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sentido prende-se às imagens. Todavia as transcende. Não 

como o conceito transcende o esquema, mas como a plenitude 

do vivido transcende o concebido. O sentido é uma experiência 

em que se insere profundamente uma existência, e o mundo é 

a ilustração dessa experiência. 

Mikel Dufrenne5 
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os incautos jamais serão capazes de prever. 

Abdulai Sila6 
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RESUMO 

 

O presente trabalho debruça-se sobre a poesia da escritora guineense Odete Semedo, 

buscando analisar, a partir do conceito filosófico de afeto, as obras Entre o ser e o amar 

(1996) e No fundo do canto (2007), com ênfase na abordagem interativa entre os aspectos 

voltados para o sensível e a tentativa de construção de um panorama sócio-histórico da 

Guiné-Bissau. Para isso, direcionamos a nossa investigação para o que consideramos uma 

ferramenta utilizada pela autora guineense na manipulação de sua escrita: a recorrência de 

uma semântica afetiva, que atua como campo simbólico de discussão sobre a história, a 

memória e a cultura do país. Acreditamos que por mais lírica que seja, essa produção é uma 

forma de poetizar a catástrofe, o sofrimento e a dor, demonstrando que a poesia de Odete 

Semedo está profundamente inscrita numa lógica política. Para isso, faremos uso de um 

suporte teórico que dialoga com a esfera histórica, filosófica e crítico-literária, apoiado, 

sobretudo, nas abordagens elaboradas por Baruch Spinoza, Hampâté Bâ, Achille Mbembe, 

Carlos Lopes, Moema Augel e Vladimir Safatle. 

PALAVRAS-CHAVE: Odete Semedo; literatura guineense; poesia guineense; afeto; 

memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Ce travail se penche sur la poésie de l’écrivaine guinéenne Odete Semedo en cherchant à 

analyser, à partir du concept philosophique d’affection, les œuvres Entre o ser e o amar 

(1996) et No fundo do canto (2007), avec une approche interactive entre  les aspects 

notamment sensibles et l’essai de construction d’un panorama socio-historique de la Guinée-

Bissau. C’est pour cela qu’on dirige cette recherche vers ce qu’on considère comme un outil 

de l’écrivaine guinéenne dans la manipulation de son écriture: la récurrence d’une 

sémantique affective qui incarne comme domaine symbolique de discussion sur l’histoire, 

la mémoire et la culture du pays. On croit qu’aussi lyrique que ce soit, cette production est 

une manière de poétiser la catastrophe, la souffrance et la douleur en démontrant que la 

poésie d’Odete Semedo est profondément inscrite dans une logique politique. Pour réaliser 

la recherche, on fera l’usage d’un support théorique qui dialogue avec la sphère historique, 

philosophique et critique littéraire, basés surtout dans les approches élaborées par Baruch 

Spinoza, Hampâté Bâ, Achille Mbembe, Carlos Lopes, Moema Augel e Vladimir Safatle. 

MOTS-CLÉS: Odete Semedo; littérature guinéene; poésie guinéenne; affection; mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

RUSUMU7 

 

Es tarbadju, ku ta papia di puesia di skirbidur guinensi Odete Semedo, i un analis ku fasidu 

ku konseitu filosofiku di sintimentu riba di dus obras puetiku di sil, ku sedu: Entre o ser e o 

amar (1996) ku No fundo do canto (2007). Es analis ta djubi kal relason ku ten entri aspetu 

di sensibel ku tentativa di konstruson di un panurama sosiu-istoriku di Guine-Bisau. Pa 

konsigi fasil, no investigason ta foka ki kusa ku no ntindi kuma i un feramenta ku e pueta 

ginensi uza na si skritu, ku sedu: ripitison di simantika di sintimentu, ku ta funsiona suma un 

kampu simboliku di diskuson di istoria, memoria ku kultura di pais. No fia kuma, pa mas 

liriku ki pudi sedu, es produson i un forma di poetisa katastrofi, sufrimentu ku dur. Es ta 

mostra kuma puesia di Odete Semedo sta sumiadu fundu na un lojika pulitiku. Pa fasi es 

piskisa, no uza un bazi tioriku ku ta kombersa ku sfera istoriku, sfera filosofiku ku sfera 

kritiku-literariu; e bazi sta firmadu, prinsipalmenti, na vizons di Baruch Spinoza, Hampâté 

Bâ, Achille Mbembe, Carlos Lopes, Moema Augel ku di Vladimir Safatle.  

PALABRAS-TCHABI: Odete Semedo; literatura guinensi; puesia guinensi; 

sintimentu; memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 O crioulo guineense (kriol) é uma língua franca estabelecida pelo contato entre portugueses e os povos nativos 

da Guiné-Bissau durante o processo colonial na África. De acordo com Augel (2007), esse falar organizou-se 

estruturalmente e passou ao estatuto de idioma, tornando-se língua materna para muitos guineenses. 

Atualmente, o kriol é falado por mais de 90% da população. Tradução de Roclaudelo N’Dafá de Paulo Silva 

Nanque. 

https://www.escavador.com/sobre/487277/roclaudelo-ndafa-de-paulo-silva-nanque
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1. INTRODUÇÃO 

 

[A] literatura não se conforma, pois por maior que seja o 

desassossego, as letras encontram sempre um atalho para recriar 

mundos, linguagens outras e assim reescrever a outra história, sinal 

da sua vitalidade. 

Odete Semedo8 

 

A presente dissertação é fruto do interesse surgido ainda na graduação, quando, em 

2016, no Centro Tecnológico Universitário de Paracambi, assisti a uma palestra ministrada 

pelo professor Otávio Meloni. Desde então, iniciei a minha jornada de descobertas em um 

universo literário cujas vozes estão do outro lado do oceano Atlântico. Dois anos mais tarde, 

em 2018, ao longo da disciplina “Literaturas Africanas II”, coordenada pelo referido 

professor, eram discutidas questões sobre os aspectos sociais e políticos na construção 

narrativa dos cinco espaços africanos de língua portuguesa. Todavia, me intrigava o fato de 

que, durante as aulas, em relação à Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e 

Príncipe, a discussão sobre a produção literária desenvolvida na Guiné-Bissau parecia não 

se estender como nas anteriores. Esse episódio gerou um incômodo que me fez querer 

entender o porquê disso, e a princípio, o meu interesse estava mais voltado para as questões 

sócio-políticas e culturais do que para a literatura propriamente dita.  

Descobri que, debruçada sobre o oceano Atlântico, na costa ocidental do continente 

africano, a Guiné-Bissau está no ranking dos países mais pobres do mundo. Com um 

território de 36.125 km², possui uma parte continental e outra insular, composta por um 

conjunto de ilhas que formam o Arquipélago de Bijagós. Apesar da pequena extensão 

territorial, o país apresenta grande diversidade cultural e uma complexidade étnico-

linguística relevante. Antes da colonização portuguesa, a região que hoje corresponde 

geopoliticamente ao território guineense “era parte integral do reino mandinga de Kaabu, 

que durou setecentos anos e começou como um Estado vassalo do famoso império de Mali” 

(MENDY, 2012, p. 16). O primeiro contato com os portugueses ocorre no século XV, 

quando as expedições comandadas por Nuno Tristão, em 1444, e por Álvaro Fernandes, em 

1446, penetraram a costa guineense. Tais viagens tinham como objetivo ocupar o continente 

africano, estendendo o domínio português aos territórios além-mar. Esse plano de ocupação 

incumbiu-se de “civilizar os africanos, levando a fé cristã aos gentios, [mas] escondendo por 

 
8 SEMEDO, 2011, p. 48. 
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detrás da cruz e dos santos a espada da dominação e da exploração” (RIBEIRO; SEMEDO, 

2011, p. 9). 

Conforme aponta René Pélissier, “[a] Guiné é um funil de poeiras étnicas”, “uma 

Babel negra – de uma complexidade de enlouquecer” (PÉLISSIER, 2001, p. 31). Estima-se 

que em solo guineense haja cerca de três dezenas de grupos étnicos, contudo, não há uma 

unanimidade nessa quantificação, uma vez que existem grupos e subgrupos. Dentre as etnias, 

em maior quantidade estão os Balanta, os Fula, os Mandinga, os Mandjacos e os Papel. 

Apesar das peculiaridades de cada grupo, há uma unidade incorporada a essa diversidade, os 

nativos sempre se opuseram à invasão portuguesa, pondo em prática uma série de revoltas; 

contudo, nada obstante, Portugal, em um confronto desproporcional, consegue dominar o 

território e “reinventa uma Guiné Portuguesa que vai fazer parte do conjunto das “províncias 

do ultramar”” (RIBEIRO; SEMEDO, 2011, p. 9).  O país consegue a emancipação 

unilateral em 1973, mas que é reconhecida por Portugal apenas no ano seguinte, com a 

derrubada do regime salazarista. Apesar disso, não foram muitas as transformações sociais 

no país, porque ainda hoje, a quase sessenta anos após a independência, a Guiné-Bissau ainda 

tem a sua história envolta em sangue, guerras e golpes.  

 Sob a orientação da professora Claudia Amorim, em outra palestra, fui levado a 

aprofundar os meus estudos no tocante à literatura guineense, sobre a qual, segundo ela, 

havia poucos pesquisadores debruçados. Inicialmente, detive-me à prosa, mas com pouco 

êxito, devido à circulação reduzida de tais livro no Brasil. Por conta disso, voltei o meu olhar 

para a literatura moçambicana, sobretudo para os contos de Mia Couto. Mas, curiosamente, 

pouco tempo depois, consegui adquirir em um sebo, pela internet, um exemplar de No fundo 

do canto (2007), da escritora guineense Odete Semedo. Fiz a leitura do livro e encantado 

com o encontrei naquelas 198 páginas, saí em busca de outras obras da referida escritora, 

mas foram tentativas sem sucesso.  

Finalizada a graduação em Letras (Português e suas respectivas literaturas), pela 

Universidade Federal Fluminense, descobri a possibilidade em dar seguimento à vivência 

acadêmica dedicando-me aos poemas de Odete Semedo. Foi quando ingressei, na mesma 

universidade, no curso de Mestrado em Estudos Literários, do Programa de Pós-Graduação 

em Estudos de Literatura, oferecido pelo Instituto de Letras. Em uma das disciplinas 

cursadas, esbarrei com a colega Thaíse Santana, com quem tive acesso às outras obras de 

Odete Semedo. São elas: Entre o ser e o amar (1996), Sonéá: histórias e passadas que ouvi 

contar I (2000) e Djênia: histórias e passadas que ouvi contar II (2000). Lançando-me 

especificamente sobre a sua poesia, apresento aqui o resultado das minhas pesquisas até o 
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presente momento, sob o título de Fragmentos do sensível: o lugar do afeto da poesia de 

Odete Semedo (2021).  

Concentramo-nos, neste trabalho, como o próprio título sugere, em analisar o lugar 

ocupado pelo afeto na poesia da referida escritora. A preferência por Odete Semedo se deu 

por dois motivos principais: o primeiro é o fato de seus textos apontarem para uma 

encruzilhada de sentidos ainda não totalmente explorada pela crítica; e o outro tem a ver com 

a carência de estudos que contribuam para a composição de maior acervo crítico sobre as 

manifestações literárias da Guiné-Bissau, que, dentre as ex-colônias portuguesas na África, 

é a que mais demorou a se desenvolver e a que ainda recebe um número muito reduzido de 

pesquisas no campo das literaturas africanas.  

Em um rápido levantamento, realizado no Catálogo de Teses e Dissertações9, 

disponibilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), encontramos apenas dois estudos que envolvem, unicamente, as obras de Odete 

Semedo como objeto investigativo. Duas dissertações de mestrado: Gestos e Vozes de 

Papel: Odete Semedo e a reinvenção de passadas e estórias da tradição oral guineense 

(2005), de Érica Bispo (UFRJ), e Ancestralidade e imagens da nação no cantopoema ‘No 

fundo do canto’, de Odete Semedo (2015), de Karina Calado (PUC Minas). Como 

podemos notar, há um intervalo de dez anos entre ambos os trabalhos, o que demonstra uma 

presença reduzida de pesquisas nas pós-graduações do Brasil que se debruçam sobre os 

textos da referida escritora. Além desses, identificamos outros dois trabalhos, contudo, 

ambos não se concentram, estritamente, em suas obras: a tese de doutoramento intitulada A 

relevante tarefa de forjar a guineidade: a prosa de Odete Semedo e Abdulai Sila (2017), 

defendida por Wellington Marçal (PUC Minas), e a dissertação de mestrado de Luís Carlos 

Melo (UERJ), sob o título de Poesia em conflito: marcas identitárias na poesia guineense 

contemporânea de Odete Semedo, Saliatu da Costa e Tony Tcheka. 

Com base nos trabalhos acima evidenciados, verificamos que, em seus 

desenvolvimentos, as perspectivas histórica, política e cultural são examinadas em um 

sentido abrangente, o que é de suma importância. Contudo, tendo em vista a relevância dada 

a esses fatores, pensamos que, conjuntamente, são pertinentes análises que privilegiem o 

campo da afetividade, o que também não quer dizer que a inclinação histórica dessa literatura 

seja colocada a reboque. 

 
9 Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ 
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Para esta investigação, optamos ter como alicerce os livros Entre o ser e o amar 

(1996) e No fundo do canto (2007), a fim de observar, na poesia da referida escritora, a 

maneira pela qual os afetos e as afecções apresentam vínculos com o panorama sócio-

histórico da Guiné-Bissau, fazendo dessas produções uma forma de se posicionar sobre os 

fatos políticos ocorridos, embora pareçam tratar apenas de aspectos subjetivos. Nesta 

poética, que transita entre expectativas individuais não realizadas e os traços marcantes de 

uma coletividade, verificamos um torso híbrido, no qual as fronteiras entre o racional e o 

emocional são rasuradas, até porque, como veremos, em uma perspectiva africana, essas 

fronteiras nem existem. No nosso entendimento, significa dizer então, que o espaço dessa 

poesia é um lugar em que circulam fragmentos do sensível, marcados por uma “aparência 

superficial de engano” (LOPES, 1996, p. 5). À vista disso, surge uma primeira questão: por 

que analisar a poesia de Odete Semedo a partir do conceito filosófico de afeto? 

Ao nosso ver, é recorrente que a produção literária guineense seja, com frequência, 

percebida como uma extensão do discurso historiográfico, ou seja, aquele que 

consequentemente se encontra sob o jugo do processo de colonização, o que não está errado. 

Todavia, em prefácio ao livro Afeto & poesia: ensaios e entrevistas: Angola e Moçambique 

(2014), da pesquisadora brasileira Carmen Secco, Lourenço Rosário evidencia que “ao longo 

do processo histórico de formação das literaturas angolana e moçambicana, a poesia jamais 

se afastou da expressão dos afetos que em cada etapa foi vivendo” (ROSÁRIO, 2014, p. 10). 

O pensamento do escritor moçambicano é pertinente, sugerimos, contudo, ampliar esse 

“processo histórico de formação” a toda poesia africana de língua portuguesa, pois as 

literaturas são-tomense, cabo-verdiana e guineense também têm como substância os 

elementos afetivos. Além disso, cumpre lembrar que, durante muito tempo, a leitura afetiva 

de um determinado texto poético se manteve com um estigma, como se estivesse afastada 

de uma leitura social e política, quando, na verdade, a abordagem filosófica proposta pelo 

holandês Baruch Spinoza vai romper com essa concepção, demonstrando que afeto é algo 

político, tendo em vista o seu compromisso com a ordem externa. 

Por outro lado, optar por uma escritora-mulher como objeto de pesquisa é uma 

maneira de ampliar debates estruturados a partir da questão de gênero, que podem dar origem 

a trabalhos futuros que se dediquem a essa temática. Odete Semedo é a primeira mulher a 

publicar um livro na Guiné-Bissau, entretanto, existem outras, que através das letras, 

vislumbram um futuro melhor para as mulheres do seu país. Reconhecemos que a literatura 

guineense é majoritariamente composta por homens, mas nomes como: Mariana Marques 

Ribeiro, Domingas Samy, Eunice Borges, Dulce Neves, Filomena Gomes Correia, Gina Có 
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e Irina Gomes Ramos, também estão presentes nas antologias e coletâneas publicadas no 

país entre 1978 e 2010, comprovando que não há um vazio quando o assunto é literatura 

feminina. 

Agrupamos o nosso trabalho em três capítulos que se relacionam e se complementam. 

Esclarecemos que a pesquisa nos conduziu a trabalhar com os dois livros em cada capítulo, 

pois, ao nosso ver, trabalhá-los separadamente poderia criar repetições. Desse modo, 

acreditamos que o arranjo escolhido torna possível uma melhor articulação das nossas 

análises.  

No primeiro capítulo, intitulado “A literatura guineense e o lugar de Odete Semedo”, 

apresentaremos um panorama literário da Guiné-Bissau e o lugar que Odete Semedo ocupa 

dentro desse cenário. Antes, nos deteremos em estabelecer o lugar ocupado pela literatura 

guineense quando comparada a outras. Para tal, nos valeremos dos estudos críticos de 

Inocência Mata. Abrindo caminho às reflexões sobre o quadro literário guineense 

propriamente dito, abordaremos a possibilidade de segmentá-lo em fases, com base no 

conteúdo das obras, como sugere Filomena Embaló e Carmen Secco.  Nesta parte, para 

desenvolver as reflexões teóricas, convocaremos os textos literários de escritores como: 

Fernanda de Castro, Vasco Cabral e Hélder Proença. Percorreremos, ainda, um itinerário de 

reflexão sobre o nascimento de um possível sistema literário, apresentando debates críticos 

que observam a literatura guineense como um sistema já integrado e, em contraponto, 

convocaremos abordagens que ainda não a consideram integrada sistemicamente. Neste 

caso, contaremos com a teoria de Antonio Candido e os estudos de Moema Augel e Érica 

Bispo. Por fim, a primeira parte dessa dissertação encerra-se pondo em evidência a figura de 

Odete Semedo, com uma reflexão sobre a sua vida para além das letras. Tomando como 

exemplo poemas dos livros Entre o ser e o amar (1996) e No fundo do canto (2007), 

levantaremos questões sobre os caminhos percorridos pela sua poesia, pensando criticamente 

a sua concepção, bem como as temáticas nela abordadas, tais como: a mulher no contexto 

social guineense, a paisagem como meio de expressão e as estratégias representacionais que 

abordam o contexto pós-colonial. Contextualizando historicamente esses aspectos, faremos 

uma abordagem comparativa dos textos da referida escritora com a dos escritores guineenses 

anteriormente destacados. Para tecer as reflexões, utilizaremos alguns conceitos de Milton 

Santos, Michel Collot, Theodor Adorno, Toyin Falola e Kwame Appiah, e os argumentos 

críticos defendidos por Carlos Lopes, Mário Lugarinho, Manuela Borges, Nazareth Fonseca 

e Rita Chaves. 
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No segundo capítulo, alcunhado “Nas margens dos afetos”, optamos por seguir uma 

reflexão de tendência mais abertamente teórica, tomando como base uma bibliografia com 

problematizações em torno do conceito de afeto. Em primeiro lugar, buscaremos traçar uma 

relação entre literatura e afeto a partir das abordagens de Octavio Paz e novamente Antonio 

Candido. Dando seguimento, procuraremos desassociar a ideia ocidental cartesiana entre 

razão e emoção, amparados sobretudo pela filosofia de Baruch Spinoza e, também, com as 

ideias de Friedrich Nietzsche. A partir das leituras teóricas de Muniz Sodré, Hampâté Bâ e 

Achille Mbembe, tentaremos apresentar uma visão tradicional africana a respeito dos afetos, 

aproximando-a da teoria de Spinoza. Dentro desse contexto, será necessário distinguir afeto 

de afecção, procuraremos, então, (re)situar tais conceitos específicos retomando os 

apontamentos teórico-críticos de Gilles Deleuze, Félix Guattari, Marilena Chaui e Georges 

Didi-Huberman. Com vistas à relação entre os afetos, o escritor, a poesia e o leitor, será 

necessário percorrer a teoria de Edgar Morin e os apontamentos de João Carrascoza. No que 

diz respeito à relação entre os afetos e a política, convocaremos as vozes críticas de Marcos 

Gleizer, Silvia Federici e Vladimir Safatle, o conceito de partilha do sensível elaborado por 

Jacques Rancière e as ideias sobre o sentir, de Mario Perniola. Por último, realizaremos uma 

abordagem a respeito do caráter afetivo da língua, com ênfase no crioulo, que é usado com 

frequência nos livros de Odete. Para nos ajudar a desenvolver essa questão, traremos o 

posicionamento de Hannah Arendt e do crítico Amarino Queiroz. 

Em “A poética de Odete Semedo: as estratégias do sensível e o compromisso 

político”, terceiro e último capítulo, analisaremos os poemas presentes nas obras Entre o 

ser e o amar (1996) e No fundo do canto (2007), tomando como base o repertório crítico e 

teórico apresentado no capítulo anterior. A partir disso, evidenciaremos o conceito de 

estratégias sensíveis estruturado por Muniz Sodré, apresentando com maior destaque a 

associação entre o campo da sensibilidade e o seu compromisso político. Para ler e pensar 

essa relação, apresentaremos a apreciação de Pierre Ansart. Posterior a isso, dividimos o 

capítulo em subseções, que trazem abordagens pertinentes e necessárias para o contexto 

contemporâneo de pesquisa das literaturas africanas.  

“Catástrofes e traumas: afecções geradas por tensões históricas” é a subseção em que 

abordaremos a relação entre guerra e traumas, verificando a maneira como determinados 

eventos catastróficos deixam marcas nos sujeitos neles envolvidos. Ao lermos os poemas de 

Odete, confirmaremos que os seus textos são produtos dessa aliança. Perceberemos, com 

base nas reflexões de Márcio Seligmann-Silva, Fabrice Schurmans e Chimamanda Adichie, 
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que as emoções evocadas pelo sujeito poético são, na verdade, um reflexo das tensões sociais 

vivenciadas pela população. 

Em “Afecções inauditas: a poetização da dor e a dicção intimista”, tomando como 

base o conceito de afecções inauditas apresentado por Vladimir Safatle, verificaremos como 

os momentos de grande transformação na sociedade fazem nascer modos de sentir 

desconhecidos até então. Discutiremos como esses traços aparecem na poesia de Odete 

Semedo e a importância de tais elementos para questionar a condição em que se encontra a 

Guiné-Bissau. Também, tentaremos compreender os possíveis caminhos de reflexão que 

essa dicção intimista pode promover. Retomaremos a abordagem de Spinoza, Chimamanda 

e acrescentaremos os apontamentos de Peter Pelbart. 

A subseção “A resistência pela memória” previamente, apresentará uma reflexão 

teórica a respeito da presença da memória na poesia de Odete Semedo e a sua capacidade de 

não deixar sucumbir lembranças que são cara à identidade guineense. Para desenvolver a 

nossa argumentação, contaremos com o apoio teórico de Alfredo Bosi e Jean-Luc Nancy. 

Também, será necessário distinguir história e memória e, para isso, recorreremos aos 

apontamentos críticos de Beatriz Sarlo e Francisco Noa, bem como à teoria de Jacques Le 

Goff e, novamente, Hampâté Bâ. A retomada da ideia de memória abriu o terreno para se 

pensar as noções de memória individual e memória coletiva. Por isso, segmentamos essa 

subseção em outras duas. Na primeira, “A memória afetiva individual e a revisitação crítica 

ao passado”, abordaremos como o traço individual afetivo da memória contribui para uma 

revisão crítica do passado, apoiados sobretudo nas abordagens de Paul Ricoeur e nas vozes 

críticas de Myrian Sepúlveda dos Santos, Ana Paula Araújo e José Moura Gonçalves Filho. 

Por último, em “A memória coletiva e a reinvenção de tradições ancestrais”, resgatamos o 

conceito de memória coletiva trabalhado por Maurice Halbwachs e a sua importância, na 

poesia de Odete, para repensar as tradições ancestrais. Neste caso, veremos, nos textos, como 

são capturadas cenas do sagrado, alusivas aos irans, de modo que a tradição não se perca. 

Para tanto, utilizaremos as reflexões feitas por Honorat Aguessy, Carlos Vaz, Michael 

Pollak, Ana Paula Tavares, Nei Lopes e Luiz Antonio Simas. 

Antes de finalizar esta introdução, gostaríamos de resgatar a epígrafe que a principia. 

Nela, Odete Semedo evidencia a capacidade da literatura em lutar pelo que ainda pode ser 

mudado. É exatamente essa aptidão que faz dela um exercício que nos retira do lugar comum, 

levando-nos a outras realidades subjetivas. Quando as letras encontram a folha de papel, por 

intermédio da mão que segura a caneta para escrever, mundos são recriados, linguagens são 

reinventadas, outras histórias podem ser construídas no momento em que é estabelecido o 



 

20 

 

contato com a palavra. Enquanto leitores da matéria inquieta de Odete, o trabalho que aqui 

começa é apenas um dos muitos olhares que as letras alcançaram, sinal de que a análise dos 

livros escolhidos como corpus não se esgota, porque a poesia da referida escritora 

permanece, aguardando outras leituras, que fazem dela uma substância viva.  

Nos encontramos nas próximas páginas. 
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2. A LITERATURA GUINEENSE E O LUGAR DE ODETE SEMEDO 

 

 

Como imaginar a história, as tradições e as letras guineenses sem se 

reportar à história do continente africano, aos grandes Impérios e à 

invasão da costa africana pelos europeus? Hoje, falar da literatura 

guineense significa abordar questões da história e da identidade da 

e na Guiné-Bissau; e isso pressupõe reunir os elementos dispersos 

da memória coletiva desse país. 

Odete Semedo10 

 

Para descortinar os horizontes dos nossos questionamentos, as palavras de Odete 

Semedo, epigraficamente tomadas por empréstimo, nos servirão de suporte para o início de 

discussão, pois, se prestarmos atenção, o fragmento revela uma produtiva exposição sobre 

os caminhos pelos quais percorre a literatura guineense, da mesma forma que se verifica em 

outras produções literárias africanas. 

Conforme nos mostra a passagem, podemos considerar que há, na trajetória das letras 

guineenses, uma espécie de tradição cujo eixo diretor é o tom nitidamente voltado para as 

questões históricas, que envolvem os processos de dominação, libertação e o pós-

independência das ex-colônias em África. Para a professora Moema Augel, a compreensão 

da literatura escrita e grande parte da oratura guineense só é possível se considerarmos “um 

conjunto de referências aos acontecimentos históricos e à extraordinária diversidade étnico-

cultural da Guiné-Bissau” (AUGEL, 2007, p. 50), por isso, no espaço introdutório desse 

trabalho, optamos por realizar uma breve contextualização histórico-social e política do país. 

Esse retorno ao passado decorreu, também, pelo fato de a Guiné-Bissau continuar sendo um 

país desconhecido, do mesmo modo que a sua literatura, ainda “obscura” para uma grande 

parcela de leitores brasileiros, condições essas que reforçam uma ideia estereotipada do país 

e do que nele é produzido. 

Inocência Mata afirma que “as literaturas africanas de língua portuguesa ocupam um 

lugar periférico (...). Decorre, pois, essa perifericidade, das esferas e instâncias de 

legitimação da literatura, que tendem a relegar a produção literária africana para o estatuto 

de subliteratura” (MATA, 1995, p. 27). O fato que desejamos fazer notar com a alegação da 

ensaísta são-tomense é que, se as literaturas africanas de língua portuguesa, sob o olhar 

 
10 SEMEDO, 2011, p. 17. 
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pretenso de outras áreas literárias, tendem a ser consideradas literaturas periféricas, a 

produção literária guineense é a “periferia das periferias” (ibidem, p. 35), e dentre os 

aspectos para a relativa marginalização dessa produção, Inocência aponta o afastamento dos 

cânones literários e, em muitos casos, a incipiência do labor de escrita.  

Ocupar-se da literatura guineense como objeto de pesquisa é uma tarefa que 

demanda, de certa forma, esforço e dificuldades maiores, pelo fato dela ser, dentre as 

literaturas africanas produzidas em língua portuguesa, a que possui menor acervo crítico. 

Mediante essa fortuna crítica reduzida, e com a intenção de notabilizar os traços mais 

recorrentes nos textos literários produzidos na Guiné-Bissau, acreditamos que começar este 

capítulo retomando os seus vetores temáticos seja um ponto de partida interessante. É 

importante frisar que, a nossa intenção não é realizar um mapeamento de toda a produção 

literária guineense, mas assinalar características comuns que atravessam o conjunto das 

obras. Para isso, inicialmente, será o caso de recorrer à reflexão feita por Manuel Ferreira, 

em Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa I (1977), livro no qual o pesquisador 

português formula uma introdução geral sobre as literaturas de Cabo Verde, São Tomé e 

Príncipe e Guiné-Bissau. Segundo ele, “não foram criadas na Guiné-Bissau condições sócio-

culturais propícias à revelação de valores literários” (FERREIRA, 1977, p. 27), e no capítulo 

reservado à discussão da produção literária guineense, Ferreira acrescenta que “[está-se] 

perante o capítulo menos expressivo do espaço literário africano de expressão portuguesa. 

Praticamente até antes da independência nacional não foi possível ultrapassar a fase da 

literatura colonial” (ibidem, p. 85). Certamente, a dificuldade encontrada pelo pesquisador 

para levantar dados, na década de 1970, advém da incipiência de pesquisas que se 

debruçavam sobre essa produção, todavia, encontramo-nos em 2021 e o quadro crítico-

literário ainda não sofreu muitas alterações. 

Preocupada com a elaboração de um estudo mais aprofundado sobre o panorama 

literário da Guiné-Bissau, a escritora angolana naturalizada guineense Filomena Embaló 

propõe uma divisão literária em fases, construída com base no conteúdo das produções. 

Filomena sugere que: 

 
[Podemos] distinguir quatro fases na literatura da Guiné em função do conteúdo: 

uma primeira fase anterior a 1945 [com uma abordagem próxima do discurso 

colonial], uma segunda entre 1945 e 1970 [caracterizada pela poesia de combate], 

uma outra entre 1970 e o fim dos anos 1980 [de caráter revolucionário] e 

finalmente a fase iniciada na década de 1990 [com uma poesia mais intimista] 

(EMBALÓ, 2004, on-line). 
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 A periodização proposta pela escritora apresenta similaridade com a de outros 

estudiosos, como é o caso das contribuições realizadas pela pesquisadora brasileira Carmen 

Secco (2011a). Em se tratando das letras guineenses, sem dúvida, não podemos nos esquecer 

de que essa escrita tem como raiz a oralidade, “que se [apoia na] herança de conhecimentos 

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

longo dos séculos” (BÂ, 2010, p. 167), como os provérbios, as adivinhas e os contos orais, 

que reafirmam o laço entre os mais velhos e os mais novos. Antes de prosseguir, é preciso 

esclarecer que para essa investigação, apropriamo-nos do termo “literatura guineense” tendo 

como referência os textos escritos em língua portuguesa, contudo, seguiremos a nossa 

abordagem cônscios de que falar de literatura guineense compreende, também, as narrativas 

orais e as produções escritas nas línguas guineense – crioula –, francesa e nativas.  

