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Gu i né-Bis sau e Amil car Ca bral

Em um mun do po la ri za do, em ple na “guer ra fria”, e em um con ti nen te
re ple to de lu tas por li ber da de, ar ma das ou não, a au to pro cla ma da, em 24 de se -
tem bro de 1973, Re pú bli ca da Gu i né-Bis sau se ria, nas pa la vras de Amil car Ca -
bral, uma “na ção afri ca na for ja da na luta” con tra o co lo ni a lis mo por tu guês. Situ -
a da na cos ta oci den tal da Áfri ca, en tre o Se ne gal, ao nor te, e a Gu i né-Co na cri, ao
sul, se gun do o Insti tu to Na ci o nal de Esta tís ti ca, a Gu i né-Bis sau te ria atu al men te 
cer ca de um mi lhão e meio de ha bi tan tes,1 per ten cen tes a di ver sos gru pos ét ni -
cos: ba lan tas, fu las, man ja cos, man din gas, pa péis, cada qual com sua lín gua e
cul tu ra pró pria, e dos qua is apro xi ma da men te 42,4% se ri am al fa be ti za dos. A ob -
ten ção de da dos cen si tá ri os con fiá ve is so bre a Gu i né-Bis sau atu al men te está bas -
tan te di fí cil, pois a luta pela cons tru ção de uma so ci e da de de mo crá ti ca ain da está 
em curso na que le país.2

Du ran te cer ca de 700 anos, até me a dos do sé cu lo XIX, a re gião que
com pre en de o ter ri tó rio da atu al Gu i né-Bis sau fa zia par te do re i no man din ga
de Ka a bu, tri bu tá rio do Impé rio do Mali, que foi “fun da do pelo len dá rio guer -
re i ro man din ga, Sun di a ta Ke i ta, no sé cu lo XIII” (Mendy, 2012: 16). Se gun do
Pe ter Mendy, até en tão a in fluên cia po lí ti ca do re i no de Ka a bu se es ten dia a les -
te até a re gião de Ca sa man ce, no atu al Se ne gal, ao nor te até a atu al Gâm bia e ao
sul até par tes da atu al Gu i né-Co na cri. Na se gun da me ta de do sé cu lo XIX, ocor -
reu a de sin te gra ção do re i no, em fun ção de uma cri se po lí ti ca in ter na e da in -
ten si fi ca ção da pres são das po tên ci as co lo ni a is eu ro pe i as, es pe ci al men te Fran -
ça, Ingla ter ra e Por tu gal, que pas sa ram a dis pu tar a do mí nio so bre o ter ri tó rio e 
a pró pria de mar ca ção de no vas fron te i ras. 

A pre sen ça de na ve ga do res e co mer ci an tes por tu gue ses no li to ral da atu -
al Gu i né-Bis sau re mon ta a me a dos do sé cu lo XV, mas a co lo ni za ção de fato, a do -
mi na ção do ter ri tó rio, so men te se es ta be le ceu em 1915, atra vés das bru ta is cam -
pa nhas de “pa ci fi ca ção”, como os por tu gue ses as cha ma vam, im ple men ta das
pelo exér ci to co lo ni al por tu guês, que cul mi na ram com o as sas si na to dos lí de res
de di fe ren tes gru pos ét ni cos que re sis ti am à co lo ni za ção. Mes mo após a do mi na -
ção do ter ri tó rio es sas vi o len tas cam pa nhas de “pa ci fi ca ção” per ma ne ce ram,
ocor ren do até 1936, em fun ção da lon ga tra di ção de re sis tên cia à co lo ni za ção
por tu gue sa en tre al guns gru pos ét ni cos na Gu i né-Bis sau. Essa tra di ção de luta,
se gun do Amil car Ca bral, te ria sido uma fon te de ins pi ra ção para a cons tru ção da
luta de li ber ta ção na que le país a par tir da dé ca da de 1950. (Mendy, 2012: 19)
Aliás, o pro ces so de cons tru ção da luta de li ber ta ção na Gu i né-Bis sau e em Cabo
Ver de en tre as dé ca das de 1950 e 1970 se con fun de com a pró pria tra je tó ria po lí ti -
ca de Amil car Ca bral, até o seu as sas si na to na Gu i né-Co na cri em 20 de ja ne i ro de
1973.3
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Nas ci do em 1924 na re gião de Ba fa tá, na Gu i né-Bis sau, fi lho de pais ca -
bo ver di a nos, Amil car Ca bral foi a prin ci pal li de ran ça na cons tru ção do Par ti do
Afri ca no para a Inde pen dên cia da Gu i né e Cabo Ver de (PAIGC) em se tem bro de
1956 e na con quis ta da vi tó ria con tra o co lo ni a lis mo por tu guês.4 Sua mi li tân cia
in te lec tu al e sua ação prá ti ca na li de ran ça do PAIGC o tor na ram um sím bo lo da
luta po lí ti ca pela li ber ta ção na Áfri ca. Não era só um re vo lu ci o ná rio: era um pe -
da go go da re vo lu ção. Ensi nan do e apren den do com seu povo, Ca bral foi um dos
lí de res que con du ziu o pro ces so de eman ci pa ção atra vés de uma luta po lí ti ca co -
ti di a na. Se gun do Car los Lo pes, “Ca bral com pre en deu que os fun da men tos da
luta pela li ber ta ção na ci o nal eram po lí ti cos e, por tan to, a vi tó ria só se ria pos sí vel
se os mo vi men tos de li ber ta ção con se guis sem pri me i ro ar ti cu lar po si ções po lí ti -
cas, e só de po is jus ti fi car a ação mi li tar” (Lopes, 2012: 9). 

Após re a li zar os es tu dos pri má ri os e se cun dá ri os em Cabo Ver de, em
1945 Ca bral ga nhou uma bol sa de es tu dos num con cur so da “Casa dos Estu dan -
tes do Impé rio” e foi es tu dar no Insti tu to Su pe ri or de Agro no mia, em Lis boa,
onde se for mou agrô no mo em 1950. Dois anos após con clu ir o cur so e logo de-
pois de re cu sar uma vaga de pro fes sor as sis ten te no Insti tu to onde se for ma ra,
vol tou à sua ter ra na tal con tra ta do pelo Mi nis té rio do Ultra mar como ad jun to
dos ser vi ços agrí co las e flo res ta is e, mais im por tan te, como o re spon sá vel pela
reali za ção do pri me i ro re cen se a men to agrí co la da Gu i né-Bis sau. (Fun da ção Ma -
rio So a res, 2000: 79) Essa ex pe riên cia de con ta to di re to com os cam po ne ses lhe
per mi tiu co nhe cer como pou cos a re a li da de so ci al, eco nô mi ca e po lí ti ca em todo
o ter ri tó rio gui ne en se. A ne ces si da de de co nhe cer e li dar com a re a li da de do
povo passou a ser uma marca de seu pensamento político. Era da realidade de seu 
povo que a luta pela libertação deveria partir, pois segundo ele:

(...) o povo não luta por ide i as, por co i sas que es tão na
ca be ça dos ho mens. O povo luta e ace i ta os sa cri fí ci os exi gi dos pela luta,
mas para ob ter van ta gens ma te ri a is para po der vi ver em paz e me lhor,
para ver sua vida pro gre dir e para ga ran tir o fu tu ro de seus fi lhos. Li ber -
ta ção na ci o nal, luta con tra o co lo ni a lis mo, cons tru ção da paz e do pro -
gres so – in de pen dên cia – tudo isso são co i sas va zi as e sem sig ni fi ca do
para o povo, se não se tra du zem por uma real me lho ria das con di ções de
vida (Ca bral, 1974a: 46).

Vi ven do em Lis boa, en tre 1945 e 1952 Ca bral foi se cre tá rio-ge ral, pre si -
den te do Co mi tê da Cul tu ra e vice-pre si den te da “Casa dos Estu dan tes do Impé -
rio”, onde con vi veu com ou tros es tu dan tes afri ca nos que por lá pas sa vam, como
Agos ti nho Neto, Ma rio Pin to de Andra de e Edu ar do Mond la ne, en tre ou tros.5
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Essa ex pe riên cia in ter na ci o nal e a con vi vên cia com ou tros jo vens in te lec tu a is
afri ca nos te ria sido fun da men tal para a sua for ma ção e para a cons tru ção de sua
es tra té gia po lí ti ca co lo ca da em prá ti ca após seu re tor no à Gu i né-Bis sau. Ao fun -
dar o PAIGC, jun ta men te com ou tros mi li tan tes, Ca bral ado tou o lema “Uni da -
de e Luta” para o par ti do. A ques tão da uni da de era fun da men tal num par ti do
que re u nia pes so as de di fe ren tes gru pos ét ni cos, com lín guas e cul tu ras dis tin tas, 
como dis se Ca bral em um se mi ná rio de for ma ção de qua dros do PAIGC em
1969: “O sig ni fi ca do de nos sa luta, não é só em re la ção ao co lo ni a lis mo, é tam -
bém em re la ção a nós mes mos. Uni da de e luta. Uni da de para lutarmos contra o
colonialista e luta para realizarmos a nossa unidade, para construirmos a nossa
terra como deve ser” (Cabral, 1974b: 7). 

