
1 

 

ARTICULANDO TEORIA E PRÁTICA: 

O ESPORTE COMO ESTRATÉGIA 

NA TRAJETÓRIA DE AMÍLCAR CABRAL1 

Victor Andrade de Melo 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Introdução 

Se é certo que a teoria sem prática é uma perda de tempo, não há prática 

consequente sem teoria (Unidade e Luta, Amílcar Cabral). 

 

Durante muitos anos, o esporte foi encarado como território alheio à política, 

considerado, de forma equivocada, como terreno do ingênuo, do frívolo, como um objeto de 

menor valor que não merecia a atenção de pesquisadores das ciências humanas e sociais 

(GIULIANOTTI, 2005). Esse quadro começou a mudar a partir da década de 1960, com o 

crescimento da atenção às questões culturais, algo que teve impacto em várias áreas de 

conhecimento (CEVASCO, 2003; BURKE, 2005). 

Num primeiro momento, a partir do diálogo com uma certa tradição do marxismo, 

proliferaram as denúncias ao caráter de alienação da prática esportiva, majoritariamente 

encarada como instrumento utilizado pelas agências de poder para alcance de seus fins de 

disciplinarização e controle (GIULIANOTTI, 2005). 

Foi mesmo a partir dos anos 1980 que se tornaram mais matizadas as interpretações 

acerca do esporte, progressivamente considerado como fenômeno ambíguo e espaço de 

negociação entre o poder constituído e outros poderes cotidianos, entre o Estado e o conjunto 

da população. De uma maneira geral, dialogando com as propostas da Nova História Política 

(REMOND, 2003), cresceu o número de investigações que procuram entender a prática na 

interface entre a cultura e a política (MELO, COSTA, FORTES, SANTOS, 2013). 

                                                           
1 Este artigo reúne antigas reflexões esparsas e incorpora trechos publicados em outros artigos, apresentando, 

todavia, novas interpretações e fontes. 
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Cresceu também o interesse pela presença e papel desempenhado pelo esporte no 

continente africano, inclusive em função das peculiaridades do tardio processo de construção 

da ideia de nação pelo qual passou grande parte dos seus países, que só conquistaram suas 

independências no pós 2ª Guerra Mundial (VIDACS, 2006). Essa atenção também tem 

relação com o fato de que a prática esportiva tem se apresentado com um dos principais 

fóruns de projeção internacional positiva dessas jovens nações (BAKER, 1987; 

GIULIANOTTI, 2010). 

Curiosamente, os estudos pós-coloniais, cujas origens se encontram nos anos 1950, 

mas que melhor se estruturam na década de 1980 (YOUNG, 2001), ao dedicarem atenção aos 

países africanos, também a princípio não deram a devida atenção à prática esportiva. Para 

Bale e Cronin (2003), tratava-se de uma lacuna, até mesmo porque as intervenções no corpo 

(a eleição de um padrão externo e as decorrentes estratégias de disciplinamento) foram 

importantes na formulação de políticas coloniais. Como chama a atenção Bhabha (2005, 

p.145): 

A construção do sujeito colonial no discurso e o exercício do poder colonial através do 

discurso exigem uma articulação das formas da diferença – racial e sexual. Tal articulação 

torna-se crucial se se considerar que o corpo está sempre simultaneamente (embora 

conflitualmente) inscrito tanto na economia do prazer e do desejo como na economia do 

discurso, da dominação, do poder. 

 

Se tivermos em conta que o esporte é diretamente herdeiro das propostas atléticas 

europeias, especialmente das britânicas, podemos encará-lo como uma performance corporal 

que expressa algo das tensões coloniais. Parece interessante, assim, considerar as sugestões de 

Bale e Cronin (2003) no que se refere às possíveis contribuições do pós-colonialismo para os 

estudos do esporte.  

Tendo em conta a necessidade de enfatizar a tensão das relações entre o colonizador e 

o colonizado, de providenciar leituras alternativas sobre as compreensões coloniais 

convencionais, de identificar resistências à colonização durante e após o período colonial e de 
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demonstrar as contradições e ambiguidades dos discursos coloniais, os autores sugerem que 

uma agenda de investigação deve incluir: 

[...] o desvelamento da cumplicidade do esporte no processo de dominação colonial; a 

consideração das possibilidades e potencialidades do esporte como uma forma de resistência; o 

exame da natureza da representação do esporte no discurso colonial, incluindo uma 

interrogação das práticas dos autores, fotografias, gráficos e outras coisas envolvidas na 

representação colonial; a compreensão da ligação do esporte com as teorias metropolitanas e 

seus sistemas totalizantes de generalizações; e a valorização dos espaços ocupados e investidos 

com seus significados próprios, pelas práticas corporais-culturais coloniais e pós-coloniais 

(BALE; CRONIN, 2003, p.12). 

 

Estudos mais recentes têm argumentado que, no continente africano, se de um lado a 

prática esportiva foi utilizada por regimes coloniais como ferramenta de diferenciação social e 

de disciplinarização dos nativos, de outro foi apreendida como alternativa para expressar 

discordâncias com o poder constituído, notadamente por sua visibilidade e capacidade de 

aglutinar, ao mesmo tempo em que parecia menos suspeita por não pertencer ao grupo das 

óbvias atividades políticas (MELO, 2011a). 

O envolvimento de líderes e militantes de movimentos políticos de contestação com o 

esporte também pode ser identificado nas colônias portuguesas na África, como demonstram, 

entre outros, os estudos de Melo (2011b, 2014, 2016, 2017a), Bittencourt (2010), Melo e 

Bittencourt (2012), Nascimento (2013) e Domingos (2006; 2010)2. Entre as lideranças que 

mobilizaram a prática esportiva em suas ações, podemos destacar Amílcar Cabral. 

