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Prefácio

Os contos aguerridos de Tony Tcheka: Discutindo a cidadania da amargura. 

Pires Laranjeira 
(Universidade de Coimbra)

Tony Tcheka é um escritor que desenvolveu o seu trabalho 
acompanhando a independência política do país e os seus des-
dobramentos por vias problemáticas. Tudo o que escreve, esteja 
ele onde estiver, seja sobre o que for (independentemente de va-
riações temáticas), trata sempre de dar a ver nos seus urgentes es-
critos (à superfície deles ou no genotexto, por muito que demo-
rem a entrar nos prelos) essa entidade matricial que lhe aparece 
no processo produtivo e da qual não deseja libertar-se, porque 
constitui a sua própria identidade de cidadão: a raiz patriótica, 
os problemas que o povo guineense enfrenta, os descaminhos 
políticos afastando-se do sonho de Amílcar Cabral, o território 
como topo externo do claustrum da cabeça/seio, para usar uma 
terminologia e concetualização emprestada de D. Meltzer, que 
pode migrar para aqui desde a psicanálise pós-freudiana e pós-
-lacaniana – mais classicamente, pode falar-se em obsessão, tes-
temunho histórico e também pós-história, quer dizer, o processo 
de recriar o que não se viveu, mas que se ouviu contar e, portan-
to, se reconta. Como o jornalista, que sabe que viver a história é 
uma ilusão, porque somente a percebe fragmentariamente.

Um outro tipo de escrita de guerra, de quem não participa 
nela, mas é testemunha documental, melhor ainda se dissermos 
escrita aguerrida, de contrapoderes podres, procurando um ho-
rizonte coletivo de hospitalidade, fraternidade e realização de 
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um novo mundo. Tal empreendimento pode não parecer pos-
sível face ao estado de coisas, ao estado do Estado-Nação, mas 
é aí, então, que vem a poesia e o conto. Lições de vida possível, 
casos impossíveis, impossibilidades postas à prova. Daí que a 
abertura para o não-dito, o impensável pensado, apareça nas 
fendas da linguagem aparentemente de madeira petrificada 
(recordando um dito de Barthes), codificada pelos usos desse 
cotidiano imperativo, mas imprevisto e quase nunca seguindo o 
rumo sonhado ou traçado.

Poeta do compromisso com a pátria, com a nação a edifi-
car-se, assente provisoriamente num Estado que, em parte, a 
contradiz, os seus textos testemunham a condição da estética 
útil, combativa, militante, política, engagée, ou seja, tudo aqui-
lo que as academias, no seu conjunto e no seu pensamento do-
minante, sempre recusaram a Norte. Não obstante as teorias 
contra-hegemónicas terem ocupado postos no dito Ocidente 
(cuja hegemonia alastrou, desde os alvores do capitalismo, ao 
Sul), os poemas de Agostinho Neto, Nazim Hikmet, Ho Chi 
Minh, entre outros, na Europa, onde costumo escrever, e tam-
bém aqui, nos confins do Brasil (Boa Vista, Roraima) e da Ve-
nezuela (Santa Elena), neste janeiro de 2019, continuam a ser 
considerados, por vastas camadas de leitores e críticos que os 
não leem e sobre eles têm preconceitos precisos e objetivos, 
como inestéticos e descartáveis. 

Ora a literatura, para certos seres humanos plenos de huma-
nidade (sejam intelectuais ou não), antes de mais, é e continuará 
a ser um modo de testemunhar, denunciar, solidarizar-se, des-
crever a miséria económica, social e cultural, expressar o que os 
discursos hegemónicos e dominadores articulados de falinhas 
mansas, políticas, académicas ou pseudoculturais, não querem 
dizer, não podem, nem sequer desejam escutar tais “inconve-
niências estéticas” sobre as misérias do mundo.

Por isso, os contos de Tony Tcheka, uma novidade na sua 
obra e da Guiné-Bissau, quanto à amplitude de episódios e sua 
trama social e histórica, pelo seu alcance, constituem um pilar 
fundamental da política por outros meios, na herança de Vasco 
Cabral, José Carlos Schwarz, Hélder Proença. Mas são políticos 
porque questionam a vida quotidiana de um povo que não vê 
fim para o seu sofrimento e carências não satisfeitas. Para além 
de políticos, emocionam, iluminam e mostram lições de huma-
nidade. Nada que não soubéssemos na atividade do seu autor, 
desde a primeira hora empenhado na construção de uma litera-
tura exigente segundo a demanda dos acontecimentos políticos 
e históricos. É disso que se trata, pensem os “bem-pensantes” 
dos centros “bem-pensantes” o que pensarem, porque a história 
não volta atrás e a literatura nacional é o que a Nação quiser. A 
Guiné-Bissau tem muito chão para lavrar, antes de embarcar em 
qualquer ideia de “literatura-mundo”, que é uma forma mitiga-
da de compaixão paternalista, ou de literatura para entreter bur-
gueses enfastiados. Ela tem de mostrar as querelas, as quezílias, 
as resiliências e as resistências à padronização e falsa harmonia, 
porque a literatura serve para inquietar mentes adultas e desin-
quietar criancinhas. 