A ado ção des sa es tra té gia de bus ca de uni da de para lu tar con tra o co lo ni -
za dor em vá ri as es fe ras aca bou sen do um im por tan te ele men to que tor nou a luta
de li ber ta ção na Gu i né a mais bem-su ce di da en tre os pa í ses en tão co lo ni za dos
por Por tu gal. Gu i né-Bis sau foi o pri me i ro país co lo ni za do por Por tu gal na Áfri ca 
a se au to pro cla mar in de pen den te, ain da em 1973, e a con se guir o re co nhe ci men -
to de Por tu gal, um ano de po is. As in de pen dên ci as de Ango la, Mo çam bi que, São
Tomé e Prín ci pe e Cabo Ver de so men te fo ram re co nhe ci das em 1975. Amil car
Ca bral tam bém bus ca va a uni da de en tre as di fe ren tes or ga ni za ções em luta con -
tra o co lo ni a lis mo na Áfri ca, es pe ci al men te o por tu guês. Se gun do Car los Lo pes,
em de zem bro de 1956 Ca bral te ria par ti ci pa do em Lu an da da fun da ção do Mo vi -
men to Po pu lar para a Li ber ta ção de Ango la (MPLA), as sim como te ria sido um
dos pro ta go nis tas em di ver sas outras tentativas de se construir organizações de
luta pela independência articulando os países colonizados por Portugal na
África (Lopes, 2012: 9).

Embo ra res pe i tas se e va lo ri zas se as pec tos das di fe ren tes cul tu ras dos
gru pos ét ni cos que for ma vam o “povo” gui ne en se, Ca bral era de fen sor de uma
uni da de em tor no da iden ti da de afri ca na, que de ve ria se so bre por às di vi sões ét -
ni cas. Essa iden ti da de afri ca na se ria um dos pro du tos da luta de li ber ta ção que,
se gun do ele, não se ria ape nas um “fato cul tu ral mas tam bém um fa tor de cul tu -
ra” (Ca bral, 1974a: p.137). Essa luta de li ber ta ção, e a des co lo ni za ção no sen ti do
mais am plo, se dava tam bém atra vés da edu ca ção do “povo afri ca no da Gu i né e
Cabo Ver de”. Para tan to, cen te nas de “es co las pi lo to” fo ram cri a das pelo PAIGC
por todo o ter ri tó rio li ber ta do da Guiné. Ainda em meio à luta armada, em
entrevista concedida em  1969, Cabral dizia o seguinte:

Um ho mem novo nas ce na nos sa ter ra, e se ti ver oca sião 
de fa lar com as nos sas cri an ças po de rá ver que as cri an ças das nos sas es -
co las têm já uma cons ciên cia po lí ti ca, pa trió ti ca e que que rem lu tar pela
in de pen dên cia do seu país. Uma cons ciên cia que faz com que se en ten -
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dam uns com os ou tros, um sen ti men to de uni da de na ci o nal e de uni da -
de no pla no afri ca no (Ca bral, 1974a: 71).

Em seu dis cur so na Assem ble ia Ge ral das Na ções Uni das, em ou tu bro
de 1972, Ca bral se di zia or gu lho so da trans for ma ção pela qual pas sa va sua ter ra
em fun ção das con quis tas ob ti das na luta até en tão: “Esta mos or gu lho sos, sim,
da cons ciên cia na ci o nal das nos sas po pu la ções, da uni da de do povo for ja da na
luta, do de sa bro char si mul tâ neo das cul tu ras dos di ver sos gru pos ét ni cos, das es -
co las, dos (...) mi lha res de adul tos al fa be ti za dos (...)” (Idem, ib., p.151) As es co las
e a al fa be ti za ção dos ho mens e mu lhe res de Gu i né-Bis sau eram mo ti vo de or gu -
lho de vi do ao va lor es tra té gi co da edu ca ção na luta de li ber ta ção. Da mes ma for -
ma, a im por tân cia dada à ques tão da his tó ria e das culturas africanas para a luta
contra o colonialismo é evidente no pensamento de Amilcar Cabral:

Qu an do a do mi na ção co lo ni al se im põe den tro duma
ter ra a pri me i ra pre o cu pa ção des sa do mi na ção é bar rar o ca mi nho à cul -
tu ra des se povo. Por isso mes mo con si de ra mos (e isso ve ri fi cou-se, por
exem plo, no pro ces so de de sen vol vi men to de na ci o na lis mo em Áfri ca,
quan do se co me ça ram a cul ti var po e mas e dan ças afri ca nas para con tes -
tar a cul tu ra do país do mi na dor) que o nos so povo, ao pe gar em ar mas
para se ba ter pela sua li ber ta ção, es ta va em pri me i ro lu gar ma ni fes tan do
a sua re cu sa em ace i tar uma cul tu ra es tran ge i ra. Por tan to, essa luta é ne -
ces sa ri a men te um ato cul tu ral, ato cul tu ral que im pli ca essa con clu são,
de mons tra ção cla ra de que te mos uma his tó ria nos sa na qual fo mos re ti -
ra dos pelo co lo ni a lis mo, e es ta mos de ci di dos a con ti nu ar essa his tó ria
(Idem, ib., p.115).

Ca bral tam bém en xer ga va a luta con tra o ra cis mo – ra cis mo que era
uma mar ca pro fun da do co lo ni a lis mo por tu guês – como um ou tro fa tor de uni -
da de. Como lem brou em en tre vis ta con ce di da em 1971, “Sa la zar6 che gou a
afir mar: ‘a Áfri ca não exis te!’ Isto é o cú mu lo do ra cis mo” (Idem, ib., p. 120). O
colo ni a lis mo por tu guês na Áfri ca se in ten si fi cou no fi nal do sé cu lo XIX, es pe -
ci al men te após a Con fe rên cia de Ber lim (1884-1885), onde foi dis cu ti da a ocu -
pa ção da Áfri ca pe las po tên ci as co lo ni a is. A par tir de 1892, quan do o go ver no
por tu guês pro mul gou a nova pa u ta adu a ne i ra co lo ni al, na qual “as ex por ta ções
de Por tu gal para as co lô ni as afri ca nas pas sa ram a pa gar [ape nas] en tre 10% e
20% dos di re i tos es ta be le ci dos na pa u ta ge ral” (La ins, 1998: 476), se gun do vá -
ri os au to res, as po lí ti cas de ex pan são co lo ni al na Áfri ca tra du zi ram-se num im -
por tan te be ne fí cio fi nan ce i ro para Por tu gal. A ex plo ra ção co lo ni al na Áfri ca se
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acen tu ou com a cri a ção da Re pú bli ca por tu gue sa em 1910 e es pe ci al men te a
par tir da im plan ta ção da di ta du ra mi li tar em 1926 e do re gi me do Esta do Novo
em 1933. A vi o lên cia do co lo ni a lis mo por tu guês, mu i to in flu en ci a da pelo ra -
cis mo de que fa la va Amil car Ca bral no tre cho ci ta do aci ma, au men tou so bre -
ma ne i ra com a che ga da de Antô nio Sa la zar ao po der e com a im ple men ta ção do 
Acto Co lo ni al de 1930,

o qual foi de po is in tro du zi do como  apên di ce à Cons ti -
tu i ção de 1933, es ti pu lou-se no ar ti go 20° que o Esta do ti nha a fa cul da de
de obri gar os in dí ge nas a tra ba lhar em obras pú bli cas de in te res se ge ral
para a co mu ni da de, em ocu pa ções cujo re sul ta do lhes per ten ces se, na
exe cu ção de de ci sões ju di ciá ri as pe na is, ou no cum pri men to de obri ga -
ções fis ca is. Por ou tras pa la vras, re in tro du zia-se um sis te ma de tra ba lho
se mi es cra vo, cu jos prin ci pa is be ne fi ciá ri os iam ser aque las com pa nhi as
que ne ces si ta vam de in fra es tru tu ras, me i os de co mu ni ca ção e ou tras,
para le va rem a cabo as suas ati vi da des eco nô mi cas (Rato, 1983: 1128).