Considerando a importância deste líder africano, um dos principais nomes das lutas 

pela independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde e um dos mais destacados intelectuais 

africanos do pós-Segunda Grande Guerra, esse artigo tem por objetivo discutir o seu 

envolvimento com o esporte. Argumenta-se que, no caso de Amílcar Cabral, a percepção de 

que a prática poderia ser utilizada como estratégia de mobilização e luta é derivada de três 

ocorrências: a) sua experiência de vida, de praticante e público de modalidades diversas, 

notadamente do futebol; b) sua capacidade de olhar com acuidade para um determinado 

                                                           
2 Ver também os estudos publicados no livro organizado por Nascimento, Bittencourt, Domingos e Melo (2013). 
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quadro contextual; c) sua leitura específica do marxismo, a compreensão da necessidade de 

articular teoria e prática em projetos consequentes que tenham em conta a peculiaridade do 

continente africano, a articulação entre a “arma da teoria” e “a prática revolucionária”, título 

de duas de suas produções mais importantes. 

Não é o intuito deste artigo promover um debate teórico sobre a obra de Cabral. 

Pretende-se interpretar experiências pelo líder concebidas a partir de seus princípios e 

pressupostos sobre o continente africano, algo entabulado desde uma leitura específica do 

marxismo. Não caímos nos riscos que José Neves (2017) aponta para pensar as contribuições 

de Amílcar – exacerbar a leitura de suas posições teóricas ou de suas ações políticas. Apenas, 

tendo em conta que muitas já foram as análises sobre os mais diversos aspectos de sua obra, 

objetiva-se chamar a atenção para um aspecto de sua trajetória política na qual se percebe a 

articulação entre teoria e prática.  

Comecemos por discutir a presença do esporte em sua vida, a trajetória de um futuro 

líder político que antes foi um bom jogador de futebol e uma liderança esportiva. 

O esporte na vida de Cabral 

Filho de cabo-verdianos, nascido na Guiné Portuguesa (em 1924), com oito anos 

Amílcar chegou a Cabo Verde, acompanhando seu pai, Juvenal Cabral, personagem de certa 

proeminência na história do arquipélago, que retornava à sua terra natal. Sua mãe, Iva Évora, 

já tendo desfeito o casame0-nto, somente voltaria dois anos depois, após ter resolvido alguns 

problemas em Bissau (TOMÁS, 2008). 

Desde o tempo em que fora aluno de destaque no importante Liceu Gil Eanes 

(Mindelo, Ilha de São Vicente), Cabral esteve envolvido com agremiações esportivas e 

associações juvenis nas quais começou a tomar consciência da situação das colônias. Bom 

jogador de futebol, era apaixonado pelo esporte em geral, como seu irmão Luís Cabral, futuro 

primeiro presidente da Guiné-Bissau independente, na juventude atleta de voleibol. Em Cabo 
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Verde, Amílcar foi ainda um dos fundadores e presidente da Associação Desportiva do Liceu 

de Cabo Verde (1941) e secretário do Boavista Futebol Clube de São Vicente (1944-1945), o 

mesmo no qual jogou e foi diretor Aristides Pereira, futuro dirigente do Partido Africano para 

Independência da Guiné e de Cabo Verde (PAIGC) e primeiro presidente de Cabo Verde 

independente. 

 

 
 

Boavista Futebol Clube, de Praia/Cabo Verde, time no qual Amílcar Cabral atuou como jogador e dirigente (na 

imagem, se encontra agachado à direita). 

Fundação Mário Soares. Documentos Amílcar Cabral. Pasta: 05221.000.032.  

Disponível em: <http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05221.000.032>. 

 

Em 1945, Amílcar se deslocou para Lisboa, para estudar, como bolsista, no Instituto 

Superior de Agronomia. Por lá esteve envolvido com as atividades da Casa dos Estudantes do 

Império (onde chegou a ocupar a vice-presidência), do Clube Marítimo Africano, da Casa de 

África e do Centro de Estudos Africanos, instituições nas quais se formou parte importante 

das lideranças das lutas anticoloniais3. Como sugere Tomás sobre a postura de Cabral: 

“aberto, simpático e desenvolto, integrou-se igualmente com bastante facilidade no meio 

social do seu Instituto” (2008, p. 60). 

Amílcar era presença constante nos eventos esportivos, se destacando nas diversas 

equipes de futebol que integrou: além de times da Casa dos Estudantes do Império, do Clube 

                                                           
3 Para mais informações sobre essa instituições, ver Melo e Bittencourt (2012) e Melo (2017b). 
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Marítimo Africano e do Instituto Superior de Agronomia, há registros de que jogou no time 

da Caixa de Previdência dos Ferroviários (REIS, 2014). 

A sua paixão pelo esporte pode ser vista na caricatura realizada por um colega de 

turma, José Carlos Sousa Veloso (que anos depois se tornou conhecido apresentador de um 

programa rural na RTP)4, publicada no livro de final de curso (1945-1946) do Instituto 

Superior de Agronomia. Amílcar foi retratado de uniforme, meiões e chuteiras, tendo nas 

mãos livros de Engels, Lênin e Dostoievski. Seu amor por Cabo Verde é explicitado por suas 

lágrimas caindo sobre a representação do arquipélago em um globo, também uma possível 

referência a seus estudos sobre a seca naquela colônia5. 

 

 
 

Livro de fim de curso/Agronomia 

Acervo da Fundação Mário Soares/Lisboa. 

Disponível em: http://www.fmsoares.pt/aeb/dossiers/dossier01/documentos/expo02/1.htm 

 

                                                           
4 Veloso chegou a comentar, numa entrevista, sua relação com Cabral, do qual manteve a caricatura nas paredes 

de sua casa. Para ele, Amílcar era um amigo “estupendo” que jogava “muitíssimo bem”, além de ser “um poeta 

muito interessante” (disponível em: https://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/recebi-varias-ameacas-

de-morte). 
5 Mais um indício de sua relação com o esporte é o fato de que foi responsável por fazer a crônica de outro 

colega de turma que era jogador de futebol, também retratado no livro de fim de curso: Albino Alves Pereira de 

Carvalho. 
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Sua relação com o esporte também aparece em algumas cartas que enviou a Maria 

Helena Rodrigues, sua futura esposa (ELÍSIO, SOUTO, CABRAL, 2016). Em algumas 

ocasiões, narrou seu envolvimento cotidiano com a prática, como na carta de 30 de março de 

1948 (p. 79): “No sábado passado não joguei o futebol e digo ‘felizmente’ porque talvez fosse 

outra derrota. Mas havemos de ganhar. No sábado, a única coisa de jeito, que fiz, foi ter ido 

ao baile, como te disse”. Em outras missivas (12 e 13 de setembro de 1948, p. 231 e 232) 

comentou sua participação em jogo da equipe da Casa dos Estudantes contra a Acadêmica de 

Coimbra, partida em que teve bom desempenho (“o teu Amílcar parece que agradou aos 

espectadores que não pouparam gritos e aplausos”), mas acabou por se contundir (“resultado 

de uma queda espetaculosa, daquelas em que a gente faz ‘cabriolets’ no ar e cai como um 

fardo”). 

