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RESUMO: A Literatura Infantil e Juvenil africana de língua portuguesa teve seu início a partir 

da Independência Nacional desses países, em 1975, à exceção de Cabo Verde, cujos excertos do 

primeiro romance moderno, e considerado por nós como a primeira obra de Literatura Infantil e 

Juvenil Cabo-verdiana, foram publicados originariamente em 1936 e 1937, em Cabo Verde,  

respectivamente nos dois primeiros números da Revista Claridade – de Artes e Letras. Trata-

se do romance Chiquinho, de Baltasar Lopes, publicado integralmente em Lisboa em 1947. 

Este artigo enfoca o nascimento da Literatura Infantil e Juvenil Cabo-verdiana, assinalando seus 

textos fundadores, bem como destaca, das publicações havidas após 1975, data da 

Independência Nacional, a obra Comandante Hussi, do escritor cabo-verdiano diaspórico Jorge 

Araújo, a primeira do gênero publicada no Brasil. O autor utiliza-se das estratégias da paródia 

(HUTCHEON, 1989) e do grotesco (BAKHTIN, 2013) para construir a narrativa, baseando-se 

originalmente no jornalismo literário, tornando a obra de potencial interesse para crianças e 

jovens. Comandante Hussi será analisado com base nas noções de identidade cultural 

postuladas por Stuart Hall (2003, 2006), derivando na proposta de sua abordagem, a partir do 6º 

ano do Ensino Fundamental, como instrumento didático-pedagógico para cumprimento das 

disposições da Lei 10.639/2003.   

Palavras-chave: Comandante Hussi, Identidade Cultural, Literatura Infantil e Juvenil Cabo-

verdiana; Jorge Araújo. 

 

A Literatura Infantil e Juvenil africana de língua portuguesa, inicialmente 

veiculada por intermédio de narrativas orais (fábulas, lendas, adivinhas, contos – e 

missossos, em Angola), teve seu início formal, com publicações em livros ou jornais, a 

partir de 1975, ano da independência desses países do colonialismo português. Esse 

início acontece quase que concomitantemente em todos os países africanos de língua 

portuguesa, diferenciando-se em um ou dois anos, e no suporte em que a Literatura 

Infantil e Juvenil foi inaugurada, à exceção de Cabo Verde, que fincou seu marco 

inaugural em 1936, como veremos adiante. 

A Literatura Infantil Cabo-verdiana era expressa em crioulo ou língua cabo-

verdiana por um conjunto de narrativas orais, contadas às crianças, jovens e adultos, 

como uma atividade comunitária que ainda sobrevive em áreas rurais do arquipélago, 

tendo uma ocorrência menor nas áreas urbanas em decorrência de outros interesses da 

infância e da juventude no mundo globalizado.  



 

O primeiro livro infantil e juvenil genuinamente cabo-verdiano, nascido e 

crescido no arquipélago e escrito especificamente para crianças e jovens foi publicado 

em 1982: A história de Blimundo, de Leão Lopes, em que o autor, e também 

ilustrador, reescreve literariamente uma narrativa oral contada em todas as ilhas, com 

variantes entre elas. Anteriormente a essa publicação, houve algumas publicações em 

Portugal escritas pelo escritor português Manuel Ferreira, nas décadas de 60 e 70. 

Manuel Ferreira, mesmo sendo português, viveu muitos anos em Cabo Verde, casando-

se com uma escritora cabo-verdiana, adotou Cabo Verde como sua terra fazendo dela o 

contexto literário de suas publicações para adulto, razão por que é considerado escritor 

pertencente ao sistema literário cabo-verdiano, embora sua produção para crianças e 

jovens não sejam contextualizadas em Cabo Verde nem tragam inscritas a cultura cabo-

verdiana em seu universo ficcional. 