O re gi me fas cis ta de Sa la zar tra tou de re pri mir qual quer pos si bi li da de
de re vol ta dos afri ca nos e, logo em 1932, cri ou a PIDE (Po lí cia Inter na ci o nal
para a De fe sa do Esta do), que em úl ti ma ins tân cia foi a res pon sá vel pelo as sas si -
na to de di ver sos lí de res afri ca nos, en tre eles Amil car Ca bral. O mes mo re gi me
fas cis ta que agia com vi o lên cia na re pres são a ma ni fes ta ções de opo si to res no ter -
ri tó rio por tu guês as sas si na va afri ca nos, como no co nhe ci do caso do “mas sa cre
de Pid ji gui ti”, ocor ri do em 3 de agos to de 1959, quan do mais de 50 es ti va do res e
ma ri nhe i ros em gre ve fo ram as sas si na dos e cen te nas fi ca ram fe ri dos por ti ros
dis pa ra dos pelo exér ci to co lo ni al por tu guês. Até esse mas sa cre em Pidj gui ti o
PAIGC ar ti cu la va a luta po lí ti ca pela li ber ta ção na Gu i né-Bis sau atra vés de gre -
ves e ma ni fes ta ções pa cí fi cas. Mas o even to em 1959 no por to de Pidj gui ti foi um
di vi sor de águas: ali o PAIGC de ci diu co me çar a or ga ni zar a luta ar ma da no cam -
po, que se ria im ple men ta da a par tir de 23 de ja ne i ro de 1963 com o ata que à guar -
ni ção por tu gue sa em Tite, no sul da Guiné-Bissau. 

Se gun do Cla ren ce-Smith, du ran te os anos 1930 as co lô ni as te ri am sido
im por tan tes para a con so li da ção do novo re gi me de Sa la zar. Con tu do, nas dé ca -
das de 1960 e 70, o go ver no por tu guês te ria com ba ti do os mo vi men tos de li ber ta -
ção na Áfri ca “mais para pre ser var o re gi me do que para sal var a eco no mia.”
(Cla ren ce-Smith apud La ins, 1998: 466). Ain da em 1962, Amil car Ca bral pre viu
a que da do re gi me fas cis ta em fun ção da vi tó ria das lu tas de li ber ta ção na Áfri ca,
o que acon te ce ria em Por tu gal com a Re vo lu ção dos cra vos, em 25 de abril de
1974. Em sua aná li se so bre o fas cis mo por tu guês, Ca bral di zia o se guin te: “Se a

296                                   Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 25, nº 50, p. 291-311, julho-dezembro de 2012.



que da do fas cis mo em Por tu gal po de ria não con du zir ao fim do co lo ni a lis mo
por tu guês – sen do, aliás, esta hi pó te se pro cla ma da por al guns di ri gen tes da opo -
si ção por tu gue sa – es ta mos se gu ros de que a liquidação do colonialismo
português arrastará a destruição do fascismo em Portugal” (Cabral, 1974a: 17). 

É im por tan te res sal tar sua ca pa ci da de de aná li se po lí ti ca e seu ca rá ter
di plo má ti co. Um bom exem plo nes se sen ti do é a re cor ren te afir ma ção de que a
luta do PAIGC era con tra o co lo ni a lis mo por tu guês e não con tra o povo de Por -
tu gal: 

Nós nun ca con fun di mos “co lo ni a lis mo por tu guês”
com “povo de Por tu gal” e te mos fe i to tudo, na me di da das nos sas pos si -
bi li da des, para pre ser var, ape sar dos cri mes co me ti dos pe los co lo ni a lis -
tas por tu gue ses, as pos si bi li da des de uma co o pe ra ção, de ami za de, de so -
li da ri e da de e de co la bo ra ção efi caz com o povo de Por tu gal, numa base
de in de pen dên cia, de igual da de de di re i tos e de re ci pro ci da de de van ta -
gens, seja para o pro gres so da nos sa ter ra, seja para o pro gres so do povo
por tu guês (Ca bral, 1974a: 18).

 
Atra vés de sua bus ca pela par ti ci pa ção nos vá ri os fó runs in ter na ci o na is,

Ca bral con se guiu an ga ri ar apo io, para a luta de li ber ta ção na Gu i né-Bis sau, de
pa í ses do blo co so ci a lis ta como a Chi na e de pa í ses ca pi ta lis tas como a Su é cia.
Com uma pos tu ra di plo má ti ca, in for ma da pelo que cha ma mos de um “prag ma -
tis mo re vo lu ci o ná rio” – par tin do sem pre da re a li da de de seu povo e lu tan do de
di fe ren tes for mas para cons tru ir as con di ções ne ces sá ri as para a li ber ta ção –, Ca -
bral cir cu la va nos mais di ver sos lu ga res. Por exem plo, em fe ve re i ro de 1970 ele
fez um dis cur so em Was hing ton pe ran te a Co mis são de Re la ções Exte ri o res do
Con gres so nor te-ame ri ca no, e em abril par ti ci pou das ce le bra ções pelo cen te ná -
rio do nas ci men to de Lê nin em Mos cou. No dia 1 de ju lho da que le ano o Papa
Pa u lo VI o re ce beu no Va ti ca no, jun ta men te com Mar ce li no dos San tos e Agos ti -
nho Neto, lí de res das lu tas de li ber ta ção em Mo çam bi que e Ango la, res pec ti va -
men te. Tra ta va-se de uma im por tan te vi tó ria di plo má ti ca, pois a par tir da que le
mo men to Por tu gal, um país ma jo ri ta ri a men te católico, passaria a ter de lidar
com o fato de que o Sumo Pontífice havia recebido em audiência os principais
líderes em luta contra o colonialismo português na África.

No ano de 1972, em ou tu bro, Ca bral dis cur sou pe ran te a IV Co mis são da 
Assem ble ia Ge ral das Na ções Uni das em Nova Ior que e re ce beu o tí tu lo de dou -
tor ho no ris ca u sa da Lin coln Uni ver sity na Pen sil vâ nia, nos Esta dos Uni dos; em
de zem bro, vi a jou para Mos cou, onde re ce beu o mes mo tí tu lo de dou tor ho no ris
ca u sa da Aca de mia de Ciên ci as da URSS, fato bas tan te in co mum du ran te a
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“guer ra fria”. A re por ta gem do jor nal The New York Ti mes de 28/1/1973, que re -
per cu tia a mor te Ca bral e o apre sen ta va como um “Sím bo lo da es pe ran ça” e “um
dos mais ori gi na is pen sa do res po lí ti cos e es tra te gis tas mi li ta res”, pode ser um
bom exem plo da am pli tu de al can ça da por esse “sim ples afri ca no”, como ele cos -
tu ma va se au to i den ti fi car. Além de vi a jar pelo mun do bus can do apo io para a luta 
con tra o co lo ni a lis mo por tu guês na Áfri ca, Ca bral tam bém pu bli cou tex tos que
se tor na ram im por tan tes re fe rên ci as para a luta con tra o co lo ni a lis mo e o ra cis -
mo nos Esta dos Uni dos, no Bra sil e em vá ri os outros países.

Logo após o seu as sas si na to, tan to o The New York Ti mes quan to o The
Was hing ton Post do dia 22/1/1973 afir ma vam que Amil car Ca bral era “con si de ra -
do o mais bri lhan te e bem-su ce di do lí der” da luta por ide pen dên cia nos pa í ses
afri ca nos en tão co lo ni za dos por Por tu gal. A in fluên cia exer ci da pela fi gu ra de
Amil car Ca bral en tre os mi li tan tes do mo vi men to ne gro, que se or ga ni za va po li -
ti ca men te em me a dos da dé ca da de 1970 no Bra sil, pode ser ob ser va da no tre cho
da en tre vis ta de Ama u ri Men des Pe re i ra,7 em que ele re la ta uma das for mas de
ação le va das a cabo pe los ati vis tas ne gros bra si le i ros du ran te o pe río do da di ta -
du ra mi li tar (1964-1985):

Ou tra ação que a gen te fa zia era en trar, por exem plo, na
Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren sa, ABI. Na que le pe río do da luta con tra
a di ta du ra, da re sis tên cia de mo crá ti ca, os jor na lis tas se re u ni am na ABI.
(...) E a gen te ia lá. Fa zer o quê? Gri tar. Em dado mo men to a gen te ia en -
tran do pelo ple ná rio. Não po dia, mas a gen te fa la va: “Por que não pode?
Nós so mos ne gros e te mos di re i to. Aí não tem ne gro!” Num mo men to
que a gen te acha va me lhor, in va dia, ia en tran do. E aí pa u sa da men te,
por que eu ti nha sem pre na mi nha ca be ça o Amil car Ca bral em Ha va na.
Ima gi na: Ho Chi Min, Fi del, Su kar no, os que fi ze ram as re vo lu ções no
mun do in te i ro es ta vam em 1966 na Tri con ti nen tal de Ha va na.8 Todo
mun do ia lá e fa la va: “O im pe ri a lis mo...!” O Amil car Ca bral, com seu
um me tro e cin quen ta e pou cos, vi nha an dan do se re na men te – na mi nha 
men te, não tem fil me so bre isso –, che ga va no pal co e di zia o dis cur so
dele es cri to, que eu ti nha de co ra do: “Não vi e mos aqui nos pe gar con tra
o im pe ri a lis mo. Isso nós fa ze mos de arma na mão na nos sa ter ra. Nós vi -
e mos aqui mos trar para vo cês a im por tân cia da arma da te o ria.” Para
mim isso era o má xi mo.