A literatura de Tcheka pode ser cooptada para antologias de 
“literatura-mundo”, é claro, mas ela existe para afirmar e expor 
problemas específicos da Guiné-Bissau, do mesmo modo que o 
romance Mayombe, de Pepetela, para além dos seus significa-
dos intemporais e deslocalizados, está fortemente localizado no 
tempo da guerra de libertação nacional e no espaço da floresta e 
seus bastidores à distância, com anti-heróis e paradoxos irreso-
lúveis, que só se interpretam e, portanto, compreendem à luz do 
conhecimento concreto daquela faceta da história de Angola.

Os quatro contos de Tcheka abordam, sem complexos nem 
preconceitos, os guineenses que, do chão da guerra no lado in-
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conveniente, sofreram no próprio chão ou foram desaguar em 
Portugal, na chamada diáspora, ou melhor, no chão da emigra-
ção. Na literatura de Cabo Verde, por exemplo, embora sem a 
questão da guerra, Orlanda Amarílis, a escritora que casou com 
Manuel Ferreira, tratou de assuntos de “verdianos” em Lisboa, 
partindo da própria experiência e adotando a dos outros, como 
Tony Tcheka. Algumas personagens de Tcheka, ainda vivendo 
na mãe-que-devia-ser-pátria, não tiveram consciência do de-
vir da sua identidade e deixaram-se apanhar nas redes da con-
veniência/inconsciência, com opções ideológicas e políticas de 
percursos raros, controversos, espinhosos. Cinco contos sem 
complexos, porque Tcheka podia muito bem esquecer os gui-
neenses que serviram os portugueses como cães de fila em tropas 
especiais empenhadas na contra-independência ou aqueles que 
se achavam acima dos conterrâneos por servirem aos senhores 
do império. Sem preconceitos, porque quais escritos travestidos 
de sociologia, ou melhor, verdadeiros escritos testemunhais (que 
é sempre o papel deles: leia-se Eça e Camilo para compreender 
mais finamente o Portugal oitocentista, por exemplo), procuram 
sobretudo trazer esses guineenses com dicotomias/chagas no 
claustrum da sua mente, emparedados entre as ilusões desfeitas 
de uma pátria lusa que não os reconheceu de corpo inteiro e o 
seu enraizamento de nativos da guineensidade que desprezaram 
ou escamotearam e, hoje, nessas prosas, vemos que tudo lhes 
pesa no seio que é renitente ao rizoma radicular de uma globali-
zação centrada no eixo bissau-lisboeta.

Seres complexos, arrancados e replantados em sociedades 
cada vez mais complexas, que ninguém está para lhes atribuir a 
mínima importância (depois que a tiveram, ou julgaram isso), 
mas seres frágeis, como quaisquer outros – e daí a sua singula-
ridade, por paradoxal que pareça, pois é a Guiné que está em 
jogo e não Nova Iorque –, desenhados com sensibilidade, a tra-

ços finos ou fortes, para esclarecer as situações, as culturas, os 
hábitos, os comportamentos, com consistência, portanto, e so-
bretudo doses de compreensão, o que qualquer leitor percebe à 
vista desarmada. Há, evidentemente, uma herança neorrealista, 
como no são-tomense Albertino Bragança: descrições de am-
bientes e comportamentos com pormenor e substância cultural, 
como na vida de tabanca, especificando a organização social, os 
poderes, as inconsistências, mas também os respeitos. Somente 
um escritor e jornalista como Tcheka, entrando pela sociologia 
e a antropologia, pode fazer passar a vivência recriada/inventa-
da pela estética testemunhal e aguerrida de um conto que quer 
fazer compreender situações graves e inusitadas.

Os pequenos elementos de ironia pontuam uma graciosi-
dade ou um desaire, nada mais do que servindo o retrato das 
condições e de cada momento tornado especial, cirúrgico, e não 
procurando ridicularizar, mas usando o apontar de maleitas e 
usuras do quotidiano. Veja-se, a este propósito, a personagem 
Basinho/Capiton, perplexa com o aproximar da independên-
cia, que retorna “à sua concha”, ao seu chão. A sua perplexidade, 
com laivos de alguma ingenuidade, é demasiado dramática para 
a ironia funcionar em pleno: trata-se de uma vida apanhada no 
turbilhão da história e aí, sim, Tcheka traz para a narração da 
Nação a interrogação suprema perante o silêncio e o ostracismo 
dos apanhados no lado errado da barreira (ideológica, cultural, 
militar, social, económica – causas de destinos trágicos): porquê 
tanta amargura? Por que não os ajudaram – civis, militares, is-
lâmicos, cristãos –, na hora de tudo mudar de pernas para o ar? 