 Em Formação da literatura brasileira (2000), Antonio Candido sugere a distinção 

entre manifestações literárias e literatura propriamente dita. Para ele, o termo literatura 

deve ser entendido como “um sistema de obras ligadas por denominadores comuns, que 

permitem conhecer as notas dominantes duma fase” (CANDIDO, 2000, p. 23), à medida que 

as manifestações literárias se referem às produções dispersas que não trazem uma unidade 

temática ou um estilo comum. Ainda hoje, há discussões que giram em torno do início da 

literatura guineense e qual o marco do seu surgimento, isto é, o aparecimento de uma 

literatura enquanto sistema, no sentido atribuído por Candido. É preciso reconhecer que, em 

se tratando de literatura guineense, essa questão torna-se um pouco mais complexa, porque 

a busca por essa formulação linear/sistêmica, na história dessa literatura, encontra problemas 

de descrição. Com efeito, sabe-se que na Guiné-Bissau, as primeiras manifestações escritas 

surgem no século XIX, com os contos tradicionais, as cantigas de mulheres e os relatos sobre 

o cotidiano dos povos autóctones. Nesse primeiro momento, os trabalhos são mais 

apreciados por seu caráter e conteúdo histórico/antropológico do que como criações literárias 

verdadeiramente. A respeito desse período, a voz do sacerdote Marcelino Marques de Barros 

é a que mais se destaca, pelo seu estudo e recolha de fragmentos da tradição oral, como é o 

caso da obra Contos, Canções e Parábolas, editada em 1900, em Lisboa. 

Em se tratando de escritos literários propriamente ditos, apenas com a instalação da 

imprensa de Bolama, em 1879, que surgem trabalhos isolados de guineenses, caboverdianos 

e portugueses radicados na Guiné-Bissau, publicados em jornais, como os Boletins Oficiais 

(1879-1974) e os Boletins Culturais da Guiné-Portuguesa (1946-1973). É aqui que 

despontará uma literatura de modelo colonial, que opera como uma extensão do discurso do 

colonizador, realçando os aspectos sociais da colônia. A título de exemplo, vejamos, a seguir, 
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um trecho da obra Mariazinha em África (1940), de Fernanda de Castro, publicado pela 

primeira vez em 1925:  

 

Dezenas de pretos, soltando gritos agudos, desciam a rua numa algazarra infernal. 

Traziam nas mãos grandes folhas de palmeiras e, ágeis como macacos, faziam 

extravagantes cabriolas.… todos aqueles selvagens entravam no jardim e se 

dirigiam, aos guinchos, para o caramanchão. […] Então, já a dois passos de 

Mariazinha, o chefe disse umas palavras numa língua muito esquisita e começou 

a fazer uma serie de salamaleques, dando mostras do mais vivo contentamento. 

A um sinal de regozijo, um dos pretos começou a tocar uma espécie de tambor e 

logo os outros se puseram aos saltos, aos gritos, às cabriolas, dançando um furioso 

batuque (CASTRO, 1940, p. 53, grifos nossos). 

 

 

 A linguagem utilizada na elaboração do texto se presta a um único trabalho: reforçar 

que “[o] mundo colonial é um mundo maniqueísta” (FANON, 1968, p. 30). Continuamente, 

a intenção é descrever o que ocorria no território “além-mar” sob o olhar do colonizador, a 

fim de estabelecer um paralelo entre as culturas africanas e a europeia. Sabemos que a 

dicotomia é necessária, contudo, ela precisa ser apresentada de forma horizontalizada, o que 

não acontece no fragmento acima, pois, neste caso, estamos diante de dicotomias 

maniqueístas, apoiadas em um jogo de poder que encobre o que não é do interesse português. 

Como que para ilustrar, ao colonizado é conferida a desumanização, ele é visto a partir de 

uma “linguagem zoológica”, que a todo momento tenta animalizá-lo, é o que pode ser 

verificado, por exemplo, nas expressões “ágeis como macacos” e “todos aqueles selvagens”. 

Também, temos aqui a nítida intenção em ridicularizar/inferiorizar a língua nativa, julgada 

como “muito esquisita”. Tendo sido a língua portuguesa promovida à língua da 

administração, do ensino e da escrita, por consequência, qualquer outra forma de linguagem 

era rebaixada e ocultada pelo poder colonial. Face ao exposto, fica clara a intenção em 

promover, nos termos de Boaventura de Sousa Santos, uma espécie de epistemicídio11, que 

privilegiava os valores europeus em detrimento dos conhecimentos locais não assimilados 

pela cultura branca, contribuindo, dessa forma, para o estabelecimento de “uma série de 

diferenças e discriminações que embasam as práticas discursivas e políticas da 

hierarquização racial e cultural” (BHABHA, 2013, p. 119).  

Ainda, são exemplos de rastros deixados pela escrita de ideologia colonial, o romance 

O veneno do sol (1928), também de Fernanda de Castro; Auá, novela negra (1934), de 

 
11 Termo utilizado pelo sociólogo português Boaventura de Sousa Santos para explicar o processo de ocultação 

das contribuições culturais e sociais não assimiladas pelo “saber” ocidental. Tal processo, é resultado de uma 

estrutura social fundamentada no colonialismo europeu e no processo de dominação imperialista da Europa 

sobre esses povos.  
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Fausto Duarte, galardoado, no ano de sua publicação, no Concurso de Literatura Colonial, 

promovido pela Agência Geral das Colónias; e África: da vida e do amor na selva (1936), 

de João Augusto Silva. Essas produções circulavam em um processo contínuo promovido 

pela própria metrópole, servindo de propaganda ao Estado Novo português. Publicadas em 

forma de prosa ou poesia, tinham como propósito descrever a Guiné como uma extensão da 

metrópole portuguesa e, ao mesmo tempo, como um espaço primitivo/exótico, projetando a 

ideia do europeu enquanto “o bom homem”, encarregado de levar a fé cristã e de “civilizar” 

os povos nativos. De uma maneira geral, é uma espécie de indústria cultural, que tinha como 

objetivo ensinar a “portugalidade”. 

Intentando a criação de uma literatura efetivamente guineense, a partir da segunda 

metade da década de 1940, surge, de uma forma ainda muito discreta, produções avulsas de 

escritores guineenses, sobretudo poetas, com trabalhos que se opunham à permanência 

colonial, denunciando a opressão sofrida pelo povo, que, continuamente, era submetido ao 

desamparo do governo. Os textos desse período, produzidos com a intenção de superar os 

maniqueísmos anteriormente construídos, eram elaborados de maneira que a criação poética 

e o discurso político possuíssem um traço de união, a ponto de o compromisso da literatura 

e o engajamento com as lutas serem reconhecidos como sinônimos, ou seja, a poesia se torna 

um recurso de contestação, comprometida com a emancipação política do país. Obviamente, 

em razão da fiscalização de informações contrárias à ideologia da metrópole, muitas 

composições só foram publicadas após à independência, em antologias. Nas palavras de 

Secco: 

 

Podemos afirmar que, entre 1945 e 1977, a literatura produzida na Guiné-Bissau 

caracterizava-se por uma dicção guerrilheira e nacionalista, que combatia 

criticamente, o colonialismo português, a miséria, a exploração. A poesia desse 

período se revela, então, como expressão de um corpo armado, no qual sangue e 

sonhos se misturavam numa mesma orquestração utópica, que partilhava a 

esperança da pátria liberta (SECCO, 2011a, p. 54). 

 

 

 Nesse cenário, destacam-se entre os poetas: Amílcar Cabral e Vasco Cabral. Amílcar 

foi o mentor das revoluções africanas e fundador do PAIGC12, movimento que arquitetou o 

processo de luta armada para a independência da Guiné Portuguesa (atual Guiné-Bissau) e 

de Cabo Verde. Para ele, “[r]ecriar uma sociedade é um esforço político, ético e artístico, é 

um ato de conhecimento. Trabalho pacientemente impaciente”, tal como lembra Paulo Freire 

(1985). Foi assassinado por comparsas do próprio partido e não pôde testemunhar a Guiné 

 
12 Sigla para Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. 
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tornando-se independente. O segundo, Vasco Cabral, é, com certeza, o escritor guineense de 

maior produção da sua geração. Seus poemas comportam uma grande diversidade temática, 

desde a insatisfação social, que convida o povo oprimido à luta, a temas mais específicos, 

como a esperança e a paz. Deste escritor, para a análise, recorremos a um trecho do poema 

“Pidjiguiti”: 

 

3 de agosto 

1959. 

 

Bissau desperta inquieta 

do sono da véspera. 

 

Sopra um vento de morte 

no cais de Pidjiguiti! 

 

E de repente 

O clarão dos relâmpagos 

O ribombar dos trovões. 

 

O meu povo morre massacrado 

No cais do Pidjiguiti! 

 

[...] 

 

(CABRAL, 1981, p. 91) 

 

O título do poema já serve de mote, pois revela uma tendência do autor pela 

elaboração de uma escrita voltada para momentos decisivos da história do país, que 

culminarão na luta armada. Vasco, assumindo o seu compromisso como cidadão guineense, 

embora a independência não tivesse sido proclamada, mas o desejo pela liberdade já existisse 

em seu íntimo, recorre ao passado como matéria para o seu texto. Sobre o uso do passado 

como elemento temático na produção literária guineense, a ensaísta brasileira Rita Chaves 

destaca que “voltar ao passado se transforma numa experiência de renovação e é a partir 

dessa estratégia que são lançadas as bases para uma literatura afinada com o projeto de 

libertação nacional” (CHAVES, 2004, p. 150). Como se vê, há, no poema, uma clara alusão 

ao massacre ocorrido no porto de Pidjiguiti, em 1959, quando um grupo de trabalhadores do 

porto, integrantes da UNTG13, uma organização sindical clandestina, foi brutalmente 

impedido pelas autoridades coloniais de protestarem contra os baixos salários. A 

mobilização teve como resultado a morte de cinquenta trabalhadores, e o número de feridos 

chegou a mais de uma centena. Emblemático, esse evento serviu de encorajamento para a 

 
13 Sigla para União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. 
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luta anticolonial, servindo de símbolo para o início de uma possível resistência contra o 

governo português. 

Seguindo os rastros deixados pelo poema, o sujeito poético desenvolve a ideia de que 

a ação já havia sido planejada com antecedência, é o que pode ser assimilado com os versos 

da segunda estrofe: “Bissau desperta inquieta/do sono de véspera”. Além desta, outra 

possível leitura, é que esse “despertar” seja uma alusão à própria colonização.  Subentende-

se, então, que a população já aguardava que os estivadores e marinheiros do porto 

promovessem o levante; por isso, a inquietação, a alvorada agitada e o olhar de vigília dos 

habitantes na cidade de Bissau. Mas, a partir da terceira estrofe precisamente, que o poema 

se apresenta em um tom de denúncia. Recorrendo à polidez das palavras e ao exercício do 

dizer, o poeta atenua o impacto atribuído ao ocorrido em Pidjiguiti, empregando palavras de 

acepção mais “agradáveis”. Assim, ressignificadas semanticamente, a morte surge em forma 

de vento (“Sopra um vento de morte/no cais de Pidjiguiti!”) e a pólvora se revela pelo “clarão 

dos relâmpagos” e o “ribombar dos trovões”. Mas, apesar de todo o trabalho estético 

investido no texto, é preciso reconhecer que Vasco permanece direto em seu posicionamento 

e conclui, sem desvios, com o peso da matança no porto: “O meu povo morre massacrado/No 

cais do Pidjiguiti”. Nesse caso, o uso do pronome possessivo “meu” sugere uma ideia de 

proximidade/de posse, empregado em um sentido que conecta a voz que fala no texto com a 

do povo guineense. É como se o sujeito poético representasse a voz de todos os guineenses 

que lamentam e esperam, de maneira esperançosa, pelo fim do regime colonial. Percebemos, 

com isso, o esforço em se estabelecer uma unidade, um discurso nacionalista, que ultrapassa 

as divergências étnicas e que não deixa cair no esquecimento alguns momentos cruciais para 

a história de resistência do país. 

Acompanhando os rumos da produção caracterizada pela reivindicação de uma 

autonomia nacional, surge, entre a década de 1970 e o final dos anos 1980, um conjunto de 

escritos com uma nova projeção. Especificamente poético, o momento se apresenta como 

uma fase de transição, em que podemos verificar a presença de poesias de caráter 

revolucionário e o início de uma produção de tendência mais intimista. Conquistada a 

independência unilateralmente, em 1973 – mas reconhecida por Portugal apenas no ano 

seguinte, com o fim do Estado Novo português –, jovens poetas tomados por um espírito 

progressista passam a transpor para o papel toda a repressão sofrida com o colonialismo e 

com a luta armada. Confiantes em um futuro melhor, essas vozes escrevem sobre o momento 

pós-independência, evidenciando temas como a assimilação, a necessidade em afirmar uma 

identidade nacional e a reconstrução. Escritores como Tony Tcheca – pseudônimo de 
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António Soares Lopes –, José Carlos Schwartz, Félix Sigá e Agnello Regalla, são alguns 

nomes desse período.  

O poeta Hélder Proença, combatente na guerra de independência do país, também se 

tornou uma importante voz durante as décadas de 1970-80. O escritor foi assassinado em 

junho de 2009, mas deixou o poder de suas palavras como sustento para as gerações futuras. 

As temáticas abarcadas em sua produção remontam desde os tempos de guerrilha a uma 

relação telúrica de amor à pátria. Vejamos um fragmento de “O meu poema deixará de ser 

um simples poema”: 

 

Lá onde a minha pátria chora 

O meu poema fincará os pés – mesmo rijo –  

sobre a terra firme! 

e deixará de ser poema 

e enxugará todas as lágrimas 

e transformar-se-á numa labareda 

iluminando os caminhos espinhosos. 

[...] 

 

o meu poema cavalgará pelos atalhos da morte 

e transformar-se-á numa barreira contra  

                                                  [a morte 

[...] 

 

(PROENÇA, 1977, p. 53) 

 

 

 A postura da voz poética em deixar claro que o seu poema “deixará de ser poema” 

revela a intenção do autor em evidenciar que a sua poesia não responde apenas como uma 

forma de expressão estética, mas como um material político, que emite posicionamentos 

relacionados ao espaço em que ele se insere. Notemos que, novamente, tal como no poema 

“Pidjiguiti”, de Vasco Cabral, os pronomes possessivos também são usados na primeira 

pessoa do singular, aludindo ao sentimento de pertencimento e identidade nacional. Todavia, 

apesar do eu enunciador manifestar uma experiência individual – “o meu poema” /“a minha 

pátria” –, ela é empregada em um sentido coletivo, dado que esse mesmo poema “enxugará 

todas as lágrimas”. Observa-se, então, um contraste, em que há a substituição do pronome 

possessivo no singular por um pronome indefinido do plural – “todas” –, que aponta para 

“um lugar de convergência entre o olhar do observador e a totalidade que o rodeia, 

evidenciando uma tensão entre história e experiência, indivíduo e comunidade (BRUGIONI, 

2019, p. 109). Por isso, ao se transformar “numa labareda”, o poema se alastra, dando luz 

aos “caminhos espinhosos”, que a princípio representaria o trajeto de obstáculos percorrido 

pelos guineenses. Contudo, esses caminhos podem representar, também, os caminhos que os 
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guineenses ainda tinham a percorrer. Se considerarmos a década de 1980, momento em que 

o país sofre um golpe de estado, realizado pelo autodenominado “movimento reajustador”, 

conduzido pelo então Primeiro-Ministro João Bernardo “Nino” Vieira, a Guiné-Bissau 

passará por grandes transformações que vão exigir fôlego da população.  

Marcado pela publicação de antologias poéticas, é provável que esse momento possa 

coincidir com o nascimento de um possível sistema literário, tal como defende Candido 

(2000), uma vez que é desde esse momento que se escreve, de fato, com base em 

“denominadores comuns”. Porém, é sabido que para haver um sistema é necessária a 

existência de leitores entre os quais circulem as obras de autores. Sob essa perspectiva, é 

preciso pensar que a taxa de analfabetismo na Guiné-Bissau é alta, superior a 55%, conforme 

senso de 2011. Isso quer dizer que, considerando a década de 1970-80, os números eram 

ainda maiores, como sequela, temos a possível ausência de um potencial leitor efetivamente 

guineense, que impossibilitaria a circulação das obras. A escritora Odete Semedo destaca 

que o eixo temático dessas obras girava em torno de “assuntos que se prendiam com a 

denúncia da presença colonial, decantação da soberania, [e] os de exaltação dos heróis da 

pátria e da África” (SEMEDO, 2011, p. 24). Para Ferreira (1977) “[o] primeiro sinal [de um 

plano de criação e construção de uma autêntica literatura guineense] é dado em Janeiro de 

1977, com Mantenhas para quem luta! – a nova poesia da Guiné-Bissau” (FERREIRA, 

1977, p. 87). Nessa antologia, os poemas dos “meninos da hora de Pidjiguiti”14 esboçam a 

necessidade de forjar uma consciência coletiva, resgatando, nos atalhos da história e da 

memória, a figura de Amílcar Cabral e a sublevação no cais do Pidjiguti, por exemplo. 

Apesar disso, não são todos os pesquisadores que consideram a publicação dessa antologia 

como o ponto de partida para uma integração sistêmica. Para Moema Augel (2007), Poemas, 

livro de poesia de Carlos Semedo – pseudônimo de Antônio José Jacob Leite de Magalhães 

–, publicado em 1963, já é uma obra que demonstra a articulação de um possível modelo 

temático comum.  

Ao mesmo tempo, outro contraponto a ser enfatizado, são os críticos que ainda não 

enxergam a literatura guineense como um sistema, em razão de alguns “problemas 

 
14 Termo usado por Mário de Andrade, em prefácio à obra Mantenhas para quem luta! – a nova poesia da 

Guiné-Bissau (1977), aludindo aos quatorze jovens poetas cujas produções compõem o livro.  

 

Mário Pinto de Andrade foi um ensaísta e ativista político angolano, fundador e primeiro presidente do 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Juntamente com outros intelectuais de países africanos 

lusófonos, dentre eles Amílcar Cabral, criou o Centro de Estudos Africanos, com o intuito de refletir sobre 

problemas importantes do continente africano. Após a independência do seu país, por problemas políticos, 

precisou exilar-se na Guiné-Bissau, onde ocupou o cargo de coordenador-geral do Conselho Nacional de 

Cultura.  
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específicos”, a começar pelo descompasso entre o momento de produção dos textos e as suas 

publicações. A pesquisadora Érica Bispo, citando Candido, salienta que cada literatura 

requer uma abordagem específica, que dê importância às suas peculiaridades, por isso, “um 

crítico que pretenda sistematizar a literatura guineense precisa [antes] considerar essas 

peculiaridades” (BISPO, 2014, p. 86). De acordo com as investigações da pesquisadora 

brasileira, foram “[identificados] momentos que não formam um paradigma literário, nem 

tampouco um sistema, como também não podem ser datados, mas reúnem autores e 

temáticas comuns” (ibidem, p. 86, grifos nossos).  

Em razão das promessas políticas não cumpridas no pós-independência, a partir da 

década de 1990, o conteúdo eufórico e revolucionário dos textos é “abafado”, dando lugar a 

uma escrita de traço mais pessoal e intimista. Criando imagens metafóricas que não estão 

preocupadas em reproduzir apenas a situação de uma Guiné-Bissau encoberta em crises, os 

escritores procuram evidenciar, através dos seus textos, as emoções e os sentimentos da 

população frente ao contexto de desesperança em que ela se encontra. Desse modo, verifica-

se um deslocamento temático, em que a atenção se volta para o indivíduo. Desponta, nesse 

momento, a prosa contemporânea, com a publicação de A escola (1993), de Domingas 

Samy, uma recolha de contos com a temática voltada para a condição feminina, e, no ano 

seguinte, em 1994, Abdulai Sila publica Eterna Paixão (1994), considerado o primeiro 

romance guineense. Acompanhando esses novos contornos temáticos, em se tratando de 

produção poética, entra em cena a voz de Odete Semedo, escritora escolhida para o 

desenvolvimento desse trabalho. 

Nascida em 1959, ainda nos tempos da Guiné Portuguesa, hoje voz potente e 

personalidade reconhecida, Maria Odete da Costa Soares Semedo não se destaca apenas por 

sua atuação na arena das letras: os ofícios político e docente também são atividades 

desempenhadas por ela. É doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais; investigadora sênior permanente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o 

INEP da Guiné-Bissau; professora da Universidade Amílcar Cabral; desempenhou as 

funções de Ministra da Saúde e da Educação Nacional, sendo, atualmente, Ministra da 

Administração Territorial e Gestão Eleitoral; é cronista da Revista África 21, desde 2007; 

membro de vários conselhos; e escritora com obras e artigos publicados na Guiné-Bissau e 

fora do país.  

Odete possui uma produção literária de extensão reduzida, mas de apontamentos 

rijos, que marcam o seu lugar no contexto literário guineense. Publicou as seguintes obras: 
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Entre o ser e o amar (poesia, 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 

(poesia, 2003). A reunião de seus livros, em tese, evidencia a experiência da população 

guineense em um cenário pós-independente. E é em meio a esse panorama conturbado que 

a escritora traz observações relativas à indignação e a construção de um discurso literário 

em que se desdobra a luta pela liberdade, “sem perder a memória de sua história / da História 

de seu país” (ALVES, 2011, p. 94). Apesar disso, as suas obras delineiam um universo 

bastante peculiar, para além do engajamento social, realizando, através de abordagens 

afetivas e da recuperação do discurso da memória, uma escrita que relaciona intimismo e a 

preocupação com a coletividade.  

Considerando as temáticas presentes na poesia de Odete, são “evidencia[das] 

particularidades não previstas pela série dominante” (LUGARINHO, 2003, p. 315), isto é, 

em detrimento da produção anterior, de teor nacionalista e revolucionário, a sua arte poética 

apresenta um “entrelaçamento de temas”, que, em geral, prioriza a expressão dos 

sentimentos mais íntimos; o que não quer dizer que ela ignore os desarranjos da crise 

sociopolítica instaurada no país. O que nos parece, em um primeiro momento, é que a 

produção de Odete se distancia, tematicamente, dos textos literários de escritores que a 

antecederam, mas, quando realizamos uma análise mais específica e profunda, na verdade, 

o ocorrido é que a sua poesia se apresenta sob outra perspectiva, que não desconsidera a 

questão sócio-histórica, mas acrescenta a ela uma visão diversa. Assim, desviando do lugar-

comum da poética de combate, os traços mais representativos dos seus textos dão ênfase às 

questões de caráter intimista. Frente ao desencanto pós-colonial, o ser poético de suas obras 

se mostra melancólico e coagido pelas situações que o rodeia. Diante disso, identificamos 

uma poesia que se apresenta como resposta às situações traumáticas impostas pelos 

sucessivos conflitos estabelecidos na Guiné-Bissau. 

 Em seu primeiro livro, Entre o ser e o amar (1996), Odete abre espaço para uma 

outra forma de se expressar poeticamente, que não evidencia apenas a frustração vinculada 

ao pós-independência, mas oferece indagações que tentam compreender a aflição própria do 

indivíduo diante das situações de mudanças que o sufocam. A escritora volta o olhar para 

problemas importantes, realçando questões existenciais; dessa forma, lançando mão de 

temáticas ainda não tão exploradas pela literatura guineense, Odete envereda-se por um 

lirismo intimista, empenhado na representação da sociedade fraturada na qual vive. Porém, 

apesar de toda força lírica, não podemos nos esquecer de que a intenção da escritora é a 
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busca por uma identidade nacional, uma guineidade15, porque, de certa maneira, ela não está 

preocupada com a nação como utopia revolucionária/ engajada como os primeiros poetas, 

mas com o país que permanece em um “compasso de espera” (LOPES, 1997). Em prefácio 

à obra, Carlos Lopes declara que “[d]epois de vagas sucessivas de apetrechos materialistas, 

cimentados no concreto, parece ter chegado a hora do abstracto” (LOPES, 1996, p. 5). 

Assim, seguindo pelo caminho do subjetivo e do imaterial, os leitores da obra são guiados 

por um sujeito poético em uma incessante busca para encontrar a si mesmo. Diante de tantos 

conflitos internos e das mudanças provenientes da independência política, a voz que fala nos 

poemas não se reconhece e aparenta estar desconectada de si; e a própria divisão estrutural 

do texto oferece brechas interpretativas que nos permite reconhecer a instabilidade do 

sujeito. O livro é dividido em dois grandes blocos: “Oscilações” e “Entre o ser e o amar”. O 

primeiro segmento oferece reflexões com um intenso grau de subjetividade, 

problematizando questões como o uso da língua portuguesa e do crioulo, a pretensão em 

querer ser poeta, a relação afetiva estabelecida com a natureza e o desespero diante do 

contexto de guerra. Na segunda parte, que carrega o nome do livro, ao próprio título já cabe 

reflexão, uma vez que a preposição “entre” nos remete ao conceito de entre-lugar, proposto 

por Silviano Santiago, na década de 1970, sugerindo um lócus de enunciação com 

aproximações e contraposições, que recuperando o período colonial, põe em evidencia as 

tensões culturais, políticas, linguísticas e sociais presentes nas produções literárias latino-

americanas. No caso de Odete, recuperando o período pós-colonial e apresentando as tensões 

entre as culturas portuguesa e guineense, a escritora se posiciona frente ao poder, elaborando 

estratégias de subjetivação e contestação. Nesta seção, verificamos, com maior nitidez, 

pontos de ancoragem com as esferas social, política e comunitária, realizados a partir dos 

modos de sentir do sujeito poético.  

Como um todo, Entre o ser e o amar (1996) oscila entre a celebração do amor à 

pátria e a angústia de um futuro ainda desconhecido, criando campos que conectam as 

fístulas coloniais do passado e a instabilidade política do presente com o abalo emocional da 

voz poética. É o que constatamos no poema não inocentemente intitulado “Sou”: 

Sou parte desta natureza 

Tão gasta 

Desta face da terra 

Tão frágil e vasta 

Sou rio que corre 

Tropeçando em pedra e vales 

 
15 A busca por um patriotismo cultural, que procura realçar uma idealização do que é ser guineense. 



 

33 

 

Para chegar ao seu destino 

Não sou mulher nem homem  

Sou apenas mais uma dessa geração 

Não sou homem nem mulher 

Apenas um pedaço deste chão 

 

(SEMEDO, 1996, p. 31) 

 

 

Mediante uma experiência afetiva com a terra natal, o sujeito poético estabelece uma 

relação com o espaço no qual ele se insere, algo significativo na poesia de Odete e que 

atravessa todos os seus livros, a contar os que são escritos em prosa. No desafio de transpor 

para o literário a relação afetiva com o seu chão/sua Guiné-Bissau, a escritora prioriza a 

expressão dos sentimentos mais íntimos. Isso fica claro, por exemplo, a começar pelo 

sugestivo título do poema, que aponta para uma noção de pertença, a julgar pelo uso do verbo 

“ser” marcado na primeira pessoa do singular, que, por sinal, será o verbo explorado ao longo 

de toda a composição. No primeiro verso, “Sou parte desta natureza”, o sujeito poético 

declara ser pedaço do espaço geográfico guineense, estabelecendo uma espécie de relação 

simbiótica, de modo que ele e a Guiné-Bissau sejam vistos como algo único. Além disso, é 

importante sublinhar o jogo metafórico estabelecido no verso “Apenas um pedaço deste 

chão”. Considerando-o na relação com o verso anterior, “Não sou homem nem mulher”, 

subentende-se o último verso como “(Sou) apenas um pedaço deste chão”. Temos aqui um 

o sujeito poético que subverte o binarismo de gênero e se apresenta como mais um sujeito. 

Neste caso, salta aos olhos a tentativa em descrever o descontentamento condicionado pelo 

sistema político, representando uma relativa homogeneidade de opiniões, que ultrapassa o 

marcador social de gênero, por exemplo. 

Assim como o espaço geográfico guineense, o eu poético conserva um aspecto 

maltratado, tanto em sua condição física quanto na emocional, dispondo de uma aparência 

“gasta” e “frágil”, que pode representar os sucessivos golpes e conflitos internos. Milton 

Santos define o espaço geográfico como “um conjunto indissociável de sistemas de objetos 

e sistemas de ações” (SANTOS, 2006, p. 225). Os objetos e as ações, isto é, a natureza (o 

espaço natural) e a sociedade, não podem ser vistas separadamente, mas a partir das suas 

interações. Sendo assim, podemos afirmar que o espaço geográfico é, também, um espaço 

de subjetividades, no qual as pessoas imprimem as suas identidades e o constroem de acordo 

com as suas ações. Ora, o que faz Odete senão também trazer o espaço geográfico ao espaço 

da escrita, estabelecendo uma relação entre as suas interiorizações individuais e as 

modificações causadas à paisagem guineense.  
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De acordo com Santos (2006), a partir da noção de espaço geográfico, reconhecemos 

as suas categorias analíticas internas, e uma delas é a paisagem, que, quando aplicada 

socialmente, se transforma em espaço. Michel Collot, por outro lado, dentro de um sentido 

eminentemente literário, declara que “a paisagem não é o “país” real, mas um país como é 

organizado pelo artista, ou pelo ponto de vista de um observador. É, portanto, uma realidade 

tanto interior quanto exterior, tão subjetiva quanto objetiva” (COLLOT, 2013, p. 115). Com 

base no que o ensaísta francês escreve, verificamos que a paisagem se refere a uma 

construção simbólica, que envolve a exterioridade visível e o que é imediatamente 

apreendido pelo olhar de quem observa. Assim, pode-se inferir que os planos objetivo e 

subjetivo atuam, de maneira conjunta, na organização da paisagem literária. Tal pressuposto 

é fundamental, pois, com base nessa visão, é possível sugerir uma reflexão crítica a respeito 

do poema atrás citado. Notemos que, ao falar dos danos provocados à paisagem, a voz 

poética fala de si e da sensação que determinado componente natural transmite, pois é através 

da imagem do rio, metáfora do próprio país, que o eu lírico diz ser “[R]io que 

corre/Tropeçando em pedras e vales”. Não é sem razão que Odete opta pelo elemento rio, é 

interessante pensar que, no seu curso, o rio toma corpo e acaba se misturando a outras águas, 

seja por intermédio da ação humana ou da própria natureza. Eventualmente, em função do 

tempo, o curso do rio é alterado, provocando desvios; mas, apesar disso, ele reconhece esses 

descaminhos pois sabe o seu destino: o mar. Da mesma maneira somos nós, seres humanos, 

e assim é a Guiné-Bissau para Odete; um país que precisa seguir adiante apesar dos 

“tropeços” e das “pedras” encontradas no seu percurso. 

Detendo-nos à relação estabelecida com a paisagem, reconhecemos que a poesia de 

Odete apresenta uma espécie de “dicção lírica intimista” (SECCO, 2014), em que o sujeito 

poético assume a voz no singular aderindo um tom mais pessoal ao texto. Tal aspecto figura-

se como uma prática recorrente na escrita da autora e não se limita à tentativa de descrever 

tensões emocionais próprias. Pelo contrário, em seus apelos líricos cabe uma pluralidade, 

que compõe o mosaico étnico guineense. Em “Palestra sobre lírica e sociedade” (2006), 

Adorno desconstrói a visão simplista difundida pelo senso comum e até por alguns 

especialistas, de que o lirismo se opõe ao social, pontuando que “[...] a exigência da palavra 

virginal [feita à lírica] é em si mesma social” (ADORNO, 2003, p. 68-69). Seguindo essa 

lógica, a lírica não vira as costas para a sociedade, pelo contrário, a sua essência é social. 