Ainda que não especificamente escrito para crianças e jovens, o romance 

Chiquinho, de Baltasar Lopes, publicado em 1947 em Lisboa, e considerado o primeiro 

romance moderno cabo-verdiano, é por nós considerado o precursor da Literatura 

Infantil e Juvenil no arquipélago, porque a narrativa tem grande ressonância no público 

composto pelos leitores pré-adolescentes e adolescentes. De acordo com pesquisa 

realizada na Ilha de São Vicente, centro cultural do arquipélago, o romance Chiquinho 

é até hoje a obra mais lida pela juventude crioula.   

Ressaltamos que excertos do romance foram primeiramente publicados na 

Revista Claridade – de Artes e Letras, em 1936 e 1937, razão por que recuamos o 

nascimento da Literatura Infantil e Juvenil no arquipélago a essas datas, ocasião em que 

também foi alçado ao nível literário, na mesma revista, um conto popular de forte apelo 

identitário, “O lobo e o Chibinho”, recolhido, traduzido do crioulo ou língua cabo-

verdiana e reescrito por Baltasar Lopes.  Consideramos essas publicações como marcos 

inaugurais da literatura para crianças e jovens no arquipélago. 

Assim, podemos sintetizar as publicações do gênero no arquipélago em quatro 

períodos: O nascimento em 1936/1937; a publicação de Chiquinho em 1947; as 

publicações de Manuel Ferreira de 1964 a 1975; e as demais publicações a partir de 

1982, com A História de Blimundo, quando foi dinamizada a Literatura Infantil e 



 

Juvenil culminando em 2015 com um total de publicações em torno de meia centena de 

títulos, em que a tiragem média por edição, e são edições únicas geralmente, é de 500 

exemplares.  

Ressaltamos as dificuldades do acesso às obras publicadas no Arquipélago 

devido à sua não circulação e distribuição no exterior.  Entretanto, destacamos a 

publicação no nosso país, pela Editora 34, de dois títulos de Literatura Infantil e Juvenil 

cabo-verdiana, do escritor cabo-verdiano diaspórico Jorge Araújo: Comandante Hussi 

(2006) e Cinco balas contra a América (2008). Dentre o conjunto das publicações de 

Literatura Infantil e Juvenil cabo-verdiana, destacamos como uma das mais criativas a 

novela Comandante Hussi, de Jorge Araújo. Escritor diaspórico, vivendo em Lisboa, o 

jornalista Jorge Araújo produziu uma vasta obra literária englobando títulos para adultos 

e títulos para crianças e jovens. O livro Comandante Hussi, publicado em Lisboa em 

2003, foi ganhador do Grande Prêmio Gulbenkian de Literatura Para Crianças e Jovens. 

A obra, pertencente ao sistema literário cabo-verdiano, também dialoga com outros 

sistemas do macrossistema literário de língua portuguesa (ABDALA JUNIOR, 2003), 

como será apontado no decorrer da análise. 

 O espaço ficcional da novela Comandante Hussi situa-se na Guiné-Bissau 

durante a guerra civil que eclodiu no país em 1998 e terminou em maio de 1999 com a 

capitulação do Presidente Nino Vieira e sua fuga para Portugal. As relações de Cabo 

Verde com a Guiné-Bissau são antigas, desde o século XV em que escravizados foram 

arrancados das Costas da Guiné, que era bem maior do que é hoje, para povoarem o 

Arquipélago, deixando marcas étnicas, linguísticas e culturais importantes na sociedade 

crioula. Durante o período de colonização, intelectuais cabo-verdianos formados na 

então metrópole colonial ou em outros países europeus serviram como prepostos de 

Portugal nas demais colônias, notadamente em Angola e na Guiné-Bissau. Esse país 

também foi destino da emigração de Cabo Verde em momentos cruciais de fome e de 

seca que assolaram o arquipélago de forma cíclica. 