Há ainda a figura de Manito, por si só um cardápio de opor-
tunismos e incongruências, típica da mudança de regime, aliás 
num conto de profunda evocação de pormenores históricos, 
sociais e culturais da Bissau de outros tempos que ninguém se 
atrevera a tratar literariamente e isso é relevante. Assistimos, 
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como que por encanto, às mudanças e renitências daquele tem-
po. Noutra história, a de Epuíno, lá está também a “amargura 
de um corte radical com o seu passado”, que o leva a uma sé-
rie de desastres na vida, com a chegada desse imprevisto 25 de 
abril de 1974, no Portugal da ditadura fascista-colonialista. Os 
angolanos já haviam tratado do assunto, com a natural graça 
caluanda, exemplificando com João Melo, ou os moçambica-
nos, com Mia Couto, e Tcheka junta-se-lhes com não menor 
encanto, oferecendo-nos figuras que, permanecendo na Guiné-
-Bissau ou mudando para Lisboa, foram ficando mais amargas. 
Há, nesta sua escrita, uma abordagem das consequências da 
Revolução Portuguesa (surgida das contestações ao regime de 
Salazar, quer pelos portugueses, quer sobretudo pelas Guer-
ras de Libertação Nacional dos africanos) nos meios sociais 
da colónia atravessados, entre outras, pelas línguas crioula e 
portuguesa, os reais veículos do exercício simbólico do poder 
e da ascensão social, como ainda hoje acontece. O escritor, 
tendo consciência do dever pedagógico e protestatário, mexe 
nas feridas para que não se fechem gavetas da história, usando 
procedimentos cabíveis do campo pós-colonial, numa atitude 
parecida com a do ensaísta moçambicano Francisco Noa, que 
tratou, na sua tese de doutoramento, igualmente sem comple-
xos, da literatura colonial(ista) relativa ao seu país como imagi-
nário formativo de tanto assimilado ou, melhor, transculturali-
zado. É destas opções que se faz a agudeza crítica desinibida de 
investigadores e criadores.

Trazer à cena figuras relegadas para a penumbra interior (do 
self naufragado) da história, do autismo social e do miserabilis-
mo material e espiritual. Tony Tcheka, portanto, escreve sobre 
figuras nas margens da história (subalternizadas), tocadas pelas 
grandezas e misérias dos encontros, recontros e reencontros lu-
so-guineenses, com altruísmo, para testemunhar a identifica-

ção projectiva de gente que não se sente bem consigo e com os 
outros, no chão e na terra alheia-que-julgava-sua (hospedeira, 
mas não hospitaleira), do povo a que ilusoriamente julgava per-
tencer, mas também não podia, por si só, efetuar a autoanáli-
se que lhe pudesse restituir o sentido de pertença a uma vida 
guineense ou, então, que portuguesa fosse. Não podendo ter 
uma nem outra, porque há a história, a classe, a raça, a etnia, a 
religião, a ideologia, o passado pessoal, os hábitos, os precon-
ceitos arreigados, etc., esses seres possuem sempre identidades 
trans/tornadas, fragmentadas e fronteiriças (cf. W. Benjamin, 
Amin Malouf, Kenneth White ou Walter Mignolo), afinal a 
sina dos transumantes da história, feridos de trânsitos, traumas 
e traições. Tcheka resgata-os pela literatura, o que é um bem 
incomensurável, atitude de um intelectual atento aos esqueci-
dos e rejeitados, desempenhando o seu papel, porque ainda há 
intelectuais, diga-se, e têm um poder simbólico importante na 
Guiné-Bissau. Abordar questões difíceis, cuidar dos viventes 
guineenses, quaisquer que sejam, fazendo ouvir as suas vozes, 
num processo que contribui para a descolonização das mentes 
(Ngugui wa Thiong’o), eis o toque de resgate que tem decerto 
raízes fundas em práticas como as de Ibn Khaldun.

A figura central que os seus contos destacam, na multipli-
cidade de faces e facetas, é o sintoma de um mal-estar radical, 
próprio do século XX que vem até nós e inquieta, que outros 
guineenses, vivendo na mesma diáspora ou no exílio interior 
de uma diferança (Derrida) psicossomática, discursiva e so-
cial, encarnam como mal-estar guineense. Tanto o Basinho/
Capiton, como, noutro polo, um Antoninho, que vive na capi-
tal portuguesa, não de ânimo leve, mas com uma leveza que a 
vida lhe pode proporcionar, ajudam a completar o puzzle de um 
quadro social que não era suficiente com as obras dos colegas 
de intelectualidade, sejam Odete Semedo, Domingas Samy, Ab-