Nesse sentido, os apelos líricos de Odete problematizam assuntos que envolvem o quadro 

sociopolítico do seu país. Vejamos o poema “À minha musa”:  
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Obrigada por esta dor 

Por este desespero 

Esta voz gritante 

Ecoando em mim 

 

Obrigada por este momento de angústia 

Por esta raiva de ser Mulher 

Esta luz 

Obrigada por este silêncio 

Meu refúgio 

 

(SEMEDO, 1996, p. 99) 

 

 Nesse texto, há uma interessante reflexão sobre o lugar ocupado pela mulher na 

sociedade guineense, mas isso só fica claro a partir da segunda estrofe. Se isolarmos o 

primeiro agrupamento de versos, identificamos uma escrita que, de certa forma, exaltaria o 

sentimento de aflição da voz poética em face das implicações sociopolíticas. Somente a partir 

da segunda seção do poema que essa crítica se torna mais transparente, especificamente a 

partir do verso “Por esta raiva de ser Mulher”, que revela o real motivo da “dor”, do 

“desespero e da “voz gritante” do sujeito poético, evidenciados na primeira estrofe. Nesse 

verso, é curioso, ainda, o emprego do vocábulo “Mulher”, aplicado em sua forma singular e 

com a inicial maiúscula, sugerindo uma ideia de totalidade. Com isso, notamos que Odete 

põe em cena a realidade de opressão vivida pelas mulheres guineenses, independente das 

categorias estruturais de raça ou classe que as diferem, o que também não deixa de ser uma 

discussão sociopolítica. 

Nessa mesma linha de pensamento, a respeito da condição da mulher, outra questão 

a ser pensada por nós seria a escolha das palavras que compõem o poema, pois determinados 

vocábulos nos sugerem uma interpretação mais ampla do texto. Isso fica claro se nos 

atentarmos para a palavra “obrigada”, cuja flexão de gênero já indica que a voz é a de um eu 

lírico feminino. Este vocábulo aparece três vezes sob o mesmo contexto dentro do discurso, 

aplicado com valor interjetivo, expressando gratidão, mas, convém lembrar que, se 

buscarmos uma ressignificação, esse mesmo vocábulo também pode designar um indivíduo 

que está submetido a uma obrigação. Sob este prisma, outra interpretação a ser pensada seria 

a de um sujeito poético forçado a agir contra a sua vontade, reduzido a uma condição que 

lhe é imposta, e, que, por isso, se vê pressionado/coagido pela “dor”, pelo “momento de 

angústia” e pelo “silêncio”, que o intimida. 

 Não é demais lembrar que, ainda hoje, ser mulher na Guiné-Bissau é estar submetida 

a inúmeras formas de violências. Manuela Borges, no artigo “Educação e género: assimetrias 

e discriminação na escolarização feminina em Bissau” (2007), defende que: 
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[E]sta marginalização [que valoriza relativamente mais os homens que as 

mulheres, restringidas à vida doméstica e privada] não é produto de uma qualquer 

vaga e imprecisa “tradição africana”, mas que resulta de fatores histórico-

culturais, tais como a interacção entre as práticas patriarcais europeias e as 

africanas, que se reforçaram mutuamente, tendo resultado no enfraquecimento do 

estatuto e autonomia social feminina [...] (BORGES, 2007, p. 73). 

 

A investigadora justifica que a assimetria social entre homens e mulheres na Guiné-

Bissau decorre, dentre outros fatores, da influência recíproca de valores patriarcais da cultura 

europeia e de algumas culturas africanas. Numa interpretação equivocada, acredita-se que a 

marginalização da mulher guineense é produto de uma possível “tradição africana”, o que 

está incorreto. Primeiro, porque não se deve generalizar, pois “[n]ão há uma África, não há 

um homem africano, não há uma tradição africana válida para todas as regiões e todas as 

etnias (BÂ, 2003, p. 14). Segundo, porque estudos demonstram que na cultura de 

determinados grupos étnicos da Guiné-Bissau, a mulher é figura central na organização 

social, ela é “vista com maior realidade, libertada da visão equivocada de mera reprodutora” 

(ibidem, p. 11), como é o caso dos bijagós16, marcado por um regime feminino matrigestor.  

O campo literário guineense é um reflexo dessa disparidade social, tendo em vista 

que a presença de escritoras ainda é muito reduzida, e um dos motivos para essa realidade é 

a impossibilidade de acesso das mulheres à educação. Quando se fala de literatura guineense 

o nome de Odete Semedo prevalece, ela é “a principal, mas não a única [mulher escritora 

guineense]” (AUGEL, 2007, p. 102). Nessa lógica, pensar o lugar de Odete dentro desse 

panorama literário, é refletir, também, sobre o lugar do feminino e sobre como a sua escrita 

vai desestruturar uma organização firmada por escritores-homens. De acordo com Nazareth 

Fonseca: 

[A] presença da mulher no exercício da escrita literária propiciou a emergência 

de uma outra voz que, produzindo-se em lugares de tensão – e estamos nos 

referindo particularmente à tensão implantada pela colonização – pôde transpor 

para o texto sentimentos reprimidos, aspirações e desejos, alterando, por isso, a 

voz masculina que se fazia ouvir com maior insistência na literatura produzida 

nos países africanos de língua portuguesa desde o século XIX (FONSECA, 2003, 

p. 491). 

 

 A concepção de que trata Fonseca está em concordância com a temática abordada no 

poema “À minha musa”, haja vista que o texto aponta para a maneira como as mulheres são 

 
16 Grupo étnico que habita o Arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau. 
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sujeitadas a diversas formas de violências, dentre elas o silenciamento reservado ao feminino 

no mundo das letras.  

Em No fundo do canto (2007), Odete dá seguimento ao seu trabalho com a poesia, 

renovando a legitimidade da sua escrita com um intenso investimento historiográfico. Nas 

entrelinhas dos versos, a escritora resgata os costumes e tradições dos diferentes grupos 

étnicos da Guiné-Bissau misturados às lembranças de guerra. E apesar de toda a atenção 

dada aos fatores de ordem cultural e política dominantes, há, sobre a sua criação literária, 

uma abertura interpretativa, que realça as dores e os horrores da guerra civil e de como isso 

vai afetar individualmente o sujeito. Seguindo por esse caminho, Odete (re)visita as 

memórias sofridas dos que vivenciaram o conflito, descortinando sentimentos que apontam 

para um momento de rupturas e incertezas. O livro é estruturado em quatro seções que estão 

interligadas: “Do prelúdio”, “A história dos trezentos e trinta e três dias e trinta e três horas”, 

“Consílio dos irans” e “Os embrulhos”, todas contendo em seu bojo poemas que seguem 

uma sequência lógica, em forma de narrativa, nas quais a temática principal é a guerra civil. 

Atenta às problemáticas sociais, a obra foi escrita durante um momento de grande 

instabilidade política na Guiné-Bissau, em meio a uma história de sangues e golpes que já 

eram posteriores à independência. De maneira muito específica, podemos dizer que, neste 

livro, Odete mergulha no eu como forma de proteção, de encontrar força interior para vencer 

toda a situação adversa produzida pela guerra. Assim, notamos que a escritora aposta em 

composições mais intimistas, acionando novas estratégias representacionais que evidenciam 

o desencanto pós-colonial, o lugar que foi destruído pela guerra e, ao mesmo tempo, o lugar 

que se vai tornar um refúgio. É recorrendo ao trágico que será poetizada a catástrofe e todos 

os sentimentos oriundos dela. 

Abrindo o caminho para o livro, tal como uma epígrafe, Odete seleciona trechos do 

poema “No fundo de mim mesmo...”, de Amílcar Cabral. Ao nosso ver, esse poema se faz 

imperativo, por isso, acreditamos que ele precisa ser citado por inteiro: 

No fundo de mim mesmo 

eu sinto qualquer coisa que fere minha carne, 

que me dilacera e tortura … 

 

… qualquer coisa estranha (talvez seja ilusão), 

qualquer coisa estranha que eu tenho não sei onde 

que faz sangrar meu corpo, 

que faz sangrar também 

a Humanidade inteira! 
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Sangue. 

 

Sangue escaldante pingando gota a gota 

no íntimo de mim mesmo, 

na taça inesgotável das minhas esperanças! 

Luta tremenda, esta luta do Homem: 

E beberei de novo – sempre, sempre, sempre – 

este sangue não sangue, que escorre do meu corpo, 

 

este sangue invisível – que é talvez a Vida! 

 

(CABRAL, 1990, p. 38) 

 

Como em um mergulho introspectivo, o sujeito poético volta o olhar para dentro de 

si, em uma tentativa de descobrir aquilo que sente, que o “dilacera e tortura”. De acordo com 

ele, há uma “qualquer coisa estranha” a qual desconhece, mas que o faz sangrar e também 

“a Humanidade inteira!”. Segundo nossa perspectiva, essa coisa estranha são as marcas/os 

ferimentos deixados pelas relações de poder estabelecidas com a colonização, que afetam 

não apenas o continente africano, mas o mundo inteiro. Nesse sentido, fica nítido o desejo 

de emancipação, que aflora sensivelmente pelo poema. No texto, ao nosso ver, há um 

desenvolvimento que se divide da seguinte forma: 1º - nos dois primeiros parágrafos, Cabral 

medita a respeito do processo colonial português, descrevendo-o, de maneira figurada, como 

uma ferida; 2º - a partir do terceiro parágrafo, o poema atrai a atenção para as consequências 

desse processo, sendo atribuída a forma de sangue. Sabe-se, em um sentido biológico, que o 

sangue é um fluido corporal responsável por transportar nutrientes a todos órgãos do corpo, 

no poema, ele surge como metáfora da própria vida. Tal como uma ferida aberta, esse sangue 

escorre pelo corpo do eu lírico dando luz à violência promovida pelos colonizadores 

europeus e, de modo simultâneo, um comprometimento com as utopias de libertação, um 

engajamento revolucionário. O eu lírico afirma que o sangue faz falta ao seu corpo, afinal, 

talvez, ele é “a Vida”, mas, ao mesmo tempo, ele é a “taça inesgotável das minhas 

esperanças!”, demonstrando anseios e desejos que apontam para uma poesia de combate. 

Portanto, é com esse sentimento de esperança, inspirada pelas palavras do “pai da nação”, 

que Odete tenta resumir a motivação da sua obra, do seu “canto”. De acordo com Mikel 

Dufrenne, “o poeta é estimulado pelos outros – pela poesia, por intermédio dos outros poetas 

– a produzir, por sua vez, uma obra singular (DUFRENNE, 1969, p. 9-10). Dito de outra 

forma, não é sem motivo a escolha de Odete, pois, apesar do tratamento estético ser diferente, 

a sua poesia é um modo de dar seguimento às ideias de Amílcar. A escritora não é 
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revolucionária como grande parte dos poetas que vieram antes dela, mas a sua escrita segue 

na busca por uma nação que ainda não se constituiu. 

Vejamos o poema “Do prenúncio aos factos”:  

Tudo virou fumaça 

tudo foi virando nada 

o feito em coisa alguma 

bianda de homens sem rosto 

 

Um mundo de promessas 

foi deixado pra trás 

caminhos tortuosos 

abrindo-se em narinas 

de outros cheiros 

não os da podridão 

dos falsários 

 

(SEMEDO, 2007, p. 68) 

 

No poema, prevalece um cenário que remete à destruição, a julgar pelos dois primeiros 

versos: “Tudo virou fumaça/Tudo foi virando nada”. A repetição da palavra “tudo” 

intensifica a ideia de que o complicado processo de luta pela independência foi perdido, 

ficando o país reduzido à “fumaça” e ao “nada”. De modo geral, a primeira estrofe funciona 

como um grande resumo do momento guineense, em que o sujeito poético detalha o fim da 

guerra civil e todas as mudanças decorrentes desse evento. Em apenas quatro versos, Odete 

consegue traduzir para o leitor os impactos da guerra sobre território, e esse trabalho é 

realizado por meio de uma linguagem poética intensamente sinestésica, a começar pela 

palavra “fumaça”, que possui em seu bojo semântico a noção de asfixia/sufocamento, 

podendo ser compreendida, de maneira figurada, como a anulação da liberdade desse sujeito. 

A partir da segunda estrofe, verificamos que a voz poética se encontra em estado de disforia, 

testemunhando, em tom de desesperança e tristeza, as promessas não cumpridas com a 

independência e desvelando que, por isso, os caminhos tornar-se-ão “tortuosos”. Nesse 

sentido, verificamos que há uma alusão ao momento histórico, mas ele é figurado com base 

na experiência olfativa do sujeito poético, o qual evoca alegóricas imagens que lembram os 

governos posteriores à libertação colonial. Aqui, o cheiro percebido pelo sujeito não diz 

respeito apenas ao estado de pobreza que o país enfrenta, mas refere-se aos “falsários”, os 

representantes políticos. Em O poder das culturas africanas (2020), Toyin Falola declara 

que: 
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Como uma extensão do período colonial, a era pós-colonial preserva muito dos 

legados e culturas políticas da primeira metade do século XX. Os líderes africanos 

ainda precisam superar a arrogância e os problemas associados ao colonialismo; 

ao invés eles agregaram novos problemas (FALOLA, 2020, p. 29). 

 

De modo parecido, Appiah afirma que, “[a]o herdarem o aparelho de Estado colonial, 

os governantes pós-coloniais herdaram às rédeas do poder” (APPIAH, 1997, p. 230), com 

isso, as administrações políticas de muitos países africanos reproduziram, no pós-

independência, os moldes decorrentes da colônia, buscando alcançar apenas vantagens 

pessoais e deixando de lado o interesse da população. Assim, os nacionalismos heroicos 

cedem lugar a um olhar melancólico, que vai atravessar os poemas.  

Sem utopias e num tom frequentemente melancólico, a poesia de Odete surge como 

uma forma para escapar de uma situação turbulenta. A escritora transfigura para o papel as 

suas dores e angústias e o resultado desse trabalho é o que podemos chamar de uma poesia 

melancólica, que, de alguma forma, denuncia os traumas de uma sociedade que vivencia o 

caos na sua acepção mais dolorosa. Por isso, em seus textos, é recorrente a presença de um 

sujeito poético abatido, depressivo e nostálgico, que é capaz de representar o 

descontentamento acumulado em um contexto pós-colonial. Em sua forma mais espontânea, 

a melancolia escorre pelo texto; ela não é o assunto central, mas a tonalidade atribuída a ele, 

o seu ritmo, o impulso que conduz a escritora no seu processo de criação, o elo entre a voz 

poética e o leitor. Não há um elemento específico que determine essa poesia como 

melancólica, isso porque a melancolia surge de forma voluntária e despretensiosa, é como 

se ela circulasse pelos versos e, em momentos específicos, na sua efemeridade, direcionasse 

o leitor à reflexão. Em No fundo do canto (2007), as imagens poéticas vão se organizando 

de maneira orgânica e a melancolia se instala no corpo do texto por meio da voz poética, que 

se deixa sensibilizar. O poema “As minhas lágrimas” revela essa dicção melancólica, 

proveniente do cenário de ruínas que intimida o sujeito poético: 

 

As minhas lágrimas 

escapuliram 

esboçaram 

no chão do meu rosto 

um fio de mágoa profunda 

queimando 

bem fundo 

 

Nenhum grito... 

nenhum gemido... 
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palavra nenhuma 

letra alguma 

jamais traduziu  

tanto sofrer 

os olhos sentiram 

a minha gente viu 

E eu? 

E eu? 

 

(SEMEDO, 2007, p. 81) 

 

 

Neste caso, os versos retratam a aflição do sujeito frente à experiência de guerra. A 

voz poética manifesta a impossibilidade de reproduzir, por meio da linguagem, aquilo que 

só quem vivenciou esse momento de extrema dor e sofrimento pode descrever. Aqui, 

chamamos a atenção para as palavras “lágrimas”, “mágoa”, “gemido” e “sofrer”, 

representando a tristeza profunda que desprende dos versos. Além disso, o que nos parece 

interessante, é notar como o poema se constrói melancolicamente, atuando como via de 

acesso para uma reflexão sobre o cotidiano da sociedade guineense, ou seja, mesmo 

aparentando ser simples, o poema é maravilhosamente complexo, com conteúdo 

melancólico/depressivo e social atuando simultaneamente. 

Freud caracteriza a melancolia da seguinte forma: “um desânimo profundamente 

doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, 

inibição de toda atividade e um rebaixamento do sentimento de autoestima” (FREUD, 2011, 

p. 47), estando diretamente relacionada ao luto e à depressão. Para ele, a melancolia é um 

sentimento que surge quando o sujeito sofre uma perda muito grande. Ao que parece, 

inicialmente, a voz que fala nos poemas de Odete encontra-se de acordo com as 

características apresentadas pelo neurologista checo, isso porque ela “grita” as suas 

frustrações pessoais, a sensação de preocupação, o medo e a apreensão, que aduzem à 

insatisfação do povo guineense com a condição do seu país num cenário pós-73 e pós-guerra 

civil. Entretanto, afastando-se da visão freudiana, Walter Benjamin, ao invés de estudar a 

melancolia apenas como um luto, uma forma de evasão por causa da perda, ele destaca que 

ela [a melancolia] está ligada à alegoria e de que há uma indignação por detrás desse 

conceito. Carmen Secco destaca que “[o] ponto de vista melancólico, “melancolérico”, 

segundo a filosofia benjaminiana, pressupõe a indignação e a divergência de quem não 

concorda com a realidade social em que se encontra inscrito” (SECCO, 2008a, p. 110). 

Assim, revelando-se com um conteúdo melancólico, os poemas de Odete funcionam como 
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alegorias que retratam a indignação dos justos, evidenciando questionamentos acerca do que 

foi consagrado pelo discurso histórico. 

Voltando ao poema, o último verso, “E eu?”, encena um autoquestionamento 

evocado pelo eu lírico, sugerindo uma indagação ao mesmo tempo pessoal e coletiva. 

Novamente, neste caso, o “eu” acaba por se desdobrar em um “nós”, “promovendo uma 

compreensão sensível do passado e preenchendo lacunas na memória coletiva da Guiné-

Bissau” (CALADO, 2016, p. 122). O leitor, por sua vez, é conduzido a partilhar 

emocionalmente com o sujeito poético as memórias dolorosas do conflito. Assim, observa-

se que, é só por meio da poesia que se torna possível “dizer o que se encontrava reprimido”, 

ou seja, a escrita se torna um recurso de libertação, uma “catarse emancipatória” (AUGEL, 

2007c, p. 197), que auxilia o sujeito na cicatrização de feridas causadas pelos traumas. E a 

nossa tarefa enquanto leitores é “[t]entar captar o momento em que o acontecimento factual 

(a guerra e depois) e o acontecimento estético (o poema) se cruzam e se tornam 

indissociáveis” (ibidem, p. 187). 

Em uma interpretação epistemológico-crítica, realizada a partir da filosofia de Walter 

Benjamin, a metáfora da constelação assume um lugar importante. Em prefácio à obra 

Origem do drama barroco alemão (1984), o pensador alemão chama atenção para a 

associação que há entre os componentes (as estrelas) e o conjunto (o agrupamento constelar 

ilustrado pelas linhas imaginárias). Em outras palavras, esse pensamento se assemelha a um 

elo, que não se define apenas pela proximidade entre as estrelas, mas pela possibilidade de 

sentido atribuído ao conjunto. A necessidade de recorrer a essa ideia deve-se ao fato de que 

os possíveis momentos da literatura guineense apresentados nessa seção, muito se 

assemelham à representação da constelação benjaminiana. É como se os momentos/as 

estrelas se unissem para formar um sistema/uma constelação, dando origem ao que hoje 

podemos chamar de literatura guineense. Entretanto, cabe lembrar que cada estrela 

desempenha um papel importante na organização do conjunto, e que não necessariamente 

precisaríamos de um conjunto para reafirmar o valor desses escritos. 

Obviamente, sabemos que a literatura guineense continua em constante 

transformação, e de acordo com as características presentes na poesia de Odete Semedo, 

percebemos alguns desvios temáticos, que são específicos do fazer poético da escritora, mas 

que não deixam de herdar traços que são característicos de uma literatura afinada com o 

compromisso político e social. Como verificamos, Odete recorre a uma série de recursos 

literários, na tentativa de descrever as dominantes afetivas presentes na estrutura 

sociopolítica de uma Guiné-Bissau fraturada pela guerra. Assim, observamos um 
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entrelaçamento de temas, que ora se assemelham ora destoam, possibilitando a construção 

de novos sentidos para o texto literário e de distintas reflexões sobre ele.  
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3. NAS MARGENS DOS AFETOS 

 

 

Cada poema é um objeto único, criado por uma “técnica” que morre 

no momento exato da criação. A chamada “técnica poética” não é 

transmissível porque não é composta de receitas, e sim de invenções 

que só servem a seu criador. 

Octavio Paz17 

 

Sabe-se que é por intermédio da relativização do caráter cientificista da história, 

como disciplina, do século XX, que se torna possível relacionar os discursos histórico e 

literário. Por esse motivo, enquanto leitores, forçosamente, apreciamos a poesia guineense à 

sombra do que foi consagrado por esse olhar. Pensamos que o círculo acadêmico deva, 

sempre que possível, reconhecer essa diligência histórica, entretanto, não devemos esquecer 

de que essas produções condensam uma carga afetiva. 

A epígrafe de Octavio Paz, que encabeça este capítulo, chama a atenção para o 

processo de criação do poema. Segundo o escritor mexicano, o texto poético é uma 

manifestação única, criada a partir de uma “técnica” que se perde no instante em que ele é 

concebido. Avaliamos que nada disso é exclusividade da poesia, mas, a partir do exposto, 

podemos considerar a produção poética não se dá apenas com base em um método 

exclusivamente racional e lógico, isso porque há, nesse processo, um componente que 

impulsiona o poeta a escrever sobre um dado assunto. De modo muito parecido, em O estudo 

analítico do poema (2006), Antonio Candido declara que a poesia “é tomada como a forma 

suprema de atividade criadora da palavra” (CANDIDO, 2006a, p. 19). Essa criação, via de 

regra, procede de “intuições profundas [e] dão acesso a um mundo de excepcional eficácia 

expressiva” (ibidem). Diante disso, é pertinente afirmar que a poesia é, antes de tudo, uma 

questão afetiva. O poeta, munido de conhecimentos pré-armazenados e de sentimentos, não 

escreve sobre algo aleatório, porque o material por ele manuseado é, de certa forma, algo 

marcado em sua vida/sua memória, por isso, o interesse em recriar, sob a forma de poesia, 

aquilo que o afetou. Seguindo essa linha de raciocínio, para nós, aquilo que Paz denomina 

“técnica poética” e Candido, “intuição profunda”, avaliamos se tratar do afeto. 

O afeto é um assunto de pouca recorrência quando associado aos estudos literários, 

principalmente no que diz respeito à literatura guineense, por isso o tomamos como linha de 

costura para o desenvolvimento desta pesquisa. Devido a sua natureza complexa e muitas 

vezes ambígua, optamos por iniciar este capítulo traçando um panorama teórico-crítico que 

 
17 PAZ, 2012, p. 25. 
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dê conta de compreendê-lo sob diversas noções e conceitos, demonstrando que a sua 

retomada é um fator potencial para se pensar a poesia de Odete Semedo. Na nossa 

concepção, os afetos sempre pertenceram ao campo do sensível, o que não é um equívoco; 

contudo, ao esbarrar com abordagens crítico-filosóficas modernas e contemporâneas, 

entendemos que a afetividade humana contém em si uma interpretação muito mais ampla.  

Iniciamos, então! 

Factualmente, sabemos que o pensamento ocidental desassociou a razão da emoção. 

O processo de isolar esses dois domínios foi fortemente influenciado pelo cartesianismo, 

movimento que sugeriu uma doutrina filosófica na qual mente e o corpo físico estão 

completamente separados. Essa ideia foi um dos recursos usados pelos colonizadores no 

processo de ocupação territorial e exploração econômica do continente africano, rotulando 

os povos de África como seres dotados exclusivamente de emoção e atribuindo o 

conhecimento apenas ao homem europeu.  

O conceito de afeto, alvo de discussão do filósofo holandês Baruch Spinoza, contesta 

a dicotomia apresentada por Descartes, encaminhando-se por uma reflexão que coloca em 

xeque o dualismo substancial entre corpo e alma, provando que o homem sente e pensa de 

forma recíproca, haja vista que a mente humana é uma extensão do corpo. Dessa forma, 

percebemos que não há uma oposição entre razão e emoção, tal como o cartesianismo 

determinou. Assim, o sentir e o pensar podem ser vistos, portanto, como atributos 

entrelaçados, que se complementam; “e, às vezes, atravessar essa fronteira na qual sentir e 

pensar se fundem: isso [também] é poesia” (PAZ, 1994, p. 6). Esse é um ponto fundamental, 

pois, com base nessa visão, as percepções e a transfiguração poética do real não podem mais 

ser observadas como resultado de ilusões ou mentiras, tal como o pensamento cartesiano 

pregava, pois há um jogo de vinculação entre a razão e o que é da natureza emocional. 

Preliminarmente, antes de adentrar na abordagem sobre os afetos. elaborada por 

Spinoza, optamos por recorrer ao posicionamento de outro filósofo: Friedrich Nietzsche, 

que, em Genealogia da moral: uma polêmica (1998), assim escreve:  

 
De agora em diante, senhores filósofos, guardemo-nos bem contra a antiga, 

perigosa fábula conceitual que estabelece um “puro sujeito do conhecimento, 

isento de vontade, alheio à dor e ao tempo”, guardemo-nos dos tentáculos de 

conceitos contraditórios como “razão pura”, “espiritualidade absoluta”, 

“conhecimento em si” (...). Existe apenas uma visão perspectiva, apenas um 

“conhecer perspectivo”; e quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, 

quanto mais olhos, diferentes olhos soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais 

completo será nosso “conceito” dela, nossa “objetividade”. Mas eliminar a 

vontade inteiramente, suspender os afetos todos sem exceção, supondo que o 
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conseguíssemos: como? – não seria castrar o intelecto?... (NIETZSCHE, 1998, 

p. 109). 

 

 

Mesmo que em alguns aspectos as ideias de Nietzsche sejam diferentes às de 

Spinoza, ele também reconhece os afetos como um elemento potencial para a produção de 

um contramodelo filosófico. Crítico do modelo objetivista, para ele, os afetos e as paixões 

conduzem ao conhecimento, a partir dos quais conseguiríamos chegar a uma apreciação mais 

ampla sobre determinada questão. Nesse sentido, o afeto não é um fator negativo em relação 

a razão. Ocorre que, quando as entidades afetivas são consideradas, somos levados a agir 

racionalmente, o que amplia o nosso horizonte de reflexão. 

Partindo de uma divisão que posiciona a África em um sentido oposto ao Ocidente, 

ainda hoje, enquanto ocidentais, somos controlados por um pensamento que tenta banir os 

afetos de qualquer relação com o conhecimento, desligando-os de uma perspectiva lógica e 

vinculando-os apenas ao enfoque do sensível/do subjetivo. Para o senso comum, ser afetivo 

é ser movido pelos sentimentos, o que seria um obstáculo para se chegar à razão. Esse 

pensamento, comum à maioria das pessoas, também considera o afeto como uma 

denominação atribuída apenas a elementos prazerosos, como a alegria e a esperança, mas 

não é só isso. Na verdade, afeto está ligado ao verbo “afetar”, isto é, aquilo que move o ser, 

seja de forma positiva ou negativa; deste modo, os desafetos, como é o caso da tristeza, o 

ódio e o medo, também integram a discussão sobre a afetividade humana. Observado por 

esse ângulo, descartamos, então, a visão equivocada do afeto como um rompante passional, 

associado apenas a um éthos de amor, e passamos a vê-lo em um sentido mais abrangente. 

Contrária à lógica ocidental, que opõe mente e corpo, em uma cosmovisão africana, 

a compreensão dos afetos tende a ser muito diferenciada. Segundo Muniz Sodré (2017), os 

africanos não têm, de uma maneira geral, a ideia de bipartição com a sua corporeidade, isso 

porque não há um limite tão grande entre razão e emoção. Para eles, tudo está interligado, 

por isso, os seus corpos não são individualizados nem repartidos, mas funcionam como um 

todo, e esse corpo detém uma importância central como produtor de sentido e conhecimento.  

A exclusão do corpo tornou-se um requisito para o pensamento ocidental. Culturas 

corporizadas, influenciadas instintivamente pelos afetos, como é o caso das culturas 

africanas, estariam afastadas da razão. Contudo, é notável que essas outras formas de 

pensamento, alicerçadas principalmente na relação do homem com o mundo por via da 
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emoção e da razão intuitiva18, são importantes na medida em que percebemos a produção de 

um conhecimento racional e filosófico. 

A deslegitimação do pensamento racional no continente africano é fruto de um 

processo racial que considera desprovido de capacidade intelectual o que é produzido pelo 

negro. Achille Mbembe, em Crítica da razão negra (2018), discute como a ideia sobre a 

África e do que é ser negro são pensamentos que se revelam como uma contraface das 

práticas coloniais. O autor recorda que as experiências coloniais em África possuíam como 

argumento a seguinte especulação: 

 

[E]xistiriam dois tipos de sociedades humanas – as sociedades primitivas [de que 

fazem parte os africanos], regidas pela “mentalidade selvagem”, e as sociedades 

civilizadas [dos brancos], governadas pela razão e dotadas, entre outras coisas, 

do poder conferido à escrita. À mentalidade dita selvagem faltaria aptidão para 

os processos racionais de argumentação. Não seria lógica, mas “pré-lógica” 

(MBEMBE, 2018, p. 85). 

 

 

O ponto de vista defendido pelo filósofo camaronês se assemelha ao que é examinado 

por Carlos Lopes, no livro Compasso de espera: o fundamental e o acessório na crise 

africana (1997). De acordo com Lopes, as heranças do colonialismo impactaram diretamente 

na autoestima dos povos colonizados; e a tentativa de rebaixar os saberes dessas sociedades 

a produto, apenas, do domínio emocional, é um dos fatores que resultou em um sentimento 

de derrota dos africanos, ao qual o autor denomina afro-pessimismo.  

Em Amkoullel, o menino fula (2003), Amadou Hampâté Bâ desenvolve uma análise 

precisa a partir de uma experiência africana que lhe é própria, demonstrando a importância 

da transmissão de conhecimento por meio da oralidade. Além disso, no livro, o escritor 

malinês chama a atenção para o fato de que os conhecimentos transmitidos de forma oral 

são construídos a partir um saber tradicional, em que o componente afetivo é altamente 

considerável. De acordo com ele:  

 
Certamente, esta não é uma lógica muito cartesiana. Mas para [os anciãos dos 

povos fula e bambara], sobretudo para os “homens do conhecimento” (..), a lógica 

apoiava-se em outra visão de mundo, em que o homem se ligava de maneira sutil 

e viva a tudo que o cercava (BÂ, 2003, p. 31). 

 

 

 
18 Termo usado por Léopold Senghor para se referir a um conhecimento intuitivo, que permite uma 

compreensão integral do mundo.  
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Desviando da prática ocidental, que insiste em diferenciar a razão da emoção, parece-

nos, de acordo com os argumentos de Hampâté Bâ, que em uma concepção africana, a visão 

de mundo não estabelece graus de importância entre mente e corpo / razão e emoção / espírito 

e matéria tal como o Ocidente formaliza, o que nos permite entender a vida de uma forma 

integrada, onde as coisas interagem, afetando-se e influenciando-se.  

Não integra o propósito da nossa pesquisa uma longa discussão sobre essas 

dicotomias, mas é essencial uma breve abordagem, porque, neste trabalho, seguimos a linha 

filosófica desenvolvida por Spinoza, que, apesar de ser um teórico ocidental, é contrário à 

tradição filosófica de sua época, que opunha razão e emoção, o que talvez demonstre uma 

aproximação com perspectivas mais tradicionais/mais endógenas da África, onde esses dois 

campos não são vistos de maneiras tão estanques.  

 Em sua Ética (2017), Spinoza apresenta uma interessante reflexão a respeito da 

origem e da natureza dos afetos. Notamos que a intenção do filósofo é realizar um estudo 

profundo, procurando entender, com alto grau de complexidade, a relação entre os afetos e 

o modo de vida dos homens. Para isso, empregando proposições contínuas e diretas, ele 

constrói uma verdadeira “ciência dos afetos”, que acompanha leis comuns da natureza e 

questões que estão para além dela. Nas primeiras páginas da Parte III do livro, deparamo-

nos com a seguinte passagem: 

 

Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é 

aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias 

dessas afecções. 