Do ponto de vista político, é de se destacar a criação do PAIGC – Partido 

Africano pela Independência da Guiné e Cabo Verde, pelo nacionalista guineense 

Amílcar Cabral, que comandou a luta de libertação nacional dos dois países a partir das 



 

matas da Guiné. Os dois países tinham projetos de unificação política nacional, como 

uma só nação, projeto este posteriormente abandonado após a Independência Nacional 

desses países. 

Nesse sentido, a obra Comandante Hussi é emblemática da Literatura Infantil e 

Juvenil de Cabo Verde, revelando a adesão do narrador às personagens guineenses, 

estabelecendo diálogos com o seu espaço sócio-histórico e cultural: espaço ficcional, 

nome das personagens, ficção inspirada em acontecimentos da história recente do país, e 

o mais importante: a história original (acrescida depois de elementos ficcionais) foi 

contada para o autor por um menino guineense.  

Pontuamos que a Guiné-Bissau é palco de sucessivos golpes militares. O golpe 

militar de 1998, em que o presidente Nino Vieira foi derrubado por um golpe militar 

liderado pelo brigadeiro Ansumane Mane, lançou o país numa guerra civil, provocando 

um êxodo da capital de mais de 300.000 refugiados para o Senegal e outros países, sem 

contar os milhares de deslocados internos. O país esteve sob ocupação estrangeira, a 

pedido do Presidente Nino Vieira. 

Jorge Araújo esteve no cenário dos acontecimentos na Guiné-Bissau como 

jornalista. Lá conheceu o menino Hussi, chamado de Comandante Hussi pelos militares 

do quartel, título que o escritor dá à novela. A personagem, portanto, é inspirada na vida 

real. Nessa ocasião, o menino-comandante tinha 12 anos e servia aos militares durante a 

guerra civil como ajudante de serviço.  

O narrador utiliza-se da estratégia da paródia para narrar a disputa político-

militar do Presidente Nino Vieira (Comandante Trovão) e o Brigadeiro Ansumane 

Mane (Brigadeiro Raio de Sol). Evidencia-se na narrativa a adesão do narrador às forças 

lideradas pelo Brigadeiro, que já era antigo conhecido e vizinho da personagem  Hussi. 

O Brigadeiro apitava os jogos do time de futebol de Hussi, chamado Batuque, 

localizado em Porto de Batuquinhos, onde moravam as personagens quando eclodiu o 

conflito.  

A linguagem da narrativa é criativa, utilizando-se de símiles, comparações e 

metáforas do cotidiano: “O peso da responsabilidade deve alimentar-se de queijo. De 

queijo suíço cheio de buracos por onde passam algumas lembranças.” (Araújo, 2003, p. 



 

23). Há ênfase na função poética da linguagem, entremeando ainda o humor com que o 

narrador tece suas críticas aos mandantes da Guiné-Bissau. O autor utiliza também o 

exagero, como forma contundente de crítica social. O diálogo com diversos gêneros 

narrativos (conto, novela, entrevista) dá atualidade à narrativa. O tema e as relações 

internas e externas da obra revelam a permeabilidade de fronteiras dos sistemas 

literários, seja pela série literária a que pertence (Cabo Verde), pelo espaço ficcional 

(Guiné-Bissau), pela ilustração (Angola), seja pelo local de produção (Portugal), seja 

pelo local de distribuição (Brasil).  

Há laçadas dialógicas com o sistema literário moçambicano perceptíveis na 

intertextualidade com o conto “O enterro da bicicleta”, do escritor moçambicano Nelson 

Saúte, bem como com a desconstrução linguística operada por Mia Couto. No conto de 

Nelson Saúte há o enterro da bicicleta como representação da personagem, cujo corpo 

foi devorado por leões. Em Comandante Hussi, a bicicleta é enterrada por Hussi para 

que ele possa, determinado por seu pai, acompanhar a mãe e seus irmãos menores na 

fuga da guerra, dirigindo-se à distante aldeia dos antepassados. 