Em outros momentos, contudo, pode-se perceber seu olhar sobre o valor do esporte, 

como em 5 de setembro de 1948 (p. 217), quando comentou a homenagem a Carlos Canuto, 

um antigo futebolista que se despedia: “Como vês, Lena, tive uma tarde agradável, tanto mais 

que o acontecimento, que chamou à Tapadinha milhares de espectadores, foi mais uma prova 

de que o Desporto é um meio eficiente na confraternização dos homens”. 

A carta, na qual assume sua afiliação ao Benfica, é totalmente dedicada ao esporte. 

Teceu um elogio aos Jogos Olímpicos por envolver atletas das mais diferentes “raças” e 

países numa competição na qual, a seu ver, “a vitória não implica uma superioridade”, nem 

desvirtua “suas características fraternais”. Para ele, era uma representação de que todos os 

homens poderiam conseguir seus objetivos se oportunidades lhes fossem dadas: “Por isso 

mesmo, vêm-se os negros triunfar nos Jogos Olímpicos, conquistando os mais vibrantes 

aplausos, cobrindo-se de glórias, a despeito das intenções mais mesquinhas a que este ou 

aquele grupo não consegue fugir”. 



8 

 

Àquela altura, ainda não se explicitara o uso político do esporte, notadamente do 

futebol, por parte do governo Salazarista, no qual obteriam destaque atletas oriundos das 

colônias africanas, entre os quais e notadamente Eusébio (CARDÃO, 2014), mas já estava em 

curso uma maior proximidade governamental com a prática em função, inclusive, das ações 

de Sarmento Rodrigues na Guiné Portuguesa (MELO, 2014). De toda forma, ainda que de 

maneira um tanto ingênua, Cabral já apresentou um olhar estratégico para o esporte, o vendo 

como espaço de visibilidade para todas as “raças”, inclusive os negros. 

Isso é o mais enfatizado em sua carta, o reconhecimento que os negros lograram nos 

Jogos Olímpicos de Londres (1948) por seu desempenho. Para ele, mais do que serem 

considerados como “máquinas de fôlego”, a manifestação enfática do público os teve em 

conta como valorosos homens, os elevando ao mesmo patamar – até mesmo superior – do que 

atletas brancos. No seu olhar, somente a competição justa – “é necessário que os homens não 

temam a competição”, disse – poderia possibilitar a todos bem se desempenharem em 

qualquer tarefa.  

O jovem Cabral, por meio do esporte, demonstrava a modulação prévia de uma 

consciência que depois lhe alçaria a voos maiores e mais ambiciosos. No seu olhar, 

Quando todos os homens se aperceberem de que ninguém tem o direito de tirar aos outros a 

oportunidade de viver, então o mundo será feliz e a vida será um amplo estádio de jogos 

olímpicos, em que as vitórias serão a consecução de maiores bens para a felicidade de todos, 

sem qualquer distinção. E eu, Lena, creio que tudo isso será possível. 

 

Em outra carta (10 de abril de 1950, p. 291), Cabral comentou sua experiência de ter 

assistido a uma partida Portugal X Espanha: “Foi um delírio”. O que mais o surpreendeu foi a 

capacidade de o futebol mobilizar sentimentos patrióticos. Ele mesmo, sempre tão crítico e 

cético no que tange à ação do governo metropolitano, assumiu: “nunca me supus tão 

português”. Mais ainda, curiosamente, ecoou uma linha de argumentação pouco 

independentista, mas comum no arquipélago de origem: “Em todo caso, se o meu vibrar foi 
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de português, justifica-se: o cabo-verdiano é na realidade e até onde se pode ser, obra 

portuguesa, português, portanto”. 

Essas reflexões e algumas dessas experiências ecoaram na sua trajetória futura como 

líder das lutas anticoloniais. Vejamos como Cabral vislumbrou a mobilização do esporte 

nesse cenário. 

Esporte como estratégia de mobilização  

Na sua experiência como líder das lutas anticoloniais na Guiné, a mobilização do 

esporte era uma conexão entre o passado e o futuro. Tinha antecedentes nas experiências 

desenvolvidas com o esporte em algumas colônias (MELO, 2014, 2017; MELO, 

BITTENCOURT, 2012), mas também em certas iniciativas que houve na metrópole nos 

âmbitos da Casa dos Estudantes do Império e do Clube Marítimo Africano (MELO, 2017b, 

MELO, BITTENCOURT, 2012). 

Vale citar que, em alguns de seus escritos, Cabral fez uso do esporte para aludir a 

alguns conceitos-chave de seu pensamento. Em Arma da teoria - unidade e luta I, para 

esclarecer o que pensava ser a ideia de unidade, recorreu ao futebol, o considerando como 

exemplo de uma formação social heterogênea: 

Consideremos, por exemplo, um time de futebol. Um time de futebol é formado por vários 

indivíduos, 11 pessoas. Cada pessoa com o seu trabalho concreto para fazer quando o time de 

futebol joga. Pessoas diferentes umas das outras: temperamentos diferentes, muitas vezes 

instrução diferente, alguns não sabem ler nem escrever, outros são doutores ou engenheiros, 

religião diferente, um pode ser muçulmano, outro católico, etc. Mesmo de política diferente, 

um pode ser de um Partido, outro de um outro. Um pode ser da situação, como por exemplo em 

Portugal, outro pode ser da oposição. Quer dizer, pessoas diferentes umas das outras, 

considerando-se cada uma diferente da outra, mas do mesmo time de futebol6. 

 

Ribeiro (1983) já observou esse engenhoso uso do futebol feito por Cabral. A unidade, 

seria o meio, não o fim. O fim seria o gol e um jogo bonito, somente possíveis com unidade. 

A questão, para Cabral, é descobrir o “grau de unidade suficiente que pode permitir o 

desencadear e garantir o avanço vitorioso da luta”. 

