os seus olhos 
ouviu o discurso proferido 
por um corpo sem cabeça 
lutando contra a morte 
 
Bissau quis levantar-se 
Soergueu-se 
pernas pesadas dormentes 
braços descaídos 
Sozinha não era capaz 
De repente 
outras mãos 
fizeram-na levitar 
Mãos da Guiné? 
Sentiu-se leve leve 
como lã de polon 
 
Três Onças de ar feroz 
O Porco-formigueiro… matuto 
a Lebre… astuta 
o Macaco… ágil 
o Abutre… persistente 
a Cabra do mato… elegante e veloz 
o Lobo… matreiro e tenaz 
 
O Cavalo… ligeiro e vistoso 
a Jiboia… serpenteante 
o Hipopótamo… corpulento 
o Crocodilo… forte e pérfido 
o Pis-bus… vigoroso e potente 
o Sapo… saltitão 
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Oraga… muito rápida 
Ogubane com a sua destreza 
Ominga habilidosa 
Oracuma destemida 
Onoca com a sua luz 
 
Dabatchiar e Badingal 
experientes 
Bakapu felina 
Badapa arisca 
Bapusa altiva 
Baluk possante 
Babame e Bandika humildes 
Bamoio Bamedu atentas 
Batinatch rigorosa 
 
Todos… de fidalgos a servidores 
viventes da terra 
do mar e do ar 
beijaram o chão de bruços 
levantaram os olhos ao céu 
nas águas do mar molharam as mãos 
limparam os rostos 
 
Purificaram com água doce e salgada 
Bissau e Guiné 
enquanto sem cabeça 
o corpo se debatia 
na agonia 
 
De joelhos no chão 
juraram todos 
proteger Bissau e Guiné 
De costas deitaram-se 
ergueram Bissau e Guiné 
pareciam sumaúma 
mais leves que uma pena 
 
Os irans das djorsons sentiram 
Guiné e Bissau uma só 
erguendo-se com vigor 
reafirmando a sua força 
ante o corpo 
finalmente vencido 
 
O corpo sem cabeça 
sucumbiu 
cremado 
As cinzas 
levadas 
pelo macaréu 
De mãos juntas 
os irans 
pediram mais força e mais vigor 
invocaram todas as energias 
do alto às profundezas do mar 
e o chão foi abençoado (SEMEDO, 2007a, p. 157-159). 
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O título do poema traz na significação do verbo “levantar” a imagem de dois 

movimentos: o da queda e o da ascensão. Mas “levantar” pode significar, para um 

país saindo de uma guerra, a construção, a edificação do que foi reduzido a 

escombros. Ainda podemos sugerir que há também o sentido de “despertar”, um 

gesto que vai ao encontro da imagem do renascimento da nação. 

A metáfora da capital caída remete às ruínas do país devastado pela guerra, 

toda Bissau lançada ao chão. Nesse momento, uma sequência de imagens a faz 

mirar o passado e imprimir a busca necessária para compreender as escolhas que a 

levaram ao caos. Localizados os erros, é necessária a correção, para tentar 

reerguer-se. 

Para compreender o significado da imagem do “corpo sem cabeça”, na 

primeira estrofe do poema, recorremos ao poema anterior, Discurso de Urdumunhu, 

e ao posfácio do livro, escrito por Moema Augel. Essa imagem protagoniza o poema 

e, ao proferir um discurso, personifica a sede de poder, a motivação da guerra e as 

estratégias para manter-se no poder. Esse “corpo sem cabeça” constrói seus 

argumentos com base num retorno ao “original” e ao “tradicional”, uma espécie de 

exorcismo a tudo o que for herança colonial, como no trecho: Para quê, luz elétrica?/ 

Saudosismo/ do imperialismo colonial/ pois nada melhor que uma noite escura/ para 

contemplar a natureza/ e a beleza celestial/ Voltemos às nossas origens irmãos/ 

Para quê, importar fósforos?. 

Nesses versos, evocados como amostra, é possível perceber o tratamento 

irônico que a autora imprime ao poema. Quanto à representação do “corpo sem 

cabeça” no imaginário guineense, valemo-nos das considerações de Augel: 

 

na Guiné-Bissau existe a crença de que uma pessoa reconhece 
inconscientemente que está prestes para morrer e, nesse período que 
antecede a morte, a cabeça, isto é, a razão, já não domina os seus atos e 
essa pessoa muitas vezes se comporta de forma insana e desarrazoada. 
(AUGEL, 2007b, p.193-194). 

 

Prosseguimos na leitura do poema e percebemos que esse levantar não é um 

gesto autônomo. Bissau não tinha forças para fazê-lo só: pernas pesadas 

dormentes/ braços descaídos/ sozinha não era capaz. Eram necessárias outras 

forças, e essas não só a fizeram erguer-se, mas levitar. O verbo “levitar”, que é 

seguido dos versos Mãos da Guiné?/ Sentiu-se leve leve/ como lã de polon, sugere 

a libertação de um fado que fez Bissau cair e não conseguir reerguer-se. Esse fado, 
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pelo que acompanhamos ao longo do cantopoema, seria decorrente da ganância 

que fez com que seus filhos excluíssem irmãos de outras djorsons, olvidassem da 

sabedoria ancestral e nada fizessem para que o vaticínio não se cumprisse. 

A evocação do gesto de outras mãos ajudando Bissau a levantar-se, Mãos da 

Guiné?, funciona como uma espécie de reconciliação e pacificação. Levitando com a 

colaboração das mãos irmãs, o país agora podia pensar no futuro. 

As quatro estrofes seguintes convocam os totens de diversas linhagens 

guineenses. Todos são apresentados com as suas respectivas características: a 

Lebre… astuta/ o Macaco… ágil/ o Abutre… persistente. Dessa união de todos os 

irans, que se somam contribuindo com o que podem em prol do bem comum, a voz 

poética sugere a necessidade de que todas as pessoas sejam representadas na 

construção da nova nação. 

A sétima estrofe é iniciada com a palavra “Todos” e reúne de fidalgos a 

servidores/ viventes da terra/ do mar e do ar para juntos se debruçarem sobre 

aquele chão e, numa demonstração do afeto, todos o beijaram. Nos três últimos 

versos dessa estrofe, podemos perceber a representação de dois tempos: o futuro, 

no gesto de levantar os olhos para o céu; e o de seguir para esse futuro de cabeça 

erguida, superando o passado devastador, o que é sugerido nos seguintes versos: 

nas águas do mar molharam as mãos/ limparam os rostos. 

Nas quatro últimas estrofes, a imagem do futuro começa a ser construída. Ela 

se inicia no momento em que os irans rendem rituais de purificação a Bissau e 

Guiné e em que o corpo sem cabeça agoniza, estando prestes a morrer. Na 

sequência, na antepenúltima estrofe, mais uma vez observamos a ocorrência da 

palavra “todos” em referência aos irans, que juram proteger Bissau e Guiné. Esse é 

o tempo em que Bissau e Guiné são erguidas juntas, purificadas de suas respectivas 

culpas. 