Explicação. Assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas 

afecções, por afeto compreendo, então, uma ação; em caso contrário, uma paixão 

(SPINOZA, 2017, p. 163).  

 
 

De acordo com a definição do filósofo, os afetos são pulsões que atingem a mente e 

o corpo de maneira simultânea, impactando tanto o espírito como a matéria. Essa alegação 

sugere que ninguém consegue viver plenamente só pela razão, porque a mente esbarra no 

que é produzido pelo corpo, isto é, nas sensações, paixões e desejos.  

Caracterizado como uma reação humana, o afeto é aquilo que abala o ser de maneira 

profunda, a ponto de estimular a reflexão, permitindo que o indivíduo saia de uma 

determinada ordem; é uma força que vai se manifestar de duas maneiras: expandindo ou 

contraindo a nossa vontade de agir. Diante disso, é fundamental reconhecer a maneira como 

afetamos e como somos afetados pelo o que nos cerca, uma vez que a nossa relação com o 

mundo é definida afetivamente.  
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Para dar seguimento a nossa abordagem, é necessário que dentro do quadro teórico 

desenvolvido por Spinoza, algumas questões sejam categorizadas, e a principal delas é a 

diferença entre afeto e afecção.  

O afeto é a passagem de um estado a outro, podendo aumentar ou reduzir a nossa 

disposição para realizar algo. Ao ser afetado, a potência de ser e agir do corpo (e a ideia 

disso na mente) passa por um processo de variação, saindo de uma perfeição menor para 

outra maior, ou o inverso. Quando a potência de agir do corpo aumenta/expande, significa 

que o corpo está em busca de uma perfeição maior, isto é, produzindo alegria; caso contrário, 

passa à uma perfeição menor, posição em que são geradas as tristezas. À luz da teoria do 

mencionado filósofo, Carmen Secco escreve que “os afetos são provocados por algo interno; 

encontram-se na dimensão do sensível, das pulsões, dos desejos, das paixões, atuando ao 

mesmo tempo, sobre o corpo e a alma” (SECCO, 2014, p. 14).  

A afecção, por sua vez, deve ser compreendida como o contato estabelecido entre 

um corpo e outro. Em uma interpretação deleuziana dos conceitos elaborados por Spinoza, 

“[a afecção] remete a um estado do corpo afetado e implica a presença do corpo afetante, ao 

passo que [afeto] remete à transição de um estado a outro, tendo em conta a variação 

correlativa dos corpos afetantes (DELEUZE, 2002, p. 56). Isso quer dizer que a afecção é 

instantânea, ela opera como um corte, e é esse corte que vai fazer a nossa capacidade de agir 

variar; variação essa que é o afeto propriamente dito. 

Para tentar refletir acerca dessa questão, reconheçamos que ao ler um poema, 

determinado leitor tenha sido abalado por um sentimento de tristeza. Neste caso, a tristeza é 

uma afecção, pois é o modo de sentir que se manifestou em forma de emoção/sentimento. 

Para ocorrer, foi necessário o contato do leitor com uma causa externa, o poema, que operou 

nele uma variação, exigindo a diminuição da sua potência, ou seja, que o seu corpo passasse 

de uma perfeição maior para outra menor, gerando, por consequência, a tristeza. Talvez seja 

um exemplo simples, mas ele revela como os fatores externos se impõem sobre o corpo 

físico, produzindo uma determinada afecção.  

Na ética espinosana, quando não somos a causa total dos nossos afetos, mas apenas 

uma parcela, significa que outro corpo é causa necessária para que eles ocorram. Isso mostra 

que o mundo se impõe sobre os nossos corpos, afetando-nos de forma positiva ou negativa. 

É quando surgem as paixões, também denominadas de afetos passivos. Vulgarmente, a 

paixão é considerada aquilo que “cega”, no entanto, George Bataille possui uma ideia 

completamente diferente. Para ele, o erotismo, que reúne as paixões, “é na consciência do 
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homem aquilo que põe nele o ser em questão” (BATAILLE, 2013, p. 56). Sendo assim, a 

paixão estaria na esfera dos afetos, abalando profundamente o ser. 

Marilena Chaui declara que as paixões “não são vícios nem pecados nem desordem 

nem doença, mas efeitos necessários do fato de sermos uma parte finita da Natureza, 

circundados por um número ilimitado de outras que, mais poderosas e mais numerosas do 

que nós, exercem poder sobre nós” (CHAUI, 2000, on-line). Esses afetos sofrem constantes 

variações e o homem não deve se sujeitar a eles. 

Se prestarmos atenção no desenvolvimento da argumentação de Spinoza, 

perceberemos que um indivíduo apaixonado não é livre, porque ele é movido por desejos e 

sentimentos que o imobilizam, conduzindo-o à servidão. Porém, terminado o ímpeto de 

alienação, as paixões estimulam o indivíduo à rebeldia, à transgressão e à tomada de 

consciência, permitindo que ele alcance a liberdade. Para nós, é exatamente neste ponto que 

está a chave de leitura para teoria de Spinoza: transformar as nossas paixões em ações, para 

que, dessa forma, possamos sair de um estado de servidão para a liberdade. 

Novamente, Chaui alerta que: 

 

[A] liberdade não é o poder da vontade para extirpar os afetos, nem para escolher 

entre alternativas contrárias, mas a aptidão do corpo e da mente para o plural 

simultâneo. 

É isto a liberdade: reconhecer-se como causa eficiente interna dos apetites e 

imagens, dos desejos e ideias, afastando a miragem ilusória de uma vontade que 

escolhe entre fins possíveis ou segundo causas finais externas (CHAUI, 2000, on-

line) 

 

 

A liberdade é, portanto, ter um corpo disposto a afetar e ser afetado de diversas 

maneiras simultaneamente, seria isso a “felicidade suprema”. Nesse sentido, verificamos que 

ser livre está diretamente relacionado aos afetos. Dessa forma, quando reconhecemos a 

atividade afetiva em nós, saímos em busca uma vida ética. 

Tendo como base as conceituações apresentadas pelo filósofo holandês, sensações, 

emoções e sentimentos não devem ser interpretados como afetos, pois são afecções; são 

respostas do que é produzido pelos afetos. Avaliamos que, quando as afecções se 

transformam em poesia, temos a poética dos afetos, que é o resultado daquilo que nos afetou 

e, também, o modo como o sujeito poético responde diante das pressões sociais e 

existenciais. Nesse sentido, enxergamos a necessidade de atentar para a maneira como os 

diferentes afetos e afecções possuem um papel importante na produção poética de Odete 

Semedo, desde o processo de criação até a maneira como são representados na pele dos 

poemas. Para isso, consideremos um trecho do poema “Queria ser poeta”: 
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Queria ser poeta 

Cantar 

Sentir 

Chorar 

Queria ser poeta 

E poder cantar 

Quando chora o meu coração 

Chegar à alma 

Quando os ouvidos não escutam  

E a mente não entende 

[...] 

 

Queria ser poeta 

E cantar 

Cantar 

Pelo menos uma vez 

O que é ser poeta! 

 

(SEMEDO, 1996, p. 17) 

 

 

Como vemos, Odete promove uma interessante observação a respeito do que é ser 

um poeta e as suas atribuições, as quais incluem “cantar”, “sentir” e “chorar”; palavras essas 

que estabelecem, de certa maneira, uma associação com o campo dos afetos, pois são reações 

a determinadas afecções. O poema nos mostra que a grande preocupação do sujeito poético 

está no desejo em querer ser poeta, pois isso o permitiria, mediante as palavras, expressar as 

suas emoções. Composto por quatro estrofes, “Queria ser poeta” é o verso que se repete em 

cada uma delas, intensificando a aspiração do sujeito; e quando detemo-nos a ele, 

verificamos uma valorização dada à palavra poética. É sabido que na sociedade 

contemporânea o poeta não é um indivíduo estimado pela maioria das pessoas, pois a poesia 

ainda carrega um estigma de não conduzir o homem a um pensamento verdadeiramente 

reflexivo. Essa inversão de valores deve-se à busca desenfreada por formas materiais de vida, 

que reduzem o sentir a um plano inferior àquilo é instrumento da razão. Entretanto, como 

verificamos, em termos espinosistas, o pensar é formado partir de um sentir, por isso, o 

pensamento poético seria um pensamento preso a um outro efetivamente reflexivo. Nesse 

sentido, Odete, elegendo o verso “Queria ser poeta” a ser retomado em todo o texto, reafirma 

a necessidade e a importância em se fazer poesia, principalmente num momento em que o 

contexto social guineense cobrava dela um posicionamento. Ainda a respeito desse verso, é 

interessante perceber a predominância do tempo pretérito imperfeito – Queria –, reforçando 

a ideia de que o desejo do eu lírico não foi alcançado, ou seja, de que ele ainda não se 

considera um poeta. Soterrado no texto, surgem brechas para uma interpretação da realidade 
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social, em que tal reconhecimento do sujeito poético se integra às preocupações de Odete, 

de converter as suas emoções em poesia, e, nesse movimento, permitir que as suas emoções 

alcancem o leitor, construindo novos espaços de representação.  

 De acordo com o eu lírico do poema atrás citado, ser poeta é “poder cantar quando 

o coração chora”, isso pressupõe, em outras palavras, que ser poeta é celebrar as suas 

emoções em versos. Georges Didi-Huberman, no livro Que emoção? Que emoção! (2016), 

oferece uma interessante apreciação a respeito das emoções. Partindo de uma contraposição 

às ideias de Charles Darwin, para quem a emoção era atributo exclusivo “dos animais, dos 

loucos, dos velhos e das “raças humanas (que têm) poucas semelhanças com os europeus”” 

(DIDI-HUBERMAN, 2016, p. 7), o filósofo francês indaga a natureza das emoções 

humanas, não com o intuito de explicá-las, mas atentando para as perguntas que elas 

sugerem. Nesse sentido, atravessando as diferentes compreensões do que seja a emoção, 

Didi-Huberman conclui que elas são uma espécie de simbologia, que precisam ser 

traduzidas/representadas pelo outro, senão deixam de existir. Para ele: “a emoção é um 

“movimento para fora de si”: ao mesmo tempo “em mim” (...) e “fora de mim” (...). É um 

movimento afetivo que nos “possui” mas que nós não “possuímos” por inteiro, uma vez que 

ele é em grande parte desconhecido para nós” (ibidem, 2016, p. 28). Concordando com o 

filósofo francês, cremos que, o poema atrás citado, nada mais é do que uma transposição, 

para a forma de poesia, de emoções e percepções. Portanto, é um lugar de encontro entre os 

modos de sentir e as palavras, que possibilitam o “movimento para fora”, e, por 

consequência, o surgimento de novas emoções. 

A palavra emoção (do latim emovere), desde a sua origem, possui em seu bojo 

semântico a noção de “colocar em movimento”, por isso, a importância de externar as nossas 

emoções. Nós somos seres de linguagem, o que indica que a nossa vida é organizada a partir 

de dinâmicas relacionais, colocando-nos em contato uns com os outros – que em termos 

espinosistas seria o próprio afeto –. Citando o contemporâneo Gilles Deleuze, Didi-

Huberman adverte que as emoções não são da ordem do eu, mas do evento. Isso implica 

dizer que elas não têm a ver apenas comigo, mas com um agir coletivo, com um cenário 

específico que está para fora de mim. Portanto, sendo a poesia um texto que se manifesta a 

partir de experiências emocionais/afetivas, convém afirmar que ela precisa ser pronunciada 

ao outro, a fim de que seja posta em movimento, tal como sugere o seu sentido etimológico.  

Gilles Deleuze e Félix Guattari defendem que “[a] arte não pensa menos que a 

filosofia, mas pensa por afectos e perceptos” (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 88), e 

acrescentam que os planos artístico e filosófico “desliza[m] um no outro, a tal ponto que 
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certas extensões de um sejam ocupadas por entidades do outro” (ibidem, p. 89). Ao contrário 

da filosofia, que cria conceitos, a arte cria afetos e perceptos. Nesse sentido, estando a poesia 

inserida no domínio das artes, podemos inferir que haja uma correlação entre o campo 

poético e os afetos, cuja zona de atuação é o da “razão sensível”, isto é, um espaço 

“responsável pelo caráter de emancipação da poesia” (SECCO, 2014, p. 18). A poesia está 

no entrecruzamento do racional com o emocional e o seu despertar se dá, efetivamente, no 

campo afetivo. 

Curiosamente, na crônica “Sensibilidade inteligente” (1999), Clarice Lispector tece 

o seguinte comentário:  

 
As pessoas que falam de minha inteligência estão na verdade confundindo 

inteligência com o que chamarei agora de sensibilidade inteligente. Esta, sim, 

várias vezes tive e tenho.  

E, apesar de admirar a inteligência pura, acho mais importante, para viver e 

entender os outros, essa sensibilidade inteligente. Inteligentes são quase a maioria 

das pessoas que conheço. E sensíveis também, capazes de sentir e de se comover. 

O que, suponho, eu uso quando escrevo, e nas minhas relações com amigos, é 

esse tipo de sensibilidade. Uso-a mesmo em ligeiros contatos com pessoas, cuja 

atmosfera tantas vezes capto imediatamente.  

Suponho que este tipo de sensibilidade, uma que não só se comove como por 

assim dizer pensa sem ser com a cabeça, suponho que seja um dom 

(LISPECTOR, 1999, p. 148). 

 

 

No trecho, de maneira muito pessoal, a escritora elucida que faz uso da “sensibilidade 

inteligente” como ferramenta para a sua produção literária. De acordo com ela, inteligência 

e sensibilidade são capacidades atribuídas a quase todas pessoas, todavia, quando ambas as 

habilidades são postas em harmonia, elas conseguem nos guiar à reflexão e à comoção de 

modo simultâneo. Ora, se considerarmos a abordagem de Spinoza, entendemos que, aquilo 

que Clarice denomina “sensibilidade inteligente”, é, na verdade, o afeto, que põe o indivíduo 

em situação de abalo e, ao mesmo tempo, leva-o a uma análise crítica. 

A teoria deleuziana defende que:  

 
[O] artista é mostrador de afectos, inventor de afectos, criador de afectos, em 

relação com os perceptos ou as visões que nos dá. Não é somente em sua obra 

que ele os cria, ele os dá para nós e nos faz transformarmos com eles, ele nos 

apanha no composto (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 207). 

 

 

Com base no exposto, verificamos que o artista é responsável por criar um bloco de 

sensações, no qual afetos e perceptos são armazenados. A ação do criador em estender ao 

outro a oportunidade de experimentar a sua criação, arranca sensações de quem a percebe. 
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Estabelece-se, dessa forma, o contato entre o escritor e o leitor. Por esse motivo, entendemos 

que o poeta, ao materializar seus sentimentos e sensações em um espaço curto de escrita, 

oferece ao leitor a possibilidade de ser afetado por aquilo que ele sentia no instante de 

concepção do poema. Com efeito, ao passar pelo filtro da subjetividade do leitor, outras 

experiências afetivas serão incorporadas ao texto poético. A poesia, então, se inaugura como 

uma espécie de fronteira, no sentido de possibilitar uma interação direta entre quem a 

produziu e quem a experimenta. Na poesia de Odete Semedo, essa mediação é realizada, de 

maneira muito específica, pela conduta do sujeito poético:  

 

Não te afastes 

aproxima-te de mim 

traz a tua esteira e senta-te 

[...] 

 

Aproxima-te de mim 

pergunta-me e eu contar-te-ei 

pergunta-me onde mora o dissabor 

pede-me que te mostre 

o caminho do desassossego 

o canto do sofrimento 

porque sou eu o teu mensageiro 

[...] 

 

Aproxima-te de mim 

não te afastes 

vem... 

senta-te que a história não é curta 

 

(SEMEDO, 2007, p. 22) 

 

O poema “O teu mensageiro” é o ponto de partida para a leitura de Entre o ser e o 

amar (2007). Nele, o sujeito poético se apresenta como uma espécie de mediador, 

estabelecendo uma aproximação com o leitor, chamando-o para que ele possa ouvir as suas 

histórias. Tal preocupação se revela com o uso da segunda pessoa do singular, que 

intencionalmente convoca um interlocutor. Já na primeira estrofe, é possível perceber que a 

voz poética dita palavras de ordem: “Não te afastes/aproxima-te de mim/traz a tua esteira e 

senta-te”. Lançando mão desse recurso, a escritora remonta a tradição africana de contar 

histórias, situando o leitor dentro de um espaço-tempo simbólico em que essa atividade é 

elemento fundamental. Por detrás dessa dinâmica, também está atrelada a experiência de 

compartilhar sentimentos. Para isso, o eu lírico induz o leitor à pergunta, direcionando-o a 

refletir sobre determinada situação a partir de uma experiência afetiva com a palavra poética, 

para que, dessa forma, ele crie outras experiências de leitura que lhe são próprias. Para tal 
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efeito, a voz poética sente a necessidade de partilhar isso com alguém, por isso enuncia: 

“pergunta-me e eu contar-te-ei”. Dessa forma, apresentando ao interlocutor os seus 

“dissabores”, “desassossegos” e “sofrimentos”, a partir de uma lente muito pessoal, o sujeito 

poético demonstra uma autoconsciência sobre a sua própria condição diante do que 

vivenciou. De certa maneira, a ação de compartilhar essas memórias é uma forma de terapia 

para o sujeito poético, porque ele sente essa necessidade de expor as suas perdas e medos 

provenientes da guerra. Isso mostra que, confrontar o horror estabelecendo um diálogo com 

o outro, pode ser visto como uma forma encontrada pela autora para tentar dar nome ao que 

ela estava sentindo.  

Como vemos, Odete é cuidadosa no seu processo de escrita, buscando estabelecer 

uma relação intrínseca entre o fazer literário e as questões culturais que envolvem a Guiné-

Bissau, mas o que prevalece no poema atrás analisado, é a relação estabelecida entre escritor 

e leitor, que opera no território do sentir. Em recente entrevista concedida à Revista Vida 

Simples (2020), João Anzanello Carrascoza discute essa questão. Questionado se a escrita 

passa por um filtro individual, o escritor responde que “[v]árias pessoas podem ler o mesmo 

fato, sentir de maneiras diversas e relatar de modos diferentes. Porque cada um tem a sua 

maneira de sentir, pode ser mais ou menos afetado por aquele fato. Isso tem a ver com a 

sensibilidade diante das coisas” (CARRASCOZA, 2020, on-line). Seguindo essa lógica, 

julgamos que há uma relação pendular dentro desse processo, organizada a partir de práticas 

afetivas que envolvem escritores e leitores. 

Conforme já abordado no início desse segmento, o processo de criação do poema 

trata-se de uma técnica muito particular e, de acordo com os fundamentos apresentados em 

relação à filosofia de Spinoza, verificamos que os afetos são elementos que servem de base 

para a produção poética. A poesia, dessa forma, nasce como uma resposta à necessidade 

interior que move o poeta, isto é, o desejo. Para Spinoza, o desejo é a própria essência do 

homem, “é o que nos faz agir e abarca a totalidade da vida afetiva” (CHAUI, 2011, p. 63). 

Mais do que uma força que surge como uma reação à dada afecção, o desejo é uma força 

que cria. Assim, constatamos que a criação poética se consolida com base naquilo que o 

poeta deseja. Visto dessa forma, o objeto estético é, então, uma reação do desejo que 

atravessa o seu criador. 

Retornando à entrevista, Carrascoza diz que: 

 
A literatura é uma rede de afetos, formada pelas famílias literárias. Se você lê um 

autor e ele te toca é porque você entra em comunhão com aquele tipo de literatura. 

Existem outros autores e outros leitores que não entrarão por essa trilha. De certa 
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forma, você está filiado àquele jeito de sentir. É como se você fosse daquela 

árvore. Isso é uma rede de afetos ou uma família literária da qual fazem parte 

escritores e leitores (CARRASCOZA, 2020, on-line, grifos nossos). 

 

 

 Observada por essa perspectiva, a literatura possibilita uma espécie de conexão 

afetiva. Ao entrar em comunhão com a escrita de determinado autor, o leitor pode ou não ser 

tocado pelo o que foi expresso em palavras, e para que essa “rede” seja estabelecida, é 

necessário recorrer ao componente sensorial da linguagem verbal. Dito isto, é importante 

destacar que, estar filiado a essa rede de afetos não quer dizer que os leitores manifestarão 

os mesmos sentimentos que o autor, diz respeito à maneira como determinada obra literária 

irá pôr o sujeito-leitor em situação de abalo, inquietando-o e afetando-o profundamente. 

Neste caso, o leitor se apresenta como um ser dinâmico e não passivo, tal como propõe a 

Teoria da Recepção, de Hans Robert Jauss, isso porque o texto se completa no leitor “para a 

concretização do sentido como duplo horizonte – o interno ao literário, implicado pela obra, 

e o mundivivencial (lebensweltlich), trazido pelo leitor de uma determinada sociedade. 

(...)[N]isso se produz um momento de nova significação” (JAUSS, 1979, p. 73). Em outras 

palavras, os sentimentos despertados no leitor não são os mesmos que o escritor sentiu; na 

verdade, são sentimentos derivados da interpretação obtida com a leitura texto.  

Mikel Dufrenne afirma que: 

 
O sentimento coloca-nos em situação de inteligência com o conteúdo expressivo 

da palavra; porém, essa inteligência não é conceitual, é sensível, e a sensibilidade 

que recolhe o sentido não é sensorial, mas afetiva; nós comungamos com o que 

nos é comunicado, assim como nos comunicamos no amor, e talvez no ódio. O 

sentido que experimentamos é justamente o aspecto afetivo que o objeto nos 

oferece e nunca um sistema determinado de traços que o entendimento pudesse 

conceber ou a imaginação representar, e que suscitasse, de qualquer maneira, uma 

representação, mas antes, uma possibilidade de traços múltiplos, cuja presença 

experimentamos aquém de tôda representação. O sentimento não compreende a 

palavra: experimenta o sentido como plenitude, sem lhe conceber as 

especificações, na medida em que somos sensíveis à matéria sensível do verbo 

(DUFRENNE, 1969, p. 43, grifos nossos). 

 

 

 Para o teórico, o sentimento é o mecanismo responsável por fazer com que o leitor 

experimente, de forma inteligente, o conteúdo expressivo da palavra; entretanto, essa 

inteligência não deve ser compreendida em termos de capacidade lógica ou conceitual, mas 

no nível da sensibilidade. Aqui, “ser sensível” não se refere à emoção, na verdade, trata-se 

de uma outra forma de reflexão, anterior à racionalização e que está presente no plano da 

sensação, reportando a uma interioridade afetiva. Nesse sentido, a “inteligência sensível” 
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especificada por Dufrenne, aponta para um conhecimento obtido através de uma experiência 

pré-categorial com a palavra, anterior à representação e que procura expandir o sentido 

atribuído ao texto. Por isso, o sentimento não compreende a palavra, mas possibilita uma 

experiência afetiva: 

 

 

[...] 

Dá-me a tua mão, menino 

Criança sem rosto  

E caminha comigo 

Nesta aventura de palavras 

E vamos descobrir 

Juntos 

O enredo do pão 

O encanto do amor 

A suavidade do carinho 

[...] 

 

Viajar comigo 

Na magia da poesia 

E vamos juntos 

Descobrir um rosto 

E a mão amiga 

 

(SEMEDO, 1996, p. 49) 

 

 

 Como se pode verificar, nos trechos do poema “Criança sem rosto”, o leitor é 

convidado a uma profunda experiência afetiva com o eu lírico: “Dá-me a tua mão, menino”. 

Recorrendo a figura do menino/da criança, a escritora convence o leitor a se aventurar pela 

sua poesia. Dessa forma, ela oferece um amplo quadro de descobertas a serem feitas 

conjuntamente, ou seja, uma ação que demanda a realização da voz poética e do menino, 

que, neste caso, é a representação para um possível leitor. Sob esse viés, é interessante pensar 

que o menino com o qual a voz poética estabelece um diálogo não possui um rosto definido, 

o que aponta para uma possível estratégia da escritora para enquadrar o texto aos seus 

diferentes leitores. Como vemos, o leitor é convidado a descobrir “O enredo do pão/O 

encanto do amor/A suavidade do carinho”, que é justamente o aspecto afetivo de que trata 

Dufrenne, pois, ao lermos o poema, não tentamos conceituar ou estabelecer especificações 

para o que é representado, porque, antes, somos tomados pela matéria sensível. Isso quer 

dizer que, experimentando sensivelmente a poesia, somos conduzidos a um estado de 

inteligência com a palavra. Não dá para desassociar a prática “inteligente” da “sensível”, 

porque ambas só se realizam afetivamente.  
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No poema, também é definida uma espécie de ponte com o quadro sociopolítico 

guineense após a guerra de libertação, porque podemos estabelecer a relação da criança sem 

rosto com uma possível busca por uma identidade guineense, que justificaria a ausência de 

um semblante/uma aparência dada à criança. É comum, nas literaturas africanas de língua 

portuguesa, a figura da criança estar associada a uma representação de esperança, que 

também é uma possibilidade de leitura na poesia de Odete, contudo, neste caso, acreditamos 

que essa imagem configura muito mais uma ideia de orfandade. Se considerarmos os dois 

livros que são analisados neste trabalho, a imagem da criança é retomada em diversos 

poemas, com palavras que têm um sentido aproximado, como “filhos”, “meninos” e 

“herdeiros”. Neles, ela sempre se encontra sozinha ou perdida, apontando para o desamparo 

conferido à Guiné-Bissau em um contexto pós-colonial. 

No livro Amor, poesia, sabedoria (2005), Edgar Morin indaga o que para ele são 

três coisas essenciais na vida: a relação amorosa entre os seres, a poesia e a sabedoria. De 

acordo com o francês, a vida é polarizada entre os estados prosaico e poético. O primeiro 

engloba as coisas que fazemos por necessidade e que não nos interessa para sobreviver; mas 

que corresponde a uma parte significativa do nosso cotidiano. O segundo, ultrapassa a 

expressão literária e seria o mais importante, porque possibilita ao homem se comunicar, 

amar e progredir para um estado melhor. Evidentemente, esse estado segundo é produzido 

pela poesia, porque nela encontramos momentos de êxtase e alegria. Dessa forma, não seria 

um equívoco afirmar que o estado poético corresponde a um estado afetivo, pois, ao nosso 

ver, o despertar para a poesia se dá no campo dos afetos. 

A poesia é afeto, mas não enquanto emoção/sentimento de acordo como o ser 

humano pensa, pois já é algo transfigurado em linguagem estética. O que ocorre, então, não 

é a reprodução concreta de um modo de sentir do poeta, mas uma imitação disso, 

transfigurado em poesia, ou seja, uma simulação de emoções e sentimentos no campo da 

escrita. Morin afirma que é importante não reduzir a linguagem humana apenas ao uso 

prático e utilitário, porque a linguagem também responde a “necessidades de comunicação 

afetiva” (MORIN, 2005, p. 53). Ao propor essa ideia, ele realiza uma suspensão da atribuição 

da linguagem ao plano da afetividade. Essa afetividade que é fonte para a poesia, é uma 

forma do indivíduo se desprender da realidade e exteriorizar as suas insatisfações, criando 

algo novo e seguindo na busca pela liberdade: 

 
Na poesia liberto-me 

Sou poeta 

Sou livre 
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Enquanto poeta 

A natureza leva-me embalada 

Apodera-se do meu ser 

E da minha alma 

Enquanto poeta 

Sou apenas eu 

(SEMEDO, 1996, p. 19) 

 

 

De acordo com o eu lírico do poema “Eu”, a poesia é uma forma de libertação. Para 

ele, ser poeta é ser livre, porque somente a linguagem poética possibilita o resgate da 

autonomia do ser. Aqui, é interessante perceber como Odete Semedo joga, durante todo o 

texto, com o par “poesia/liberdade”, estabelecendo uma relação mútua entre tais elementos. 

Se a poesia é um meio para se chegar à liberdade, seria, então, o poeta, a pessoa que encontra 

uma linguagem para pô-la em curso. Assim como o poeta, tomado pelo êxtase que a poesia 

o proporciona durante o processo de escrita, nós, leitores, ao encontrarmo-nos com a palavra 

poética, somos chamados à liberdade. De acordo com Paz, “o poema é apenas isto: 

possibilidade, algo que só se anima em contato com um leitor ou um ouvinte” (PAZ, 2012, 

p. 33). Nesse sentido, é como se, ao se deparar/encontrar com a poesia, o sujeito, seja ele 

escritor ou leitor, passasse por um processo de desnudamento, é o que fica claro no último 

verso “Sou apenas eu”. Ou seja, é característico da poesia promover no indivíduo um 

autorreconhecimento, um reconhecimento identitário. Dessa forma, é preciso concordar que 

o texto de Odete nos ensina a ser o que se é na tentativa de superar quem já fomos no passado 

para construir um novo presente, para si mesmo e para os outros. 

Dando seguimento às reflexões sobre os afetos, verificamos que outros conteúdos 

cruzam a nossa discussão. Em razão disso, avaliamos que, nessa esteira de pensamento, 

também cabe conferir relevo aos aspectos da esfera social e política. Encontramos respaldo 

para essa consideração em Espinosa & a afetividade humana (2005), livro no qual Marcos 

Gleizer lembra que:  

 

O corpo humano, segundo a física de Espinosa, é um indivíduo extremamente 

complexo, sendo composto de vários corpos, cada um dos quais também muito 

composto. Graças a essa complexidade, ele é apto a afetar e a ser afetado de 

diversas maneiras pelos corpos exteriores, sendo capaz de reter essas afecções, 

isto é, as modificações nele causadas por essas interações (GLEIZER, 2005, p. 

22). 

 

 

 O filósofo brasileiro, ancorado pela teoria de Spinoza, enfatiza a complexidade que 

envolve as relações afetivas. Segundo ele, um indivíduo é produto de outros indivíduos, isso 

pelo fato de os corpos estarem em constante contato e serem capazes de “reter essas 
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afecções” compartilhadas. Com essa afirmação, percebemos que, embora pareça abordar 

apenas questões inerentes ao sujeito, e além de estar relacionado à esfera cognitiva, o afeto 

também pode ser entendido como um produto social, já que as causas exteriores, isto é, as 

relações com os agentes da sociedade (sujeitos, instituições, etc.), também nos condicionam 

afetivamente. Por consequência, estando o poeta inserido em um contexto social, sua criação 

tende a incorporar traços presentes nele. Em uma leitura muito parecida com a de Gleizer, 

que também considera os estudos espinosistas, Silvia Federici, filósofa e ativista italiana, 

assim escreve: 

 

‘Afeto’ não significa um sentimento de ternura ou amor. Significa, antes, nossa 

capacidade de interação, nossa capacidade de movimento e de sermos movidos 

em um fluxo interminável de trocas e encontros, que supostamente expandem 

nossos poderes e demonstram não apenas a infinita produtividade do ser, mas 

também o caráter transformador – e, portanto, já político – da vida cotidiana 

(FEDERICI, 2019, p. 338, grifos nossos).  

  

Ao apresentar o caráter transformador do afeto, a filósofa e ativista italiana apresenta-

o como sendo algo fundamentalmente político. Desempenhando as suas atividades como 

cidadão, os sujeitos estabelecem inúmeras trocas e interagem uns com os outros, nesse 

movimento, surgem ideias, conflitos e posicionamentos que vão interferir diretamente na 

vida cotidiana. Da mesma maneira que os afetos, também, a arte estabelece uma relação com 

o campo político. Mais do que isso: a arte e a política têm a mesma origem. Em A partilha 

do sensível (2005), Jacques Rancière salienta que “é no terreno estético que [se] prossegue 

uma batalha ontem centrada nas promessas de emancipação política e nas ilusões e 

desilusões da história (RANCIÈRE, 2005, p. 12). No livro, há um esforço em desvendar o 

estético, e, para isso, o francês põe em discussão o lugar estratégico ocupado pela arte, a 

partir do que ele denomina partilha do sensível: 

 
Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao 

mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares 

e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, 

um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares 

se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina 

propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e 

outros tomam parte dessa partilha (Ibidem, p. 15). 