                                                           
6 Disponível em: <http://www.familcarcabral.org.cv/images/UL/UL_5_1.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2019. 
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Assim, afirmava, para que a equipe tenha sucesso haveria que se promover a união de 

todos em torno de um mesmo fim. Ninguém abriria mão de “sua personalidade, as suas ideias, 

a sua religião, os seus problemas pessoais, um pouco da sua maneira de jogar mesmo”, mas 

teria que observar um princípio, “tem que agir em conjunto, para meter golos contra qualquer 

adversário com quem estiver a jogar, quer dizer, à roda deste objetivo concreto, meter o 

máximo de golos contra o adversário”. Se isso não for observado, “não é o time de futebol, 

não é nada. Isto é para verem um exemplo claro de unidade”. 

Cabral recorria ao velho esporte bretão para que suas ideias pudessem ser melhor 

compreendidas. Ainda que procurasse deixar claro que “não somos um time de futebol (...). 

Nós somos um povo”, a prática servia bem para explicitar uma compreensão central: “o 

fundamento principal da unidade é que para ter unidade é preciso ter coisas diferentes. Se não 

forem diferentes, não é preciso fazer unidade”. 

Mais ainda, Amílcar reconhecia o futebol como ponto de contato com o colonizador, 

algo que ajudava a acirrar as contradições, fator de tomada de consciência: “jogadores de 

bola, um tanto entusiasmados com o tuga, sentiam também um bocado, por exemplo: bom 

jogador, baile no UDIB, mas ele não pode entrar, etc. Essa gente veio para a luta muito 

rapidamente”. Para Cabral, os futebolistas foram elementos valiosos, desempenhando:  

um papel importante nesta luta, porque, por um lado, são da cidade e por outro lado estão 

muito ligados ao mato. Não tinham nada a perder a não ser o seu jogo de futebol ou um 

empregozinho (alfaiate, carpinteiro), mas que praticamente não queriam aquele emprego 

porque sabiam bem que isso não valia muito para poderem viver (roncar) junto do tuga. 

 

Vejamos como seu foco era mesmo esse grupo urbano de semiexcluídos, aqueles que 

por tal condição tiveram maior possibilidade de sentir a discriminação, “Gente que aprendeu 

na cidade como é bom ter coisas boas, mas que por causa da humilhação que sofre, sente que 

o tuga está a mais. E o Partido ajudou-os a aumentar a sua consciência disso”. 

Há que se ter em conta que, a partir dos anos 1960, na Guiné, do ponto de vista 

societário, o quadro se tornou significativamente mais complexo. Fortaleceu-se um estrato 
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intermediário de africanos – cabo-verdianos e guineenses, inseridos numa esfera outrora 

somente reservada aos brancos e poucos “civilizados” (CARDOSO, 1992). Esse grupo – que 

passou a poder frequentar mais esferas sociais, inclusive as equipes de futebol – começou a 

tomar mais consciência e ter mais condições de se posicionar frente ao cenário de opressão e 

desigualdade. Nesse âmbito surgiram as lideranças que desencadearam os movimentos de 

contestação e combate ao colonialismo português, entre os quais Amílcar Cabral, principal 

dirigente do PAIGC7. 

Amílcar Cabral inaugurou uma linha de ação de conscientização por meio de contatos 

na esfera esportiva. De início, se ofereceu como técnico para equipes populares, aproveitando 

a ocasião para falar da situação colonial. O núcleo dirigente do PAIGC era formado a 

princípio por cabo-verdianos, que não estavam submetidos às restrições que pesavam sobre a 

maior parte dos guineenses, alguns inclusive ocupando postos de direção. Até mesmo por 

isso, havia uma relação de desconfiança entre ambos. O futebol, assim, foi um dos meios 

utilizados para buscar maior proximidade e dirimir os conflitos. Abílio Duarte lembra que: 

O Cabral destinou-me ao Sporting, que era o clube mais anti-caboverdiano naquela altura. 

Entretanto, as coisas foram andando... Do meu lado, quebrei a vidraça da cachupa: acabei por 

estabelecer um relacionamento profundo com os guineenses, sem romper contudo os meus 

laços com os cabo-verdianos. Havia um casulo em que os cabo-verdianos viviam. Formavam 

um mundo à parte, só seu (apud LOPES, 2002, p. 48). 

 

Aristides Pereira recorda que, até por não haver maiores possibilidades de 

movimentação política, se interessava muito “pela camada jovem guineense, principalmente 

desportistas, e procurava incutir-lhes o gosto e a necessidade de aprender para além da 

instrução primária a que estavam confinados por lei” (2003, p. 79).  

Vale destacar que, entre os cabo-verdianos que se envolveram com as lutas pela 

independência, muitos tiveram relação com o esporte. Leitão da Graça foi jogador em 

Mindelo. Um dos motivos de sua ida para Coimbra foi o sonho de integrar uma equipe da 

                                                           
7 Há polêmicas sobre a data de fundação do PAIGC, sendo certo que se deu na transição das décadas de 1950 e 

1960. Para mais informações, ver Silva (2006). 
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metrópole. Em Portugal, chegou a atuar no Sporting, mas, no contexto de construção de 

iniciativas de contraposição ao colonizador, tomou consciência da situação e acabou por se 

engajar na luta. Processo semelhante ocorreu com Manuel Faustino e Silvino Manuel da Luz: 

do desejo de ser atleta de futebol, o que os levou à metrópole, à participação ativa em 

movimentos políticos. Pode-se também citar a experiência de Júlio de Almeida: de goleiro da 

seleção provincial da Guiné a um dos fundadores do PAIGC. 

Os cabo-verdianos, a propósito, eram muito atuantes no esporte da Guiné. Segundo 

Pereira (2003), muitos futebolistas “tinham sido atraídos pelas boas condições de emprego” 

(p. 74). De fato, desde o momento em que o campo esportivo começou a melhor se estruturar 

naquela colônia, no período de governança de Sarmento Rodrigues, tornou-se comum que 

jogadores cabo-verdianos integrassem as equipes locais de futebol: eram contratados com 

bons salários por empresas por lá estabelecidas, gozando de alguns privilégios para participar 

dos jogos e treinos. Até mesmo na seleção provincial eram maioria. Na foto da equipe de 

1953, vemos que a integravam, entre outros originários do arquipélago, Júlio de Almeida 

(agachado, 3º da esquerda para a direita), Joãozinho Tavares (agachado, 5º da esquerda para a 

direita) e Antero Bubú (em pé, 1º da esquerda para a direita). 