As duas últimas estrofes confirmam a vitória da unidade e da paz contra a 

imagem da guerra, personificada no corpo sem cabeça. Ao vencer o pivô de toda a 

discórdia, Guiné e Bissau, unidas, erguem-se dos escombros e reafirmam a sua 

força, a sua capacidade de superação, para construir o novo. O poema, então, 

encerra-se com uma bela imagem que evoca os irans de todas as linhagens, de 

mãos juntas, para, após pedirem mais força e mais vigor e invocarem todas as 

energias/ do alto às profundezas do mar, abençoarem o chão da Guiné-Bissau. 

A voz poética, portanto, imagina uma nação baseada no entrelaçamento e na 
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convivência multiétnica, que se autoperceba um todo em unidade, a partir da 

valorização das diferenças e da contribuição de cada indivíduo à comunidade 

nacional. 

Essa ideia de nação converge com as considerações apresentadas por Hall, 

ao afirmar que “as nações modernas são, todas, híbridos culturais”, e que 

deveríamos começar a pensá-las como “constituindo um dispositivo discursivo que 

representa a diferença como unidade ou identidade” (HALL, 2003, p. 62). As 

imagens evocadas nos versos sugerem, ainda, que somente no retorno às origens, 

na busca pelos ensinamentos de sua cultura, o país poderá encontrar os rumos para 

a construção da nova nação. 

O cantopoema exerce um papel essencial no estímulo do sentimento de 

pertença ao território guineense, pois contribui para a tomada de consciência 

nacional, procedendo a uma ressignificação dos elementos identitários e a uma 

valorização da cultura multiétnica do país. Nesse sentido, a imersão na oralidade, 

como fonte primordial da criação estética, fará com que a autora imprima a marca 

essencial de sua identidade e crie um padrão discursivo próprio, aspectos que são 

fundamentais na composição da nação imaginada por sua literatura. 
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5 CONCLUSÃO 

 

E largou no vento a poesia canto 
 
Poesia 
viagem 
e fantasia 
a minha forma 
de 
lamento 
desabafo 
a minha voz 
o meu grito sussurrante 
o meu silêncio 
em alarido 
a dança 
a minha dança 
o meu vento 
urdumunhu 
desgrenhando 
as folhas da vida 
 
Poesia 
canto 
no fundo do meu canto 
o meu chão 
a minha terra 
macaréu fustigando 
saburas e mufunesa (SEMEDO, 2007, p. 165) 

 

E largou no vento a poesia canto é o poema que encerra o livro No fundo do 

canto. Tomamos esse poema como epígrafe destas linhas conclusivas por 

acreditarmos que ela vem a calhar com o que expusemos ao longo desta 

dissertação. Acreditamos que ela alude necessariamente às perspectivas sobre as 

quais assentamos a nossa dissertação: a oralidade, a forma, o testemunho e a 

nação. 

“Poesia canto” retoma a questão sobre “cantopoema”. “Canto” é qualificador 

da palavra “poesia”, sugestivo de uma inseparabilidade primordial entre voz e letra. 

Como consideramos no primeiro capítulo, o canto atravessa a escrita, fazendo nela 

emergir a verdadeira natureza da voz. O canto é recriado na escrita como uma forma 

pela qual a autora inscreve a sua identidade, num diálogo intenso com a sua 

tradição. Assim, o canto, ao inscrever o traço indelével das sociedades africanas, 

traz consigo as marcas do contato com a ancestralidade. 

Ao longo de nossas análises, foi possível perceber que a tradição oral é a 

fonte da poesia de Odete Semedo. Considerando essa fonte primordial, pudemos 
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destacar a importância das cantigas de mandjuandadi na construção do 

cantopoema, reverberando em características que vão desde a forma de 

enunciação, passando pelo caráter didático e pelo compartilhamento de valores que 

devem ser gravados na memória da comunidade, até a resolução de conflitos e a 

busca de harmonia entre a coletividade. Como nas cantigas de mandjuandadi, a 

autora intenta que a sua composição seja apropriada pela comunidade, pela nação, 

considerando aqui, em sentido extensivo, a palavra comunidade. Essa sugestão 

estaria lançada numa compreensão do título da epígrafe: E largou no vento a poesia 

canto. 

Enfatizamos ao longo da pesquisa que, na evocação de diversos elementos 

de sua cultura, a autora vai cingindo a sua performance poética. Desse 

procedimento resulta a concepção de texto poético que é veiculada: poesia que é 

canto, que é performance. O termo “cantopoema” reúne, então, a inscrição da 

palavra poética performatizada. 

Conscientes do que está enunciado nos primeiros versos da epígrafe: Poesia/ 

viagem/ fantasia, buscamos priorizar o estudo sobre os recursos literários utilizados 

pela autora e empreendemos uma discussão em torno da forma literária 

apropriada/reinventada, tendo como ponto de partida o termo “cantopoema”. Isso 

significa dizer que o trabalho de construção, palavra por palavra, ideia por ideia, 

diálogos e intertextos, figuras de linguagem, recursos semânticos e sintáticos, entre 

outros, que permeia a urdidura textual pautou a nossa análise, até onde a nossa 

percepção e o nosso conhecimento do universo cultural guineense puderam 

alcançar. 

A palavra “viagem” sugere tanto o percurso que a autora empreende pelo 

imaginário cultural de seu país quanto o deslocamento temporal que lhe permite a 

revisão e a análise crítica entre passado e presente, a minha forma/ de/ lamento/ 

desabafo, visando a um futuro melhor. 

Tentamos não descuidar, em nossas análises, do espaço de tensões que há 

no termo “cantopoema”. Assim, foi sugerido que o termo traz, entre outras, a tensão 

entre oralidade e escritura, voz e letra, originalidade e recriação, próprio e 

apropriado, eu e o estrangeiro. Observadas essas tensões, é patente afirmar que 

Odete Semedo faz da escrita, símbolo cultural do colonizador, o espaço de recriação 

da oralidade e, portanto, de inscrição de sua identidade e da memória de seu povo. 
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No que se refere à questão da oralidade, ilustrou-se, a partir de Ana Mafalda 

Leite (2014), que o termo “oralidades” melhor se adequaria ao caso da Guiné-

Bissau. Tendo em vista que o termo “oralidade” soa genérico, e considerando-se as 

diversas tradições existentes no interior do país e o modo como cada escritor vai se 

apropriar dessa textualidade oral no seu processo criativo, justificar-se-ia o emprego 

do termo no plural. 

A imersão de Odete Semedo na oralidade guineense é marcada também pela 

escrita do crioulo, tanto em poemas bilíngues, em crioulo e português, quanto pela 

inscrição de palavras e expressões em poemas escritos unicamente em português. 

Numa atitude que visa à valorização e ao fortalecimento do crioulo, o gesto de 

inscrevê-lo no cantopoema faz com que a língua oral guineense rompa as fronteiras 

da escrita e assinale o hibridismo linguístico que marca a Guiné-Bissau. O uso do 

crioulo se constitui em mais um argumento que nos leva a afirmar que o cantopoema 

reúne características de uma escrita oraturizada. 

A imagem da voz poética é a da figura do tcholonadur (mensageiro) 

reterritorializado. Buscamos demonstrar que essa é uma figura essencial na obra, 

construída (ou transposta da tradição) especialmente para atender aos objetivos da 

autora de contar (cantar) a história e mediar a paz. 