A in fluên cia no Bra sil do pen sa men to e das ações de Amil car Ca bral e da 
ex pe riên cia da luta con tra o co lo ni a lis mo na Áfri ca não se res trin giu ao mo vi -
men to ne gro, como se verá aba i xo. 
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A in fluên cia de Amil car Ca bral em Pa u lo Fre i re9

A tra je tó ria po lí ti ca de Amil car Ca bral teve uma im por tan te pre sen ça no 
pen sa men to do edu ca dor bra si le i ro Pa u lo Fre i re (1921-1997). Fre i re não co nhe -
ceu pes so al men te Ca bral, mas se ins pi rou em seus pen sa men tos e em sua ação
po lí ti ca para re pen sar os ca mi nhos da edu ca ção li ber ta do ra, e de di cou a ele seu
li vro Car tas à Gu i né-Bis sau, onde o de fi ne como “edu ca dor edu can do do seu
povo” (Fre i re, [1977] 1984). Nes se li vro, Fre i re re fle te so bre as ex pe riên ci as de
al fa be ti za ção que co or de nou na Gu i né-Bis sau em 1974 e que mar ca ram pro fun -
da men te suas prá ti cas e re fle xões. A edu ca ção, como o pró prio Fre i re res sal tou,
não é um pro ces so ne u tro, mas um ato po lí ti co. Nes sa “po li ti ci da de da edu ca -
ção”, como ele cos tu ma va di zer, se en con tra sua in ten ci o na li da de de li ber ta ção
dos po vos opri mi dos e de cons tru ção de uma so ci e da de “me nos in jus ta, me nos
feia e me nos mal va da”. A al fa be ti za ção, nes sa pers pec ti va, não é uma sim ples téc -
ni ca, mas um pro ces so de des co lo ni za ção cul tu ral. Isso foi mu i to cla ro, tan to na
Guiné-Bissau quanto nos primeiros passos em articulação com os movimentos
de base que surgiam, especialmente no nordeste e no norte do Brasil, no início da 
década de 1960.

Lem bra mos, por exem plo, da ex pe riên cia de Angi cos em 1962-63 em
que, atra vés de um sis te ma re vo lu ci o ná rio de al fa be ti za ção, ba se a do na pes qui sa
do uni ver so vo ca bu lar, nos cír cu los de cul tu ra, nas pa la vras ge ra do ras – em
suma, numa fi lo so fia ins pi ra da no diá lo go e na va lo ri za ção da cul tu ra po pu lar –,
cer ca de 300 tra ba lha do res ru ra is e ur ba nos apren de ram a ler e es cre ver em ape -
nas 45 dias. Se a ex pe riên cia de Angi cos cha mou a aten ção a pon to de Fre i re ser
con vi da do, em ja ne i ro de 1964, pelo en tão pre si den te João Gou lart para co or de -
nar o pla no na ci o nal de al fa be ti za ção, quan do, três me ses de po is, hou ve o gol pe
mi li tar, essa ex pe riên cia cri ou sus pe i ta e per se gui ção. Fre i re era na épo ca um jo -
vem in te lec tu al for ma do em Di re i to, mas que abra çou logo o mun do da edu ca -
ção. Des de 1960 es ta va en ga ja do no Mo vi men to de Cul tu ra Po pu lar de Per nam -
bu co e atu a va na li vre-do cên cia de His tó ria e Fi lo so fia na Uni ver si da de do Re ci -
fe (atu al Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co).  Sua lon ga tra je tó ria no Serviço
Social das Indústrias (1949-1959) fez dele um educador que aprendia com as
práticas, tomando consciência dos limites da pedagogia tradicional na educação
dos trabalhadores.

Des de os pri me i ros pas sos, Fre i re pen sa va a edu ca ção como prá ti ca de
li ber da de e, em con se quên cia, de des co lo ni za ção. Isso é mu i to cla ro nas suas
duas pri me i ras gran des pu bli ca ções, A edu ca ção como prá ti ca da li ber da de ([1967]
2005) e Pe da go gia do opri mi do ([1970] 2006), e, em sen ti do am plo, em toda sua tra -
je tó ria de vida. Sua pre sen ça na Gu i né-Bis sau em 1974 foi cru ci al por que lhe deu
a pos si bi li da de de se con fron tar mais de per to com as con tra di ções do pro ces so
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co lo ni al, num mo men to em que, en fim, se abri am os ho ri zon tes da li ber ta ção e
da in de pen dên cia na que le país.

Exi la do em 1964 por ca u sa das con tí nu as pres sões do go ver no mi li tar,
Pa u lo Fre i re atra ves sou vá ri os pa í ses: pas sou pela Bo lí via e pelo Chi le, onde se
es ta be le ceu por cin co anos, co or de nan do um pla no de al fa be ti za ção. O Chi le re -
ce beu o prê mio da Unes co por ser um dos pa í ses a ter en fren ta do de ma ne i ra
mais efi ci en te o pro ble ma do anal fa be tis mo na que le pe río do. Após ter mu da do
sua re la ção com o go ver no chi le no, Fre i re foi para os Esta dos Uni dos, para a Uni -
ver si da de de Har vard, onde co me çou a di vul gar sua te o ria da edu ca ção e do co -
nhe ci men to. De po is de um ano nos EUA, in sa tis fe i to com a ide ia de uma car re i -
ra me ra men te aca dê mi ca, as sim como Ca bral re cu sa ra o car go de pro fes sor uni -
ver si tá rio em Lis boa em 1952 para se guir para a Gu i né-Bis sau e atu ar jun to à po -
pu la ção cam po ne sa, Fre i re ace i tou o con vi te do Con se lho Mun di al das Igre jas,
ins ti tu i ção in te re cu mê ni ca fun da da em 1948, com sede em Ge ne bra (Su í ça),10

com o objetivo de realizar um trabalho com o povo, de ser um educador “na
esquina da rua”, como ele amava dizer. 

Pro fun da men te re li gi o so e po li ti ca men te ra di cal, Fre i re se mo veu com
ple na au to no mia em um con tex to ecu mê ni co. De fato, ao lon go de sua vida, o
cris ti a nis mo de base teve um pa pel de fun da men tal im por tân cia, tan to pela
cons tru ção dos sig ni fi ca dos de jus ti ça e de de fe sa das clas ses me nos fa vo re ci das,
como pela for ma ção de um sen ti men to de in dig na ção. As le i tu ras po lí ti cas de
ins pi ra ção mar xis ta, por ou tro lado, o aju da ram a com pre en der a com ple xi da de
das di nâ mi cas eco nô mi cas e so ci a is que de ter mi nam es tas con di ções de opres -
são. Ele nun ca con si de rou in com pa tí ve is as duas pers pec ti vas, como ele mes mo
testemunhou:

Eu fui, na mi nha ju ven tu de, ao cam po nês e ao ope rá rio
da mi nha ci da de, mo vi do pela op ção cris tã. Que eu não re ne go. Che gan -
do lá, a dra ma ti ci da de exis ten ci al dos ho mens e das mu lhe res com que
eu co me cei a di a lo gar me re me teu a Marx. É como se os cam po ne ses me
ti ves sem dito: olha, Pa u lo, vem cá, você co nhe ce Marx? Eu fui a Marx
por isso (Apo lu ce no de Oli ve i ra, 2003: 32-33).

Em Ge ne bra, en quan to tra ba lha va no Con se lho Mun di al, Fre i re fun -
dou o IDAC (Insti tu to de Ação Cul tu ral), gru po que de sen vol via pro je tos re la ci -
o na dos à mar gi na li za ção, à ques tão de gê ne ro, à con di ção da clas se ope rá ria e à
es co la pú bli ca. Foi atra vés do IDAC e do Con se lho Mun di al que de sen vol veu
pro je tos em pa í ses da Áfri ca oci den tal que es ta vam a ca mi nho da li ber ta ção da
co lo ni za ção por tu gue sa, en tre eles Gu i né-Bis sau e Cabo Ver de, de po is de ter já
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pas sa do pela Zâm bia e pela Tan zâ nia, onde se ar ti cu lou com vá ri os gru pos en ga -
ja dos em mo vi men tos de li ber ta ção. Como vi mos aci ma, o go ver no da Gu i né ti -
nha sido cons ti tu í do re cen te men te, com a in de pen dên cia em 1973, e a pre sen ça
de Fre i re no país, na que le con tex to, foi de pro fun da im por tân cia para ele, pela
opor tu ni da de de con vi ver e tro car ide i as com um mo vi men to de libertação do
colonialismo português que apresentava elementos de forte consonância com
seu pensamento e sua prática político-educativa.