Destacamos exemplos dos deslocamentos semânticos na obra, dialogando com a 

linguagem de Mia Couto: “E ele respondia que sim com a cabeça, mas continuava a 

cultivar a leitura e a soletrar os legumes.” (ARAÚJO, 2003, p. 17).  Em Mia Couto: “É 

por isso que ando assim, a soletrar a perna.” (COUTO, 2001, p. 85).  

Jorge Araújo relata, ficcionalmente, a história do menino Hussi, contada por ele 

mesmo: de como viviam pobremente, porém felizes e sem guerra, em um bairro da 

periferia de Bissau; e de como tiveram que fugir às pressas para o interior. E como ele 

teve que abandonar a sua bicicleta, já que não podia levá-la, e como, depois de fugir de 

volta para a cidade, integrou-se aos militares da oposição armada ao governo, vivendo 

no quartel, fazendo pequenos serviços: entrega de armas e munições, ajudante de 

cozinha etc. A partir do conhecimento dessas experiências, a novela é escrita 

ficcionalmente, agregando novos recursos narrativos, isso tempos depois da publicação 

de uma reportagem sobre a guerra, em jornalismo literário, no qual o jornalista-escritor 

dá voz ao Comandante Hussi, comovendo diversos leitores portugueses. Assim, à 

matéria, no gênero jornalismo literário, publicada originalmente no semanário “O 



 

Independente”, edição de 21 a 28.05.1999, o autor agregou sensibilidade, o pensamento 

mágico, o maravilhoso e a paródia em uma escrita literária criativa e performática, 

dinamizando a jovem Literatura Infantil e Juvenil cabo-verdiana. O autor, 

profundamente antenado com o universo infantil, estabelece na obra intertextos com o 

cinema: “E.T”, de Steven Spilberg (1982) e “A história sem Fim”, do diretor alemão 

Wolfgang Petersen (1984).    

Cena nuclear da novela Comandante Hussi é a fuga da família de Bissau para 

o interior do país, terra dos antepassados, enquanto o pai de família junta-se à oposição 

armada, sob protestos de Hussi que também queria ir para a guerra. A partida é 

angustiante, a mãe carrega apenas a trouxa à cabeça, reproduzindo cenas emblemáticas 

de deslocamentos e fugas de populações africanas em razão de conflitos armados ou do 

binômio seca/fome. Para Hussi, é o começo de um novo tempo, longe dos amigos e 

principalmente longe de sua bicicleta.  

A guerra está sendo perdida, porque as forças leais ao ditador estão capitulando 

diante da oposição, mas como o exército tem medo do ditador não o informa sobre as 

reais condições do front. As cenas de balanço de guerra entre os militares e o 

Comandante Trovão são carregadas de humor e exagero. Destacamos a cena em que o 

pintor do regime faz um retrato do Comandante Trovão com nariz de rinoceronte:  

O pintor do regime até costumava ser generoso na maneira como 

retratava o todo poderoso líder. Era, aliás, graças aos sucessivos 

retoques de generosidade que conseguia adiar a morte. Mas não podia 

exagerar e foi para dar algum realismo ao seu último quadro que optou 

pelo meio termo – entre as narinas do comandante Trovão e de 

Michael Jackson escolheu as do rinoceronte. Foi o seu único pecado: 

esquecer que o comandante Trovão se achava com pinta de estrela de 

cinema (ARAÚJO, 2003, p. 37). 

 

Para Bakhtin, “As caricaturas grotescas são aquelas nas quais o nariz tem um 

tamanho impossível, transforma-se em focinho de porco ou bico de corvo” (BAKHTIN, 

2013, p. 267). A partir dessa definição do teórico russo, podemos concluir que a 

representação do nariz do Comandante Trovão como sendo o de um rinoceronte é um 

recurso ao grotesco, que enriquece a narrativa e potencializa a paródia. 