Numa interpretação possível, essa figura tem como interlocutores Bissau e 

Guiné, dois lados antagônicos, e busca mediar a solução do conflito visando a uma 

reaproximação entre os dois. Para tanto, a figura do tcholonadur reúne também o 

papel de intérprete e transmissor da mensagem dos irans. Além da figura do 

tcholonadur, sugerimos que a voz poética se constrói reunindo elementos da 

cantadeira de mandjuandadi, da carpideira e do griot. 

O poema da epígrafe inscreve marcas da identidade da autora, recorrendo ao 

uso de pronomes possessivos na primeira pessoa do singular, observados nos 

versos: a minha forma/ a minha voz/ o meu grito sussurrante/ o meu silêncio/ a 

minha dança/ o meu vento/ o meu chão/ a minha terra. Esses versos são 

essencialmente metalinguísticos, e cada um traduz um gesto que também pode 

representar metáforas e metonímias da sua poesia, além de metáforas da motivação 

do que se “canta”. 

Assim, “forma”, “voz”, grito sussurrante, silêncio em alarido, vento/ 

urdumunhu/ desgrenhando as folhas da vida são imagens com as quais a autora 

representa figuradamente o seu fazer literário. 



 
112 

 

Quanto à forma literária, discussão que permeia o segundo capítulo, 

intentamos demonstrar que o modelo discursivo épico-lírico atravessa todo o 

cantopoema. Esse modelo converge com o propósito da autora de revisão do 

passado e de (re)construção da nação. Para tanto, a autora promove uma 

reinterpretação da forma épica, que transgride em vários aspectos modelos 

característicos do gênero. 

Na epígrafe, os versos a minha forma/ de/ lamento/ desabafo denotam a 

invasão da lírica no cantopoema. No discurso lírico, a autora inscreve o horror, o 

sofrimento das vítimas, sua visão dos escombros da guerra, seu testemunho de 

vítima e organiza a forma literária, de modo a criar uma forma discursiva própria. 

Esses aspectos, entre outros, são transgressões observadas como 

características da modalização épica e da antiépica. Enfatizamos que o cantopoema 

No fundo do canto recupera uma tradição épica africana, mas também dialoga com a 

tradição épica ocidental, num jogo de convergências e rejeições. Converge, 

sobretudo, para uma apropriação de caráter pedagógico (BHABHA, 2013), ao buscar 

reabilitar a tradição e ao evocar eventos, símbolos, ritos e mitos de identificação 

coletiva para cantar a nação. 

A última estrofe do poema da epígrafe volta à temática “poesia canto”. Mais 

uma vez, a autora lança mão do exercício metalinguístico. O que é sugerido pelos 

versos se encontra sinteticamente com o que defendemos ao longo desta 

dissertação: no fundo do meu canto. Ou seja, na essência de seu cantar está o seu 

“chão”, a sua “terra” identificada à imagem do macaréu fustigando/ saburas e 

mufunesa, que pensamos querer dizer a Guiné-Bissau sacudida por ondas de 

venturas e desgraça. 

Nos versos da última estrofe, ao evocar a sua ancestralidade, o seu espaço 

de pertença, a autora convoca também a problemática da nação. Acerca do assunto, 

desenvolvemos a ideia de que a autora constrói em seu cantopoema imagens de 

nação que têm como base a diversidade étnica que compõe o seu país e a 

valorização dos saberes ancestrais. Argumentamos que os laços comuns que 

podem unir as diversas etnias num ideal de nação vêm de tempos imemoriais. O 

passado comum, os contatos e entrelaçamentos, a língua comum (no caso, o 

crioulo), aspectos culturais comuns e a partilha de um mesmo território nacional são 

importantes contributos em favor da nação. 
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Esses elementos já foram mobilizados em prol de rumos comuns, quando a 

eles também se somou o interesse de libertar-se do jugo colonial. A luta de 

libertação foi destacada como o primeiro impulso para o ideal de nação, quando 

criou e promoveu laços de solidariedade entre os diferentes grupos étnicos. 

Defendemos que o Estado teria um importante papel a desempenhar na 

construção da nação guineense, caso conseguisse cumprir o seu papel de implantar 

políticas de desenvolvimento de áreas de interesse social, visando a promover o 

bem comum para todos os guineenses. 

De forma contrária, o Estado tem agido com o fim de atender a interesses 

pessoais, o que o tem enfraquecido e, consequentemente, tornado-o em um grande 

problema para que o ideal de nação consiga de sustentar. Além do mais, o projeto 

de nação do Estado é hegemônico, o que em nada atende à realidade plena de 

heterogeneidades da Guiné-Bissau. 

No contraponto do modelo de nação implantado pelo Estado, enfatizamos a 

importância do cantopoema de Odete Semedo, bem como a importância de toda as 

literaturas guineenses, de fazer ouvir as vozes que não são consideradas na nação 

“oficial”. Para tanto, constatamos que o cantopoema se constrói expondo fraturas, 

cingindo fragmentos e inscrevendo memórias negligenciadas pela nação 

homogênea. Assim, pudemos comprovar as afirmações de Moema Augel (2007), 

que dão conta de que o sistema literário guineense está se configurando e caminha 

junto com a (re)construção da nação. E, nele, Odete Semedo desempenha um papel 

fundamental. No cantopoema, as imagens de nação são evocadas por recursos 

literários capazes de fortalecer, conforme procuramos demonstrar, o diálogo entre 

voz e letra, entre a riqueza da oratura guineense e a apropriação feita pela escrita 

literária. 

Convictos de que a leitura apresentada ao longo deste trabalho não é a única 

possível, uma vez que a obra mobiliza um imaginário riquíssimo, o qual pode 

provocar o interesse de outros pesquisadores, consideramos que o nosso trabalho 

pode representar uma entrada possível ao entendimento do cantopoema, tanto 

como construção literária que recupera o universo oral guineense quanto por 

convocar aspectos que fazem da obra um importante instrumento de imersão na 

literatura de Odete Semedo, em particular, e das literaturas guineenses, de modo 

geral. 
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Pensamos que as concepções formuladas sobre cantopoema, imbricamentos 

e transgressões de gêneros discursivos, oralidade e escritura, e tradição, 

heterogeneidade e nação contribuam para o fortalecimento do campo de pesquisas 

em torno das literaturas africanas de língua portuguesa e possam auxiliar outros 

estudos sobre a obra de Odete Semedo, bem como acerca das literaturas 

guineenses. 
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GLOSSÁRIO 
 
A 
Almamu - sacerdote muçulmano. 
 
B 
Babame - uma das linhagens da etnia mancanha. 
 
Badapa - uma das linhagens da etnia mancanha cujo totem é o lobo ou a hiena. 
 
Badingal - uma das linhagens da etnia mancanha, irmã da linhagem Dabatchiar. 
 
Bakapu - uma das linhagens da etnia mancanha cujo totem é a onça. 
 
Baloberu - sacerdote tradicional. 
 
Baluk - uma das linhagens da etnia mancanha cujo totem é o hipopótamo. 
 
Bamedu - uma das linhagens da etnia mancanha. 
 
Bamoio - uma das linhagens da etnia mancanha. 
 
Bandika - uma das linhagens da etnia mancanha. 
 
Bapusa - uma das linhagens da etnia mancanha cujo totem é bida. 
 
Batinatch - uma das linhagens da etnia mancanha. Os desta linhagem são 
conhecidos como grandes curandeiros. 
 