Fre i re, Ca bral e a pe da go gia da prá xis

Como vá ri os au to res res sal tam (Sco cu glia, 2010; Ga dot ti, 2010), a ex pe -
riên cia de Pa u lo Fre i re na Áfri ca foi de pro fun da im por tân cia por que, atre lan do
o pro ces so edu ca ti vo ao sis te ma de pro du ção ma te ri al e cul tu ral, ele ra di ca li zou
al guns prin cí pi os da sua te o ria da edu ca ção. Além da vin cu la ção en tre pro du ção
e edu ca ção, que, como ve re mos de po is, emer ge cla ra men te nos Ca der nos de Cul -
tu ra Po pu lar, ra di ca li zou-se o prin cí pio da educação como luta de descolonização 
através da união entre teoria e prática. 

Fre i re per ce beu com cla re za e pre ci são a pre sen ça da prá xis re vo lu ci o ná -
ria em Amil car Ca bral. É nes sa prá xis, ou seja, na re la ção di a lé ti ca en tre ação e re -
fle xão para a trans for ma ção da so ci e da de, que o edu ca dor per nam bu ca no res sal -
ta um ele men to fun da men tal da “pe da go gia da re vo lu ção” de Amil car Ca bral. A
prá xis se es ten de na di men são pe da gó gi ca quan do abran ge a ca pa ci da de de en si -
nar a apren der atra vés da luta de li ber ta ção e da co mu nhão com o pró prio povo.
Le mos nas Car tas à Gu i né-Bis sau:

De nún cia e anún cio ja ma is es ti ve ram, em Amil car Ca -
bral, dis so ci a dos, como tam bém ja ma is fora da prá xis re vo lu ci o ná ria. A
de nún cia da re a li da de opres so ra, da es po li a ção, da far sa co lo ni a lis ta que
pro cu ra va mas ca rar aque la es po li a ção, bem como o anún cio da nova so -
ci e da de, cons ti tu in do-se no meio da ve lha, atra vés da so ci e da de re vo lu -
ci o ná ria, ele sem pre fez com seus ca ma ra das, na prá ti ca de luta. Enquan -
to um ho mem que vi veu ple na men te a co e rên cia en tre sua op ção po lí ti ca 
e sua prá ti ca, a pa la vra em Ca bral era sem pre a uni da de di a lé ti ca en tre
ação e re fle xão, prá ti ca e te o ria (Fre i re, 1984: 23).

A prá xis é um con ce i to cen tral na fi lo so fia de Pa u lo Fre i re. Insa tis fe i to
com um ex ces so de abs tra ção que, no fi nal das con tas, aca ba con tri bu in do para
um es pon ta ne ís mo sem ori en ta ção, o edu ca dor per nam bu ca no in sis tiu re pe ti da -
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men te na ne ces sá ria união en tre te o ria e prá ti ca: a te o ria é re fle xão crí ti ca so bre a
prá ti ca e é in dis pen sá vel para vol tar à prá ti ca com mais cons ciên cia. A prá ti ca re -
o ri en ta a te o ria e a co lo ca em dis cus são. Pro va vel men te, ins pi ra do na aná li se da
prá xis de Marx em A ide o lo gia ale mã, Fre i re con si de ra a dialética entre ação e
reflexão um elemento imprescindível para a transformação revolucionária.

A prá xis re vo lu ci o ná ria en vol ve a ques tão do sis te ma de pro du ção e da
des co lo ni za ção cul tu ral. Nes sa re la ção en tre edu ca ção e prá xis para a trans for -
ma ção dos mo dos de pro du ção po de mos ver es pa ços cru ci a is da ra di ca li za ção da
fi lo so fia edu ca ci o nal de Pa u lo Fre i re ampliada pela leitura que ele fez de Amilcar 
Cabral.

Edu ca ção e sis te ma de pro du ção

A par tir des sas pre mis sas, o de sa fio do pro gra ma de al fa be ti za ção na
Guiné-Bis sau re cém-li ber ta da con sis tia na in ver são dos mol des da edu ca ção co -
lo ni al para a edu ca ção de um povo ati vo em sua luta por uma cons ciên cia po lí ti -
ca, mas que ti nha um ín di ce al tís si mo de anal fa be tis mo: 90%. (Fre i re, 1984: 17)
Foi a par tir des sa ex pe riên cia de al fa be ti za ção que Fre i re de cla rou mais ve zes
ins pi rar-se po li ti ca men te no pen sa men to de Amil car Ca bral, como lem bra tam -
bém Lutgardes Freire, um dos cinco filhos de Paulo, numa recente entrevista: 

O go ver no da Gu i né-Bis sau não era an ta gô ni co ao pla -
no de al fa be ti za ção que meu pai de sen vol veu na que le país. Não es ta va
em con tra di ção com suas ide i as, ao con trá rio do que ti nha acon te ci do no 
Bra sil em 1964, de po is do gol pe de Esta do. Assim, foi um tra ba lho que
ele de sen vol veu com gran de har mo nia e li ber da de, mas que foi, evi den -
te men te, sé rio e per sis ten te. (...) Cre io que em suas ex pe riên ci as afri ca -
nas o fun da men tal foi co nhe cer a obra do gran de re vo lu ci o ná rio Amil -
car Ca bral, que pa pai con ti nu a rá a ci tar mes mo de po is de seu re tor no ao
Bra sil. Re al men te as ide i as de pa pai ti nham gran de con cor dân cia com
as pro pos tas po lí ti cas e re vo lu ci o ná ri as de Ca bral  (Vit to ria, 2011: 86).

Fre i re ad mi ra va em Ca bral tam bém sua in fluên cia mar xis ta, des li ga da
de qual quer or to do xia po lí ti ca, mas pro fun da men te ca la da no con tex to afri ca no,
como ele diz nes ta pa les tra:

 

Amil car foi, para mim, um mu i to bom mar xis ta, que fez 
uma le i tu ra afri ca na de Marx, não uma le i tu ra ale mã de Marx, nem uma
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le i tu ra no sé cu lo pas sa do [XIX]. Ele fez uma le i tu ra des te sé cu lo [XX]
na Áfri ca. Não é por ou tra co i sa que, no sé rio dis cur so que ele fez em Ha -
va na,11 ele re je i ta a afir ma ção de que a luta de clas ses é o mo tor da his tó -
ria. Ele ne gou isso em Cuba, e diz no tex to que não é pro pri a men te a luta
de clas ses; ele ana li sa his to ri ca men te o sur gi men to das clas ses, mar xis -
ta men te fa lan do, e afir ma que, mu i to mais do que a clas se, é o modo de
pro du ção que se cons ti tui em mo tor da his tó ria (Fre i re, A. M.,
2005:113). 

Emer ge, nes tas pa la vras, como o pen sa men to de Fre i re se re fe re de
uma ma ne i ra mais cla ra e de ci si va ao modo de pro du ção. A luta de clas ses não é
vis ta de modo abs tra to, como mu i tas ve zes foi fe i to numa de ge ne ra ção do mar -
xis mo, mas como par te in te gran te do pro ces so de pro du ção (ele men to ori gi nal
do pen sa men to de Marx). Nos sa opi nião é que nes ta ci ta ção, Fre i re, mais do
que ne gar a luta de clas ses, es ta ria an te pon do o modo de pro du ção à luta de
clas ses. O que im por ta é mu dar o modo de pro du ção, sem o qual a luta de clas -
ses não te ria sen ti do. Isso não se ria pos sí vel sem o au xí lio da edu ca ção. Aqui
emer ge a re la ção en tre edu ca ção e modo de pro du ção. Re la ção que se es ten de
nos Ca der nos de Cul tu ra Po pu lar12 re di gi dos du ran te a ex pe riên cia de al fa be ti -
za ção em São Tomé e Prín ci pe: te mas ine ren tes ao tra ba lho, à sa ú de, à hi gi e ne
fa zi am par te de um sis te ma in te gra do de edu ca ção, onde a al fa be ti za ção era um
pi lar fun da men tal. A di ver si fi ca ção e a ex pan são do tra ba lho co le ti vo no cam -
po cons ti tu íam uma va lo ri za ção das áre as do co nhe ci men to e das ha bi li da des
prá ti cas: apren der como fa zer me lhor uso de se men tes e fer ti li zan tes, por
exem plo, ou como mo ni to rar as con di ções do solo e da água para pla ne jar a ven -
da do pro du to, in te gra va o pro gra ma de al fa be ti za ção e de edu ca ção em ge ral.
Edu ca ção já não era con si de ra da uma ati vi da de es pe ci a li za da, des li ga da da
vida e da pro du ção, mas se tor na va fun ção do am bi en te so ci al e fer ra men ta de
trans for ma ção. O ob je ti vo era que, na re a li da de em que a al fa be ti za ção se tor -
na va pos sí vel e útil, se pu des se es ta be le cer com pre ci são, atra vés da ca pa ci da de
cri a ti va e de li be ra ti va do povo, uma in fluên cia ati va da co mu ni da de no am bi -
en te so ci al, o que sig ni fi ca ação cul tu ral.