 
 

Seleção provincial de 1953 

Disponível em: <http://blogueforanadaevaotres.blogspot.com.br/2011/10/guine-6374-p8947-notas-de-leitura-

292.html>. 
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Essa grande presença de cabo-verdianos não poucas vezes acirrou as rivalidades, 

refletidas até mesmo na formação das agremiações. Os oriundos do arquipélago, em geral, 

eram ligados ao Sport Bissau e Benfica, eventualmente também à UDIB (majoritariamente 

integrada por brancos), enquanto os guineenses se envolviam mais com o Sporting Club de 

Bissau8: 

Havia a UDIB (União Desportiva Internacional de Bissau), conhecida por agrupar o que se 

dizia a elite de Bissau, quer dizer, brancos; o Benfica, enquadrado por colonos benfiquistas, 

mas tido como clube dos cabo-verdianos, por ter muitos jogadores recrutados em Cabo Verde; 

o Sporting, também enquadrado por portugueses, particularmente pelos irmãos Peralta (…), 

que se esforçavam para dar uma conotação nativista ao clube (PEREIRA, 2003, p. 77). 

 

Bobo Keita (in CARVALHO, 2011), um dos grandes jogadores da seleção provincial 

e um dos mais importantes líderes dos combates anticoloniais, lembra que ficou dividido 

quando o Benfica quis lhe contratar, já que o Sporting era seu time do coração. Acabou lhe 

convencendo o pai, benfiquista fervoroso, e a oportunidade de se dedicar ao esporte que tanto 

apreciava. 

A despeito das rivalidades, Aristides Pereira minimiza as tensões, ainda que reconheça 

que nos campos de futebol se percebiam as clivagens sociais. Para ele, as diferenças se 

manifestavam nos dias de jogos, mas não extravasavam para outros espaços, havendo mesmo 

certa harmonia entre cabo-verdianos e guineenses no cotidiano. De acordo com o seu olhar, os 

principais conflitos eram observáveis entre as diversas etnias da Guiné9.  

O fato é que, naquele cenário, efetivamente, as ações no âmbito do esporte parecem ter 

sido um eficaz mecanismo de recrutamento. Muitos jogadores de futebol cabo-verdianos e 

guineenses foram mobilizados para participar das lutas anticoloniais. Inclusive, uma parte 

                                                           
8 Sobre a rivalidade entre guineenses e cabo-verdianos no futebol, há interessantes opiniões em 

<http://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2010/08/guine-6374-p6815-memorias-de-um.html>. Acesso em: 

11 jan. 2019. 
9 Vale observar que chegaram a ser organizados jogos entre seleções de cabo-verdianos que viviam na Guiné e 

de originários da Guiné. 

http://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2010/08/guine-6374-p6815-memorias-de-um.html
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importante das lideranças do PAIGC, futuros dirigentes da Guiné independente, foram 

futebolistas, entre os quais Nino Vieira, Lino Correia, Bobo Keita e Constantino Teixeira. 

Segundo Bobo Keita, o futebol foi sua via de entrada na política. Ele, inclusive, 

lembra que já conhecia Cabral dos jogos e torneios que organizava na Granja do Pessubé10, 

mas que a princípio não ligara o treinador com a imagem do líder que estava à frente dos 

movimentos de contestação.  

De acordo com Amado (2011)11, efetivamente os campos de futebol foram também 

utilizados para promover encontros entre os envolvidos com a luta anticolonial. Vejamos um 

depoimento de Mamadu Lamarana Bari, ao lembrar de sua infância: 

Quantas vezes não carreguei a sacola de equipamentos de jogos destes mesmos jovens que se 

reuniam na casa da minha avó porque eram amigos e colegas do meu tio Bobo Djaló para o 

campo de barro de Banculém? Lembro-me muito de todos eles: Bôbo Djaló, Hospede Djassi, 

Quebá Mané, Agostinho Sambu, Mama Lamine (Arcanju), Eugénio Silá, Cuíno, João de Deus, 

Lai Seck, Julião Lopes, Bôbo Keita, Korca Só, Umaro Djaló, Lino Correia, Amará Keita e 

outros tantos cujos nomes hoje não lembro mais, mas de fisionomia eu sei quem são. 

Independentemente da pelada que jogavam, todos iam para Ponte Cimento, na Granja, tomar 

banho. Ouvia-se falar da reunião com um Engenheiro que trabalhava na Granja de Pessubé 

(Amilcar Cabral). 

 

Para Keita, para além desses encontros com Cabral, um contato mais concreto com a 

questão da independência se deu quando fora jogar em países que já tinham rompido os laços 

coloniais. Lembra especialmente de um torneio disputado, em 1960, na Nigéria, em 

homenagem a Kwane Nkrumah, um dos mentores do pan-africanismo, na ocasião presidente 

de Gana (independente desde 1957). Marcou-lhe muito esse encontro com o líder, que 

exortou os jogadores a se engajarem nas lutas de libertação, para ele uma obrigação de todo 

africano: “esse discurso do Nkrumah representa para mim o primeiro ato de alerta no 

posterior desenvolvimento da minha consciência nacionalista” (apud CARVALHO, p. 43). 

De um lado, pareceu-lhe um sonho distante a independência. De outro, Keita se 

encantou com a vida de uma nação livre, onde os negros não estavam mais submetidos aos 

                                                           
10 Estação de agronomia onde trabalhou Cabral entre os anos de 1952 e 1955. 
11 O trecho consultado está disponível em: <http://www.didinho.org/Arquivo/daembriologianacionalista.htm>. 

Acesso em: 11 jan. 2019. 

http://www.didinho.org/Arquivo/daembriologianacionalista.htm
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brancos. Essas impressões reforçaram-se em um torneio disputado no ano seguinte, no âmbito 

das comemorações do primeiro aniversário da independência da Nigéria. 