Bida - grande cobra preta venenosa que […] habita em sítios úmidos, Naja nigricollis 
(Montenegro, 2002, p. 19). 
 
Bipo - braço terminal do rio Geba. 
 
Bissilão - árvore tropical (Khaya senegalensis) de grande porte, da família das 
Meliáceas, cuja madeira é muito apreciada na construção civil, mas sobretudo na 
marcenaria; mogno da Guiné; madeira desta árvore. 
 
Boé - localidade no Leste do país, na região de Gabu. Trata-se de um local de forte 
carga simbólica, carregado de significações. A sua importância deve-se ao fato de a 
independência unilateral da GB ter sido proclamada na localidade Lugadjol, 
pertencente a Boé (24 de setembro de 1973). 
 
Buba - rio navegável numa grande extensão, comunica com o Geba e passa na 
cidade de Buba. As suas margens são de grande fertilidade para a agricultura e 
ladeadas por florestas. Deságua no Oceano Atlântico junto à ilha de Bolama. 
 
C 
Cacheu - região da Guiné-Bissau. Atravessada pelo rio Cacheu, tem capital na 
cidade de mesmo nome. O rio Cacheu ou Farim é um dos mais extensos rios da 
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Guiné-Bissau. Nasce perto da fronteira norte da Guiné-Bissau com o Senegal, a 
norte de Contuboel, atravessando de leste para oeste as regiões de Bafatá, Oio e, 
finalmente, Cacheu, onde se encontra com o Oceano Atlântico num estuário. 
É um rio de planície, de águas vagarosas e de grande caudal na época das chuvas. 
É navegável a grandes navios (2000 toneladas) em cerca de 97 km, o que faz dele 
uma importante via comercial para o interior da Guiné-Bissau. É navegável para 
embarcações mais pequenas até cerca de 200 quilómetros da foz, até Farim. 
 
Corubal - rio da Guiné-Bissau. 
 
D 
Dabatchiar - uma linhagem da etnia mancanha, irmã de Badingal. Conta-se que 
Badingal e Badatchiar eram uma só linhagem. Tiveram uma desavença e uma das 
irmãs abandonou a morança e foi construir a sua. Depois de tanto andar, deu com 
um lugar que era do seu agrado, então disse: Dabatchiar! Aqui termina a minha 
aventura, que é o significado do nome dado a esta linhagem ou djorson. 
 
Djorson – linhagem. 
 
Djunta mon - dar as mãos, unir forças. 
 
F 
Farim - um rio; setor sede da região de Oio, situada no Norte do país. 
 
Figa kanhota, toska maroska - cruzes canhoto. 
 
Foronta - aflição, desespero. 
 
G 
Geba - é o maior e um dos mais importantes rios da Guiné-Bissau. É uma 
extraordinária via de comunicação com o interior do país. Nos terrenos das suas 
margens, pratica-se ativamente a agricultura, sobretudo a cultura do arroz. Deságua 
no Oceano Atlântico por um largo estuário junto à capital do país. 
 
Griot - Acredita-se que 'griot' seja um termo originário do francês, mas que é 
amplamente usado por toda a África Ocidental para denominar os bardos e músicos 
profissionais de famílias jeli tradicionais. 
 
I 
Iran - Conforme Djaló (2013, p. 40-41), os irans (ou irãs) são representações divinas 
dos espíritos, podendo ser bons ou maus. De acordo com Semedo (2007a, 173), 
eles tanto protegem quanto também castigam, quando se está em falta para com 
eles. Essas representações fazem parte da crença fetichista conservada pelos 
grupos étnicos de religiões naturais. 
 
K 
Kambansa – travessia. 
 
Kontrada – encontro. 
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Kotedúa - Gypohierax angolensis, é uma ave semelhante à águia, um tipo de abutre 
de plumagem castanho escura, branca no peito e na cauda, que se alimenta 
sobretudo de peixe, moluscos e chabéu (infrutescência do dendezeiro, a palmeira do 
azeite de dendê ou dendém, de cor vermelha e sabor intenso, que constitui a base 
de várias especialidades culinárias na Guiné-Bissau). 
 
Kumandja-kumandja - jogo em que as crianças, em roda, dão as mãos e as vão 
balançando ao som de uma cantiga (kumandja-kumandja sá kumandja/ torra-me 
kamoka/ sá kumandja/ fulano um conto/ sá kumandja). O participante, ao ouvir o seu 
nome, põe-se de joelhos, continuando na roda e de mãos dadas aos demais. O jogo 
continua até todos serem nomeados. Depois voltam os jogadores a se porem de pé, 
continuando o movimento. Vai então um elemento (o último a ser nomeado) com um 
lenço na mão a correr em movimento contrário ao da roda gritando: Olhos no céu! 
Os da roda continuando o movimento, e de rostos para o céu, respondem em coro: 
Já lá estão. A pessoa deita o lenço atrás de qualquer um e enquanto este não 
descobrir, o movimento continua. Se pressentir que o lenço lhe foi deitado, volta-se e 
apanha o lenço deixando a roda para correr, tentando lançar o lenço atrás de um dos 
colegas da roda. E o jogo só termina quando os jogadores na sua maioria se 
declararem cansados. 
 
Kumbu - concavidade de uma árvore. 
 
L 
Lacacão - aportuguesamento do termo lakakon - planta rastejante. 
 
M 
Macaréu - onda de maré formada pelas grandes massas de água acumuladas na 
preia-mar, à entrada de certos estuários, e que avança, em forma de muralho, pelo 
rio, após ter vencido a força da corrente deste; pororoca. 
 
Mandjuandadi – uma coletividade, associação ou um grupo de pessoas da mesma 
geração, que se organizam por idade ou, ainda, que se reúnem em 
confraternizações e apoio mútuo em ocasiões ou circunstâncias diversas. 
Mandjuandadi refere-se, também, à atividade das mandjuas, isto é, das/dos 
participantes, aos encontros ou às reuniões de camaradas da mesma faixa etária, 
para fins sociais e /ou de confraternização (SEMEDO, 2010, p. 134). 
 
Moransa - aglomerado de casas pertencente a uma família extensa. 
 
Mufunesa/mufuneza - azar, desgraça, infelicidade. 
 
N 
Ndulé-ndulé - jogo tradicional guineense que se joga sentado numa esteira, com um 
animador que vai cantando e dando palmadas em cada uma das pernas das 
crianças (como se fosse o jogo do pim-pam-pum). Na perna do jogador em que a 
palmada calhar com a última sílaba da canção, este é obrigado a dobrar a perna. O 
ato é repetido até ficar uma única perna estendida e é esse jogador castigado com 
cócegas feitas com os dedos polegar e indicador em compasso de “louva-Deus” dito 
nhenku-nhenku. O jogo termina quando todos tiverem passado pelo castigo. 
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Nhenku-nhenku - V. Ndulé-ndulé. 
 
O 
Ogubane - uma das djorson dos bijagós. 
 
Ominga - uma das djorson dos bijagós. 
 
Onoca/Onoka - uma das djorson dos bijagós. 
 
Oracuma/Orakuma - uma das djorson dos bijagós. 
 
Oraga - uma das djorson dos bijagós. 
 
P 
Parida/Padida - mãe, mulher que acaba de dar à luz, pai, aquela ou aquele que tem 
filhos. 
 