Edu ca ção e des co lo ni za ção

Fre i re já ti nha apre sen ta do im por tan tes re fe rên ci as da li te ra tu ra antico -
lo ni a lis ta na Pe da go gia do opri mi do, onde ele ci tou re pe ti da men te au to res como
Frantz Fa non e Albert Mem mi. Nes ta obra ele ana li sa a rela ção en tre opri mi do e
opres sor, pela qual o opri mi do in te ri o ri zaria a pro je ção do opres sor, vivendo em
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si a du a li da de de ser opri mi do e opres sor ao mes mo tem po. Esta perspec ti va é
sem dú vi da ins pi rada pelo Re tra to do co lo ni za do pre ce di do do re tra to do co lo ni za dor,
de Memmi ([1957] 2007). A in te ri o ri za ção do opres sor e seus mi tos se ria uma das 
ra zões pelas qua is a pri me i ra e fal sa ide ia de li ber ta ção do opri mi do se ria iden ti -
fi car-se com o opres sor. Esta du a li da de criaria medo da li ber da de e abri go numa
re a li da de fic tí cia, quan do não é pos sí vel trans for mar uma re a li da de con cre ta
com uma ima gi ná ria. O pri me i ro pas so para uma luta de li ber ta ção do opri mi do
se ria en tão re co nhe cer e superar a du a li da de opri mi do-opres sor no opri mi do.
Um reconhecimento doloroso, mas necessário.

Influ en ci a do por Amil car, Pa u lo Fre i re ques ti o na a re la ção en tre co lo ni -
za dos e co lo ni za do res nos de ma is ele men tos de pro du ção, ob ser van do a im po si -
ção cul tu ral que acom pa nhou à épo ca e as es tra té gi as de coloni za ção. Ele de nun -
cia como a ci da de do co lo ni za do, aos pou cos, se tor na ci da de co lo ni al. A ci da de
do co lo ni zador se trans for ma na “me tró po le” que im põe os cos tu mes à ci da de
co lo ni al e des fru ta dos seus bens. Citando no va men te Ca bral, ele alme ja uma
“re a fri ca ni za ção” das men ta li da des, as sim como le mos nas Car tas à Gu i né-Bis -
sau:

A his tó ria dos co lo ni za dos “co me ça va” com a che ga da
dos co lo ni za do res, com sua pre sen ça “ci vi li za tó ria”; a cul tu ra dos co lo -
ni za dos, ex pres são da sua for ma bár ba ra de com pre en der o mun do. Cul -
tu ra, só a dos co lo ni za do res. A mú si ca dos co lo ni za dos, seu rit mo, sua
dan ça, seus ba i les, a li ge i re za do mo vi men to de seu cor po, sua cri a ti vi da -
de em ge ral, nada dis to ti nha va lor. Tudo isto, qua se sem pre, ti nha de ser
re pri mi do e, em seu lu gar, im pos to o gos to da Me tró po le, no fun do, o
gos to das clas ses do mi nan tes.

Por tudo isto é que, para os co lo ni za dos que pas sa ram
pela ali e nan te ex pe riên cia da edu ca ção co lo ni al, a “po si ti vi da de” des ta
edu ca ção ou de al guns de seus as pec tos só exis te quan do, in de pen den ti -
zan do-se, a re je i tam e a su pe ram. Qu an do, as su min do com seu povo, a
sua his tó ria, se in se rem no pro ces so de “des co lo ni za ção das men tes”, a
que faz re fe rên cia Aris ti des Pe re i ra; pro ces so que se alon ga no que
Amilcar Ca bral cha ma va de “re a fri ca ni za ção das men ta li da des”. 

(Fre i re, 1984: 20)

Con ti nu an do nos sa le i tu ra ve re mos como, para a “des co lo ni za ção das
men tes” e a “re a fri ca ni za ção das men ta li da des”, se fazia ne ces sá rio re for mar o
sis te ma in fra es tru tu ral de pro du ção do qual faz par te a edu ca ção.

304                                    Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 25, nº 50, p. 291-311, julho-dezembro de 2012.

Amilcar Araujo Pereira e Paolo Vit toria



E isto im pli ca a trans for ma ção ra di cal do sis te ma edu -
ca ci o nal her da do do co lo ni za dor [...] Daí que a trans for ma ção ra di cal do
sis te ma edu ca ci o nal her da do do co lo ni za dor exi ja um es for ço in te res -
tru tu ral, quer di zer, um tra ba lho de trans for ma ção ao ní vel de in fra es -
tru tu ra e uma ação si mul tâ nea ao ní vel de ide o lo gia (Idem, ib.).

A ques tão do pro gra ma de al fa be ti za ção na Gu i né-Bis sau era su pe rar a
he re di ta ri e da de co lo ni al e cri ar um sis te ma edu ca ti vo que de ve ria, ine vi ta vel -
men te, re la ci o nar-se à his tó ria de um povo co lo ni za do que es ta va num pro ces so
de in de pen dên cia. Nas ceu so bre os ves tí gi os do per cur so po lí ti co de mais de uma 
década de lu tas para se li ber tar do co lo ni a lis mo, na ple na cons ciên cia de que isso
não era pos sí vel sem uma trans for ma ção do modo de pro du ção.

O pro ble ma da lín gua: cri ou lo ou por tu guês?

Entre tan to, um mo ti vo de di ver gência de opi nião en tre Pa u lo Fre i re e o
gover no da Gu i né-Bis sau re fe ria-se ao idi o ma ado ta do para as cam pa nhas de al -
fa be ti za ção na que le país. O go ver no re vo lu ci o ná rio de cre tou que a al fa be ti za ção
fos se em por tu guês, en quan to Fre i re con si de ra va mais co e ren te fazê-la em cri ou -
lo. Foi o pró prio Fre i re quem de nun ci ou esta con tra di ção:

Nos cír cu los de cul tu ra tor nou-se evi den te que os pro -
gres sos em por tu guês, que era a lín gua ofi ci al do país e das suas es co las,
como lín gua do pro gra ma de al fa be ti za ção eram ex tre ma men te len tos.
Esta len ti dão de i xa va cla ro que o por tu guês era com ple ta men te alhe io às 
prá ti cas so ci a is diá ri as do vi la re jo. Os vi la re jos não co nhe ci am o por tu -
guês, mes mo na sua for ma oral. Os gru pos ét ni cos fa lam sua lín gua na ti -
va afri ca na e mu i tas pes so as, mas não to das, fa lam cri ou lo. Esta lín gua,
uma for ma de di a le to de ri va do do por tu guês e en ri que ci do pe las lin gua -
gens tra di ci o na is afri ca nas, tor nou-se di fun di da na Gu i né-Bis sau du -
ran te a luta de li ber ta ção na ci o nal, quan do, jus ta men te, as su miu o pa pel
de lín gua oral en tre os gru pos ét ni cos. Por isso, hoje é con si de ra da a lín -
gua na ci o nal do país. Para os cam po ne ses, por ou tro lado, é me ra men te
uma lín gua es tran ge i ra que não co nhe cem (apud IDAC, 1979: 42).