 

 

De acordo com a definição, a partilha do sensível indica algo que é comum a todos 

e, simultaneamente, parte destinada a alguém. Assim como as artes, a política é 
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fundamentalmente estética, ou seja, está apoiada sobre o mundo sensível. O que Rancière 

tenta desenvolver a partir desse conceito, é a ideia de que a arte sempre foi um projeto 

político, revelando-se desde uma posição hierárquica, de dominação, a um sentido de 

resistência como vemos hoje. Por isso, para o filósofo, um regime político só pode ser 

democrático se incentivar diferentes formas de manifestações dentro da sociedade. Isso quer 

dizer que, da mesma maneira que as práticas artísticas, o corpo político só é capaz de ser 

constituído se consideradas as diferentes percepções de cada indivíduo. Com essa ideia em 

vista, é correto dizer, então, que as lutas políticas seriam imediatamente estéticas e afetivas, 

pois são experiências que promovem a apreciação crítica e a resistência, que seriam uma 

contraposição a um modelo de partilha do sensível já pré-definido. 

No livro Do sentir (1993), Mario Perniola assim escreve: 

 
Parece que é justamente no plano do sentir que a nossa época exerceu o seu poder. 

Talvez por isso ela possa ser definida como uma época estética: não por ter uma 

relação privilegiada e directa com as artes, mas mais essencialmente porque o seu 

campo estratégico não é cognitivo, nem o prático, mas o do sentir, o da aisthesis. 

Os primeiros dois âmbitos surgem subordinados ao terceiro: a partir dos anos 60, 

parece ser precisamente neste território que se jogam as partidas decisivas, que 

se estabelecem e se desfazem as relações privadas e sociais, que se desenham e 

se cumprem os destinos de cada um e das colectividades (PERNIOLA, 1993, p. 

11-12). 

 

 

 De acordo com o pensamento do filósofo italiano, a nossa época é determinada 

esteticamente. No entanto, essa atribuição estética não deve ser compreendida pelo vínculo 

estabelecido diretamente com as artes, mas no sentido de que ela é pensada no plano do 

sentir. O sentir, para Perniola, não é o resultado de uma experiência sensorial ou emotiva do 

homem com as pessoas, acontecimentos e objetos que o rodeiam. A grande questão está no 

modo em que esse sentir se apresenta, porque, na contemporaneidade, “tudo se apresenta ao 

sujeito como já sentido, um sentir já determinado (...), deslocado para fora de nós, enquanto 

só nos resta um sentir que vem seguir, repetir e ecoar o já sentido (LEONE, 2014, p. 52-53). 

Visto por esse prisma, estaríamos, então, impossibilitados de uma experiência sensorial 

ativa, já que o mundo se apresenta para nós de maneira determinada. Nesse sentido, para 

sairmos de um lugar de passividade em relação ao sentir, ou seja, de confrontar o já sentido, 

seria necessário fazer-se sentir, isto é, partir de uma estética dos afetos em um sentido 

singular, para que, assim, possamos transformar o sentir em uma ação. Perniola acrescenta 

que: 
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Sentir é sempre selectivo: somos nós que estabelecemos quais são as portas que 

devemos abrir ou fechar. 

[...] [S]e por um lado a dimensão afectiva é desde logo uma operação intelectual, 

por outro lado a dimensão intelectual é desde logo uma recepção afectiva. 

[...]Fazer-se sentir é oferecer a nós próprios, para que algo possa encontrar em 

nós uma possibilidade de estar no mundo: desse modo, assumimo-nos como 

condições da manifestação do que é exterior, impessoal, supra-individual. (...) A 

experiência do sentir equivale a um dar-se, a um conceder-se, para que através de 

nós o outro, o diferente, se torne realidade, acontecimento, história (PERNIOLA, 

1993, p. 103) 

 

 

 Essa afirmação comprova que somos nós quem decidimos querer sentir algo. Trata-

se de uma prática/um exercício, não é um processo espontâneo. É valido mencionar que essa 

concepção não se apresenta contrária à razão, apontando para uma aproximação com a noção 

de afeto estabelecida por Spinoza. Nesse sentido, ao subverter a ideia comumente atribuída 

ao sentir, Perniola redefine essa experiência, removendo-a do plano individual e aderindo a 

ela uma dimensão impessoal, coletiva. 

É habitual, ao realizar a leitura de um determinado momento histórico, que os 

elementos de ordem econômica e social sejam altamente consideráveis, entretanto, é 

importante lembrar que os afetos atravessam todas as nossas relações humanas, que incluem 

as formas de organização política, econômica e social. Como já dito anteriormente, estamos 

habituados a fixar os afetos a um nível pessoal, mas, apesar disso, a sociedade é formada 

coletivamente, ou seja, a partir das particularidades de cada um. Assim, as afetações/o fazer-

se sentir, produzidos pelos corpos individuais vão dar origem a determinados efeitos sociais 

e políticos que merecem a nossa atenção. 

Em Sair da grande noite: ensaio sobre a África descolonizada (2019), Achille 

Mbembe declara que: 

 
É preciso compreender que a revolta organizada (particularmente armada) para 

acabar com a dominação colonial e com a lei da raça que era o seu sustentáculo 

não seria possível sem a produção consciente, de parte dos insurretos, de um 

poder estranho – ilusão sublime ou poder do sonho? –, de uma potência energética 

e incendiária, de uma estrutura de afetos feita de razão calculista e de cólera, de 

fé e de oportunismo, de desejos e de exaltação (...) (MBEMBE, 2019, p. 20, grifos 

nossos). 

 

 

 É demasiadamente sabido que o processo de libertação dos países africanos foi 

marcado pelo confronto direto entre os povos autóctones e as forças coloniais. No trecho 

acima citado, o autor chama a atenção para o fato de que as manifestações coletivas em prol 

da emancipação política em África tiveram como estímulo o fator afetivo. Havia uma 
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“estrutura de afetos” sustentando a organização dos levantes, e não seria possível dar 

seguimento às lutas se não houvesse o elemento afetivo influenciando diretamente no estado 

físico e mental dos insurretos. 

Ao posicionar os afetos sob outra perspectiva de análise, Mbembe permite que sejam 

lançados novos olhares sobre momentos decisivos do processo de emancipação política e do 

contexto pós-colonial guineense. De certa forma, essa ideia está de acordo com o exposto 

por Luciana di Leone, no livro Poesia e escolhas afetivas: edição e escrita na poesia 

contemporânea (2014). Para ela, “o afeto se dá como resultado de uma relação onde a 

fronteira entre interior e exterior já não é determinável (LEONE, 2014, p. 32). A investigação 

da pesquisadora argentina, que teve como encalço a poesia brasileira e argentina nos anos 

1990 e 2000, traça uma reflexão em torno das escolhas afetivas, compreendendo o afeto em 

um sentido oposto ao que foi difundido pelo modelo romântico e escolas de lírica, isto é, 

como “a expressão de uma interioridade inatingível”. De acordo com Leone, o afeto aponta 

para uma dimensão que envolve a parte íntima do ser e os fatores de ordem sócio-histórica. 

 No campo da literatura guineense, tanto na prosa como na poesia, os espaços de 

representação são forjados a partir das heranças deixadas pela dominação portuguesa, pela 

luta contra a libertação nacional e, posteriormente, com imagens da guerra civil. 

Preocupados com a situação social e política do país, nos textos, os escritores guineenses 

recriam um universo literário que se faz a partir de estilhaços do real. A partir da década de 

1990, como já abordado na seção anterior, essa literatura encaminha-se para uma nova zona 

de apreciação, desprendendo-se unicamente do perímetro da realidade social e apontando 

“para a emergência de uma outra forma de se inscrever e escrever (n)a realidade” 

(LUGARINHO, 2003, p. 314). Os poemas, mais especificamente, vão atuar no campo dos 

afetos, trazendo para debate questões de ordem pessoal e, simultaneamente, embaraços 

inerentes ao contexto pós-colonial. 

A Guiné-Bissau foi o primeiro país africano a se libertar do domínio português, 

contudo, dentre os países que foram ex-colônias de Portugal, é o que menos se desenvolveu, 

haja vista a especificidade da colonização portuguesa no país. Em função disso, ainda hoje, 

a instabilidade política é uma realidade a ser enfrentada. Após a sua independência, o país 

foi palco para sucessivos golpes de Estado que condiziam com os interesses de setores 

específicos da sociedade. Guiada por ideais estrangeiros, a elite local aplicou reformas e se 

adaptou ao modelo econômico europeu, contribuindo para formação de uma cultura marcada 

pelo neoliberalismo, que deu origem a um colapso social e anulou os sonhos de liberdade. E 

dentro desse contexto pós-utópico, é interessante pensar os afetos como categoria de análise.  
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Vladimir Saflate, em O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do 

indivíduo (2018), diz assim: 

 
[É] possível que uma perspectiva crítica precise atualmente partir de uma 

compreensão distinta do que é sociedade. Talvez precisemos partir da constatação 

de que sociedades são, em seu nível mais fundamental, circuitos de afetos. 

Enquanto sistema de reprodução material de formas hegemônicas de vida, 

sociedades dotam tais forças de adesão ao produzir continuamente afetos que nos 

fazem assumir certas possibilidades de vida a despeito de outras. Devemos ter 

sempre em mente que formas de vida determinadas se fundamentam em afetos 

específicos, ou seja, elas precisam de tais afetos para continuar a se repetir, a 

impor seus modos de ordenamento definindo, com isso, o campo dos possíveis. 

Há uma adesão social construída através das afecções (SAFATLE, 2018, p. 16). 

 

 

No livro, o filósofo brasileiro defende que para se emitir um posicionamento sobre 

determinado cenário social, antes, precisamos refletir sobre quais são os afetos que circulam 

dentro da sociedade. Mais do que isso: é necessário enxergar a sociedade como um circuito 

de afetos. Para ele, afetos específicos estimulam na criação de diferentes formas de 

gerenciamento social, que vão interferir diretamente em nossas escolhas, aspectos 

comportamentais e no corpo político. Em situações nas quais determinados afetos encolhem 

ou anulam a nossa disposição para realizar algo, ficamos “impedidos” de praticar ações que 

nos impulsionam à mudança, provocando colapsos e retrocessos na vida social. Por outro 

lado, nos momentos em que determinados afetos ampliam o nosso horizonte de expectativas, 

somos alimentados por uma força capaz de desencadear efeitos que nos permite avançar. 

Com base nisso, verificamos que a maneira como o ser humano percebe (ou não) o sensível 

e conscientemente define o que é o campo político, e, por consequência, as suas demandas 

e urgências. Nesse sentido, o afeto deve ser entendido sempre como algo político, e na 

medida em que se trabalha poeticamente os afetos, conteúdos de ordem histórica, política e 

social são trazidos à tona, gerando análises e debates sobre importantes questões da 

contemporaneidade. 

Em se tratando da poética de Odete Semedo, é perceptível a recolha de elementos 

que aludem os contexto pós-colonial. As guerras que tiveram lugar na Guiné-Bissau são 

cenários para a maioria dos poemas da escritora. Dentro desse contexto, no qual a barbárie 

predomina, a sua poesia surge como uma “potência de afetos”, impulsionando o sujeito a 

lutar pelas causas perdidas e a escrever sobre a sua condição em um momento de horizontes 

incertos. Então, não seria um equívoco afirmar que o ponto de partida para a escrita de Odete 

é a retomada dos afetos, que oscilam entre o maravilhamento e o horror. 

Carlos Lopes, em prefácio ao livro Entre o ser e o amar (1996), diz que: 
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Maria Odete, que uns teimam em considerar Costa e outros Semedo, é uma 

Poetisa do Sentimento, da Sofridão e da Tristeza. E não parece. Porque sabe 

esconder na sua imensidão humana a natureza da comunicação sensível, a única 

capaz de resgatar emoções outras que as do sofrimento (LOPES, 1996, p. 5). 

 
 

A alegação do guineense reconhece Odete como uma poetisa que escreve sobre 

aquilo que lhe dói a alma. Lançando mão de uma escrita muito específica, quando comparada 

a de outros escritores guineenses, a escritora recorre a uma “comunicação sensível”, 

permitindo que os sentimentos viagem pela folha de papel e cheguem ao outro, conduzindo-

o ao exercício da pergunta e da busca, maneira pela qual o leitor atinge a experiência afetiva 

com a palavra poética, tal como expôs Dufrenne.  

Em razão dessa experiência afetiva, nos emaranhamos na nervura do texto de Odete 

Semedo, observando que há uma mensagem afetiva ligada às amarras da realidade sócio-

histórica. Dito de outra forma, a produção poética dessa escritora oferece diferentes 

possibilidades de sentido à matéria dita, em que “[ela começa] a construir imagens e 

metáforas que se voltam para as emoções interiores, numa procura de politização dos afetos 

(SECCO, 2014, p. 29). Vejamos um trecho do poema “O cantor da alma sentiu o monstro... 

e disse”: 

 
[...] 

 

Se eu pudesse 

ser carpideira 

djamur19 as minhas mágoas 

engodar o desassossego 

perder-me no horizonte 

libertar o grito 

 

Se eu pudesse... 

vencer esta guerra 

entre mim e o nada 

abrir as asas 

da minha desventura 

remover a terra vermelha 

descobrir o mistério do ser... 

 

Ah, se eu pudesse...! 

 

(SEMEDO, 2007, p. 30) 

 

 
19 Carpir. 
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Tendo como referência o texto atrás citado, o lirismo proposto por Odete caminha 

numa incessante busca para “descobrir o mistério do ser”. Por vias subjetivas, o poema é 

construído em primeira pessoa, no qual o sujeito poético trabalha com um contexto de 

hispóteses/possibilidades, justificativa para a escolha do verso “Se eu pudesse”, que serve 

de mote para todas as estrofes. Atendo-nos mais especificamente à primeira, nela, a voz 

poética reconhece o que sente e revela o que faria com os seus sentimentos caso ela tivesse 

domínio sobre eles. Para isso, é estabelecida uma relação com a carpideira, ofício feminino 

cuja finalidade é chorar em funerais. Isso significa que, se o sujeito poético pudesse livrar-

se das mágoas e enganar o desassossego, ele conseguiria libertar o seu grito aprisionado; 

mas ele não pode, pois, essa tarefa não é exclusiva dele. Ora, é evidente que o lugar molda 

as nossas experiências, nesse sentido, estando o sujeito que se apresenta no poema inserido 

num contexto de guerra, é expressivo que as suas experiências afetivas estejam relacionadas 

a sentimentos que diminuam o seu estado de ânimo.  Com essa associação, implicitamente, 

Odete consegue alegorizar o contexto social guineense em meio à guerra civil, pois, se 

alçarmos as afecções (as mágoas e o desassossego) à esfera política, perceberemos que elas 

são reflexo do conflito que cobriu de dor e sofrimento o chão guineense por 

aproximadamente um ano.  Com isso, vemos que a cena poética se expande e demonstra um 

forte comprometimento com o real, a partir dos sentimentos individuais apresentados pela 

voz poética. 

A pesquisadora brasileira Carmen Secco salienta que: 

 
Para Spinoza, os afetos são aquilo que nos relaciona com o mundo e com a 

existência; denotam não apenas atitudes existenciais face à potência de viver, mas 

atitudes políticas que, por intermédio da melancolia, por exemplo, podem 

externar, benjaminianamente, alegóricas manifestações de crítica e indignação, 

ou seja, “emoções lúcidas” que põem em questão determinadas questões 

históricas (SECCO, 2014, p. 15). 

 

 

O conceito de “emoções lúcidas”, cunhado por Muniz Sodré, e presente no livro As 

estratégias sensíveis: afeto, mídia e política (2006), comprova que é possível tornar lúcidas 

as emoções, isto é, transformando-as em sentimentos. O autor defende que as emoções se 

manifestam de maneira compulsiva e por um apego demasiadamente particular, enquanto 

que o sentimento é definido como “afecção deliberada, consciente, refletida, lúcida e serena 

(SODRÉ, 2006, p. 52). Essa “lucidez” adere às emoções um olhar atento sobre determinadas 

questões de ordem histórica, social e política, permitindo a elaboração de um 
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posicionamento crítico. É, pois, no âmbito desse conceito, como condição de articulação, 

que a escrita de Odete Semedo é concebida. 

Verificamos que, na medida em que a escritora trabalha poeticamente os afetos, ela 

consegue resgatar questões atreladas ao contexto pós-colonial. Nesse sentido, na nossa 

concepção, o lirismo seria a forma mais apropriada para abordar a catástrofe, o sofrimento e 

todo o caos atrelado às questões sócio-históricas; porque, ao passo que ela opta por seguir 

uma linha de abordagem que privilegia questões existencialistas – o eu –, reconhecemos uma 

forma dela se proteger; de encontrar força interior para vencer toda aquela situação adversa 

produzida pela guerra e pelos golpes na Guiné-Bissau. Alegoricamente, alguns de seus 

poemas, demonstram que “a sociedade, a história e o idioma estão sujeitos aos afetos, uma 

vez que estes são aquilo que, existencial, política e historicamente abala os seres tanto 

individual, como coletivamente” (SECCO, 2014, p. 17).  

Em páginas anteriores, nesta seção, já abordamos a relação estabelecida entre os 

afetos e as questões política e histórica. A respeito do idioma, sabemos que, historicamente, 

a língua portuguesa foi imposta pelo colonizador europeu, ao passo que as línguas locais 

foram subalternizadas, revelando uma tentativa de imposição política e cultural sobre os 

povos africanos, como mostra o seguinte verso: “Não conheço outra língua/Que esta/Que 

hoje falo” (EOSEOA, p. 55). À vista disso, avaliamos que em Entre o ser e o amar (1996) 

e No fundo do canto (2007), Odete faz uso da língua guineense (crioulo) como um elemento 

subversivo, visto que em ambas as produções a escritora opta pela transcrição bilíngue dos 

poemas. 

Também, é interessante pensar que em alguns textos, a transcrição para a língua 

portuguesa não é realizada, como é o caso dos poemas “Fala de mindjer” (EOSEOA, p. 64), 

“Ña rosto” (EOSEOA, p. 100) e “Djon Gagu” (EOSEOA, p. 102). Tal atitude demonstra 

uma preocupação da escritora com leitores guineenses sem acesso à língua portuguesa. 

Como já ressaltamos, apesar do português ser o idioma oficial do país, mais de 90% da 

população faz uso do crioulo. Para abordarmos esse ponto, selecionamos o poema “Em que 

língua escrever”, o primeiro do livro Entre o ser e o amar (1996):  

 

Em que língua escrever 

As declarações de amor? 

Em que língua cantar 

As histórias que ouvi contar? 

 

[...] 

Como falar dos velhos 

Das passadas e cantigas? 
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Falarei em crioulo? 

Falarei em crioulo! 

Mas que sinais deixar  

Aos netos deste século? 

 

[...] 

Deixarei o recado 

Num pergaminho 

Nesta língua lusa 

Que mal entendo 

No caminho da vida 

Os netos e herdeiros 

Saberão quem fomos 

 

(SEMEDO, 1996, p. 11 e 13) 

 

Há, aqui, uma questão considerável para o debate a respeito da língua, pois desprende 

dos versos uma preocupação com a transmissão/preservação dos “saberes da terra”. Para 

isso, a voz poética levanta o seguinte questionamento: “Em que língua escrever?”. Sabemos 

que, apesar de ser guineense, a formação acadêmica de Odete deu-se, majoritariamente, em 

Portugal, contudo, o seu percurso não alterou a preocupação com o seu país-origem, por isso, 

a escritora põe sob apreciação o uso das línguas portuguesa e guineense como elementos 

para a sua produção. A voz poética diz que falará crioulo, mas não descarta a língua 

portuguesa, porque é a partir desta “língua lusa” que será possível recontar às gerações 

seguintes as histórias de suas origens. Ou seja, com olhos para o futuro, considerando um 

possível fenecimento/rebaixamento do crioulo em relação à língua portuguesa, a produção 

de Odete preserva esse elemento cultural, permitindo que ele não caia na gaveta do 

esquecimento.  

Por outro lado, é curioso o fato de que quando os poemas são escritos em língua 

portuguesa, Odete faz questão de inserir termos em crioulo, promovendo um jogo com 

ambas as línguas. Amarino Queiroz, no artigo “Dicções guineenses: a convivência do criol 

e do português na escrita poética de Odete Semedo” (2008), apresenta uma interessante 

análise sobre a instrumentalização das línguas locais ao lado da língua do colonizador em 

produções literárias africanas. Nele, o pesquisador brasileiro destaca que, nas obras de 

Odete, o uso conjunto do português e do crioulo aponta para “uma vontade consciente de 

afirmar, através deste recurso, as dinâmicas do universo cultural africano contemporâneo e, 

como consequência, a híbrida condição em que se funda e se apoia o seu discurso literário 

particular (QUEIROZ, 2008, on-line). Nesse sentido, é significativo lembrar que a própria 

Odete, em nota ao livro Soneá – histórias e passadas que ouvi contar I (2000), afirma que o 
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uso do crioulo e das línguas étnicas guineenses foi proposital, e dentre as razões, a poetisa 

destaca o “valor afetivo” dessa língua. 

Em conjunção estreita a tudo isso, em “Só permanece a língua materna” (1993), 

fragmentos de uma entrevista concedida por Hannah Arendt, a pensadora, ao ser questionada 

pelo jornalista alemão Günter Gaus a respeito do que sentia falta na Alemanha pré-hitlerista, 

é decisiva ao afirmar que só restou a língua. Para ela, a língua materna é de grande 

importância, por isso, sempre se recusou, conscientemente, a perdê-la. Novamente, em 

Escritos judaicos (2016), ela afirma que a língua materna traduz “a naturalidade das 

reações, a simplicidade dos gestos e [a] expressão espontânea dos sentimentos (ARENDT, 

2016, p. 478). Sendo assim, verificamos a relação afetiva estabelecida entre o homem e a 

sua língua. Augel declara que “[e]mpregar a língua guineense é para a poeta [Odete Semedo] 

uma postura identitária, pela qual pretende marcar sua pertença geográfica e cultural, seu 

território emocional e afetivo (AUGEL, 2007, p. 195). Podemos, a partir disso, entender a 

língua guineense (o crioulo) como uma “língua dos afetos”, a qual Odete recorre para pensar 

poeticamente as suas emoções, a sua afetividade, o seu lar.  

Avancemos, finalmente, para a análises dos poemas, certificando o lugar do afeto na 

poesia de Odete Semedo. 
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4. A POÉTICA DE ODETE SEMEDO: AS ESTRATÉGIAS DO SENSÍVEL E O 

COMPROMISSO POLÍTICO 

 

[O]s vínculos afetivos participam da história: não se pode concluir a 

análise de uma situação política sem considerar os sentimentos e as 

paixões em que se apoiam, permanentemente, as relações, os 

conflitos, os compromissos políticos. 

Pierre Ansart20 

 

No livro As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política (2006), Muniz Sodré utiliza 

o termo estratégias sensíveis para se referir “aos jogos de vinculação dos atos discursivos às 

relações de localização e afetação dos sujeitos no interior da linguagem” (SODRÉ, 2006, p. 

10). Em termos mais objetivos, isso quer dizer que, ao se estabelecer uma relação 

comunicativa, além da informação abertamente veiculada, é necessário reconhecer aspectos 

subjetivos concebidos entre os interlocutores, dos quais as lógicas argumentativas de 

comunicação e a racionalidade linguística não dão conta por inteiro. Esse conceito nos 

mostra que a dimensão afetiva é uma concepção de ampla abrangência, pois ela não é 

pensada apenas em um nível emocional, mas definida a partir de objetivos racionalmente 

elaborados.  

 A aposta para este capítulo é mostrar o papel fundamental desempenhado pelas 

estratégias sensíveis na produção poética de Odete Semedo e a maneira como essas “táticas” 

estão diretamente ligadas a um compromisso político. Para esta escritora, a poesia não deve 

ser utilizada apenas para fins estéticos, mas encarada como uma ressignificação crítico-

semântica, que atribui novos sentidos à palavra e responde não só em nome da ficção, mas 

da história, sociedade, política e cultura da Guiné-Bissau. Odete declara que a literatura 

guineense é recriação e atalho da história, e acrescenta que ela [a literatura] “está longe de 

mudar totalmente de rumo, dado que os escritos guineenses continuam atrelados às 

convulsões sociais e aos acontecimentos políticos” (SEMEDO, 2011, p. 20). Nessa seara, 

lançando mão de adágios da tradição oral, memórias e afetos, a escritora retoma e atualiza, 

inverte e ressignifica, rompe e reinventa, fazendo nascer um universo literário muito 

particular e, ao mesmo tempo, coletivo, porque o “eu” evocado em sua poética não se fecha 

em si mesmo, mas dimensiona uma função sócio-política que se projeta em versos e estrofes 

com profundas reflexões existenciais. 

 
20 ANSART, 2019, p.15. 
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 A epígrafe de Pierre Ansart com que iniciamos este capítulo, deixa transparecer 

aspectos significativos da poesia de Odete Semedo, raramente ressaltados pela crítica à sua 

produção. Na passagem, retirada do livro A gestão das paixões políticas (2019), o professor 

francês põe em tensão dois elementos: os vínculos afetivos e a história. Do ponto de vista 

político, majoritariamente, os sentimentos e as emoções são elementos ignorados quando o 

assunto é compreender questões de natureza sócio-histórica. Com efeito, com base na 

argumentação de Ansart, percebemos que não se pode compreender o campo político sem o 

aporte dos afetos que constituem os sujeitos, os quais estão em permanente construção a 

partir de interações e laços sociais. Da mesma maneira, a literatura também precisa 

considerar a presença desses elementos em suas abordagens. Constantemente negligenciadas 

pela crítica literária – e até mesmo pela ciência política –, as configurações afetivas aparecem 

com frequência na poética de Odete e é um interessante tópico a ser investigado, pois, 

quando se materializam literariamente, dão ênfase a sentimentos diretamente relacionados 

com a esfera política. Dito isto, só nos resta, então, seguir adiante... 

 

4.1. Catástrofes e traumas: afecções geradas por tensões históricas 

 

Paro e oiço 

É a voz do lamento 

É a voz do desencanto 

São mágoas profundas 

Olhares tristes 

Vagueantes... 

Gente em fuga 

Ansiedade 

E paro: é o incerto 

 

Odete Semedo21 

 

 

 Os versos que abrem esta seção fazem parte do poema “Ansiedade”, presente no livro 

Entre o ser e o amar (1996), de Odete Semedo. Neles, de modo geral, é abordada a relação 

do povo guineense com as suas emoções, que, ao nosso ver, é onde se concentram os 

principais conflitos na poética da referida escritora. Neste caso, o que nos parece interessante 

para análise, é identificar como o poema se constrói por meio de um prisma emocional, mas 

que atua como via de acesso para uma reflexão sobre os traumas gerados à sociedade 

guineense.  

 
21 SEMEDO, 1996, p. 71. 
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Em Literatura e sociedade (2006), Antonio Candido chama atenção para o processo 

interpretativo de um texto, salientando que, “o externo (no caso, o social) importa, não como 

causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na 

constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno (CANDIDO, 2006b, p. 14). 

Também, o pesquisador adenda que, “[o] elemento social se torna um dos muitos que 

interferem na economia do livro, ao lado dos psicológicos, religiosos, linguísticos e outros” 

(ibidem, p. 17). Segundo esta ordem de ideias, está visto que Candido defende o social como 

elemento dialogicamente integrado aos fatores de ordem interna. Tal alegação pressupõe que 

seria interessante pensar a obra em um nível de análise com o qual se estabeleça um ponto 

de interseção entre os aspectos sociais e outros de caráter mais pessoal/subjetivo, para, assim, 

alcançarmos uma crítica que se queira mais abrangente. Com base nesses pressupostos, 

tentaremos identificar como a poesia de Odete promove um interessante jogo em que o 

contexto sócio-político da Guiné-Bissau é visto a partir de acontecimentos traumáticos, para 

isso, voltemos ao poema. 

Se notarmos, o seu compromisso já é traçado a partir do título, pois ele determina um 

conteúdo voltado para o sensível, uma vez que a ansiedade é um estado emocional 

caracterizado pelo sentimento de preocupação, de agitação interior. Considerando o contexto 

político do país no momento em que a obra foi publicada, possivelmente encontramos 

respostas para a condição apresentada pelo sujeito poético, isso porque, logo no primeiro 

verso, a poetisa seleciona os verbos “parar” e “ouvir”. Se por um lado, tais verbos promovem 

uma espécie de desaceleração ao ritmo do poema, aludindo ao sentimento de tristeza e 

desânimo da população, bem como ao estado inerte do eu lírico, por outro, eles denunciam 

um país destruído pela guerra e marcado pela dor, resultado dos sucessivos eventos 

históricos que provocaram destruição no país, a começar pelo assassinato de Amílcar Cabral, 

em janeiro de 1973, às vésperas da emancipação política. Desde esse ponto até meados da 

década de 1990, a Guiné-Bissau passou por momentos de grande perturbação, que incluem 

um golpe de estado empreendido pelo então Primeiro-Ministro João Bernardo (Nino) Vieira, 

em 1980; e a crise política interna no PAIGC. Dessa maneira, fazendo uso de um campo 

semântico altamente emotivo, Odete recorre a vocábulos que apontam para os seus próprios 

conflitos interiores, como demonstram as palavras “lamento”, “desencanto” e “mágoas”, 

que, simultaneamente, simbolizam o seu descontentamento com a realidade do país. Esses 

sentimentos são reflexos do trauma gerado pelo estado de guerra, que paralisa o sujeito e é 

espelhado nas Letras, as quais tentam traduzi-lo e expressá-lo esteticamente.  
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Ao realizar uma análise desse tipo, verificamos que ao tomar como base alguns 

ápices traumatizantes, conseguimos estabelecer um paralelo com o contexto sócio-político 

guineense. Tal estratégia nos parece interessante, pois mostra como o poema é articulado 

através de sentimentos que valem a pena ser pensados. É como se houvesse outro teor 

ancorado a esses modos de sentir, que não são aplicados de forma gratuita, porque, na 

verdade, eles desempenham uma função política. 

No poema, a versão dos acontecimentos pela pena de Odete se apresenta ao leitor de 

forma trágica e descritiva. Trágica porque aborda problemas existenciais que remontam o 

horror frente a uma situação que desestabiliza o sujeito; e descritiva porque consegue 

apresentar impressões a respeito de “catástrofes históricas” envolvendo a Guiné-Bissau. 