Pindjiguiti - porto de Bissau. Muito importante na história do país; nele se deu uma 
greve da parte de estivadores, trabalhadores do porto e marinheiros, reivindicando 
aumento de salário. A greve foi brutalmente combatida pelas forças coloniais. O 
“massacre de Pindjiguiti”, a 3 de agosto de 1959, ficou famoso e foi o estopim que 
marcou simbolicamente o início dos preparativos para a luta armada pela 
independência do país, desencadeada em 1963. 
Mario de Andrade, quando viveu na Guiné-Bissau logo após a independência, 
cunhou a expressão “os meninos da hora do Pindjiguiti” e o escritor Tony Tcheka 
retomou-a em uma palestra que proferiu no ano de 1994 em um congresso em 
Lisboa; a expressão se refere aos autores da primeira antologia poética da Guiné-
Bissau, Mantenhas para quem luta (1977); eram todos jovens e essa poesia tinha a 
marca da poesia de combate e de glorificação da pátria recém libertada. 
 
Poilão - Árvore frondosa da África Ocidental. Segundo Semedo (2010, p. 280), na 
Guiné-Bissau, ela simboliza a ancestralidade. 
 
R 
Rónia - cerimônia tradicional dos irans. 
 
S 
Sabura - sabor, gostosura, maravilha. 
 
São Vicente - localidade situada no Norte do país. 
 
Sumaúma - árvore da família das Bombacáceas. 
 
T 
Tabanka/tabanca - povoação, localidade, campo, povoação situada na zona rural. 
 
Tarrafe - mangal, manguezal. 
 
Tcholonadur - intérprete, mensageiro. 
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U 
Urdumunhu - redemoinho, ventania que revolve a terra, carrega e faz esvoaçar lixos 
e outros objetos. 
 
 
Fonte: 
1. Glossário organizado pela própria poeta Odete Costa Semedo para o livro No 
fundo do canto. 
2. Contribuições da Professora Dra. Moema Augel, em parecer redigido e 
encaminhado à banca avaliadora desta dissertação. 
2. Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto 
Editora, 2003-2015. Disponível na Internet: 
<http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/>. 
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ANEXO A 
POEMAS NA ÍNTEGRA – NA ORDEM EM QUE FORAM CITADOS POR 

FRAGMENTOS AO LONGO DA DISSERTAÇÃO 
 

 
Pesaroso anunciou: eis o meu poeta! 
 
Qual pé de bissilão 
na lála 
está o poeta no canto da vida 
espreitando o mundo 
 
Nas ruas de estradas tortas 
covas mortas 
degoladas pelos “michelin” 
sangrando água podre 
está o poeta 
desencantado 
 
Num canto da casa 
onde crianças brigam 
pelo jantar de ontem 
o poeta escuta 
com a alma amarfanhada 
 
Onde casas concorrem 
com poilões 
em altura e pujança 
onde estradas negras 
e luzidias 
fazem serpentear seu brilho 
e dias de esperança 

o poeta vê e sonha 
encantado 
 
O poeta sente e chora 
o caminhar macabro 
do deserto viandante 
lamenta a profecia 
que dança na boca do povo 
sobre a sua gente 
invoca a esperança 
lança-se na fúria do macaréu 
e conta 
a passada dos homens 
 
Onde o troar das armas 
fecha o coração dos homens 
o egoísmo evoca violência 
a mentira impera 
a podridão alastra 
qual corda de lacacão… 
Como um pé de bissilão 
está o poeta 
testemunho eterno 
do tempo e da vida (SEMEDO, 2007a, 
p. 33-34)

 
Dores e desaires dos caminhantes 
 
Que palavras 
poderão espelhar este desaire? 
Ensinaram-me o abc 
deram-me a conhecer 
letras e sílabas 
sentenças e provébios 
ditos e cantigas 
 
Ensinaram-me 
que as letras 
que as palavras traduzem 
reproduzem 
encantam 
contam 

pensamentos 
intentos 
devaneios 
e sonhos 
 
Para tanta aflição expressar 
esta dor queimando 
a minha alma 
o nosso infortúnio 
Este punhal… 
cravado no meu chão 
maldição de que deuses 
para dilacerar 
as entranhas da minha gente? 
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Como aplacar tanta 
e tamanha dor 

ninguém me desvendou 
tal segredo (SEMEDO, 2007, p. 79-80)

 
As minhas lágrimas 
 
As lágrimas 
escapuliram 
esboçaram 
no chão do meu rosto 
queimando 
bem fundo 
 
Nenhum grito… 
nenhum gemido… 

palavra nenhuma 
letra alguma 
jamais traduziu 
tanto sofrer 
os olhos sentiram 
a minha gente viu 
E eu? 
E eu? (SEMEDO, 2007a, p. 81)

 
Raízes e refúgio 
 
O pânico se instalou 
ir aonde? Eis a questão! 
Todos voltaram às raízes 
cada tia cada parente 
um presente 
um socorro 
 
Parentes que mal conheço 
raízes quase perdidas 
profundas… mas tão estranhas 

tão distantes 
ir ou não ir? 
Escapulir da tormenta 
Ficar... nunde coragem? 
Partir: 
um prato em casa alheia 
forca para a vida inteira 
Da cama esteira 
das tripas coração (SEMEDO, 2007a, 
p. 124).

 
 
Bissau responde 
 
Bissau não se deixa abater 
(nada é novo neste mundo) 
exausta… claramente exausta 
dá a todos razão 
Sobre os seus ombros 
carregou o peso da desgraça 
não desdenhou os testemunhos 
não porfiou as palavras dos irmãos 
Olhou à sua volta… lixo 
Lembrou-se do luxo 
em tempos vivido 
homens ávidos 
poder e folia 
glória e ganância 
E foi a revolta 
 

Viu o lixo estendido 
de Mindará 
a Cacoma 
lançou o seu olhar à Marginal 
viu com imensa tristeza 
a sujeira abraçada ao rio d’Otor 
e a estrada de Sacoor em conta 
 
O ninho de Santa Luzia 
caído mirando Klikir banhado 
de água podre 
Passou pela granja de Pessubé 
oficinas… casas… ferro velho 
árvores mortas 
rio chorando de sede 
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Bissau fechou os olhos 
no seu sentido 
viu a Praça do Império 
Não! dos Heróis Nacionais 
Viu tudo: 
 um museu fantasma 
 um falecido jardim 
com robustos arbustos 
 Alices defuntas 
vestidas de ervas daninhas 
Narciso enraivecido 
olhando badôsdós 
que o acaso fez ali parar 
Relvado macabro 
mascarado de palhas 
 O coreto em agonia 
travestido em tasca 
 Acácias albinas 
disfarçadas em gigante 
com penteado black power 
 uma teimosa estátua 
uma estrela negra 
 
— E dizem-me no meu seio 
guardo um bote 
Há um batel sim 
não no meu coração 

mas dentro de cada filho 
deste chão 
Vamos exorcisar 
não um bote 
mas todos eles 
mentiras… calúnias 
lixos… incerteza 
e desastre nacional 
Credo! 
Quê de mais macabro 
nos trarão esses embrulhos? 
 