To da via, de ve mos con si de rar tam bém que o cri ou lo era so men te um dos
idi o mas fa la dos na Gu i né-Bis sau e que a es co lha des sa lín gua, de ri va da do por tu -
guês, em de tri men to das ou tras lín guas afri ca nas, po de ria im pli car uma “in jus ti -
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ça”. Mas por que o gover no do PAIGC, que lutou por dé ca das pela in de pen dên -
cia, te ria deci di do que a lín gua das cam pa nhas de al fa be ti za ção fos se aque la dos
co lo ni za do res? Infor ma do pelo que cha ma mos aqui de um “prag ma tis mo re vo -
lu ci o ná rio”, Amil car Ca bral já tra ba lha va com a al fa be ti za ção em lín gua por tu -
gue sa nas “es co las-pi lo to” cri a das du ran te a luta de li ber ta ção na pri me i ra me ta -
de da dé ca da de 1960. Essa es co lha se deu possivel men te por uma sé rie de ques -
tões bas tan te prá ti cas: a luta por uni da de, lema do pró prio par ti do, como foi vis -
to aci ma, tor na va qua se im pos sí vel a es co lha de uma das lín guas na ti vas afri ca -
nas fa la das no país, pois isso ge ra ria con fli to com os ou tros gru pos ét ni cos; o cri -
ou lo, como o pró prio Fre i re per ce bia, para mu i tos gui ne en ses não pas sa va de ou -
tra lín gua es tran ge i ra, as sim como o por tu guês; o por tu guês como lín gua ofi ci al
po de ria fa ci li tar uma sé rie de ques tões no pro ces so de cons tru ção da Re pú bli ca
da Gu i né-Bis sau. Ca bral es pe ra va, ten do o Bra sil como exem plo, man ter boas re -
la ções com o povo por tu guês. Essa pro xi mi da de, que tam bém tem re la ção com a
pró pria his tó ria dos dois pa í ses nos úl ti mos sé cu los, po de ria con tri bu ir para a
ob tenção de apo io nas di ver sas áre as, na eco no mia, sa ú de, edu ca ção etc., que se -
ri am im por tan tes para a cons tru ção de um Esta do que pu des se ofe re cer me lho -
res con di ções de vida para a po pu la ção gui ne en se. Além dis so, a quan ti da de de
re cur sos fi nan ce i ros ne ces sá ri os para a tra du ção de li vros, car ti lhas e to dos os de -
ma is ma te ri a is edu ca ti vos para o cri ou lo, por exem plo, se ria enor me Cer ta men te
a ques tão do idi o ma es co lhi do para a al fa be ti za ção re pre sen tou uma pro fun da
con tra di ção e pode ser ain da um in te res san te ob je to de dis cus são e de ba te. O
fato, como dis se mos no iní cio do ar ti go, é que so men te cer ca de 42,4% da popula -
ção é al fa be ti za da atu al men te. Antes de 1974 o anal fa be tis mo al can ça va 90% da
população.

Con si de ra ções fi na is

Pode mos con si de rar o fa tor cul tu ral como um pro fun do ele men to de
con ver gên cia en tre Amil car Ca bral e Pa u lo Fre i re. Fre i re res sal ta a cul tu ra como 
um ele men to fun da men tal para a cons tru ção do pro ces so de li ber ta ção e che ga a
com pa rar a sen si bi li da de de Amil car Ca bral para com a cul tu ra com a de Anto -
nio Grams ci, su ge rin do a le i tu ra dos tex tos de Grams ci e Ca bral para a for ma ção
dos edu ca do res:

Mas o que acho é o se guin te, um ho mem como esse
[Amil car Ca bral] de ve ria ser es tu da do ao lado de um ou tro, para mim
ex tra or di ná rio, que é o Grams ci. Eu não te nho ne nhu ma no tí cia de que
o Amil car es tu dou Grams ci (...) Ago ra você veja como am bos se sen si bi -
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li zam di an te da cul tu ra, sem con tu do nem um nem ou tro hi per tro fi a -
rem a cul tu ra (...) Eu te nho uma con vic ção de que o es tu do, o es tu do iso -
la do ou si mul tâ neo de tex tos de les dois, tem uma im por tân cia enor me,
deve ser fe i to por edu ca do res. Eu acho que uma das co i sas que está fa -
zen do fal ta aos edu ca do res é exa ta men te essa com pre en são da po li ti ci -
da de da edu ca ção e da pe da go gia (apud Fre i re, A. M., 2005: 113).

Qu an do fa la mos da cul tu ra, não a con si de ra mos em sen ti do vago, mas
como cul tu ra do povo, ou cul tu ra po pu lar. A cul tu ra do povo é a base ne ces sá ria
para a cons tru ção da luta pela li ber ta ção: isso é mu i to cla ro na tra je tó ria de Amil -
car Ca bral. Assim como é cla ro que a pró pria luta que se re a li za como ato cul tu ral
tam bém pro duz cul tu ra. Mas é o pró prio povo que dá as fer ra men tas para esta
luta. Caso con trá rio, se ria luta pelo povo e não luta do povo. A va lo ri za ção da cul -
tu ra po pu lar foi um dos ar gu men tos cons tan tes nas ex pe riên ci as e nas te o ri as de
Pa u lo Fre i re. Sua par ti ci pa ção no Mo vi men to de Cul tu ra Po pu lar de Pernam bu -
co foi uma fase cru ci al nesse sen ti do. Mas po de mos ver na sua pró pria prá ti ca de
al fa be ti za ção uma es tra té gia de luta que re pen sa a cul tu ra a par tir da lin gua gem
po pu lar.

Com o ele men to da cul tu ra po pu lar se atre la um ou tro fa tor de con ver -
gên cia, ou seja, o com pro mis so de Ca bral e Fre i re com os tra ba lha do res ur ba -
nos e ru ra is. Ca bral, como ad jun to dos ser vi ços agrí co las e flo res ta is do pri me i -
ro re cen se a men to agrí co la da Gu i né-Bis sau, co me çou a en ten der o mun do e as
ne ces si da des dos cam po ne ses. Fre i re fez da edu ca ção um ins tru men to de diá -
lo go com os tra ba lha do res e en tre os tra ba lha do res. Re pen sou sua fi lo so fia a
par tir des te diá lo go. O que faz en ten der a edu ca ção a par tir do pro ces so de or ga -
ni za ção do tra ba lho, de ar ti cu la ção dos mo vi men tos, e tam bém de es tra té gia de
luta.

Este con ta to per ma nen te com as clas ses tra ba lha do ras fez de Ca bral e
Fre i re ho mens ex tre ma men te prag má ti cos. Embo ra Fre i re seja, às ve zes, con si -
de ra do ide a lis ta, ele fez es co lhas e cons tru iu per cur sos fun da dos nas práticas e
voltados para as práticas. 

A ad mi ra ção de Fre i re por Ca bral nos in di ca que a in ten ci o na li da de da
sua pe da go gia era e é pro fun da men te re vo lu ci o ná ria. Isso é algo con cre to e vin -
cu la do a um pro ces so his tó ri co. Se ria, por tan to, uma li mi ta ção ler Pa u lo Fre i re
sem con si de rar o fa tor de luta por trans for ma ção pre sen te na sua ação edu cativa,
as sim como se ria ler Amil car Ca bral sem reco nhe cer o pro fun do fa tor educa ti vo
pre sen te na sua luta por li ber ta ção.
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Notas

1. Ver http://www.stat-guinebissau.com/
aces so em 15/6/2012.

2. Após a in de pen dên cia a Gu i né-Bis sau
foi go ver na da pelo ir mão e su ces sor de
Amil car Ca bral, Luís Ca bral, até 1980,
quan do este foi der ru ba do do po der por
um gol pe de es ta do. Des de en tão, o país já
pas sou por uma guer ra ci vil e por mais
qua tro gol pes de es ta do, ten do o úl ti mo
ocor ri do em 12 de abril de 2012. Após
ne go ci a ções in ter na ci o na is, re a li za das no
âm bi to da Co mu ni da de Eco nô mi ca de
Esta dos da Áfri ca Oci den tal (CEDEAO),
Ma nu el Se ri fo Nha mad jo foi es co lhi do
como pre si den te in te ri no da Gu i né-Bis -
sau, com um man da to de um ano, a par tir
de 11 de maio de 2012, e com a in cum bên -
cia de re a li zar ele i ções de mo crá ti cas em
2013.

3. Até hoje, no web si te da Pre si dên cia da
Re pú bli ca da Gu i né-Bis sau, exis te um
íco ne na pá gi na prin ci pal com a bi o gra fia
de Amil car Ca bral, que é con si de ra do por
mu i tos como o pró prio “pai da na ci o na -
li da de gui ne en se e ca bo ver di a na”: http://
www.presidencia-gw.org/amilcar_cabral.
html acesso em 17/6/2012.

4. Fun da do em 19 de se tem bro de 1956 co-
mo Par ti do Afri ca no da Inde pen dên cia
(PAI), qua tro anos de po is pas sou a se cha -
mar Par ti do Afri ca no para a Inde pen dên -
cia de Gu i né e Cabo Verde (PAIGC).