Embora não pareça, a partir desse procedimento, a escritora insere no texto o cenário da 

guerra, tendo como elemento temático as respostas emocionais negativas que o sujeito 

poético tem destes eventos. Isso quer dizer que, o elemento “guerra” será representado de 

outra maneira, por meio de aspectos abordados com pouca frequência no campo literário 

guineense. Como podemos verificar, não há no poema atrás citado a incidência de bombas, 

fumaça, sangue ou qualquer outro elemento que faça menção ao conflito bélico propriamente 

dito, que é o esperado quando o assunto é a luta armada. Na verdade, do primeiro ao último 

verso, o poema se revela como um retrato do pranto, traduzido por meio de sentimentos e 

emoções que surgem como respostas ao descompasso do país desde a independência. Essa 

atitude, de certa maneira, configura um método interessante, pois dá luz às afecções que 

nascem de contextos históricos decisivos, assim como permite ao leitor questioná-las. Ao ler 

o poema, somos conduzidos por um sujeito poético que tenta recordar de um passado 

traumático, mas ele não consegue, porque o que fica visível são apenas estilhaços dessa 

lembrança, que afloram sensivelmente. No contexto da cena do poema, o eu lírico decide 

parar e ouvir o que vem de dentro dele e, só depois, entender o que passa ao seu redor. Após 

esse momento, ele diz escutar vozes de lamento e desencanto, que despertam nele “mágoas 

profundas”, “olhares tristes”, “gente em fuga”, “ansiedade”. É como se a cena descrita 

surgisse em forma de flashes, pelos quais o eu lírico consegue descrever pequenos momentos 

da guerra, que surgem de forma desorganizada. Já que, para Odete, é impossível recordar de 

forma clara/explícita o evento traumático, melhor do que deixar o ocorrido cair no 

esquecimento, a escritora opta por recriá-lo poeticamente, de tal forma que os versos possam 

(re)contar o passado, ainda que ele seja “incerto”, como afirma o último verso do poema. 

Em Catástrofe e representação: ensaios (2000), Arthur Nestrovski e Márcio 

Seligmann-Silva declaram que “[a] catástrofe é, por definição, um evento que provoca um 
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trauma (NESTROVSKI; SELIGMANN-SILVA, 2000, p. 8). Sendo assim, não há dúvidas 

de que momentos trágicos atingem, de forma física e psicológica, os indivíduos neles 

envolvidos. Tal constatação nos possibilita reconsiderar esses eventos, levando em conta o 

seu impacto psicológico, ou seja, aquilo que dá origem às experiências traumáticas. No ramo 

da Psicologia, o trauma é entendido como uma reação do indivíduo a um evento externo, 

que repercute diretamente no seu interior e se configura naquilo que podemos denominar de 

memória traumática. Em termos gerais, essa memória sugere que determinada lembrança faz 

surgir sentimentos específicos, os quais conferem a impressão de retorno à experiência do 

trauma. Muito comuns em momentos de guerra e violência, os traumas ameaçam a 

integridade da pessoa afetada, que costuma evitá-los, pois eles ativam sentidos que 

estimulam o sentimento de medo e a impotência diante do fato ocorrido. O professor Márcio 

Seligmann-Silva (2000) adverte que o trauma é indizível, pois o estado de pânico frente à 

catástrofe fragiliza o sujeito, provocando uma ferida em sua memória. Dessa maneira, 

consequentemente, por não conseguir descrever o trauma, o homem recorre às artes, na 

tentativa de “dizê-lo” sob o ponto de vista estético. Em relação à Odete, é, pois, por meio 

desse processo, que a sua escrita dramatiza a turbulência emocional experimentada pela 

população guineense em contextos de guerra, dando ênfase ao trágico e ao pós-colonial22. 

Assim, ao ler a sua poesia, deparamo-nos com “caras tristes/gestos disfarçadamente 

alegres/pés de passos inseguros/simulando o falso bem estar” (NFDC, p. 28), reações 

adversas provenientes dos eventos traumáticos. 

Fabrice Schurmans, em sua tese de doutoramento, declara que as “representações 

literárias [do Estado independente pós-colonial] apontam para uma estrutura político-social 

em que a violência surge como uma ferramenta de opressão contra uma maioria desprovida 

e em prol de uma minoria privilegiada (SCHURMANS, 2012, p. 75). Associando essa 

afirmação às abordagens sobre o trauma elaboradas por Seligmann, nota-se que com a 

poética de Odete não é diferente, pois seus textos desempenham um papel fundamental, que, 

por meio de uma estrutura poética específica, visam dar ênfase à tragédia, retratando a 

experiência traumática dos guineenses frente a violência provocada por aqueles que 

buscavam o poder, evidenciando injustiças cometidas em um passado recente. No poema “O 

tempo passa”, por exemplo, o sujeito poético refere-se a essa elite política “[t]al como um 

 
22 Neste caso, entende-se “pós-colonial” considerando o seu sentido temporal e também como um operador 

teórico, isto é, avaliando os efeitos/as “sequelas” herdadas do colonialismo que permanecem presentes nos 

modos de agir, nas formas de organização social etc., quando o domínio português cessa. 
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pequeno monstro/de muitos tentáculos/os ouriços/os porcos espinhos” (NFDC, p. 28-29), 

que foi “engordando” às custas de outrem, isso porque esse grupo desempenhou uma função 

crucial de manipulação cultural em benefício próprio, segregando as classes populares, como 

lembra Toyin Falola (2020). 

No artigo “Narrar o trauma – A questão dos testemunhos de catástrofes históricas” 

(2008), novamente, Seligman reforça que “[m]ais especificamente, o trauma é caracterizado 

por ser uma memória de um passado que não passa” (SELIGMANN, 2008, p. 69). Partindo 

desses princípios, podemos dizer que o trauma está necessariamente ligado à resposta 

emocional que o sujeito tem em relação a um evento trágico, por isso, reviver aquela 

situação, sentir tudo o que foi causado naquele momento, pode fazer com que essas 

experiências emocionais traumáticas sejam reativadas. Percebamos com atenção a poetisa: 

Pareciam chamas 

as lágrimas 

os meus olhos 

pequenos demais 

para tão violento maron23 de dor 

 

A minha voz 

sumida 

o meu grito 

estrangulado 

a minha garganta 

sem cordas 

Como chorar tanta mágoa? 

 

(SEMEDO, 2007, p. 82) 

 

 Retirado do livro No fundo do canto (2007), “Olhos em chama” é um poema que 

retrata determinadas reações às afecções geradas pela guerra. Contudo, diferente dos textos 

que compõem Entre o ser e o amar (1996), nos quais os traumas estavam diretamente 

relacionados com um momento pós-guerra de libertação e todos os seus desdobramentos, 

em seu segundo livro de poesia, Odete procura retratar, especificamente, a situação adversa 

produzida pela guerra civil de 1998-99 e os golpes posteriores a esse evento histórico, a 

partir de um ponto de vista mais individualizado. No poema, a angústia é o elemento 

retratado, e junto a ela reencontramos a imagem da “mágoa”, os “olhos” e as “lágrimas”, 

elementos formadores de um campo semântico criado pela escritora e que metaforizam a 

tragédia social no texto literário. Refletindo sobre o conflito, a escritora tece considerações 

 
23 Grandes ondas do mar provocadas pelo mau tempo. 
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a respeito da sua condição em meio a uma situação traumática, que deixou impressa na sua 

vida mensagens negativas. Se buscarmos respostas na História, percebemos que o período 

pós-guerra civil na Guiné-Bissau foi (e continua sendo) marcado por crises político-

estruturais, que levaram a população a um esgotamento. O próprio título do poema já 

demonstra a intenção da escritora em refletir, dentro do próprio texto, o porquê dos “olhos 

em chama”. É como se toda a raiva do eu lírico fosse canalizada em lágrimas. Na primeira 

estrofe, é interessante perceber como Odete utiliza elementos opostos (“chamas/lágrimas; 

“olhos pequenos demais/violento maron de dor”) e trabalha com eles criando uma ideia de 

conflito, que dialoga diretamente com a realidade em que está inserida e com o seu próprio 

processo de escrita, afinal, para ela, parece ser confusa a maneira como o seu corpo reage à 

guerra, gerando experiências afetivas que a impedem de seguir em frente. Se, na primeira 

estrofe, a cena poética se concentra nos olhos, a partir da segunda, a atenção é voltada para 

a garganta. Nela, o sujeito poético diz não ter voz e estar com o grito engasgado, condições 

essas que aludem a uma ideia de repressão. Aqui, porém, o último verso estabelece relação 

como a primeira estrofe, pois ele retoma a ideia do choro, que, em tese, é o resultado das 

lágrimas que escorrem pelos olhos e da voz que sai (ou não) da garganta. Considerado um 

efeito fisiológico, o ato de chorar consiste na produção de lágrimas quando ocorre uma 

alteração no estado emocional dos seres. Conforme já abordamos no capítulo anterior, o 

afeto é exatamente essa alteração/variação, que produzirá o medo, a dor, a tristeza e a 

saudade, por exemplo. O choro, por sua vez, é uma reação a essas afecções. Vale lembrar 

que, Érica Bispo (2017) chama atenção para o fato de que “[o] choro, nas culturas 

guineenses, além de ser uma expressão emocional, é o nome dado aos diferentes rituais 

funerários” (BISPO, 2017, p. 37). Se considerarmos esse enfoque, o choro ganha outros 

sentidos, que ultrapassam a ideia de “derramar lágrimas”, associando-se à representação da 

morte e do luto.  

Em seu mais recente livro, Notas sobre o luto (2021), a nigeriana Chimamanda 

Adichie declara que “[o] luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele 

pode ser pouco suave, raivoso. Aprende como os pêsames podem soar rasos. Aprende quanto 

do luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras” 

(ADICHIE, 2021, p. 14). Odete, com isso, movida pelo luto, numa busca pelas palavras, 

consegue utilizar o corpo como alegoria para recontar a guerra civil, mais especificamente, 

as reações do corpo a cada afecção gerada por tensões históricas, idealizando, assim, 

condições de produção que dão ênfase à maneira como os sujeitos são afetados 
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historicamente. Face ao exposto, parece-nos que a escritora transforma os seus traumas de 

guerra em poesia, os quais são articulados afetivamente. 

 Em um ensaio importante sobre o conceito de heterotopia, exílio e poesia, Mário 

César Lugarinho avalia que “[é] pela afetividade que se acessa e se recusa o passado e se 

entende o presente (LUGARINHO, 246, p. 117). Baseado no ponto de vista do ensaísta 

brasileiro, dados sobre eventos do passado são coletados por intermédio dos afetos, a partir 

dos quais conseguimos compreender o hoje. Essas palavras, por outro lado, nos lançam 

naquilo que é o trauma propriamente dito, uma espécie de memória afetiva que nos permite 

entender a atual situação de um indivíduo, tendo como referência as vivências anteriores que 

o marcaram de maneira profunda.  

A guerra, seja a de libertação colonial ou a civil, é o plano de fundo para Entre o ser 

e o amar (1996) e No fundo do canto (2007), e de acordo com as articulações teóricas 

apresentadas, verificamos que em ambas as obras há uma relação sintomática entre a guerra 

e o trauma. Dentro desse contexto, é preciso reconhecer que, em um conflito civil, a 

população é a vítima, não a causadora. Augel declara que “[a]pesar das muitas crises e 

tensões que caracterizam a política na Guiné-Bissau desde o início da República, o conflito 

[civil] surpreendeu a população completamente despreparada” (AUGEL, 2007, p. 68). 

Caracterizada pela formação de elementos em unidade, a guerra civil é uma luta pelo poder, 

no caso da guineense, a gota d’água para o início do conflito foi a tentativa de prisão de 

Assumane Mané, general afastado do cargo de Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 

sob alegação de tráfico de armas na região de Casamance24, pelo então presidente Nino 

Vieira. Esse desentendimento deu origem a duas frentes: a dos “combatentes da liberdade 

da pátria”, sob o comando de Assumane, e outra formada por soldados de países vizinhos, 

liderada por Nino, que não obteve apoio dos seus militares. Em Ensaios do assombro 

(2019), Peter Pelbart conclui que: 

[A] guerra civil não é o oposto da política, mas o seu elemento constitutivo. 

Assim, é pela guerra civil que certos grupos se apoderam de fragmentos do poder, 

não no sentido de se apossar de uma fatia, de riquezas, por exemplo, mas de tomar 

o controle de processos, formas, regulamentos que, na sequência, implicam até 

uma redistribuição da riqueza. A guerra civil não destrói o poder, não o abole, 

mas o inflete (PELBART, 2019, p. 64)  

 

 
24 [E]streita faixa de terra ao sul do Senegal, na fronteira com a Guiné-Bissau, de antiga colonização portuguesa, 

onde atua há muitos anos um movimento independentista (AUGEL, 2007, p. 66). 

 



 

78 

 

Diante do excerto, verificamos que há uma relação recíproca entre os conceitos de 

guerra e política, sendo a primeira continuação/prolongamento da segunda e vice-versa. A 

necessidade de recorrer a essa concepção deve-se ao fato de que, como vimos anteriormente, 

o afeto é sempre algo político, por isso, é interessante pensar que, os modos de sentir que 

impactam o corpo social em tempos de guerra estão diretamente ligados com os traumas 

neles gerados. Visto por esse lado, podemos afirmar, então, que as dinâmicas dos conflitos 

vão determinar as interiorizações individuais dos sujeitos. Dito de outra forma, é como se a 

guerra definisse aquilo que os sujeitos irão sentir, seria isso o “já sentido”, conforme 

determinou Perniola. Nessa esteira de pensamento, é importante frisar que, as afecções 

geradas durante a catástrofe envolvem a diminuição da potência do sujeito e são provenientes 

de uma causa exterior. Nos dois poemas analisados nesta seção, por exemplo, ambos estão 

relacionados à tristeza, que para Spinoza é “a passagem do homem de uma perfeição maior 

para uma menor” (SPINOZA, 2017, p. 239). Segundo ele, a tristeza é um afeto primário, a 

partir do qual são gerados outros afetos, dentre eles o medo. Quando um indivíduo é 

acometido por um trauma, significa que ele memorizou um determinado episódio, o qual 

produziu nele uma sensação de medo, que renasce toda vez em que aquela situação 

traumática é relembrada. Vejamos: 

 
[...] 

Mar de gente... floresta intensa 

povo prostrado 

difícil a travessia de lálas25 

bolanhas26 e rios 

bombas e obuses traspassando 

a carne humana impotente 

 

Bens desaparecidos 

gente em pânico 

família inteiras perecem 

a construção 

perdida entre bombas 

 

(SEMEDO, 2007, p. 115)  

 

 

No poema “A lembrança”, as imagens são inseridas fazendo constantes referências 

ao episódio em que a população de Bissau precisou, durante a guerra civil, deixar a capital 

para encontrar proteção no interior do país. Como podemos ver, Odete resgata literariamente 

 
25 Várzeas. 
26 Arrozais. 
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uma lembrança que é sua e, ao mesmo tempo, coletiva. Dessa forma, intentando provocar a 

reflexão, ela se apropria dos instantes de perigo e faz isso na tentativa de resistir ao 

esquecimento. Esse exercício cria uma espécie de “paisagem” escrita, que descreve, 

ficcionalmente, uma determinada versão dos acontecimentos traumáticos. Nos versos, o 

sujeito poético relata uma série de obstáculos encontrados enquanto fugia: a complicada 

passagem pelas lálas, bolanhas e rios; os dispositivos bélicos que atravessavam “a carne 

humana impotente”, causando a morte de inocentes; e o pânico das pessoas. Todos esses 

elementos desencadeiam emoções negativas que trazem para o presente/para o texto 

afecções provocadas por acontecimentos traumáticos do passado. 

Diante disso, chegamos à conclusão de que uma análise do trauma na poesia de Odete 

Semedo é um aspecto que alerta para a urgência de se lançar novos olhares sobre tais textos, 

porque, quando reinventados artisticamente, além de possibilitarem uma análise crítica de 

momentos que são caros para a história da Guiné-Bissau, ajudam a repensar episódios de 

guerra sob um enfoque mais profundo, que nos leva a acompanhá-los a partir de 

desdobramentos que ultrapassam o nível social, destacando experiências de sofrimento que 

encontram eco nas relações afetivas motivadas por acontecimentos traumatizantes. 

 

4.2. “Afecções inauditas”: a poetização da dor e a dicção intimista 

 

[Q]uando sociedades se transformam, abrindo-se à produção de 

formas singulares de vida, os afetos começam a circular de outra 

forma, a agenciar-se de maneira a produzir outros objetos e efeitos. 

Uma sociedade que desaba são também sentimentos que 

desaparecem e [afecções inauditas] que nascem. Por isso, quando a 

sociedade desaba, leva consigo os sujeitos que ela mesma criou a 

reproduzir sentimentos e sofrimentos. 

Vladimir Safatle27 

 

 Esgarçando cada vez mais as fronteiras que separam o social do afetivo, a epígrafe 

de Vladimir Safatle parece um ponto de partida interessante, pois fornece subsídios para se 

pensar alguns aspectos que ainda nos inquietam na poesia de Odete Semedo. O filósofo 

brasileiro chama atenção para o funcionamento da sociedade, pois, devido aos seus riscos de 

mudança, deles os afetos não poderiam escapar. Ele alega que, quando o meio social se 

 
27 SAFATLE, 2018, p. 16. 
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transforma, diferentes afecções nascem, encobrindo as anteriores e permitindo que novas 

formas de sentir sejam produzidas pelos indivíduos. Por isso, em um contexto político cujo 

horizonte de expectativas reduz, como em casos de guerra iminente, é comum o 

aparecimento de sentimentos que diminuam a nossa potência de agir, conduzindo-nos à 

tristeza, solidão e ao sofrimento. No território das artes, durante esses instantes de crise, no 

momento em que o homem se dá conta da sua condição, ele desperta para novas formas de 

produção sensível, capazes de expressar as suas condições de existência; de afetar e ser 

afetado. Diante disso, é curioso pensar como as “afecções inauditas” estão aliadas à 

experiência literária de Odete, mostrando a sua relação com a dor e maneira como esta é 

projetada no texto literário.   

Do ponto de vista expressivo, podemos dizer que Odete adota um processo de criação 

em que a tendência do sujeito poético está em comunhão simbólica com afecções que se 

manifestam em forma de angústia, dor e medo no que está por vir. A título de exemplo, 

podemos realçar um trecho o poema “Oscilações”: 

[...] 

Entre sonhos e utopias 

Oscilo na miragem do macaréu 

Que balança e engoda 

O meu tormento 

 

Entre o constante querer 

E a incerteza dos sonhos 

Da natureza morna... oscilo 

 

Oscilo tristemente 

Entre a sombra e a penumbra 

 

(SEMEDO, 1996, p. 15) 

 

 

Embora não evoque o quadro político em um primeiro plano, o texto se materializa 

por meio de um processo em que a desestabilização do sujeito recebe especial atenção, mas 

isso não é à toa, porque ele ilustra um contexto sócio-político fragmentado por experiências 

históricas de desavenças.  Desde o título, a escritora sabe articular de maneira muito eficaz 

a instabilidade emocional do eu lírico, isso porque lhe importa mais contar uma versão dos 

fatos históricos a partir de uma perspectiva intimista. Nesse sentido, com a atenção centrada 

no campo dos afetos, o sujeito poético se mostra alvo de constantes mudanças que o fazem 

“oscilar tristemente”. Essas nuances, ora “entre sonhos e utopias”, ora “entre o constante 

querer e a incerteza dos sonhos”, simbolizam um comportamento incerto, de alguém que se 
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encontra desorientado, e o sujeito poético reconhece essa condição, pois, como sugere o 

último verso da primeira estrofe, essas tensões emocionais são um “tormento” para o sujeito. 

De certa maneira, isso mostra que ao optar por esse vocábulo, Odete faz ressoar em seus 

versos a sensação de aflição constante, porque o desejo de ver o seu país sair de uma 

condição de precariedade é grande, mas esse sonho é pouco seguro, já que o sujeito poético 

se certifica de que isso não depende apenas dele. Dentro dessa perspectiva de análise, 

percebemos que determinados sentimentos ficam acumulados nos subterrâneos da história 

e, por meio da poesia, esses mesmos sentimentos funcionam como subcódigos, pelos quais 

a história é traduzida. Por isso, inseri-los na análise literária se mostra um interessante tópico. 

No espaço do poema, a tristeza e o medo são as afecções que ficam visíveis, e no 

interior da vida social guineense não é diferente. As imagens da “sombra” e da “penumbra” 

metaforizam esses sentimentos, remetendo ao ocultamento dos sonhos de liberdade. Odete, 

assistindo ao espaço de construção do corpo político completamente bloqueado, lembra aos 

sujeitos, por meio do poema, de que a perda do medo é um fator fundamental para a 

promoção de novas formas de transformação. Na ética espinosista, “[o] medo é uma tristeza 

instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, cuja realização temos alguma 

dúvida” (SPINOZA, 2017 p. 243). Isso quer dizer que, preso a uma imagem triste do 

passado, o sujeito deixa de seguir em frente e se alimenta de sentimentos que o privam de 

avançar. Seguindo os rastros deixados pelos verbos que compõem o texto, o sujeito poético 

continua desenvolvendo essa ideia. Se atentarmos para os verbos “balançar” e “oscilar”, por 

exemplo, ambos carregam em seu bojo semântico a ideia de movimento, retratando uma dor 

que é motivada por uma situação que lhe causa desgosto. Isso fica ainda mais claro com o 

verbo “engodar”, cujo significado aponta para a promoção de uma esperança baseada em 

promessas infundadas. Tais verbos, em diálogo com a esfera social, reforçam a ideia de como 

um cenário de ruínas incita o surgimento de afecções de caráter negativo, que demonstram 

a maneira como determinado momento histórico foi experimentado, produzindo modos de 

sentir estranhos àqueles apresentados antes. 

 Amparado pela filosofia de Spinoza, Boaventura Sousa Santos defende que: “[A]s 

duas emoções básicas dos seres humanos são o medo e a esperança. A incerteza é a forma 

como experienciamos as possibilidades que surgem das múltiplas relações entre o medo e a 

esperança (SANTOS, 2019, p. 407). De modo significativo, a vertente poética de Semedo 

está marcada por essa relação pendular, resultado de dores e traumas passados, e das 

incertezas que envolvem o futuro da Guiné-Bissau. A imagem da tristeza e do medo, 

portanto, remete à ideia daquilo que nos acompanha no presente, mas que precisa ser curado, 
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e a poesia se apresenta como um instrumento produtivo nesse processo de “cura”28. Marcado 

por uma constante oscilação, o poema apresenta um olhar bastante crítico sobre as incertezas 

que surgem com o esfacelamento das utopias revolucionárias, servindo, ao mesmo tempo, 

como denúncia das contradições sociais em uma Guiné-Bissau pós-independente, que dá 

origem a uma crise das certezas. 

Há em Odete um gosto pela paisagem, e nela a escritora encontra apoio para retratar 

o dilaceramento do país pela guerra. O olhar crítico de eu lírico segue por uma linha 

melancólica, criando imagens alegóricas de um tempo em que a dor e o desencanto 

prevalecem. Para verificarmos o que a guineense tem a dizer a respeito disso, selecionamos 

um trecho do poema “O espanto de Bissau”, que começa da seguinte maneira: 

 

Bissau não quis acreditar 

que estava sendo violada 

violentada 

adulterada 

 

Sentiu os golpes  

não verteu lágrima 

Vergou 

com a dor dos seus filhos 

mas não se quebrou 

Ajoelhou-se 

mas não caiu 

 

Sentiu no seu corpo a violência 

Do corpo estranho 

Do mau trato... 

[...] 

 

(SEMEDO, 2007, p. 68) 

 

 

Aqui, o sujeito poético retrata Bissau de forma humanizada e o título do poema já 

aponta para algo que acontece de maneira inesperada, o “espanto”, que remete à ideia de 

surpresa. Logo na primeira estrofe, a poetisa promove o encontro entre o leitor e a capital do 

país. Nela, Bissau, em sua forma humana, rejeita a ideia de estar sendo violada, 

demonstrando uma conduta contrária àqueles que reprimem o seu corpo. Dando seguimento 

ao texto, na estrofe seguinte, o sujeito poético descreve a cena em que Bissau é violentada, 

chamado a atenção para o fato de que ela não derrama nenhuma lágrima com os golpes 

sofridos. Com o desenvolvimento do poema, então, notamos que à Bissau é conferido um 

 
28 Neste caso, utilizamos a palavra “cura” com base em seu sentido etimológico, isto é, de avaliar, julgar. Curar 

em um sentido crítico, demonstrando que a arte precisa inquietar para nos fazer pensar. 
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aspecto maternal, uma vez que ela “se verga com a dor dos seus filhos”, ou seja, com a dor 

de um povo que, de modo inesperado, é surpreendido com o conflito civil. Dessa forma, na 

pele do poema, que é também pele/corpo de Bissau, é possível perceber as marcas da 

violência sofrida, “os golpes”, “a dor”, “o mau trato”. Mas, apesar de todo sofrimento 

provocado, a cidade resiste. Ela sente os golpes, mas não verte uma lágrima; se ajoelha, mas 

não cai. Essa postura de proteção é uma forma de evitar uma dor maior, assim, a correlação 

entre lugar e sentimento prevalece, e a cidade se torna a chave de leitura, de modo que a sua 

dor se acumplicia com a dor dos seus filhos, afinal, é ela quem tenta desenvolver estratégias 

para garantir a sua autossobrevivência. 

É interessante pensar ainda, conforme destaca Chimamanda Adichie (2019), que nós 

somos moldados pelo lugar de onde viemos. Refletindo sobre esse assunto, Odete, pelos 

olhos da capital do país, em seu lado humano, mergulha na dor da perda e tenta traduzi-la 

em palavras. Por outro lado, é interessante notar que, se Bissau não tivesse amor pelos seus 

filhos, ela não estaria sofrendo e nem se sujeitaria a tamanha violência. No desfecho do 

romance Meio sol amarelo (2008), também de Chimamanda, o narrador declara que “[a] 

dor era a celebração do amor, aqueles que sentiam dor verdadeira tinham sorte de ter amado” 

(ADICHIE, 2008, p. 498). Essa afirmação nos leva a pensar que, em tempos de intensa dor, 

ressurge o amor como ação transformadora, em prol de um bem-estar coletivo. Semelhante 

a essa alegação do narrador, refletindo a respeito dos afetos na contemporaneidade, Peter 

Pelbart lembra que o esgotamento é o modo de sentir dominante dos nossos tempos. De 

acordo com ele, “[a] reação catastrófica, que no homem se manifesta como angústia, não 

seria o fim, porém a condição para um novo começo (PELBART, 2013, p. 39). Entendemos 

essa condição do novo como uma possibilidade de fazer nascer sentimentos que já 

conhecíamos anteriormente, como também uma abertura para novas possibilidades, as quais 

ainda não conhecemos. Para Pelbart, “[é] a partir da guerra civil que se produzem novas 

coletividades” (ibidem, 2019, p. 64), pois é necessário abrir mão das individualidades para 

a promoção de interesses que envolvam o coletivo. Ao contrário do que parece, mesmo com 

todo sofrimento gerado, a guerra é uma ocasião favorável para a reflexão. São em tempos de 

luta que o homem é forçado a dominar o sentimento de medo, e, como resultado, é levado a 

articular formas para superá-lo. Nesse sentido, percebemos que Odete, ao utilizar a cidade 

de Bissau como núcleo semântico para o seu texto, busca, mesmo que por via do imaginário, 

reorganizar esse espaço.  

Dando seguimento à nossa discussão, novamente, no poema, a imagem das lágrimas 

aparece, só que dessa vez estão contidas, sugerindo uma ideia de renovação, como se Bissau 
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estivesse passando por um processo de mudanças. Essa imagem nos mostra que a poetisa 

pretende resgatar a esperança para a construção de um novo, por isso, o eu do texto “não 

verteu lágrima”. Esse aspecto serve de abertura para o novo, uma esperança que consegue 

sobreviver à crueldade no contexto de guerra. Conseguimos enxergar essa imagem em outro 

poema, no qual o eu do texto é a própria “Esperança agonizante”: 

 

[...] 

Nasci esperança 

chamaram-me angústia 

sem apreço 

nem perdão 

o meu destino traçaram 

 

Nasci esperança 

virei desespero 

eu que a intempéries 

Sempre resisti 

 

(SEMEDO, 2007, p. 149-150) 

 

 Aqui, a escritora põe em cena a própria esperança, que não escapa às dores causadas 

por tempos amargos e vazios. Como podemos ver, na primeira estrofe, a voz poética diz ter 

se tornado “angústia”, e que devido ao desprezo das pessoas, teve seu caminho tracejado por 

circunstâncias predeterminadas. Encontramos, aqui, uma Odete preocupada com a perda de 

um elemento importante para o avanço da sociedade. Quando um corpo não consegue 

produzir a esperança, significa que ele pode ser facilmente afetado por respostas emocionais 

negativas, isto é, pelo medo. Para Spinoza, a esperança consiste em “uma alegria instável, 

surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos alguma dúvida” 

(SPINOZA, 2017, p. 243), o que a difere do medo é o aumento da potência; se notarmos, 

enquanto a esperança é uma “alegria instável”, o medo é uma “tristeza instável”. Dentro 

dessa dinâmica, surgem questionamentos sobre a realização do que pode vir acontecer 

futuramente, se somos conduzidos pela esperança, enfrentamos afetos impotentes e a 

provocamos mudanças, caso contrário, apoiados no medo, permanecemos estáticos. 

Seguindo pelo mesmo caminho da primeira estrofe, na segunda, Odete busca novas 

maneiras de dizer a esperança, neste caso, ela se transforma em “desespero”. Contudo, como 

revela os dois últimos versos, essa esperança segue resistindo às adversidades impostas pelo 

contexto social. Presenciamos uma ressignificação vocabular. Se, no início do texto, a 

esperança se apresenta de maneira atormentada, no desfecho, ela não cede a sucumbir e, por 

isso, resiste. Com isso, constatamos que ler Odete é atentar, para cada detalhe, pois há uma 
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relação entre os sentimentos que ela evidencia em suas produções e os questionamentos 

sociais aos quais a escritora deseja que o leitor chegue. 

Outra maneira usada por Semedo para repensar a questão da dor é a forma como 

trabalha o sonho. Em um dos poemas de Entre o ser e o amar (1996), o eu lírico declara 

que: 

Parece um pesadelo 

Onde em mil castelos 

Desfilam figuras 

Deslizam corpos 

(...) 

E eu vou crescendo 

De pesadelo em pesadelo, 

Assustado 

Por cada tiro disparado 

Por cada elemento que passa 

Que tropeça 

Que se despede 

E tudo flui 

 

(SEMEDO, 1996, p. 29) 

 

 

 Como em outros textos de Odete, o título do poema já serve de mote para a análise. 

Intitulado “Pesadelo”, o poema lança luz ao sonho, que segundo a teoria freudiana pode 

indicar desejos recalcados. Nele, o eu poético declara parecer estar em um pesadelo, e, num 

tom de frustração, realiza a descrição de um sonho aflitivo apoiado na sensação de medo por 

ele produzida. Contudo, a partir do quinto verso, o eu lírico se dá conta de que esse tormento 

é real, e em meio a todo um contexto de desordem, ele cresce assustado, sem nenhuma 

perspectiva de mudança, porque, afinal, “tudo flui”. Considerando a conjuntura sócio-

política em que o texto foi publicado, é possível intuir que o poema seja a metáfora de uma 

sociedade cansada de idealizar projetos que não se efetivaram, e uma referência direta à 

guerra de independência, que deixou marcas em quem viveu tal evento. Esses fatores 

justificam a preferência por um campo semântico associado ao cenário pós-guerra, a julgar 

pelos versos “Desfilam corpos” e “Por cada tiro disparado/Por cada elemento que passa”, 

comprovando o pessimismo da voz poética, que é o resultado de um desencanto com o seu 

próprio país. 

Em Vida capital: ensaios de biopolítica (2003), novamente, Pelbart lembra que 

“[estamos vivendo] em um momento particularmente aflitivo, no tocante aos afetos que o 

contexto social nos inspira” (PELBART, 2003, p. 111). Essa colocação é importante porque, 

associada às análises dos poemas, chama a nossa atenção para o contexto de aflição em que 
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ainda vivem os guineenses, demonstrando como os processos político-sociais regulam a 

nossa vida afetiva. Se, ainda hoje, persiste entre a população esse sentimento, isso é fruto de 

uma memória que não foi apagada e que insiste em permanecer, influenciando, por sua vez, 

no atual contexto sócio-político do país.  