Ante o olhar de todos e como se tudo 
estivesse a acontecer 
naquele instante 
abriu-se um embrulho 
Era o primeiro 
dali de dentro 
toda a guerra assistiram 
toda a foronta por que passou o povo 
a fuga o medo 
os mortos insepultos 
olhos gritando 
bocas silentes 
Toda a foronta… 
toda (SEMEDO, 2007a, p. 108-110).

 
 
Viviano 
 
Viviano 
viveu anos 
convivência por conveniência 
Fez-se de inocente 
e quando calhava 
de omnisciente 
Passou anos na prostituição 
sua contribuição 
na reconstrução 
 
Viviano viveu anos 
na prostituição 
da alma e não do corpo 
vendendo aos graúdos 
palmo e meio de saber 
e intento 
 
Anos passaram 
Viviano mudou de nome 

de postura e de residência 
por conveniência 
das circunstâncias 
Hoje Viviano é Presentino 
de futuro garantido 
manha no bolso 
discurso na mão 
vai trocando de camisa 
e de cantinho 
 
Viviano para muitos 
Presentino para outros 
na prostituição continua 
chafurdando a alma 
Agora em favor da renovação 
conselho do seu avô Prudêncio 
 
A alma empenhada 
viva a revolução 
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E Viviano 
às vezes Presentino 
escorregou do pedestal 
desgastado 
mas sem cair por terra 
 
O Viviano de ontem 
hoje Presentino 

neto de nhu Prudêncio 
e de nhara Conveniência 
anda de porta em porta 
pronto a vender 
palmo e meio 
de trapo e trapaça 
a quem mais der (SEMEDO, 2007a, p. 
142-143).

 
Esperança agonizante 
 
Nasci esperança 
angústia me chamaram 
Tantã de bombolons 
fizeram de mim 
terra regada de sangue 
massacrando o meu corpo 
 
Nasci esperança 
cheia de luz e cor 
praguejaram o meu chão 
torturaram o meu tronco 
a minha raiz 
quase destorcida 
mergulhou mais e mais na terra 
 
Nasci esperança 
olhos no futuro 
herança ancestral 
Busquei a minha raiz 
encontrei terra e sentença 

Apalpei as minhas folhas 
em cinzas transformadas 
nas minhas mãos 
 
Nasci esperança 
chamaram-me angústia 
Sem apreço 
nem perdão 
o meu destino traçaram 
 
Nasci esperança virei desespero 
eu que a intempéries 
sempre resisti 
 
Aberto o terceiro embrulho 
ecoa um longo discurso 
de um ser decapitado 
um corpo sem cabeça 
que fala sem parar (SEMEDO, 2007a, 
p. 149-150).

 
 
Tanta súplica evocou os Irans 
 
Tanta súplica e chamamento… 
tamanha invocação 
tantas fantasias desfeitas 
pela dor 
irans e defuntos se reuniram 
não resistindo ao veneno 
de tantos corpos perdidos 
 
Há culpados… 
Que não fiquem mudos 
nem impunes 
pois o consílio vai reunir-se 
os irans vão falar 
é hora de ouvir a nossa djorson 

e os nossos defuntos 
 
Irans de Bissau 
de Klikir a Bissau bedju 
de N’ala e de Rênu 
de Ntula e de Kuntum 
de Ôkuri e de Bandim 
de Msurum 
Varela e do Alto krim 
de Klelé e de Brá 
 
As sete djorson de Bissau 
estarão presentes 
as almas das katanderas 
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estarão presentes 
 
Testemunharão o acto 
os irans de João Landim 
de Bula e de Farim 
Os de Geba Cacheu 
Wendu Leidi e Bruntuma 
não faltarão 
 
Os irmãos de Pecixe e de Jete 
juntarão os seus caminhos 
com os de Caió e Calequisse 
Os de Canchungo e Batucar 
tomarão a bênção em Bassarel 

Cô será o ponto de encontro 
dos que sairão de Bula e Binar 
 
Hóspedes de Bolor e de Bufa 
serão recebidos 
mas não terão palavra 
nem os de Banta 
de Bessassema 
Cacine e de Caur 
e nem as velhas almas de Kansala 
É assim a lei 
no consílio dos irans 
Será aceite por todos? (SEMEDO, 
2007a, p. 87-88).

 
 
A kontrada começara

O grande lugar de rónia 
tronco de um velho poilão 
aguardava a cerimónia 
que abriria o encontro 
 
Os irans chegaram à hora prevista 
cada um representando djorson 
uns podiam falar 
estava à vista 
outros não 
era a lei entendida por todas 
e ninguém devia porfiar 
 
Bissau tomou a palavra 
era a anfitriã 
kumbu da mufunesa 
antro de desespero 
 
Fazia tempo 
não sabiam o que era 
um pingo de cana derramado 
manta e esteira 
fazia tempo não sabiam 
o que era ser amado 

pelos filhos 
Fazia tempo 
não sabiam o que era 
um punhado de arroz 
e água fria no chão 
 
Que coisa atroz 
tão grande mufunesa 
filhos seus corriam 
de um lado para outro 
Bissau era culpada: concluíam 
Não criou bem os seus filhos 
largou-os ao léu 
mal abençoados 
vagueando feito rastilhos 
debaixo de sol e serenu 
 
Esses filhos desgraçados 
porfiaram as suas raízes 
renegaram a verdade 
apostaram na mentira 
na calúnia e lobo 
fez do seu manjar 
outro lobo (SEMEDO, 2007a, p. 89-90)

 
Quando… 
 
De Saremorso a Oio 
de Mansoa a Corubal 
de Corubal a Salanca 
passando por Geba 

deixando atrás de si 
testemunhos de Beafada 
que em três se multiplicaram: 
 Malobal, djorson das onças 



 
130 

 

 Mássene, djorson das jibóias 
 Mábadje, djorson dos abutres 
reclamaram 
o direito de participar do Consílio 
pois não foram convocados 
 
A orientação do Consílio 
era dos Djagra, djorson das onças 
e dos Badjukumon de Orento 
djorson das hienas os lobos 
 
Os hóspedes chegaram 
ao bantabá da kontrada 
e à volta do tronco ficaram 
a Onça de Gandembel, os Málobal 
a Jibóia, os Massene, 
o Obutre, os Mabadje 
 
Sob o poilão da reunião 
já se contavam 
o Porco-formigueiro, os Bassutu 
a Lebre, os Bassafinté 
a Cabra do mato, os Baiga 
o Sapo, os Bassó 
o Macaco, os Batate 
 
Eram as sete djorson reunidas 
multiplicadas 
por papeis e manjacos 
De Intim 
a Bandim 
de Pecixe a Caió 
De Bandim a Safim 
de Biombo a Quecete 
de Jeta a Caiomet 
de Tor 
a Bor 
 
A elas se juntaram 
as três que de Geba vieram 
atravessando a ponte de Nsalma 
sem esperar 
os que de Nhala pudessem vir 
ou os de Kuntói 
sem ter nenhum por herói 
 
Estava a cerimónia a ganhar rumo 
quando mais irans chegaram 
representando outras djorsons 
— Ouvimos o apelo 

que tantas vozes fizeram 
cortámos o caminho pela água 
atravessámos o mar 
de Amitite a Umpucute 
de Angumba a Carache 
atravessando Nago 
 