 

A constituição da personagem feiticeiro também revela uma crítica social, 

principalmente quando descreve seu corpo como uma densa floresta de pelos por 

desbravar, mantendo o lúdico e o desdenhoso, características da sátira, grau máximo da 

paródia, segundo Linda Hutcheon (Hutcheon, 1989, p. 38). A paródia também é 

estimulada pelo fato de um conselheiro, estrategista de guerra, apresentar-se de forma 

completamente às avessas em relação à sua função, como é o caso do professor 

Bambara:  

O professor Bambara era uma criatura minúscula, roliça, óculos de 

lentes espessas que nem fundo de garrafa, colar de conchas à volta do 

pescoço, barba de três dias, o corpo forrado por uma densa floresta de 

pelos por desbravar. Parecia uma almôndega peluda que rolava pelo 

soalho ao sabor das ordens do comandante Trovão (ARAÚJO, 2003, 

p. 43).  

 

Assinalamos também que o crescimento exagerado de certas partes do corpo 

caracterizam o grotesco, de acordo com Bakthtin: “O exagero (hiperbolização) é 

efetivamente um dos sinais característicos do grotesco. (BAKTHIN, 2013, p. 268).  

Contudo, a crítica maior ao Professor Bambara dialoga diretamente com Ti 

Lobo, a mais amada personagem das narrativas orais cabo-verdianas, contadas em todas 

as ilhas em diversas variantes, formando verdadeiros ciclos narrativos, no caso o Ciclo 

do Lobo. Tal como a personagem Ti Lobo, o professor Bambara troca fonemas e de 

uma forma que dinamiza ainda mais a paródia, porque ele troca fonemas de pontos de 

articulação diferentes. Por exemplo: arma secreta por é “acma secmeta”.   

Ressaltamos o recurso à paródia na novela para ridicularizar e criticar 

socialmente os mandantes da Guine Bissau. A paródia se constitui no momento em que 

Jorge Araújo ao reescrever a novela atualiza o texto anterior, ou seja, a matéria 

jornalística, transcontextualizando-o (Hutcheon, 1989, p. 54). Como a paródia 

pressupõe o conhecimento prévio do leitor a respeito do texto parodiado, não é difícil 

relacionar a paródia aos eventos da guerra civil e do ditador que está sendo deposto na 

Guiné-Bissau, e também à matéria de jornalismo literário, no caso do leitor português. 

O Comandante Trovão está perdendo a guerra e interpela o feiticeiro para saber 

as razões da eminente derrota. Para dinamizar ainda mais a paródia, o feiticeiro – 



 

estrategista de guerra – inventa que o inimigo tinha uma arma de guerra mágica – uma 

bicicleta. Quando surge a notícia de que a arma de guerra do inimigo era uma bicicleta 

mágica e que ela estava sendo procurada pelos militares do ditador em Porto dos 

Batuquinhos, Hussi entra em desespero, deduz logo que é a bicicleta dele, que o 

feiticeiro conhecia. Os soldados do ditador partem com esse objetivo militar, vasculham 

e nada encontram. Essa cena é surpreendente para o leitor e para a personagem, porque 

somente Hussi e o leitor sabiam que a bicicleta falava, ou seja, tinha poderes mágicos, o 

que dá a dimensão do maravilhoso na narrativa (PROPP, 1984; TODOROV, 1975).  

A bicicleta, por fim, não será encontrada, pois estava enterrada, e os soldados 

então, para atender ao Comandante Trovão, capturam uma bicicleta qualquer e 

entregam o seu selim em uma bandeja de prata, referenciando João Batista. 