5. Agos ti nho Neto (1922-1979), mé di co e
po e ta, fun dou o Mo vi men to Po pu lar de
Li ber ta ção de Ango la (MPLA) e foi o pri -
me i ro pre si den te da Re pú bli ca Po pu lar de
Ango la, de 1975 a 1979. Ma rio Pin to de
Andra de (1928-1990) foi pre si den te do
MPLA en tre 1960 e 1962. Edu ar do
Mond la ne (1920-1969), teve uma pas sa -
gem pela Uni ver si da de de Lis boa, mas se
for mou dou tor em so ci o lo gia pela Har vard 

Uni ver sity, e foi pro fes sor de an tro po lo gia
na Syra cu se Uni ver sity nos Esta dos Uni -
dos até 1963, quan do re tor nou a sua ter ra
na tal, Mo çam bi que, e tor nou-se fun da dor
e pri me i ro pre si den te da Fren te de
Li ber ta ção de Mo çam bi que (FRELIMO).

6. Antô nio de Oli ve i ra Sa la zar (1889-1970) 
foi pre si den te de Por tu gal en tre 1932 e
1968 e ins ti tu iu em 1933 o re gi me fas cis ta
co nhe ci do como “Esta do Novo” ou como
“sa la za ris mo”, que per man ceu em vi gor
na que le país mes mo depois de sua morte,
até 1974.

7. Ama u ri foi fun da dor da So ci e da de de
Inter câm bio Bra sil-Áfri ca (Sin ba) em
1974 e foi tam bém re da tor e di ri gen te do
jor nal Sin ba, pu bli ca do pela en ti da de en tre 
1977 e 1980. Par ti ci pou da cri a ção do
Mo vi men to Ne gro Uni fi ca do (MNU) em
1978, em São Pa u lo, e in te grou a di re ção do 
Insti tu to de Pes qui sa das Cul tu ras Ne gras
(IPCN), fun da do em 1975 no Rio de Ja -
ne i ro, em dois mo men tos: no iní cio da dé -
ca da de 1980 e en tre 1992 e 1996, quan do
foi ele i to pre si den te da en ti da de. O tre cho
ci ta do faz par te da en tre vis ta de his tó ria
oral con ce di da a Ve re na Alber ti e a Amil -
car Ara u jo Pe re i ra no Cen tro de Pes qui sa e
Do cu men ta ção de His tó ria Con tem po râ -
nea do Bra sil da Fun da ção Ge tu lio Var gas
(CPDOC-FGV) en tre 31/10/2003 e 4/11/
2004, e está pu bli ca do no li vro His tó ri as do
mo vi men to ne gro no Bra sil: de po i men tos ao
CPDOC (Rio de Ja ne i ro: Pallas, 2007).

8. A Con fe rên cia de So li da ri e da de aos Po -
vos da Áfri ca, Ásia e Amé ri ca La ti na, co -
nhe ci da como Con fe rên cia Tri con ti nen tal, 
foi re a li za da em Ha va na, Cuba, em ja ne i ro
de 1966, sob o im pac to das vi tó ri as das re -
vo lu ções cu ba na e ar ge li na e da ocu pa ção
mi li tar dos Esta dos Uni dos no Vi et nã. An-
tes dela, ha vi am sido re a li za das qua tro
Con fe rên ci as de So li da ri e da de dos Po vos
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Afro-Asiá ti cos, a pri me i ra de las em Ban -
dung, Indo né sia, em 1955. Ver Sa der et al.
(2006) e www.wikipedia.org, acesso em
19/6/2012. 

9. Após a fi na li za ção e o en vio des te ar ti go
para a Estu dos His tó ri cos, em ju lho de 2012
foi pu bli ca do o li vro de Ro mão e Ga dot ti
(2012) sobre o tema.

10. O Con se lho con gre ga mais de 340 igre -
jas cris tãs – or to do xas, an gli ca nas, ba tis tas, 
lu te ra nas, me to dis tas, re for ma das – di fun -
di das en tre Áfri ca, Ásia, Ca ri be, Amé ri ca
La ti na, Ori en te Mé dio e Pa cí fi co e está
com pro me ti do mun di al men te com pro je -
tos de de sen vol vi men to li ga dos à al fa be ti -
za ção, ao pro ble ma da fome e da sede, às
mu dan ças cli má ti cas e à de fe sa do meio
am bi en te, re me ten do a uma men sa gem
evan gé li ca em contraposição aos métodos
de colonização impostos pela globalização
econômica.

11. Re fe re-se ao dis cur so de Amil car Ca -
bral na Con fe rên cia Tri con ti ne tal em Ha -
va na, Cuba, em 1966, já citada.

12. Pri me i ro Ca der no de Cul tu ra Po pu lar: A
Luta Con ti nua, A Vi tó ria é Nos sa (Re pú -
bli ca De mo crá ti ca de São Tomé e Prín ci pe, 
Mi nis té rio da Edu ca ção Na ci o nal e Des -
por to, De par ta men to da Edu ca ção de
Adul tos e Alfa be ti za ção, 1980); Ter ce i ro
Ca der no de Cul tu ra Po pu lar: A Luta Con -
ti nua, Nos so Povo, Nos sa Ter ra, Tra ba lho,
Pro du ção e Con ta (Re pú bli ca De mo crá -
ti ca de São Tomé e Prín ci pe, Mi nis té rio da
Edu ca ção Na ci o nal e Des por tos, Co mis são 
Na ci o nal Co or de na do ra dos Cír cu los de
Cul tu ra Po pu lar, 1978); Qu ar to Ca der no de
Edu ca ção Po pu lar: A Luta Con ti nua, Nos -
so Povo, Nos sa Ter ra, Tra ba lho, Pro du ção,
Cul tu ra e Sa ú de (Re pú bli ca De mo crá ti ca
de São Tomé e Prín ci pe, Mi nis té rio da
Sa ú de, 1979); A Luta Con ti nua: Pra ti car
Para Apren der, Ca der no de Exer cí ci os
(Re pú bli ca De mo crá ti ca de São Tomé e
Prín ci pe, Mi nis té rio da Edu ca ção Na ci o -
nal e Des por to, De par ta men to de Educa-
ção e Alfabetização de Adultos, 1980).
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Re su mo
O ob je ti vo des te ar ti go é apre sen tar as pec tos da tra je tó ria po lí ti ca de
Amil car Ca bral no con tex to da luta pe lar li ber ta ção da Gu i né-Bis sau en tre as
dé ca das de 1950 e 1970, para en tão ana li sar como o edu ca dor Pa u lo Fre i re,
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a par tir de sua ex pe riên cia de al fa be ti za ção na Gu i né Bis sau em 1974,
se ins pi rou na ação po lí ti ca e na pro du ção teó ri ca de Ca bral.
Atra vés des sa re cons tru ção his tó ri ca pre ten de mos pro mo ver re fle xões
so bre o co lo ni a lis mo e, como di ria Amil car Ca bral, so bre a “luta de li ber ta ção
como um fa tor de cul tu ra”.
Pa la vras-cha ve: Amil car Ca bral; Pa u lo Fre i re; Gu i né-Bis sau; co lo ni a lis mo;
lu tas de in de pen dên cia.

Abstract
The aim of this ar ti cle is to pre sent as pects of the po li ti cal ca re er of
Amil car Ca bral in the con text of the strug gle for li be ra ti on in Gu i nea-Bis sau
bet we en the de ca des of 1950 and 1970, and then analy se how the Bra zi li an
edu ca tor Pa u lo Fre i re, from his ex pe ri en ce of li te racy in Gu i nea-Bis sau
in 1974, was ins pi red by Ca bral’s po li ti cal ac ti on and the o re ti cal pro duc ti on.
Through this his to ri cal re cons truc ti on we in tend to pro mo te re flec ti ons
on co lo ni a lism and, as Amil car Ca bral would say, on “li be ra ti on strug gle
as a fac tor of cul tu re”.
Key-words: Amil car Ca bral; Pa u lo Fre i re; Gu i nea-Bis sau; co lo ni a lism;
li be ra ti on strug gle.

Ré su mé
Cet ar ti cle pré sen te des as pects de l’i ti né ra i re po li ti que d’Amil car Ca bral
dans le con tex te de la lut te pour la li bé ra ti on de Gu i née-Bis sau en tre les
an nées 1950 et 1970, pour fi na le ment analy ser com ment l’é du ca te ur
Pa u lo Fre i re, à par tir de son ex pé ri en ce d’alp ha bé ti sa ti on en Gu i née Bis sau,
s’est ins pi ré de l’ac ti on po li ti que et de la pro duc ti on théo ri que de Ca bral.
Par cet te re cons truc ti on his to ri que, nous avons l’in ten ti on de sus ci ter
des ré fle xi ons sur le co lo ni a lis me et, com me di ra it Amil car Ca bral,
sur la lut te de “li bé ra ti on com me fac te ur de culture”.
Mots-clés: Amil car Ca bral; Pa u lo Fre i re; Gu i née-Bis sau; co lo ni a lis me;
lut tes d’in de pen den ce.
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