Pertencemos a este mundo 
ao mundo dos irans 
protectores de djorsons 
djorson de Guiné 
djorson de Bissau 
cá estamos pois esta que é vossa 
também é a nossa terra 
 
Não fomos chamados 
foi um erro 
Se não participarmos 
será outro erro 
A nossa ausência caminho certo não 
seria 
por isso viemos 
pois somos protectores dos defuntos 
 
— Eu represento Oraga 
— E eu Ogubane 
— Aqui estou em nome de Ominga 
— Oracuma é a nossa djorson 
— E eu estou aqui em nome de Onoca 
Trazemos a mensagem 
dos irans do chão dos Bijagós 
pois a mufunesa que abalou Bissau 
tocou-nos também… não escolheu 
djorson 
 
Eram já quinze mais sete 
quando… 
 
— Ora já que acabaram 
dêem espaço para estes não menos 
fidalgos 
Banhamo-nos no Tanganica 
com a espuma do Niassa nos untaram 
fizemos uma grande volta 
e no Calaari o sol 
envolveu-nos com os seus raios 
 deu-nos maior vigor 
 
Não nos chamaram a este consílio 
mas somos importantes 
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tal como os que foram convidados 
Caminhamos tem muitos séculos 
de Gâmbia a Geba 
passando por Cacheu 
quando resolvemos sair do isolamento 
ter outros filhos e espalhar a nossa 
djorson 
 
— Eu sou Má, da djorson dos pis-bus 
— Eu sou Bama, da djorson dos 
crocodilos 
— Eu sou Mani, da djorson dos 
hipopótamos 
— E eu, Só, da djorson dos cavalos 
De longe viemos 
sem nenhum oráculo consultar 
nosso sonho nosso vate 
 
Conhecemos todos os ventos 
No Leste netos deixamos 
no Norte filhos 
no Sul protegidos 
Temos tudo de que precisam 
experiência de guerra e de paz 
da paciência e do perdão 
 
Não fomos chamados 
mas viemos 
No sonho vimos o grande poilão 
uma corda uma garrafa 
e um buli 
Ao pé do grande tronco 
Cavalo conversando com Onça 
era o sinal 
por isso aqui estamos 
 
Somaram vinte e três 

mais três 
quando vozes vindas do norte 
fizeram-se ouvir 
 
Que podemos nós dizer 
de tudo isso 
se não juntar a nossa voz 
aos que não foram chamados 
— Eu sou Dabatchiar 
irmã de Badingal 
Uma desavença fez-me abandonar 
a nossa casa 
Deixei a minha irmã 
fui construir a minha moransa 
O que não me falta é vivência 
de aventura e sofrimento 
de tanto errar por terras alheias 
Sou o tcholonadur da minha gente 
 
De fidalgos a curandeiros 
viemos nesta empreitada 
botar a nossa fala 
 
Bakapu djorson da onça 
Badapa djorson dos lobos 
Bapusa djorson da jiboia 
Baluk djorson do hipopótamos 
Babame e Bandika 
Bamoio Bamedu e Batinatch 
os curandeiros 
todos djorson de Bula e de Cô 
Viemos 
pois a mufunesa não é como a chuva 
que antes de cair 
escurece o céu 
e ilumina a terra (SEMEDO, 2007a, p. 
91-96).

 
Bissau no banco dos réus 
 
Não havia mais espaço 
em torno do velho poilão 
chegara o momento 
de cada um fazer ouvir a sua voz 
E eram já vinte e sete 
mais sete mais três 
os que deviam botar a fala 
 
Bissau estava doente 

não valia só a sentença 
era preciso a cura 
suprir a chaga atroz 
olhar de frente 
o amanhã 
 
No consílio 
todos eles tinham vez 
fidalgo rico e pobre 
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senhores e servidores 
cada um com a sua palavra 
sua fala 
pois fincaram os pés 
para que assim fosse 
 
Bissau contrita e pesarosa 
ouviu de todos 
testemunho e experiência 
condenação mágoa e compaixão 
Na sua carência 
aceitou a culpa 
lembrou as regras 
já conhecidas 
 
E disse: 
Quando vem o tempo seco 
limpamos os nossos lugares 
e ficamos contentes 
não há mais ervas 
não há mais palhas nem arbustos 
onde cobras e camaleões 
poderão esconder-se 
Esquecemo-nos 
da próxima chuva 
 
Da barriga duma parida 
saem filhos 
corre em cada um o mesmo sangue 
pecadores defuntos 
asalmas ou serpentes 
todos eles diferentes 
no tamanho 
no sentir 
e no contar as coisas da vida 
São como os cinco dedos de uma mão 
os defuntos asalmas e os irans 
protectores das djorson da Guiné 
 
Recado através de outrem 
não esfria o coração 
e não dá vintém 
mas vai a Onça botar a fala 
em meu nome 
 
E a Djagra falou 
 

— Bissau que abençoaste as nossas 
vidas 
prometeste não deixar morrer 
em terra alheia os teus filhos 
Porque isto agora no teu chão? 
 
— Bissau hoje humilhada 
onde está a Guiné 
a Guiné não responde 
por que tanto desaire 
tanta moléstia 
tanta tristeza 
 
— E voltas Bissau a sentar-nos 
em torno deste poilão 
a chamar uns e a negar outros 
e a renegar 
a clamar os justos 
a desprezar os falhados 
todos filhos teus 
 
Bissau invoca a Guiné 
… chama a mais velha 
que se junte à nós 
Muitos não foram lembrados 
mas vieram 
 
Vieram 
saciar os seus olhos 
fartar os seus ouvidos 
deixar as nossas línguas 
baterem palmas 
à volta deste poilão 
Guiné e tu Bissau 
juntando grão a grão 
filhos vossos 
filhos nossos 
e outros deserdados 
 
A Onça cala-se 
emocionada… sentida 
pega numa kalma 
mira Bissau 
entrega-lhe num ápice 
aguardente 
e um punhado de arroz (SEMEDO, 
2007a, p. 97-100).
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Bissau toma a palavra 
 
Bissau 
olhos postos na terra 
pinga no chão a cana 
deita o arroz 
derrama 
água fria 
e toma a palavra 
 
— Vós todos que chorais 
tristes o infortúnio 
vós que reclamais 
ventura 
poder e direito 
vós que bradais 
castigo aos culpados 
aclarai os vossos sentidos 
e os olhos do povo 
não sejais polvo 
não haverá tentáculos que cheguem 
para cobrir tanta miséria 
tanta sujeira 
de que somos todos culpados 
 
— Aclamai a paz 
não nos ouvidos 
no coração sim… de cada um 
Que ninguém seja corvo 
o mensageiro da morte 
Também estamos aqui 
para dar o nosso testemunho 
a nossa protecção 
Aonde ir buscar mais furor 
e braveza? 
 
Ao Geba? 
Oh Geba que carregas Pindjiguiti às 
costas 
estendeste os braços ao Corubal 
de soslaio espreitas o Buba manso 
Foste tinto de sangue 
nem isso te exaltou… tu que 
nas pontas dos teus dedos seguras 
Boé 
 
Oh Geba que deste à luz Contuboel 
até o macaréu perdeste 
Macaréu que de ti se afasta 
dia após dia 

chuva fora 
chuva dentro 
enquanto adormeces em Kayanga 
 
Geba doce… Geba salgado 
prasa e praça 
aconchego de sarabafai 
tu que foste Rio Grande 
Geba do macaréu 
do som do sino 
ao silêncio da sina 
 
Ou será Cacheu 
portador do alento 
e vigor de que tanto precisam 
Bissau e Guiné? 
 