 

4.3. A resistência pela memória 

 

 

A poesia resiste à falsa ordem, que é, a rigor, barbárie e caos. (...) 

Resiste aferrando-se à memória viva do passado; e resiste 

reimaginando uma nova ordem no horizonte da utopia. (...) A luta é, 

às vezes, subterrânea, abafada, mas tende a subir à zona de 

consciência e a acirrar-se porque crescem a olhos vistos as garras do 

domínio. 

Alfredo Bosi29 

 

 Antes de tudo, o título que aqui propomos carece de um esclarecimento, de modo que 

possamos tornar claro o objetivo desta seção. É comum, ao depararmo-nos com o termo 

“resistência”, pensá-lo em um sentido manifesto, isto é, de oposição contra algo, o que não 

está errado, pois esse é o nosso intuito, entender como a memória, na poesia de Odete 

Semedo, se mostra um elemento que atua como instrumento de defesa, na tentativa de 

recuperar valores culturais apagados no percurso histórico da Guiné-Bissau. Entretanto, se 

tomarmos tal termo com base no seu sentido etimológico, verificamos que “resistir” se abre 

a outro entendimento, mais intrínseco, cuja ideia sugere uma “insistência em permanecer”. 

Jean-Luc Nancy, em Resistência da poesia (2005), defende que “[p]odemos suprimir o 

“poético”, o “poema” e o “poeta” sem muitos danos (talvez). Mas com a “poesia”, em todo 

o indeterminado do seu sentido, e apesar de toda essa indeterminação, nada se pode fazer. 

Ela está lá, e está lá mesmo quando a recusamos, suspeitamos dela, quando a detestamos” 

(NANCY, 2005, p. 32). Isso quer dizer que, em um plano linguístico, antes mesmo de se 

opor a algo, a poesia insiste em permanecer, pois ela é feita de forma livre, não se 

submetendo a nada nem a ninguém. No livro, o filósofo francês acrescenta ainda que “[a] 

poesia não é escrita para ser aprendida de cor: é a recitação de memória que faz de qualquer 

frase recitada uma sombra do poema (ibidem, p. 18, grifos nossos). Neste caso, Nancy afirma 

ser a poesia uma forma de articular memórias e que, por isso, seria o poema um meio de 

 
29 BOSI, 1977, p. 146, grifos nossos. 
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trabalhá-las esteticamente, o que nos leva a pensar que há uma correlação entre resistência, 

poesia e memória. 

Voltando à epígrafe, a reflexão de Alfredo Bosi serve de mote para iniciarmos este 

momento de análise, pois cremos que ela sintetiza a forma como Odete Semedo usa a 

memória enquanto elemento chave para a sua poiesis, na tentativa de (re)afirmar uma 

identidade guineense e de arregimentar novos sentidos. No fragmento, o crítico literário 

realça que, dos caminhos de resistência trilhados pela poesia, a “memória viva do passado” 

é uma das ferramentas pela qual se torna possível, no plano da ficção, criticar, contestar e 

denunciar determinados acontecimentos históricos, bem como os seus reflexos em questões 

vividas no presente e no que estar por vir. Nesse sentido, podemos dizer que a poesia é uma 

forma de expressão literária pela qual se resiste: ao medo, à opressão, ao luto etc., surgindo 

em tempos difíceis e servindo como instrumento de resistência cultural e política. Como se 

sabe, a poesia é fundamental para a compreensão do tempo-espaço em que estamos inseridos 

e, na produção poética da referida escritora, a memória se enlaça ao estético, fornecendo 

recursos necessários para questionar o que foi legitimado pelo discurso historiográfico, como 

também identificar os seus interesses ideológicos, políticos e econômicos. Se pudéssemos 

resumir, em poucas palavras, um dos principais traços no percurso poético-afetivo de Odete, 

escolheríamos, provavelmente, a função crítica da memória. Sendo assim, cabe agora 

explicar o porquê da escolha, mas, antes, é preciso demarcar, de maneira breve, os limites e 

as imbricações entre os campos histórico e memorialístico. 

História e memória são construções humanas que dividem a mesma área de produção, 

pois ambas fazem alusão ao passado, mas, a maneira como o representam é diferente. 

Enquanto a história busca por um relato em que é realizado um exame crítico das fontes, 

incluindo os registros e documentos escritos na apuração dos fatos, a memória dispensa essa 

rigidez de análise crítica. Esse “descomprometimento” com uma apreciação científica faz 

com que a memória absorva uma carga emocional na reconstrução do passado. Uma vez 

pontuada essa questão, é importante reforçar que, quando rememoradas, as lembranças não 

reproduzem exatamente o que ocorreu, mas aquilo que por alguma razão afetou o indivíduo. 

Contudo, não se trata necessariamente de uma experiência individual, pois é o relato de um 

passado compartilhado, embora nem todos os indivíduos que partilham dele vivenciaram. 

Por outro lado, mesmo passando por um extenso processo de análise científica, a história 

também precisa ser vista com parcialidade, pois ela leva em consideração, de certo modo, a 

subjetividade do historiador. Dito isto, é importante não confundir esses dois domínios, pois 
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enquanto a memória se ocupa daquilo que é significativo para um determinado grupo social, 

a história não tem essa preocupação, já que o seu único interesse seria narrar os fatos 

ocorridos sem nenhuma distinção de valor. Dessa maneira, conseguimos visualizar que o 

fazer histórico e o processo de rememoração se relacionam. Dando seguimento à nossa 

abordagem, Beatriz Sarlo defende que: 

O passado é sempre conflituoso. A ele se referem, em concorrência a memória e 

a história, porque nem sempre a história consegue acreditar na memória, e a 

memória desconfia de uma reconstituição que não coloque em seu centro os 

direitos da lembrança (direito de vida, de justiça, de subjetividade) (SARLO, 

2007, p. 9). 

 

Quando as colônias africanas passam a conquistar as suas independências, nota-se 

que os argumentos históricos são calcados em uma perspectiva europeia, daí começa-se a 

“pôr em xeque” a organização desse discurso. A partir disso, a relação entre memória e 

história se estreita, e a escrita passa a trabalhar com as lembranças, que servem como fontes 

para repensar o outrora a partir de diferentes leituras. No livro Perto do fragmento, a 

totalidade: olhares sobre a literatura e o mundo (2015), o moçambicano Francisco Noa frisa 

que “[o] processo de criação, em especial do autor africano, é um jogo às vezes difuso, às 

vezes inconcluso, entre uma memória individual e outra social, entre a necessidade de 

afirmação de um território de pertença e de outro, a que amiúde aspira, mas que parece querer 

escapar-se-lhe (NOA, 2015, p. 17). Nesse sentido, poderíamos dizer, então, que as produções 

literárias africanas acompanham o fluxo da memória, colocando em questão aspectos 

históricos dos seus respectivos países. Na medida em que os autores revisitam literariamente 

essas lembranças, eles “trazem não só fatos objetivos, mas também emoções, o que leva à 

compreensão de que não há uma versão única da história (SECCO, 2015, p. 46). Há, nesse 

exercício, conforme salienta Noa, uma tentativa de valorização identitária, que resgata 

tradições e saberes rechaçados durante o período colonial, da mesma maneira que se 

evidencia a influência europeia sobre as tradições africanas, isso porque anexadas a essas 

memórias, costumes são confrontados e a aura absoluta do discurso histórico é posta em 

pauta.  

Ora, é impossível abordar a questão da memória na poesia de Odete Semedo sem 

lembrar que, quando nos referimos a culturas não condicionadas pela escrita, como é o caso 

da guineense, a memória é um elemento fundamental para a vida cotidiana. Hampâté Bâ 

recorda que “[a] memória (...), sobretudo a dos povos de tradição oral, que não podiam 
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apoiar-se na escrita, é de uma fidelidade e de uma precisão prodigiosas (BÂ, 2003, p. 13). 

Isso nos mostra que as lembranças dos fatos serão contadas de uma forma muito detalhada, 

capturando gestos, sons, atitudes etc., pois “[p]ara descrever uma cena [seria] preciso revivê-

la” (ibidem); por isso, a valorização de elementos específicos, permitindo àqueles que 

escutam o evento narrado revivê-lo novamente. Nesse sentido, a poesia seria um suporte 

para a sobrecarga de memórias, dado que a primeira possibilita a materialização desta 

segunda. No caso de Odete Semedo, a sua poesia é antídoto contra o esquecimento de uma 

identidade forjada por raízes ancestrais. Se tomarmos como exemplo o poema “O teu 

mensageiro”, analisado anteriormente, já em seu princípio, conseguimos perceber em No 

fundo do canto (2007), a presença forte da oralidade. No momento em que o sujeito poético 

diz: “Aproxima-te de mim/não te afastes/vem.../senta-te que a história não é curta” (NFDC, 

p. 22), trata-se de um convite que ele, representando um tchonoladur30, faz ao leitor, de modo 

a estabelecer uma relação entre o texto literário e a questão da palavra em África. 

Para que possamos tornar mais claro o nosso olhar sobre a memória no presente 

trabalho, recorremos aos argumentos do historiador francês Jacques Le Goff, outra voz 

crítica no âmbito do estudo da memória.  Em História e memória (1990), ele afirma que: 

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em 

primeiro lugar a um conjunto de informações psíquicas, graças às quais o homem 

pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas. 

[...] Certos aspectos do estudo da memória, (...) podem evocar, de forma 

metafórica ou de forma concreta, traços e problemas da memória histórica e da 

memória social” (LE GOFF, 1990, p. 423). 

 

Construindo uma textualidade que problematiza questões histórico-sociais vividas na 

Guiné-Bissau, a poesia de Odete Semedo suscita um lirismo carregado de tragicidade, 

acompanhado por memórias que dialogam com registros factuais da história. São por elas 

que o sujeito poético atualiza os conteúdos do passado, a fim de reescrevê-los sob outra 

perspectiva, isto é, realizando uma revisão histórica, a partir da qual é possível resgatar, 

conservar e transmitir informações da cultura guineense as quais a colonização fez questão 

de apagar. A memória, portanto, se apresenta como um importante elemento à reconstrução 

 
30 Em diferentes grupos étnicos da Guiné-Bissau, o termo refere-se ao indivíduo que desempenhava a função 

de intérprete/mensageiro. 
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da identidade nacional, isso porque, retomando lembranças íntimas, a voz poética acaba 

imprimindo, no texto literário, críticas ao discurso histórico oficial.  

Como verificamos no excerto acima, Le Goff considera a memória um elemento pelo 

qual é possível introduzir atualizações aos eventos do passado, além disso, ele acrescenta 

que a maneira de tornar presente a lembrança se dá de forma concreta ou metafórica. É essa 

segunda perspectiva, a metafórica, que nos chama atenção, pois acreditamos que, é tomando 

a poética como ressignificação semântica, com o auxílio das figuras de linguagem por 

exemplo, que o poeta faz da sua obra um lugar com novas maneiras de pensar e sentir o 

passado. Em outra passagem de seu livro, o historiador destaca que “[o] poeta é pois um 

homem possuído pela memória (...). [E a] poesia, identificada com a memória, faz desta um 

saber e mesmo uma sageza” (LE GOFF, 1990, p. 438). Sendo assim, fica clara importância 

da memória para a transfiguração histórica na Literatura, de modo a conservar informações 

dignas de serem lembradas. 

 Com o auxílio de diferentes perspectivas sobre memória e história, defendidas pelos 

teóricos e críticos até aqui apresentados, verificamos que nos parece interessante encarar as 

lembranças que a voz poética percorre nas obras de Odete Semedo como uma forma política 

de crítica e análise, construídas a partir de duas vertentes pelas quais a memória se constitui: 

uma individual e outra coletiva. 

 

4.3.1. A memória afetiva individual e a revisitação crítica do passado 

 

Ao falarmos do passado enfrentamos – como diria Paul Ricoeur 

(1984) – dois tempos distintos: o tempo daquilo que é enunciado e 

o tempo da enunciação, que é o presente. Assim, ao perguntarmos 

ao passado também estamos, de certa maneira, a fazer perguntas 

sobre o presente. A natureza e qualidade dessas perguntas diz muito 

da natureza e qualidade das nossas vidas, daquilo que somos hoje. 

 

João Paulo Borges Coelho31 

 

 Neste momento, concentramos a nossa atenção à presença da memória afetiva 

individual e a sua aptidão para uma revisitação crítica do passado, a fim de perceber, através 

da poesia de Odete Semedo, como a memória luta contra o esquecimento e registra as 

experiências vividas/sentidas pela população guineense durante a guerra. Na epígrafe, o 

 
31 COELHO, 2015, p. 164.  
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moçambicano João Paulo Borges Coelho, citando Paul Ricoeur, ao se referir ao passado, 

afirma que este, numa posição dinâmica, vai além de uma referência a respeito do que passou 

no tempo, já que também funciona como elemento crítico para se pensar o presente. 

Intentando buscar respostas para os nossos questionamentos, recorremos ao livro A 

memória, a história, o esquecimento (2007), de Ricoeur, e confrontamo-nos com a 

seguinte passagem: 

[A] memória parece ser radicalmente singular: minhas lembranças não são suas. 

Não se pode transferir as lembranças de um para a memória do outro. Enquanto 

minha, a memória é um modelo de minhadade, de possessão privada, para todas 

as experiências vivenciadas pelo sujeito (RICOEUR, 2007, p. 107).  

 

Perturbado com a relação entre a memória e a história, o filósofo francês, amparado 

por abordagens de outros pensadores, como Santo Agostinho, propõe que a memória possui 

um caráter privado. Tal concepção aparenta ter tanta força, que parece ser garantido uma 

dada lembrança pertencer mesmo a um único indivíduo. Por isso, inicialmente, é nesse nível 

de discussão que lançaremos o nosso olhar sobre a presença da memória individual nos 

poemas de Odete. Conforme já abordamos em algumas páginas atrás, a literatura guineense 

tem como objetivo preservar uma memória que se pretendeu esquecer, de modo a estabelecer 

uma revisão histórica. Coube a ela, então, a tarefa de realizar um exame crítico do discurso 

histórico, complexificando o que era visto como único. Com efeito, o fio que tece a poesia 

de Odete Semedo são as memórias, pelas quais se rasura a historicidade e se apresenta 

versões até então não registradas. Nesse sentido, os textos da referida escritora projetam 

lembranças individuais esculpidas por circunstâncias repletas de infortúnios. Vejamos: 

Tssi... zás 

Taz, taz ... 

Toc ... cop, corop, cop, cop 

Sons que se confundem 

(...) 

Olhos ansiosos 

Noite 

Boemia 

Passos 

Gestos 

(...) 

Instantes 

Momentos de êxtase 

E algures sofre 

Chora... 

Suspira 

Lamenta 
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(SEMEDO, 1996, p. 69) 

 

 No poema “Lamento”, já nos três primeiros versos, há um investimento em 

onomatopeias que procuram imitar os sons e ruídos de materiais bélicos associados ao 

contexto de guerra, fazendo referência à luta armada pela libertação do país, que se 

desenvolveu em sistema de guerrilha. Na tentativa de explicá-los, no verso seguinte, o sujeito 

poético declara que tais sons se apresentam de maneira “confusa”, o que de certa maneira os 

enquadra em um contexto de agitação, trazendo à tona a realidade dos combatentes do 

movimento de independência pelo interior do país. Tal comprovação ganha força em razão 

dos vocábulos que vêm logo depois: “olhos ansiosos”, “noite” e “passos”, que retratam 

aquilo que foi capturado pela memória, isto é, a ansiedade transmitida pelo olhar dos 

combatentes, o ambiente noturno em que os enfrentamentos ocorriam e os movimentos 

lentos, sem ruídos, em que é necessário cautela. Verificamos, com isso, a tentativa da 

escritora em situar o leitor em um espaço-tempo que o remeta à desordem característica da 

guerra, só que por uma perspectiva sentimental.  

Odete passa, nesse poema, por alguns pontos que nos parecem interessantes, a 

começar pela estrutura do texto, isso porque todo o poema assemelha-se a um aglomerado 

de palavras e expressões soltas, que, à primeira vista, não apresentam um todo significativo. 

Entretanto, quando analisado de forma mais detalhada, identificamos uma estratégia dentro 

dessa (des)organização. Se considerarmos a análise do texto em diferentes níveis, chegamos 

à conclusão de que a desordem da guerra não é apreendida apenas lexical ou 

semanticamente, mas desde a sua estrutura. Notamos que, quase todos os versos são 

compostos por uma única palavra, que lançada pela mão astuta da poetisa, faz germinar uma 

memória afetiva com forte carga emocional, que canta um fragmento da história ali 

representada. É através dessa construção que o texto faz emergir memórias vivenciadas pelo 

eu lírico, que mesmo “soltas”, como demonstra a própria estrutura do poema, trazem 

impressas as marcas de um evento trágico que causou destruição à Guiné-Bissau; e à medida 

que o poema sucede, fica evidente que as lembranças possuem um comprometimento com 

contornos mais emocionais, dando ênfase a uma experiência sensível, pela qual pretende-se 

apreender o passado. Dessa forma, ao ler o texto, conseguimos enxergar que o sujeito poético 

não possui uma memória contínua, mas fragmentos isolados que são determinantes para o 

processo de reconstrução desse passado; e cada verso representa bem a maneira como o 

sujeito captura as cenas que presenciou em meio ao processo de libertação do país.  
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Seguindo o pensamento de Myrian Sepúlveda dos Santos, que cita Diana Taylor, no 

artigo “O retorno do pesadelo: um estudo sobre a luta da memória contra o esquecimento” 

(2020), “[a] memória é transmitida porque ela não se vincula apenas à razão; está presente 

em gestos, em sentimentos, no movimento, na dança e na música” (SANTOS, 2020, p. 112). 

Essa alegação da pesquisadora brasileira, eleva a memória a um nível que não se limita 

apenas a termos racionais, uma vez que o campo da sensibilidade também atua no processo 

de rememoração. Isso fica evidente, quando, no texto, a escritora opta por utilizar vocábulos 

que evocam uma experiência afetiva da memória. Termos como “olhares ansiosos” e 

“momentos de êxtase”, põem em destaque o arrebatamento causado por sentimentos fortes 

de aflição e sofrimento, que dão origem a lembranças com uma intensa percepção sensorial. 

Por isso, o que chama a atenção da voz poética são os “gestos”, os “instantes”, os “passos” 

e os “suspiros” ocasionados pela vivência da guerra. Há, vinculada a esses elementos, uma 

tentativa de recontar o clima de insatisfação que abalava a população, demonstrando a 

necessidade de expressar de alguma forma essa experiência. Sem que tenhamos realizado 

uma leitura mais aprofundada do texto atrás citado, percebemos, portanto, que Odete 

Semedo busca uma nova maneira de dizer a história. Assim, as imagens de escombros e 

ruínas são construídas a partir de um campo semântico que evidencia uma relação pessoal e 

afetuosa do indivíduo com as suas memórias.  

 Quando falamos de memória afetiva, estamos nos referindo às lembranças que 

desencadearam uma resposta sensorial sobre determinado elemento ou evento. Em outras 

palavras, é como se, ao acessar determinado registro pessoal na “bagagem” da nossa 

memória, conseguíssemos resgatá-la por conta do que ela tenha despertado em nós 

afetivamente. Isso quer dizer que os afetos vão se prendendo às memórias e, dessa forma, 

nos é dada a possibilidade de revisar o passado através dos sentimentos e emoções 

despertados naquele momento. Trazer à tona essas lembranças carregadas de afetos, seria, 

portanto, uma possibilidade de impedir que tais afecções se repitam e, ao mesmo tempo, 

contribuir para uma análise crítica do que passou. 

 De acordo com José Moura Gonçalves Filho: 

 
O fluxo da memória, ao jorrar, vem todo margeado por “pontos onde a 

significação da vida se concentrou: mudanças de casa ou de lugar, morte de um 

parente, formatura, casamento, empregos, festas”. Estes eventos e outros mais 

vão se apegando aos materiais que o acompanham, vão modelando o sentido 

íntimo das coisas que durante anos resistiram a nós com sua alteridade e acabaram 

por tomar algo do que fomos. (....) [A]s experiências, os afetos imanizaram os 

lugares, demarcando núcleos em torno dos quais vão gravitar as lembranças 

(GONÇALVES Fo., 1988, p. 112). 
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Elegemos a declaração do pesquisar brasileiro, pois ela deixa transparecer que 

determinados materiais se agarram a eventos específicos, tais como as nossas experiências e 

afetos, e, dessa forma, vai sendo modelada uma memória que vem acompanhada daquilo 

que, por algum motivo específico, não é “racionalizado”, mas sentido. Pensando ainda sobre 

a importância que a memória afetiva adquire na poesia de Odete Semedo, a pesquisadora 

brasileira Patrícia Oliveira, no artigo cujo título é “Memória e poder: lembranças de um 

tempo que não passou” (2005), declara que: 

 

Quando se rememora, o passado não aparece tal como aconteceu, mas é 

reconstruído no consciente do indivíduo. Na verdade, o que se dá é uma 

presentificação do passado; aquilo que está sendo recordado surge na percepção 

de quem ouve – e de quem conta – como fatos que provocam sensações no 

momento presente (OLIVEIRA, 2005, p. 88).  

 

 

 De acordo com os argumentos de Oliveira, o processo de rememoração não recompõe 

o passado como foi exatamente, até porque cada indivíduo irá presentificá-lo à sua maneira, 

isto é, de acordo com a sua própria experiência. Como resultado do fato lembrado, as 

emoções e os sentimentos recordados recuperam a vivência de quem passou pela situação 

narrada, assim como desperta sensações em quem ouve. Quando se acompanha a produção 

poética de Odete, constatamos que a memória afetiva não fica restrita ao seu primeiro livro, 

Entre o ser e o amar (1996), mas, sobretudo, em No fundo do canto (2007). Neste segundo, 

as longas descrições envolvendo a guerra civil são marcas das sensações de quem foi 

testemunha ocular e vítima durante o conflito. Quando recordadas, tais descrições acabam 

revelando como a guerra foi apreendida sensivelmente e, também, gerando diferentes 

sensações em quem ouve/lê tal representação no presente. Para bem dimensionar esse 

processo, citamos um trecho do poema “Sons que se fizeram ouvir”: 

 

Pum-tun... tun-tun 

tun-tun... bum-bum... 

FFSS... ffsssssss BUMm...! 

Não são sons do pilão 

nem sons de tina e cabaça 

à espera de palmos 

para responder às cantigas 

de mandjuandadi 

 

São sons 

Os nossos filhos não conhecem 

Sons vibrantes 
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De terror 

Ecoando em cada sentido 

Em cada coração 

São sons macabros tenebrosos 

Expulsando selváticas  

Nuvens asfixiantes 

 

[...] 

 

(SEMEDO, 2007, p. 47) 

 

 

 Novamente, a escritora traz à cena do texto lírico onomatopeias que lembram o troar 

dos bombardeios projetados fisicamente durante o conflito civil e que agora são cantados em 

um nível poético-discursivo. Na primeira estrofe, verificamos a tentativa do sujeito poético 

em reconhecer tais sons, ele não os identifica, mas assegura que não são produzidos por 

“tina” ou “cabaça”. Ao fazer uso desses dois vocábulos, nos é assim apresentada 

implicitamente uma memória afetiva. Na Guiné-Bissau, a tina e a cabaça são elementos que 

formam o chamado sikó ou tambor de água, instrumento de percussão utilizado em diversas 

cerimônias locais, como as de “choro”, casamentos, festas e sobretudo na condução das 

cantigas de dito, cantadas em encontros de mandjuandadi. De acordo com Semedo (2010a), 

a cabaça representa pertença, aquilo que nasce da terra. No texto, tal elemento se faz presente 

de forma metaforizada, produzindo um sentindo afetivo, haja vista que ele deixa de ser um 

utensílio doméstico ou musical para simbolicamente representar “o compromisso, o laço, a 

semente [que] integra os ritos tradicionais das comunidades guineenses” (SEMEDO, 2010a, 

p. 113), comprovando, portanto, a preocupação da escritora em recuperar e trabalhar 

esteticamente com a tradição.  

Já na segunda estrofe, a voz poética identifica os sons como produzidos pela guerra, 

dizendo que não são reconhecidos pelos seus filhos, pois são “vibrantes”, “de terror”, 

“macabros tenebrosos”, o que nos leva a considerar que os sons apresentados na estrofe 

anterior, de tina e cabaça, produzem uma sensação de alegria, conforto e alento. Aqui, outro 

elemento que merece destaque é o coração, pois, em uma acepção poética, poderíamos 

pensá-lo como o lugar que abriga os sentimentos. Sendo assim, seguindo na esteira do 

poema, se os sons de terror produzem ao coração uma sensação de sufocamento, 

representado na forma de “nuvens asfixiantes”, os sons de tina e cabaça, que respondem às 

cantigas de mandjuandadi, dimensionam um lugar de pertença atravessado por memórias 

sensoriais. Constatamos, assim, que no processo de construção da memória, a afetividade é 

determinante, e na medida em que o passado é reconstruído, diferentes afecções são 
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despertadas, o que nos faz ver que há uma “carga afetiva” ao se evocar a memória. A respeito 

disso, no artigo “História, memória e esquecimento: implicações políticas (2007), Ana Paula 

Araújo e Myrian Sepúlveda dos Santos, citando Georges Bataille e Max Scheler, esclarecem 

que: 

 

A memória não obedece apenas à razão porque ela também está relacionada, por 

outro lado, a tradições herdadas, que fazem parte de nossas identidades e que não 

respondem a nosso controle, e, por outro, a sentimentos profundos, como amor, 

ódio, humilhação, dor e ressentimento, que surgem independentemente de nossas 

vontades (ARAÚJO; SANTOS, 2007, p. 96).  

 

 

 Assim, é possível afirmar que a memória, da mesma forma que os afetos, opera em 

uma zona de fronteira, em que a razão e os elementos relativos ao sensível interagem para o 

surgimento de uma lembrança. Seguindo esse raciocínio, o processo de recordação envolve, 

pois, a construção de uma memória individual ancorada em experiências afetivas e 

sensoriais, mas, que ao mesmo tempo, como verificamos nos dois poemas atrás analisados, 

não ignora o enquadramento social, já que há um engajamento político por detrás desse jogo 

afetivo. A memória afetiva, portanto, mostra-se um tópico que merece atenção dentro de 

uma abordagem literária, já que se trata de uma nova forma para lidar com o tempo passado, 

permitindo extrair questões interessantes no que diz respeito à poesia de Odete Semedo. 

 

 

4.3.2. A memória coletiva e a reinvenção de tradições ancestrais 

 

Porque a tradição, longe de constituir um legado imóvel e fixo, 

pronto para ser transmitido de geração em geração, a tradição é 

também mudança e sinónimo de um quadro dinâmico longamente 

entretecido entre os indivíduos e o grupo, desde sempre aberto à 

incorporação de elementos novos, que alimentam o antigo e 

estabelecem a necessária ponte entre o velho e o novo. 

Ana Paula Tavares32 

 

Na seção anterior, verificamos que Paul Ricoeur apresenta argumentos teóricos a 

respeito do caráter privado da memória, e com base em tais pressupostos, constatamos que, 

na poesia de Odete Semedo, ela [a memória] se manifesta afetivamente, contribuindo para 

uma revisão crítica do passado. O referido filósofo, mesmo atestando a existência de uma 

perspectiva individual no processo de recordação, admite que a memória também possui 

 
32 TAVARES, 1998, p. 52. 
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uma base social, porque mesmo nas lembranças mais íntimas de um indivíduo estão 

contidos, subterraneamente, aspectos que apresentam uma relação direta com o que é 

coletivo. Sem pormenorizar, é como se as memórias individual e coletiva existissem em um 

continuum, e mesmo havendo diferenças entre elas, ambas estariam em mútua inclusão. 

Nesse sentido, sendo o coletivo um elemento estruturante da literatura guineense, é 

impossível abordar a memória afetiva individual e não falar da sua outra face, a coletiva, que 

vai gerar todos os afetos e afecções desencadeados na primeira. Da mesma maneira, quando 

o assunto é a poesia de Odete Semedo, também é difícil falar dessa memória coletiva e não 

abordar a tradição, pois ambos os elementos são partes integrantes da identidade do povo 

guineense. E como verificamos no primeiro capítulo deste trabalho, há, na escrita de Odete, 

a tentativa de afirmar uma identidade. Por isso, neste segmento, pretendemos desenvolver 

como, em um plano poético, a memória coletiva e as tradições ancestrais pertencentes à 

cultura guineense se configuram como categorias teóricas centrais para uma análise crítica 

a respeito da poesia da referida escritora.  

Na nossa concepção, de maneira estratégica, a escrita de Odete desenvolve 

mecanismos a partir dos quais se recupera uma tradição que fora reprimida pelo 

colonialismo, isso porque são introduzidos elementos culturais que muito se valem de uma 

memória coletiva, apoiada em saberes endógenos que estão ligados às diferentes etnias que 

compõem o axadrezado étnico da Guiné-Bissau. Para além da questão da oralidade, que é 

uma marca tradicional das culturas africanas, nos textos de Odete prevalecem constantes 

referências a uma tradição mais profunda, culturalmente reprovável desde a colonização, e 

que por isso nem sempre foi trazida à luz para que fosse reconhecida. Seguindo por esse 

caminho, em seus poemas, provérbios são atualizados, cantigas e passadas resgatadas e o 

sagrado é revisitado. 

Com base em um conjunto de posicionamentos críticos humanistas, a tradição, no 

geral, é entendida como sendo algo do passado que permanece no presente, contribuindo, 

por sua vez, para que determinados elementos culturais sejam transmitidos às gerações 

futuras. É uma espécie de ponte que serve de caminho para os saberes da terra serem 

atualizados. Para o senso comum, a tradição é vista como um elemento que permanece 

intocável, como se estivesse dentro de uma gaveta fechada; tal posicionamento, porém, é 

muito redutor e merece ser reavaliado. Em uma colocação muito semelhante à de Honorat 

Aguessy (1980), a escritora Ana Paula Tavares, no fragmento que encabeça esta seção, adere 

à tradição uma mobilidade, porque, ao contrário daquilo que há muitos anos se pensava, ela 

não é estática, pois se renova de acordo com as circunstâncias históricas, que interferem 
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diretamente no seu processo de mudança. Sendo assim, acreditamos que a escrita de Odete 

funciona como via de acesso para a tradição, emprestando um caminho para que esta não se 

perca. Desse modo, o tradicional vai se refazendo e ganhando novas roupagens, em um 

quadro dinâmico no qual “o indivíduo nunca deix[a] de estar ligado à colectividade” 

(AGUESSY, 1980, p. 106). É, pois, essa tradição que vai narrar a história de um país altamente 

fragmentado, composto por uma cultura diversificada, que é o resultado de grupos étnicos e 

línguas variadas.  

De acordo com Odete Semedo, no processo de concepção da literatura guineense, 

“encontramos os contornos da história da Guiné-Bissau (...), sem que esses fatores 

desmereçam a consciência e a subjetividade dos autores. Deste modo, é a memória coletiva, 

são os acontecimentos e sentimentos pessoais que, igualmente, se fazem [nesses] escritos” 

(SEMEDO, 2011, p. 21). Maurice Halbwachs, em A memória coletiva (1990), realiza uma 

análise sobre o caráter social da memória, a fim de verificar a influência estabelecida entre 

as memórias individual e coletiva. Para ele, “nossas lembranças permanecem coletivas, e 

elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós 

estivemos envolvidos” (HALBWACHS, 1990, p. 26). A tese do sociólogo francês está 

pautada na ideia de que os homens conservam estados de consciência passados a partir da 

interação mantida com outros indivíduos. Devido a isso, uma recordação individual seria 

apenas o resultado das diversas interações que cada um vivencia ao longo da vida, logo, 

podemos afirmar que a memória individual não está fechada em torno de si mesma, pois ela 

interrelaciona-se com os aspectos sociais a que está exposta. 