Além disso, lembra que se gestou um movimento interno dos jogadores no sentido de 

reivindicar pagamento por suas participações na seleção provincial e melhores condições de 

treino. O auge da atuação desse grupo se deu em uma competição na Gâmbia, quando 

ameaçaram não entrar em campo. Na volta, todos foram interrogados pela PIDE, segundo 

Keita somente não sendo presos porque eram muito populares, inclusive entre as autoridades 

governamentais.  

Acompanhados de perto pelos órgãos de segurança, incomodados com a situação que 

viviam na Guiné, inspirados pelo que assistiram em outros países, tendo tomado 

conhecimento da existência das lutas coloniais, oito jogadores da seleção provincial (entre os 

quais Keita, João de Deus, Lino Correa, Julião Lopes) se integraram ao PAIGC: “O futebol 

foi nosso trampolim, fomos jogando pelo caminho até chegarmos a Conacri. Quiseram 

integrar-me na Seleção da Guiné Conacri, mas não aceitei, porque o que eu queria era lutar 

pela independência de meu país” (KEITA apud LOPES, 2002, p. 662). 

Até que definitivamente o governo provincial proibisse as viagens para o exterior, 

tendo em vista o acirrar dos conflitos, essas ocasiões eram cercadas de tentativas de cooptação 

por parte do PAIGC, instalado principalmente na Guiné-Conacri (independente em 1958) e no 

Senegal (independente em 1960), mas também com ações em outros territórios próximos. 

Informa Artur Pinhel, um dos jogadores que não aderiu ao partido: “Uma vez, na Gâmbia, 

estivemos quase a ser mobilizados. Estive a um passo de pegar na arma, mas não avancei (...). 

Depois, quando regressávamos a Bissau, a PIDE tentava perceber se nos tínhamos aliado ao 

PAIGC e ameaçava-nos”12. 

                                                           
12 Disponível em: <http://www.ludopedio.com.br/rc/index.php/arquibancada/artigo/202>. Acesso em: 11 jan. 

2019. 

http://www.ludopedio.com.br/rc/index.php/arquibancada/artigo/202
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Da mesma forma, o PAIGC aproveitava as equipes que vinham dos territórios 

vizinhos para envio de correspondência e material de divulgação. Amado (2011) informa que, 

estando já em Conacri, em 1960, Amílcar Cabral aproveitou a viagem de uma equipe de 

futebol de Dacar para Bissau para despachar, por meio de um jornalista do Afrique Nouvelle, 

panfletos de propaganda política, que foram distribuídos na capital por simpatizantes da 

causa. 

No âmbito do esporte, outra iniciativa de Cabral merece destaque. Quando foi viver na 

Guiné, em 1952, na condição de engenheiro agrônomo a serviço do Ministério do Ultramar, 

Amílcar se mobilizou para criar um clube esportivo para os naturais da província, 

vislumbrando que a agremiação deveria investir na elevação do nível cultural dos associados. 

Em 1954, tentou fundar o Clube Desportivo e Recreativo de Bissau. Nas suas palavras: 

Antes de darmos início à luta armada, decidimos criar organizações africanas. Em 1954 

começamos por criar organizações recreativas, já que era impossível nessa altura dar-lhes um 

caráter político. Isso foi importante não por causa da ideia de criar uma associação, mas porque 

o colonialismo não o permitiu, o que provou às grandes massas de jovens que se tinham 

entusiasmado por esta ideia, que sob o domínio português os africanos não tinham quaisquer 

direitos. Isso deu-nos mais coragem para outras ações, para difundir outras ideias e para fazer 

avançar a luta (Apud MELO, 1974, p. 161). 

 

O clube fora concebido como uma estratégia para gestar um espaço para a realização 

de atividades políticas. Tinha também a intenção de garantir o que Cabral compreendia ser um 

direito básico de todos: o acesso a práticas esportivas, recreativas, artísticas. Amílcar, enfim, 

enxergava a iniciativa como uma alternativa para despertar a consciência dos envolvidos para 

sua condição colonial, para conclamá-los a participar mais ativamente de ações de 

contestação. Esse foi, na verdade, um artifício comum na trajetória de Amílcar Cabral:  

formar pequenos grupos para discutir diversos assuntos culturais, relacionados com a literatura 

e poesia, por exemplo, e, ao mesmo tempo, ir destacando os elementos mais conscientes para, 

numa fase posterior, desenvolver um trabalho mais político e mais arriscado (TOMÁS, 2008, 

p. 88). 
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Ao conclamar a juventude a participar dos movimentos anticoloniais, Cabral 

explicitava sua visão acerca da importância do esporte como estratégia de aglutinação, que 

precisa, contudo, depois ser superada com outro tipo de envolvimento: 

Nessa grande batalha da justiça contra a injustiça, a juventude guineense e cabo-verdiana tem 

de desempenhar um papel importante. E é por isso que a nossa juventude se organiza cada vez 

mais, abandona o campo de futebol ou de basquetebol e todos os divertimentos, para se 

preparar cuidadosamente para, no campo de batalha, empregar todas as suas forças, toda a sua 

inteligência, pela vitória da causa de nossos povos (CABRAL, 1977, p. 17). 

 

Essa postura era coerente com a sua ideia de que a cultura popular deveria formar a 

base para a luta anticolonial. Para ele, inclusive, não se tratava de negar, mas sim de reavaliar 

as bases culturais coloniais, as utilizando para fins de contraposição, de construção de uma 

nova ordem social. Como lembra Fernandes: “Em Cabral, os traços de cultura são 

reinterpretados e cotejados com as necessidades concretas de inserção universal do homem 

africano” (2006, p. 201). Nas suas próprias palavras: 

Devemos trabalhar muito para liquidar na nossa cabeça a cultura colonial, camaradas. E, 

queiramos ou não, na cidade ou no mato, o colonialismo meteu-nos muitas coisas na cabeça. E 

o nosso trabalho deve ser tirar aquilo que não presta e deixar aquilo que é bom. Porque o 

colonialismo não tem só coisas que não prestam. Devemos ser capazes, portanto, de combater a 

cultura colonial e deixar na nossa cabeça aquele aspecto da cultura humana, científica, que por 

ventura os tugas trouxeram para a nossa terra e entrou na nossa cabeça também (CABRAL, 

1975, p. 72). 