Cacheu rio 
Cacheu cidade 
Cacheu de Forombal e Kobiana 
salgado 
rabugento 
ondas esbofeteando baluarte 
ecos matando 
com arte a cidade velha 
 
Cacheu correndo atrás de Farim 
abraçado ao tarrafe 
de bruços no lamaçal sem fim… 
Cacheu de joelhos em São Vicente 
em Bipo suas mãos 
e jamais sem Farim 
 
De Cacheu virá a nossa força? 
(SEMEDO, 2007a, p. 101-103)
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ANEXO B 
INFORMAÇÕES BIOGRÁFICAS SOBRE ODETE COSTA SEMEDO 

 
 

 
 
 

Maria Odete da Costa Soares Semedo nasceu em Bissau, em 7 de novembro 

de 1959. É diplomada em Letras pela Universidade de Lisboa (1989) e Doutora em 

Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC Minas (2010). Professora universitária 

na Guiné-Bissau e atual Ministra da Educação, cargo assumido após as eleições de 

2014, o qual já ocupara em outra ocasião. Foi também Ministra da Saúde e 

Presidente da Comissão Nacional para a UNESCO, Bissau. Investigadora Sênior do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP-Bissau. Possui diversos trabalhos 

publicados em várias antologias literárias, jornais e revistas da especialidade na 

Guiné-Bissau e no estrangeiro. 

É autora de contos e poemas, além de ensaísta e grande estudiosa das 

literaturas da Guiné-Bissau. Os trabalhos literários publicados pela autora são: Entre 

o Ser e o Amar (poemas, Bissau: INEP, 1996), SONÉÁ histórias e passadas que ouvi 

contar I (contos, Bissau: INEP, 2000), DJÊNIA histórias e passadas que ouvi contar II 

(contos, Bissau: INEP, 2000) e No fundo do canto (poemas, Viana do Castelo: 

Edição da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 2003; Belo Horizonte: Nandyala, 

2007). 

 
Fonte: Curriculum vitae da autora. Disponível em: <http://www.inep-
bissau.org/LinkClick.aspx?fileticket=AbSm3PJTuj8%3D&tabid=55>. Acesso em: 15 
jan. 2015. Orelhas do livro No fundo do Canto (2007). Notícias, actualidades e 
opiniões: Guiné-Bissau; Guiné-Bissau: Presidente & Governo. Disponível em: 
<http://www.gbissau.com/?page_id=11273>. Acesso em: 15 jan. 2015. 
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ANEXO C 
MAPA POLÍTICO DA ÁFRICA 

 

Fonte: Africa (Political) 2012. Africa maps. Central Intelligence Agency. The 
University of Texas at Austin. Disponível em: 
<http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/africa_pol_2012.pdf>. Acesso em 10 jan. 
2015. 
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ANEXO D 
MAPA POLÍTICO DA GUINÉ-BISSAU 

 
 

Fonte: Guia geográfico Guiné-Bissau. Disponível em: <http://www.africa-
turismo.com/mapas/guine-bissau.htm>. Acesso em 10 jan. 2015. 
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ANEXO E 
ALGUMAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A GUINÉ-BISSAU 

 
Localização: A República da Guiné-Bissau fica situada na Costa Ocidental de 
África, limitada Norte pela República do Senegal, a Leste e Sul pela República da 
Guiné Conakry e a Oeste pelo Oceano Atlântico. 
Presidente da República – José Mário Vaz 
Capital – Bissau 
População 2014 – 1.514.451. População masculina: 740.981. População feminina: 
773.470 
Taxa de crescimento populacional, Censo 2009 – 2,2 
IDH 2013: 0,396 
Taxa de analfabetismo – População com idade maior que 15 anos: 49,8%. 
Homens: 34,8%; Mulheres: 63,1% 
Moeda – Franco Cfa (Xof) 
Língua oficial – Português 
Línguas nacionais – Crioulo, Manjaco, Fula, Mandinga, Balanta, Pepel, Mancanha, 
entre outras 
Geografia: 
A superfície do país é de 36.125 km2 dos quais apenas 27.700 km2 constituem a 
superfície emersa devido à fraca elevação do país, relativamente ao nível médio das 
águas do mar; as marés penetram no interior até cerca de 150 km2, fazendo com 
que algumas áreas fiquem parcial ou totalmente inacessíveis durante parte do ano. 
O país é constituído por uma parte continental e uma parte insular que engloba o 
Arquipélagos dos Bijagós, composto por cerca de 90 ilhas e ilhéus, dos quais 
somente 17 são habitadas. Relevo, vegetação e hidrografia: Podem-se identificar 
essencialmente três zonas, uma costeira no Oeste, uma de transição no centro, 
caracterizada por planaltos ligeiramente ondulados e uma zona de planalto e de 
colinas na Região Gabú setor de Boé. A topografia favorece a existência de duas 
zonas de alta potencialidade produtiva, as zonas influenciadas pelas marés e as 
zonas circundantes às grandes bacias dos Rios Geba e Corubal, devido à grande 
disponibilidade de águas superficiais. Numerosos rios, dos quais o Cacheu, o 
Mansôa e o Geba são os mais importantes, percorrem o território e são as melhores 
vias de penetração no interior. 
Clima: tropical, embora marítimo. A temperatura média é de 20ºC. Na Guiné-Bissau 
verificam-se duas estações climáticas, uma seca que vai de Novembro a Abril e 
outra de chuva que se estende de Maio a Outubro, estando as duas condicionadas 
pelo regime dos ventos. No Norte-Leste o clima é do tipo "sudanés" com muito calor 
e pouca humidade, enquanto no Sul o clima é do tipo "sub-guineense", caracterizada 
por uma forte precipitação e temperaturas menos elevadas. A precipitação pode 
alcançar níveis aproximados de 2500 mm no Sul, enquanto no Norte têm sido 
registadas precipitações na ordem dos 1400 mm. Tem-se verificado desde a década 
de 50 uma tendência progressiva de declínio das precipitações. 
Organização administrativa: dividida em 8 (oito) regiões e 1 (um) setor autónomo, 
a saber as Regiões de Bafatá, Biombo, Bolama/Bijagós, Cacheu, Gabú, Oio, 
Quínara, Tombali e Setor Autónomo de Bissau, a capital. As regiões estão por sua 
vez divididas em setores (36 no total) e estes em secções, compostas por tabancas 
(aldeias). As regiões e setores são dirigidos por Comités de Estado, encabeçados 
por um Presidente. As administrações regionais e setoriais dispõem de escassos 
recursos para o seu financiamento, sobretudo materiais e humanos. 
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População distribuída por regiões – dados de 2009 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados deste anexo E – páginas 129 e 130 – obtidos em consulta ao Instituto 
Nacional de Estatística Guiné-Bissau. Disponível em:<http://www.stat-
guinebissau.com/>. Acesso em 20 jan. 2015. 
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Ocupação do território pelas principais etnias 
 

 

Fonte: Nóbrega (2003, p. 56) apud Vera Ferreira (2011, p. 185)  