Feitas as observações teóricas a respeito da tradição e da memória. Agora, vamos 

explorar desses conceitos dentro do texto literário. Aqui o ponto de olhar terá como objeto o 

livro No fundo do canto (2007), pois, ao nosso ver, na tentativa de encontrar uma solução 

para os infortúnios que assolam o chão guineense, oriundos da guerra civil, Odete recorre, 

nessa obra, à ancestralidade com o objetivo de corrigir tamanha desordem. É o que nos revela 

a figuras dos irans e defuntos, elementos espirituais que fazem do corpo da tradição de 

determinados grupos étnicos do país. Nei Lopes e Luiz Antonio Simas, baseados em uma 

concepção africana, reconhecem a ancestralidade como um “elo dinamizador” (LOPES; 

SIMAS, 2020, p. 25), isto é, componentes que vão atuar como mediadores entre as 

dimensões física (visível) e metafísica (espiritual).  O fato é que povos africanos possuem 

uma visão muito particular do mundo, em que tudo está interligado. Acerca disso, Aguessy 

lembra que, em África, “[há] [d]iferentes níveis de existência e diferentes seres encontram-

se unidos pela força vital” (AGUESSY, 1980, p. 98), então, evocar os ancestrais é uma ação 
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recorrente, pois eles possuem uma visão mais completa a respeito de uma determinada 

situação.  

Todavia, antes de iniciar com as análises dos poemas propriamente ditos, sob o 

incentivo de Gerárd Genette (2009), abrimos parênteses para, brevemente, voltar o nosso 

olhar a um elemento paratextual do livro, os agradecimentos. Na edição aqui analisada, 

publicada no Brasil em 2007, pela Nandyala, os agradecimentos nos chamam a atenção. 

Neles, Odete presta reconhecimento “em especial ao Herculano Nhaga, pelo apoio na 

investigação minuciosa sobre as localidades mais recônditas da Guiné-Bissau. À Fátima 

Aurora Mendes e à Dona, pelas informações tão valiosas sobre as linhagens da etnia 

Mancanha” (SEMEDO, 2010, p. 5). Embora não saibamos se devemos ou não os considerar, 

verificamos, a princípio, um rigor na teoria desenvolvida por Genette, pois, ao avançar na 

leitura do livro, constatamos que os agradecimentos apresentam atributos que já demonstram 

a intenção da escritora em trabalhar fortemente conjugada com a tradição e a memória. Isto 

se dá, por exemplo, por meio de construções que dizem: 

 

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 do 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 

Punhado de arroz  

E água fria no chão 

[...] 
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(SEMEDO, 2007, p. 89) 

 

No poema “A kontrada33 começara”, já na primeira estrofe, intencionalmente, ao 

leitor é apresentado o espaço em que ocorre a rónia34. Nos dois primeiros versos, 

descobrimos que o referido evento é organizado em torno de um velho poilão, que, na Guiné-

Bissau, é uma árvore sagrada de grande estatura e importância para diversos grupos étnicos, 

pois acredita-se que ela seja morada para espíritos e antepassados. Dentro desse contexto, na 

primeira estrofe, nos chama atenção a postura da voz poética, que descreve o poilão como 

sendo um “velho”. A respeito dessa adjetivação, na maioria das sociedades africanas 

tradicionais, ao idoso é conferida a função de guardião da tradição, devido à sabedoria que 

alcançou ao longo de sua vida. Por essa razão, acreditamos que trazer à cena poética a 

imagem de um “velho poilão” não é uma escolha ingênua, pois, dessa forma, a escritora 

consegue inserir os leitores em um universo alicerçado por uma cultura que se faz a partir 

da oralidade, cujo “velho” é figura importante e o “poilão” simboliza o sagrado. 

Na segunda estrofe, dando seguimento à nossa análise, presentificam-se os irans. 

Dentro de um sistema de crenças e valores compartilhados pela cultura guineense, o iran é 

entendido como uma espécie de entidade espiritual, são as imagens dos antepassados, às 

quais se recorre para realizar pedidos e buscar orientações. Carlos Vaz os descreve da 

seguinte maneira:  

 

Os irãs35, também denominados de forquilhas pelos etnólogos da administração 

colonial, são figuras sagradas, em peças de madeira esculpida, ostentada no 

terreiro junto às moranças, e personificam a alma dos antepassados. Através 

deles, os mandjacos praticam uma série de cerimónias de evocação, sob a forma 

de ritual. [...] No passado, estes irãs condicionaram todo o ciclo de vida dos 

mandjacos e das etnias que coabitavam a mesma região. [...] Todos procuravam 

cumprir rigorosamente com os seus preceitos. Inclusive o Conselho dos Anciãos 

da Tabanca não podia alterar nenhuma norma de conduta social entre o régulo e 

a população sem primeiro consultá-los (VAZ, 1994, p. 17).  

 

De acordo com o poema, cada iran representa uma djorson36, isto é, a linhagem de 

uma determinada família, cuja função é protegê-la dos males a que está sujeita, só que para 

isso, é necessário cumprir algumas determinações. Na qualidade de ser espiritual, um iran 

pode representar um animal, os espíritos dos antepassados de um determinado clã, o espírito 

ancestral fundador de uma linhagem e, até mesmo, indicar o local desses seres. Na cena do 

 
33 Encontro. 
34 Cerimônia tradicional dos irans. 
35 São diversas a grafias para a palavra iran, dentre elas irã, yran e yrã.  
36 Linhagem. 
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texto, eles chegam dentro horário previsto para o início da rónia, contudo, uns podiam falar 

e outros não, pois seria essa “a lei entendida por todas / [e] ninguém podia porfiar”. Isso 

demonstra a importância desses seres dentro do contexto social, visto que as normas de 

conduta a serem seguidas pelas pessoas – e entre os próprios irans – são determinadas por 

eles, sem a possibilidade de discordar do que era imposto. 

Descobrimos, na terceira estrofe, que a responsável pela organização do evento é 

Bissau. Neste ponto, em vez de se concentrar apenas na releitura das tradições, Odete opta 

pela antropomorfização da cidade, colocando-a em diálogo com os ancestrais. A partir disso, 

é construído um contradiscurso, em que são pontuadas questões a respeito do padecimento 

da cidade em função da guerra. Essa estratégia discursiva nos parece interessante porque é 

uma maneira de dar voz ao espaço vilipendiado, considerado como um lugar de desgraças e 

desespero. Quando a voz poética diz que Bissau “toma a palavra”, ela reforça a necessidade 

de ser posicionar nos momentos em que o silêncio se impõe, pois seria isso uma forma de 

não sucumbir, não ceder à política do silêncio imposta por um governo altamente repressivo. 

Aqui, também nos chama atenção a maneira como a escritora insere em meio à língua 

portuguesa termos em crioulo, como é o caso da expressão “kumbu da mufunesa”, que em 

língua portuguesa corresponde a um sentido aproximado de “lugar específico de desgraça, 

azar, infelicidade”. De certa maneira, essa inclusão sugere uma forma de resistência, porque 

mesmo que a língua usada na produção do texto seja a portuguesa, o crioulo se impõe, 

resgatando valores culturais que não são exclusivamente europeus, até porque o crioulo da 

Guiné-Bissau é uma língua franca, influenciada por idiomas dos povos do interior, como os 

mandjacos, mandingas e papéis. 

Seguindo, na quarta estrofe, o sujeito poético se concentra em trazer para discussão 

os próprios guineenses, mencionados no texto como os “filhos” de Bissau. Odete não os 

isenta dos conflitos que ocorrem no país; para ela, a população tem uma parcela de culpa por 

deixar cair no esquecimento as tradições culturais. Procurando desenvolver de um ponto de 

vista crítico essa articulação, o sujeito poético resgata mitos e crenças do passado, afirmando 

que há muito tempo o pingo de cana não era derramado ou que o punhado de arroz e a água 

fria eram colocados no chão. Augel explica que: 

 
Todo um conjunto de ritos e cerimônias é necessário para se chegar até os 

ancestrais e as divindades e ser por eles atendidos. (...) [Há, por exemplo,] uma 

cerimônia dedicada aos mortos, os defuntos, e aos irans da djorson, quando são 

necessárias certas oferendas: uma caneca de água fria do pote que é deitada ao 

chão, junto ao totem; um punhado de arroz, seguindo-se uma prece ou bota fala. 

Depois derrama-se um pouco de água ardente e é posta uma manta sobre o totem 
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pelo filho daquela djorson, significando que o filho se lembrou que o pai precisa 

proteger-se do sol, do frio da madrugada e da chuva, assim como ele próprio 

necessita ser protegido pelos seus mortos (AUGEL, 2007, p. 340-341). 

 

Em conformidade com o anteriormente exposto por Carlos Vaz, verificamos que os 

irans podem indicar o lugar que é origem da linhagem que representa. É o que contatamos 

em: 

 

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 

 

(SEMEDO, 2007, p. 87) 

 

 

 Ao evocar esses seres, é realizada uma suspensão, a partir da qual o espaço geográfico 

passa a espaço mítico, local em que habitam as raízes do país. Invocar os irans seria, então, 

uma maneira de preservar a cultura e os costumes do país. Há, ainda, nesse contexto, um 

destaque para o que é anterior à colonização, pois, ao mencionar as diferentes localidades de 

Bissau, o eu lírico vale-se dos nomes anteriores à invasão portuguesa. O que hoje é o bairo 

Antula, era N’tula; Caliquir recebia o nome de Klikir.  Nisso, observamos também uma outra 

forma de valorização cultural endógena. Como podemos verificar, o eu lírico se reporta aos 

irans. Dessa forma, ao reacender através da poesia esses elementos ancestrais, Odete lembra 

que tais saberes necessitam permanecer no cotidiano do povo, pois é uma forma de dar 

continuidade àquilo que, ontologicamente, é ser guineense. Por isso, no livro, há o forte 

investimento na oralidade, o elo entre o espiritual e o social, as linhagens e o todo o pacto 

clânico posto em destaque como práticas de salvação e resgate do que fora esquecido. Assim, 

são “acentua[das] as funções positivas desenhadas pela memória comum, a saber, de reforçar 

a coesão social, não pela coerção, mas pela adesão afetiva do grupo, donde o termo que 

utiliza, de “comunidade afetiva”” (POLLAK, 1989, p. 3). Vejamos o que nos diz um trecho 

do poema “Bissau toma a palavra”: 

 

Bissau 

Olhos postos na terra 

Pinga no chão a cana 

Deita o arroz 

Derrama  
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Água fria 

E toma a palavra 

[...] 

 

(SEMEDO, 2007, p. 101) 

 

 

Neste trecho, visualizamos que Bissau realiza, durante a cerimônia, os preceitos 

necessários para se chegar aos irans e defuntos, a fim de encontrar solução para o que lhe 

afligia. Mas, a recuperação das tradições ancestrais não se resume apenas a esse ritual. 

Ocupando lugar em outros poemas, diferentes ritos são trazidos à luz, é o que verificamos 

no poema “Na calada da noite”: 

 

Esmolas  

para amainar a mufunesa 

não saíram 

augúrios 

vísceras 

 

de galos... 

de cabras... 

tudo preto 

sinal de que nada, 

mas nada amainaria  

a guerra dos trezentos e trinta e três dias 

[...] 

 

(SEMEDO, 2007, p. 26) 

 

 

 Com uma abordagem que se faz complexa para um leitor não conhecedor das 

tradições culturais da Guiné-Bissau, aqui, a escritora recorda o ritual em que se interpreta o 

futuro a partir das vísceras de certos animais (Augel, 2007). Prática frequente entre os 

diversos grupos étnicos do país, no texto, tal costume revela que as entranhas dos “galos” e 

das “cabras” estavam pretas, indicador de que eventos futuros não seriam proveitosos, e nada 

do que fosse feito poderia alterar as atrocidades causadas pela guerra civil, “pois haveriam 

de se passar os três dias/as trinta e três horas/sem que algo de bom acontecesse” (NFDC, p. 

26). Contudo, como bem aponta Appiah, “[e]sse apelo ritualístico a espíritos invisíveis, em 

ocasiões cerimoniais, faz parte de uma forma de vida em que tais apelos costumam ser feitos 

em particular. (...) O elemento cerimonial não é o essencial; o essencial é a ontologia dos 

seres invisíveis (APPIAH, 1997, p. 162). Em outro poema do livro, intitulado “O prenúncio 

dos trezentos e trinta e três dias”, a voz poética concentra-se em algumas figuras que já 

haviam anunciado previsões de que algo ruim se aproximava: 
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Baloberus almanus e padres 

Também haviam anunciado 

Um pastor 

Sem temer o pavor de suas ovelhas 

Predisse: 

Uma foronta 

Um confronto vem a caminho 

[...] 

 

(SEMEDO, 2007, p. 24) 

 

 

 Interessante notar que, neste caso, há uma diversidade de crenças, mas, ao mesmo 

tempo, uma unanimidade quanto aos caminhos a serem trilhados pelo confronto civil, isso 

porque as diferentes experiências de muçulmanos (baloberus almanus), católicos (padres), 

protestantes (pastores) e de doutrinas nativas do país, relatam “sobre a mufunesa/que haveria 

de apanhar aquela gente” (ibidem). Michael Pollak, em “Memória, Esquecimento, Silêncio” 

(1989), tomando como base a tradição metodológica durkhaimiana, considera que “uma 

memória também que, ao definir o que é comum a um grupo e o que, o diferencia dos outros, 

fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras sócio-culturais” 

(ibidem). Com isso, verificamos que, na memória coletiva, apesar de toda diversidade 

cultural envolvida, há, nela, muito de uma memória individual afetiva, que reafirma a ideia 

de pertencimento. 

 Conhecer a história de uma nação é o mesmo que resgatar e preservar as tradições de 

todo um povo que contribuiu para que se chegasse até o agora. Em se tratando de uma cultura 

que tem como base a oralidade, fazer isso é um meio para se compreender a própria 

identidade. Nesse sentido, também o poema “Tanta súplica evocou os Irans” serve como 

norteador para uma leitura a respeito da tradição guineense. Vejamos, então, um trecho do 

poema: 

 

As sete djorson de Bissau 

estarão presentes 

as almas das katenderas 

estarão presentes 

[...] 

 

(SEMEDO, 2007, p. 87) 

  

 

O referido poema se encontra na seção “Consílio dos Irans”. Moema Augel escreveu 

que essa parte do livro “convoca todas as entidades protetoras com o intuito de salvar Bissau 
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e o país da catástrofe iminente (...), [constituindo] uma preciosa lição sobre as tradições 

locais (AUGEL, 2007c, p. 190-191). Neste trecho, é remontada uma história repassada 

oralmente na Guiné-Bissau, que relata como sendo da etnia papel os primeiros habitantes da 

Ilha de Bissau. De acordo com a tradição, o filho de um rei de Quinara, cujo nome era Mecau, 

em uma de suas campanhas de caça, teria chegado à Ilha de Bissau, onde resolveu instalar-

se com sua seis esposas e a sua irmã mais velha, já casada, o que teria gerado as sete 

linhagens de Bissau, tal como expõe o poema. 

Também, no livro, é possível notar o acolhimento encontrado nas tradições 

ancestrais. É o que podemos ver no poema “Raízes e refúgio”, em que os três primeiros 

versos assim dizem: “O pânico se instalou/ir aonde? Eis a questão!/Todos voltaram à raízes” 

(NFDC, p. 124). De acordo com a voz poética, ao se deparar com a situação de pânico 

causada pela guerra, a população acaba encontrando abrigo na tradição que vinha sendo 

esquecida. A grande parte dos habitantes da capital teve que se refugiar no interior do país, 

localidade em que a tradição se apresenta de maneira mais forte. É interessante pensar que 

esse movimento de retorno, proposto pelo título do poema, corrobora uma análise crítica do 

passado, a fim de que se volte à essência, buscando novos meios para se viver em harmonia 

no presente, isso porque “mesmo na mais modernizada das sociedades, a tradição continua 

a desempenhar um papel” (GIDDENS, 1991, p. 45). 

Para encerrar o seu canto-poema, Odete recorre aos textos “Então, o cantor da alma 

juntou a sua voz ao do tchintchor” e “E largo no vento a poesia canto”. No primeiro, a 

imagem do tchintchor é revisitada. Tal pássaro, na Guiné-Bissau, é responsável pelo anúncio 

da chuva, a boa nova. No poema, o seu cantar se une à voz do cantor da alma, que 

metaforicamente representa a figura do mais-velho, cuja função é transmitir a cultura oral e 

os ensinamentos. Essa ponte, remonta as origens da tradição oral, fazendo ecoar vestígios do 

passado em um presente de transformações e mudanças, tendo como objetivo a tão idealizada 

liberdade. Juntas, ambas as figuras se encarregam de contar aos meninos de sua terra as 

histórias do chão, para, assim, não deixar que a tradição caia no esquecimento e permitindo 

a construção de um futuro mais esperançoso, que se confirma na estrofe do poema “E largo 

no vento a poesia canto”, que finaliza o livro: 

 
Poesia  

Canto 

No fundo do meu canto 

O meu chão 

A minha terra 

Macaréu fustigado 
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Saburas e mufunesa 

 

(SEMEDO, 2007, p. 165) 

  

Atentando para o que foi visto até aqui, percebemos que os caminhos que Odete 

percorre em sua poesia reconstrói histórias da tradição oral, buscando, por baixo do véu da 

ancestralidade, os ritos e os saberes da terra que servem de alimento espiritual para os 

diferentes grupos étnicos que compõem a identidade da Guiné-Bissau. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS EM FEITIO DE NOVOS COMEÇOS 

 

A arquitetura do presente trabalho situa-se na temporalidade. Todo 

problema humano exige ser considerado a partir do tempo. Sendo 

ideal que o presente sempre sirva para construir o futuro.  

Frantz Fanon37 

 

Ao chegar neste ponto, a partir dos resultados obtidos com a pesquisa, primeiramente, 

constatamos a necessidade de retornar ao título escolhido: Fragmentos do sensível: o lugar 

do afeto na poesia de Odete Semedo, aqui entendido como fundamental para rematar – ou 

não – toda a dinâmica produzida e alcançada com a dissertação. Voltamos a ele porque, 

quando sugerimos a hipótese de que a poesia de Odete Semedo é um espaço marcado pelos 

afetos, consideramos que toda a arquitetura dos livros analisados é atravessada pela asserção 

de sentimentos e por uma profunda consciência política. Por isso, elegemos o substantivo 

“fragmentos” como parte do título. Neste caso, o rigor da palavra procura retratar não apenas 

o estilhaçamento do contexto social e político da Guiné-Bissau, mas os afetos presentes 

dentro do sujeito poético, que também se encontram fragmentados. Isso demonstra que, 

atentar para os afetos é sempre necessário e nunca deve ser observado como um sinal de 

alienação. Poetizar as mazelas, como é o caso do trabalho realizado por Odete, ou nos 

debruçarmos sobre a sua poética, fortemente marcada por uma semântica afetiva, podem nos 

levar a outros níveis de compreensão da história e da trajetória social do país. E, portanto, 

um exercício mais que necessário. 

Os caminhos percorridos com este trabalho foram muitos, por isso, é fundamental 

concluir as análises e ideias apresentadas. Todavia, não pretendemos por fim ao assunto, 

sendo assim, essa conclusão é mais uma forma de reforçar a leitura que fizemos da poesia 

da referida escritora, uma vez que desta pesquisa não esperamos um ponto final, mas uma 

demonstração de que outros caminhos podem ser percorridos. 

De modo abrangente, buscamos compreender e demonstrar a natureza dinâmica que 

existe na poesia de Odete Semedo, pensando a sua elaboração e recepção a partir do conceito 

filosófico de afeto, mas antes, foi necessária uma reflexão mais profunda sobre o panorama 

literário da Guiné-Bissau. Em um primeiro momento, no capítulo de número um, iniciamos 

o desenvolvimento das nossas ideias reforçando a escassez de fortuna crítica quando o objeto 

 
37 FANON, 2008, p. 29. 
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de pesquisa é a literatura guineense, por isso, coube a nós uma breve incursão sobre ela, 

atentando para os seus traços mais recorrentes. Para isso, examinamos os textos de alguns 

dos seus expoentes, como Vasco Cabral e Hélder Proença. Esse exercício de análise 

permitiu-nos ver que as produções desses escritores estabelecem uma relação direta com o 

contexto social no qual estavam alocados. Ao longo desse percurso, identificamos que o 

trabalho literário guineense só consegue assumir uma forma mais consolidada a partir dos 

anos 1950, inspirado pelos grupos de resistência contra a dominação portuguesa. Notamos 

que a poesia não respondia apenas como uma forma de expressão estética, mas emitia 

posicionamentos sobre os planos histórico e político.  Nesse momento, vimos que a literatura 

e a política chegam a ser encaradas como sinônimos, tendo em vista o seu comprometimento 

com as questões de cunho social. As temáticas abordadas nos textos eram diversas, desde a 

repressão sofrida com o colonialismo à relação telúrica de amor com a pátria, mas existia 

por trás disso um único objetivo: a expressão de uma insatisfação da população com os 

interesses da metrópole portuguesa. Com a independência do país, novos escritores surgem, 

mas as questões abordadas literariamente permanecem. Todavia, apesar dessas produções 

partilharem de temáticas e propósitos em comum, conferimos que a literatura guineense 

ainda não se constituiu como um sistema, uma vez que a busca por uma formulação 

linear/sistêmica, na história dessa literatura, ainda encontra problemas de descrição. 

Contudo, é a partir dessa verificação temática e temporal que conseguimos traçar o lugar da 

poesia de Odete dentro do panorama literário guineense, pois, tendo como enfoque os anos 

1990 e 2000, instantes em que são publicadas as obras Entre o ser e o amar (1996) e No 

fundo do canto (2007), conseguimos enxergar na escrita da referida escritora uma tentativa 

de evidenciar um contexto pós-colonial, tanto em um sentido temporal como teórico, que se 

dá a partir de imagens afetivas, convertidas poeticamente em dor, melancolia, tristeza e 

esperança, que são críticas adaptadas à situação de guerra vigente.  

O trabalho poético de Odete promove um jogo que delineia um universo bastante 

peculiar, em que através de abordagens afetivas é confrontada a historiografia oficial e 

recuperado o discurso da memória, evidenciando questões existenciais diretamente ligadas 

à fragmentação social do país. Trabalhando literariamente a paisagem, o espaço, os 

sentimentos e os saberes da terra, Odete nos transporta a um território permeado por imagens 

que expressam, ao mesmo tempo, a fragilidade humana e as suas subjetividades, bem como 

um estado indignado com a situação vigente. Com isso, constatamos que a referida escritora 

não rompe com a tradição literária do seu país, na verdade, ao trabalhar poeticamente com 
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os afetos, ela dá seguimento ao que os seus antecessores buscavam, só que não de maneira 

tão engajada, porque a sua preocupação não está mais com uma utopia revolucionária, e sim 

com país que ainda vive diversos impasses políticos que o impedem de avançar.  

 A par dessas questões, no segundo capítulo, preocupamo-nos em abordar 

teoricamente o afeto e as afecções. Por ser uma temática ainda pouco estudada no campo 

literário, ainda mais quando o assunto é a literatura guineense, trouxemos para o centro das 

nossas análises a visão que o senso comum tem sobre a afetividade e todo um aparato teórico 

para tentar desconstruir a visão ocidental cartesiana sobre a qual se apoia o campo da 

sensibilidade. Para tanto, buscamos compreender um pouco mais a respeito dos afetos, 

recorrendo sobretudo à abordagem feita por Spinoza. Também, para alargar a nossa 

percepção, incluímos outras vozes teóricas e críticas contemporâneas, cujas análises 

pressupõem que o fluxo afetivo tem a capacidade de alterar as dinâmicas sociais formuladas 

constantemente. Demos especial atenção aos apontamentos realizados por pensadores 

africanos, como Achille Mbembe e Hampâté Bâ, e a partir deles, constatamos que, dentro 

de uma perspectiva africana, as supostas fronteiras entre a razão e a emoção – erguidas pelo 

ocidente – nem existem. Foi então que descobrimos o afeto como sendo algo político, isto é, 

como uma instância capaz de remodelar o porvir. Enquanto seres humanos, a nossa tendência 

natural é agir de acordo com o ritmo dos afetos infiltrados na sociedade, a partir dos quais 

promovemos mudanças. Entendemos que, se eles nos abalam positivamente, promovemos 

transformações que nos permitem avançar, caso contrário, permanecemos estagnados e sem 

expectativas para progredir. E que em momentos de grandes transformações na sociedade, 

surgem afecções inauditas.  

Com base no diálogo estabelecido entre os conceitos e exemplos apresentados, 

verificamos que, de fato, os afetos ocupam um lugar na poesia de Odete Semedo. Se, por um 

lado, as afecções se materializam na pele dos poemas, por outro, entendemos que as afecções 

neles trabalhados fazem os leitores levantarem os olhos do papel durante a leitura, suscitando 

o abalo e a inquietação/indagação. Diante disso, durante o nosso percurso, também foi 

necessário abordar como o afeto presente na poesia vai atingir o destinatário, permitindo 

reflexões e alargamentos. Percebido como um ser dinâmico, o leitor age de forma a 

complementar o texto, atribuindo a ele novos sentidos. Isso quer dizer que, o contato com a 

poesia de Odete vai gerar, no leitor, sentimentos que são oriundos da interpretação obtida 

com a leitura do texto, promovendo a produção de novos modos sentir. Conjuntamente, nos 

certificamos de que Odete também procura, a partir da publicação de sua poesia, ampliar um 



 

110 

 

debate sobre a questão da língua. Ao optar por tornar pública a sua poesia em português e 

crioulo, indiretamente, verificamos o valor afetivo da língua materna para trabalhar 

literariamente a relação de Odete com o seu chão. 

 Em última análise, no terceiro capítulo, observando o discurso poético das referidas 

obras de Odete Semedo, buscamos identificar estratégias das quais a escritora faz uso, 

atentando para os desdobramentos que provocam. Concluímos que ao deslocar o foco dos 

seus textos para o campo afetivo, encontramos paisagens, línguas, traumas, memórias e 

tradições que resgatam momentos históricos específicos, demonstrando, com isso, um 

compromisso político. Ao lançar luz sobre os traumas na poesia da referida escritora, 

verificamos que através dessas experiências subjetivas, é possível realizar um estudo sobre 

períodos significativos da história guineense encaminhando o olhar para os afetos e as 

afecções que surgem em meio a catástrofes. A fim de constatar como essa questão se alastra 

no texto, detemo-nos especificamente à voz poética, buscando entender como é trabalhada 

a sua relação com o contexto sócio-político. Além desse ponto, dando continuidade à nossa 

argumentação, outro desdobramento possível foi uma abordagem sobre o processo de 

poetização da dor e a dicção intimista. Com base no conceito de “afecções inauditas” 

proposto por Vladimir Safatle, podemos dizer, do ponto de vista expressivo, que o eu lírico 

dos poemas analisados está em concordância com afecções que se apresentam em forma de 

medo, dor e angústia no futuro desconhecido. Uma das maneiras usadas pela escritora para 

trabalhar essa questão foi atribuindo a forma humana à Bissau, apresentando um olhar crítico 

sobre o esfacelamento das utopias revolucionárias por meio do sofrimento da cidade. 

 Ademais, tentamos abordar, ainda, a presença da memória na poesia de Odete 

Semedo, a partir de duas vertentes: a afetiva individual e a coletiva. Ao que parece, a 

primeira se trata de uma nova forma de lidar com o tempo passado, de modo que os 

elementos relativos ao campo afetivo interagem para o surgimento de uma determinada 

lembrança. Nos exemplos analisados, vimos que o sujeito poético responde sensorialmente 

sobre determinado evento, tornando evidente elementos que na maioria das vezes passam 

despercebidos em um contexto de guerra. A partir disso, constamos que a memória não se 

limita apenas a termos racionais, pois os afetos também atuam na rememoração. E que por 

meio dessa perspectiva, é possível realizar uma revisitação crítica ao passado. De igual 

modo, também procuramos tornar evidente o aspecto coletivo da memória. Na nossa 

concepção, a escrita de Odete, de forma estratégica, recupera uma tradição reprimida pelo 

colonialismo valendo-se da faceta coletiva da memória. Isso pode ser verificado, 
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especificamente, em No fundo do canto (2007), no qual a escritora realiza uma profunda 

investigação sobre as raízes culturais do seu país, objetivando retratar a guineidade, a 

identidade do povo. Nos poemas, portanto, cantigas e passadas são resgatadas, o sagrado é 

revisitado e provérbios são atualizados. 

 Nesse processo, reconhecemos que a poesia de Odete apresenta, simultaneamente, 

um comportamento de evasão e indignação. Conseguimos enxergar que o sujeito poético das 

obras analisadas reage de forma evasiva pois demonstra estar impossibilitado de enfrentar 

uma dada situação que lhe causa um forte impacto sentimental. De certo modo, essa fuga 

também representa um modo que a escritora encontra para se proteger dos acontecimentos 

que rodeiam a sua vida. Em um país como a Guiné-Bissau, numa época em que a população 

se encontrava com as afecções inauditas, Odete encontra na poesia um refúgio, uma maneira 

de dizer o que estava reprimido. Por conta disso, também podemos afirmar que a sua escrita 

é indignada, porque manifesta uma desaprovação com aquilo que se manteve após as lutas 

pela independência do país e com o conflito civil, na década de 1990, que abalou ainda mais 

a população. 

 Seguramente, outros tópicos renderiam reflexões produtivas, entretanto, é necessário 

findar – ainda que temporariamente – a nossa investigação. Tendo em vista o corpus literário 

que regeu a nossa dissertação, chegamos à conclusão de que a poiesis de Odete Semedo é 

um espaço vazado, em constante deslocamento, no qual os fragmentos de uma dada 

sensibilidade se unem às experiências históricas e políticas, evidenciando tempos antigos e 

questões da contemporaneidade. Em termos estéticos, sem muita dificuldade, enxergamos 

um trabalho cuidadoso, que vai desde as escolhas semânticas a particularidades culturais que 

só demonstram a potência produtiva de uma escritora cujo ofício está para além das letras. 

Concluiremos as nossas reflexões reforçando que, desde quando começamos a 

estudar de maneira mais profunda o papel desempenhado pelos afetos na poesia de Odete 

Semedo, sabíamos da dificuldade que se criava ao arquitetar este trabalho, e que, por conta 

disso, talvez não chegássemos a um resultado substancial, principalmente pelo fato do 

projeto tomar como objeto de investigação uma temática estigmatizada há anos, tida como 

distante de uma abordagem social e política. Entretanto, curiosamente, os livros aqui 

analisados nos conduziram a uma interessante abertura interpretativa, a partir da qual 

constatamos que há uma forte aproximação entre os afetos e o contexto sócio-político-

cultural guineense. Dito isto, a que conclusão chegar com esta dissertação? Ao que fizemos, 

realizamos abordagens que consideramos pertinentes para o atual cenário de pesquisa no que 
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se refere à literatura guineense e à poética de Odete Semedo. Contudo, talvez a resposta mais 

sensata seja a quase nenhuma, pois, tomando como base o ensinamento epigráfico do 

martinicano Frantz Fanon, a pesquisa que ora se finda situa-se no tempo presente, ou seja, 

ela não se fecha, não tem fim. De modo parecido, em uma concepção africana tradicional, o 

tempo é um fenômeno não estanque, cíclico. Com isso, subentende-se que nada se encerra, 

tudo é, na verdade, um novo começo. Essas duas perspectivas, portanto, mostram-nos que 

os resultados aqui obtidos servem apenas de direção para trabalhos futuros que naturalmente 

tornarão mais amplos os nossos estudos.  
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