Destacamos que elementos da cultura africana dos países de língua portuguesa e, 

não apenas guineense e cabo-verdiana, presentificam-se na obra, estabelecendo diálogos 

interculturais: a personagem “feiticeiro” (que também é referida na cultura cabo-

verdiana, dando título a um dos mais conhecidos contos populares crioulos: O feiticeiro 

de Santo Antão); as comparações com animais da fauna africana (elefante, rinoceronte, 

leão, girafa, gazela, leopardo, antílope);  a referência ao batuque, importante 

manifestação cultural cabo-verdiana, tendo sido inclusive proibida pelo governo 

colonial que a considerava lasciva. Lembramos, a propósito do batuque, que ele é 

referenciado no nome do time de futebol de Hussi (Batuque), assim como no nome da 

aldeia em que vivia Hussi e sua família (Porto de Batuquinhos).  

Sucedem-se outras referências culturais: as frutas da terra cabo-verdiana 

(tamarindo, mangas), as plantações de arroz da Guiné (bolamas); o alimento de origem 

portuguesa (tremoços); o azeite de Palma, utilizado no continente africano; os nomes 

das personagens do universo africano; a referência à Angola (Derby do Rio Seco); a 

troca de palavras que caracteriza Ti Lobo também caracteriza o feiticeiro, que trocava o 

“m” pelo “r”: “Pama quê reu corandante?” (ARAÚJO, 2003, p. 55); a mosca tsé-tsé, das 

matas da Guine: “Quero que me transformes em mosca tsé-tsé ─ ordenou o comandante 

Trovão” (Idem, ibidem, p.55).  



 

Chamamos a atenção para a referência, na narrativa literária, de elemento da 

flora africana, um verdadeiro símbolo do continente, representado em todas as artes: na 

literatura, na poesia, na pintura, no cinema: “[...] um soldado num campo de batalha é 

como uma folha no meio de um imbondeiro” (ARAÚJO, 2003, p. 30, grifo nosso). 

Lembramos que o imbondeiro ─ também chamado baobá ─, árvore identitária do 

continente africano, também é conhecido como calabaceira (Cabo Verde), poilão 

(Guiné-Bissau) e micondó (São Tomé e Príncipe).  

A novela dialoga com o contexto guineense trazendo para a novela elementos 

da guerra civil real: espaços de Bissau, a referência à ONU, a fuga das tropas 

estrangeiras, as ruas de Bissau, o Palácio Presidencial, “a Armada onde toda a gente o 

acarinha e trata por Comandante Hussi” (ARAÚJO, 2003, p. 58).  

Os elementos identitários que compõem a narrativa, antes descritos, referentes 

tanto a Cabo Verde quanto à Guiné-Bissau, são porta-vozes desses espaços culturais e 

fortalecem a identidade cultural desses países. A obra, neste sentido, estabelece diálogos 

entre a identidade cultural cabo-verdiana e identidade africana, base da formação étnico-

cultural crioula. Como lembra o antropólogo cabo-verdiano José Carlos dos Anjos, 

[...] todo o processo de construção da identidade nacional cabo-

verdiana tem o continente africano como referência seja para uma 

afirmação de distanciamento, ou para uma afirmação de proximidade 

ou de pertencimento (2003, p. 580). 

 

A identidade cultural refere-se ao patrimônio histórico-cultural de um grupo ou 

de uma sociedade que a singulariza, diferenciando-o de outros grupos ou sociedades. O 

patrimônio cultural compõe-se de todos os elementos culturais produzidos por um povo: 

suas artes, sua literatura, sua filosofia, seus costumes, seus monumentos, arquitetura 

etc., bem como as produções de ordem coletiva e de natureza imaterial como as 

tradições orais, a medicina tradicional, os contos populares e demais narrativas que 

compõem a memória coletiva. Vincula-se à identidade cultural a memória histórica 

desses grupos ou sociedades em constante contato cultural com outros grupos e 

sociedades e com suas respectivas culturas que dinamizam o seu processo de 

crescimento e de desenvolvimento. Sendo assim, a preservação do a preservação do 



 

patrimônio cultural de um povo preserva seus vínculos e a memória em relação ao seu 

passado, contribuindo para a afirmação e promoção de sua identidade cultural.  