 

A despeito das intenções de Amílcar, vale observar que não foram exatamente 

tranquilas as reuniões que antecederam a fundação do Desportivo e Recreativo de Bissau. Um 

dos pontos de tensão foi exatamente a desconfiança que havia entre os cabo-verdianos e os 

guineenses. Uma polêmica se deu quando Cabral sugeriu que não assinasse o pedido de 

autorização do funcionamento do clube, para não ser identificado como um dos líderes da 

iniciativa. Isso foi encarado por muitos guineenses como um ato de covardia, o que chegou a 

decepcioná-lo, por achar que estava clara a sinceridade de sua motivação política (TOMÁS, 

2008, p. 74). 

Ainda que nascido na Guiné, Cabral era mais identificado como cabo-verdiano, além 

de ser funcionário do governo metropolitano e de ter um padrão de vida mais elevado. 
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Efetivamente, tratava-se de alguém suspeito. Muitos não acreditavam que fosse aderir aos 

combates anticoloniais. No decorrer do tempo, inclusive, várias foram as críticas ao fato de 

que com frequência viajava para divulgar a causa e conseguir apoios, algo que foi 

fundamental para o sucesso do movimento13. 

Mesmo que supostamente disfarçado o aspecto político, os órgãos de segurança não 

tardaram a desconfiar da iniciativa de criação do Desportivo e Recreativo de Bissau. Segundo 

a apreensão da a Polícia de Segurança Pública (PSP)14: 

o Engenheiro Amílcar Cabral e a sua mulher comportaram-se de maneira a levantar suspeitas 

de atividades contra a nossa presença nos territórios de África com exaltação de prioridade de 

direitos dos nativos e, como método de difundir as suas ideias por meios legalizados, o 

Engenheiro pretendeu e chegou a requerer juntamente com outros nativos, a fundação de uma 

agremiação desportiva e recreativa de Bissau, não tendo o Governo autorizado (apud AMADO, 

2006). 

 

Identificou-se que os envolvidos com a criação da agremiação faziam parte de 

movimentos contrários à condição colonial: 

eram anti-situacionistas o João Vaz, ajudante de mecânico, de 33 anos, natural de S. Tomé; 

Carlos António da Silva Semedo Júnior, de 21 anos, estudante, a estudar em Lisboa; Pedro 

Mendes Pereira, enfermeiro de 1ª classe de 52 anos; Inácio Carvalho Alvarenga, 42 anos; 

Julião Júlio Correia, de 50 anos de idade; Martinho Gomes Ramos de 35 anos; Victor 

Fernandes, de 30 anos; Bernardo Máximo Vieira, de 33 anos; tendo esses mesmos indivíduos 

assinado a petição referida no sentido da criação de um clube denominado Clube Desportivo e 

Recreativo de Bissau, destinado ao desenvolvimento de atividades nativistas, superiormente 

orientadas pelo engenheiro Amílcar Cabral (apud AMADO, 2006). 

 

Os agentes policiais não estavam equivocados15. Hoje se sabe que a experiência do 

clube foi uma das significativas iniciativas que antecederam e contribuíram para a criação do 

PAIGC. Segundo o próprio Amílcar: 

As tentativas de organizações coletivas situam-se a partir de 1953. Os elementos ditos 

“assimilados” ou “civilizados” organizam-se a princípio nas zonas urbanas. Em 1954 um grupo 

de nacionalistas da Guiné e de Cabo Verde tinha em vista fundar uma associação desportiva e 

                                                           
13 Os conflitos entre cabo-verdianos e guineenses jamais vão se resolver totalmente, sempre persistindo o 

desconforto de ambos os lados. Essa tensão teve como desdobramentos futuros a morte de Amílcar Cabral 

(1973) e o fim do projeto de Estado binacional Cabo Verde-Guiné (1980). Para mais informações, ver Pereira 

(2003). 
14 Silva (2006) informa que a Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), que começou a se instalar na 

Guiné ainda no tempo de Sarmento Rodrigues, somente se implantou definitivamente no território entre 1956 e 

1958. 
15 Para uma boa narração dos acontecimentos ao redor desse clube, ver Sousa (2013). Há também o relato de 

Ignátiev (1984), criticado pela falta de rigor metodológico e por romancear excessivamente a vida de Amílcar 

Cabral. 
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recreativa, cujo objetivo secreto era o desenvolvimento da luta anticolonial. As autoridades 

opuseram-se a sua formação com o pretexto de que os estatutos inseriam uma cláusula segundo 

o qual os “indígenas” podiam ser admitidos como membros. Perante este obstáculo, um grupo 

de assalariados e comerciantes, funcionários e estudantes criou o MING (Movimento para a 

Independência da Guiné). Finalmente em setembro de 1956, no meio de uma reunião realizada 

em Bissau, o MING cede lugar ao PAIGC (apud MELO, 1974, p. 163). 

 

Como vimos no caso da seleção provincial, o governo português estava, de alguma 

forma, atento a essa movimentação. Uma das conclusões da “Missão de Estudo dos 

Movimentos Associativos em África”, criada em 1957, liderada por Joaquim Moreira da Silva 

Cunha (que futuramente seria Ministro do Ultramar), é que se deveria estar atento aos clubes, 

para que não servissem de canal de entrada e difusão de ideias independentistas (SILVA, 

2006)16. 

No caso da Guiné, esse controle cresceu nos anos 1960. O Conselho Provincial de 

Educação Física chegou a sugerir “à Associação Provincial de Futebol, dentro do plano de 

fomento do futebol da Província, a organização de torneiros populares para se evitar a prática 

do futebol não controlada e os respectivos inconvenientes” (ARAUTO, 1963, p. 2). Mais 

ainda a prática seria mobilizada pelo governo metropolitano no âmbito da política “Por uma 

Guiné Melhor”, dirigida por Antônio Spínola na condição de governador a fim de brecar as 

ações do PAIGC (MELO, 2016). 

Essas ações governamentais não tiveram sucesso. Foi irrefreável a luta colonial, que 

levou não só à independência da Guiné como ao fim da experiência autoritária governamental 

portuguesa. Grande parte disso deveu-se às estratégias adotadas por Amílcar. Vejamos como 

em meio aos conflitos também se manifestou seu olhar sobre a importância do esporte e das 

atividades físicas como um todo. 