Como sabemos, a cultura não é algo estanque, isolado, ela está em constante 

transformação, por influxos internos e por influxos externos – no seu relacionamento 

com outras culturas (LARAIA, 1999, p. 100), de modo que a identidade cultural 

também sofre mudanças, já que reflete a cultura.  

Para o teórico jamaicano Stuart Hall, as culturas nacionais produzem sentidos 

sobre a nação, sentidos estes com os quais podemos nos identificar e que produzem 

identidades. “Esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, 

memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são 

construídas” (HALL, 2006, p. 51). Nesse particular, podemos perceber como essa 

concepção de Hall se aplica a Comandante Hussi, revelando como ela colabora para o 

fortalecimento da identidade cultural guineense e cabo-verdiana, considerando os laços 

sócio-históricos e culturais que vinculam esses povos.  

Ao debruçar-se sobre a história recente da Guiné-Bissau, mesmo de forma 

ficcional e paródica dos acontecimentos da guerra civil, a narrativa estabelece um 

diálogo com a História. Esse diálogo também é porta-voz de um reconhecimento, de 

uma identificação com o espaço guineense, e, portanto, com a identidade cultural de seu 

povo.  

Stuart Hall também destaca o caráter não fixo da identidade cultural, sendo que 

ela está em constante processo em razão das interações socioculturais e do intercâmbio 

econômico e cultural no mundo globalizado: 

[...] a identidade cultural não é fixa, é sempre híbrida [...] por resultar 

de formações históricas específicas, de histórias e repertórios culturais 

de enunciação muito específicos, que ela pode se constituir um 

“posicionamento” ao qual podemos chamar provisoriamente de 

identidade (HALL, 2003, p. 433).  

 

Para ele, a identidade é continuamente formada e transformada em relação às 

formas com que somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam e “o próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em 

nossas identidades culturais, tornou-se provisório” (HALL, 2006, p. 13). No mundo 



 

moderno, as culturas nacionais se constituem em uma das principais fontes da 

identidade cultural que, todavia, está exposta a constantes mudanças, já que não são 

impermeáveis.  Para o teórico, a globalização está deslocando as identidades nacionais, 

e algumas vezes até começa a apaga-las. Explica Stuart Hall:  

[...] à medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a 

influências externas, é difícil conservar as identidades culturais 

intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do 

bombardeamento e da infiltração cultural (HALL, 2006, p. 74). 

  

A partir do texto-base de jornalismo literário, o autor agregou sensibilidade, o 

pensamento mágico, o maravilhoso e a paródia em uma escrita literária criativa e 

performática, dinamizando a jovem Literatura Infantil e Juvenil Cabo-verdiana. As 

ilustrações são de desenhos a lápis, crayon, pintura em aquarela e rolo de tinta fora da 

tela, em mancha gráfica. O conjunto visual assumiria um aspecto referencial do código 

escrito, não fossem sua composição com várias técnicas (desenho e pintura, e sobretudo 

a mancha de rolo de tinta) e o fato de representarem múltiplos elementos cênicos que 

indiciam os acontecimentos, deslocando  essa referencialidade e promovendo um 

diálogo contemporâneo criativo entre os códigos verbal e não verbal.  

Pela sua qualidade estética e pelos diálogos culturais que elabora, enfatizando as 

identidades culturais crioula e guineense, parece-nos oportuna e produtiva a abordagem 

da obra, no âmbito escolar brasileiro, no contexto da Lei 10.639/2003.  Nesse particular, 

uma abordagem transdisciplinar envolvendo as áreas de Educação Artística, Artes 

Cênicas, História e Geografia pode descortinar um mundo ainda não conhecido, distante 

da realidade da criança e do jovem brasileiros, mas que, por intermédio das relações 

subjetivas e objetivas que estabelecem com a literatura, poderá ser fonte prazerosa de 

novas experiências e de novos conhecimentos no longo percurso de formação do leitor 

literário. 
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