Desdobramentos 

Como vimos, para Cabral, encerrar a experiência colonial não significava abandonar 

certos pressupostos da civilização, ligados à ciência – ao fim de mitos religiosos, a 

                                                           
16 Para mais informações, ver também Cunha (1959). 
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compreensões sobre a saúde e higiene, a novos princípios de organização social e do tempo. 

O esporte era também, para Amílcar, um dos elementos que ajudaria nesse processo, uma 

ferramenta pedagógica:  

A nossa resistência cultural consiste no seguinte: enquanto liquidamos a cultura colonial e os 

aspectos negativos na nossa própria cultura, no nosso meio temos que criar uma cultura nova, 

baseada nas nossas tradições também, mas respeitando tudo o quanto o mundo tem hoje de 

conquista para servir o homem (CABRAL, 1975, p 74). 

 

Até mesmo por ocupar importância nas estratégias de mobilização e na própria 

trajetória de Cabral e outros líderes, não chega a surpreender a valorização das atividades 

físicas nas iniciativas do PAIGC. Na Escola-Piloto de Conacri, uma das mais importantes 

ações ligadas às propostas educacionais do Partido17, criada para atender jovens e crianças 

feridas ou que por razões do conflito tiveram que ser retiradas da Guiné, a educação física era 

uma matéria obrigatória. É sabido que, sempre que podia, Amílcar acompanhava as aulas de 

ginástica nas escolas implantadas nas áreas conquistadas (TOMÁS, 2008). Vale destacar que 

a disciplina estava entre os cursos superiores que se gestionou no exterior para enviar 

militantes tendo em vista potencializar o alcance dos intuitos partidários18. 

 
 

Aula de ginástica na Escola-Piloto do PAIGC em Conakry, c. 1965. 

Fundação Mário Soares. Documentos Amílcar Cabral. Pasta: 05222.000.147. Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05222.000.147>. 

                                                           
17 A educação foi uma das prioridades do PAIGC. Em 1965, já havia 50 escolas nas zonas liberadas. Para mais 

informações, ver: PAIGC - A nossa luta pela educação das massas e pela formação de quadros. Fundação Mário 

Soares. Arquivo Mário Pinto de Andrade. Pasta: 04340.003.009. Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04340.003.009#!1>. Acesso em: 11 jan. 2019. 
18 Fundação Mário Soares. Arquivo Mário Pinto de Andrade. Pasta: 04340.003.009. Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04340.003.009#!1>. Acesso em: 11 jan. 2019. 
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Os dias de aula se iniciavam com sessões de ginástica e esporte (futebol, voleibol, 

ping-pong, tiro e alguns jogos infantis). Para os líderes do PAIGC, tratava-se de garantir o que 

consideravam um direito: os cuidados com a saúde e higiene, bem como o acesso a uma 

faceta da cultura. 

  

 
 

Dulce Almada19 assistindo a um jogo de futebol na 

Escola-Piloto do PAIGC em Ziguinchor, c.1965 

 

Nas escolas do PAIGC situadas em áreas de maior conflito, a educação física não 

integrava as disciplinas oferecidas, mas desempenhava uma importante função: 

As necessidades da nossa luta e as tarefas de organização que se levantam nas zonas libertadas 

exigem que a escola se ligue intimamente à luta e à vida. Além duma formação política, os 

nossos alunos são submetidos a uma preparação física e militar. A todo momento é preciso 

estar-se preparado para fazer face ao inimigo e aguentar a violência dos seus 

bombardeamentos20. 

 

                                                           
19 Dulce Almada participou ativamente da luta anticolonial, especialmente desempenhando funções no âmbito da 

educação. Esposa de Abílio Duarte, um dos líderes do PAIGC, ocupou importantes cargos em Cabo Verde 

independente e realizou investigações sobre o crioulo cabo-verdiano. 
20 PAIGC - A nossa luta pela educação das massas e pela formação de quadros. Fundação Mário Soares. Arquivo 

Mário Pinto de Andrade. Pasta: 04340.003.009. Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04340.003.009#!1>. Acesso em: 11 jan. 2019. 



22 

 

 
 

Aula de ginástica na Escola-Piloto do PAIGC, em Conakry, c.1965 

Fundação Mário Soares. Documentos Amílcar Cabral. Pasta: 05222.000.285. Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05222.000.285>. 

 

Em outras esferas, as atividades físicas eram também valorizadas. Cabral chegou a 

lecionar ginástica no Lar dos Combatentes, que acolhia os que deixavam a Guiné e iam para 

Conacri para preparar-se para participar dos conflitos armados. A prática esteve presente em 

outras instâncias de formação militar. Por exemplo, no programa de treinamento oferecido em 

um campo no Marrocos, em 1962, a educação física recebia grande atenção, em conjunto com 

outras noções necessárias à guerra, como tiro e armamento21. 

O mesmo se identifica no Programa para a Preparação de Soldados das Forças 

Armadas Revolucionárias do Povo (FARP), lançado, em 1968, pela Escola de Formação de 

Combatentes, que tinha como um de seus intuitos “Preparar os nossos combatentes 

fisicamente, de forma a que possam levar a cabo as ações militares e as marchas com o êxito. 

(...) Para conseguir este objetivo deve-se treinar-se o pessoal em ginástica, campos de 

obstáculos e em combates de corpo a corpo”22. 

 

                                                           
21 Programa da formação técnica e militar dos estagiários do PAIGC em Marrocos. Fundação Mário Soares. 

Documentos Amílcar Cabral. Pasta: 07068.098.016. Documento incluído no dossier intitulado Militar. 

Disponível em: <http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07068.098.016#!1>. Acesso em: 11 jan. 2019. 
22 Fundação Mário Soares. Documentos Amílcar Cabral. Pasta: 04602.047. Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04602.047#!4>. Acesso em: 11 jan. 2019. 



23 

 

 
 

Combatentes do PAIGC durante exercício de ginástica - instrução militar. 1963-1973 

Fundação Mário Soares. Documentos Amílcar Cabral. Pasta: 05222.000.236. Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05222.000.236>. 

 

 O PAIGC manteve também equipes de futebol nas zonas liberadas, para animar a 

população, bem como seus militantes e membros das forças militares. No Lar dos 

Combatentes, por exemplo, em todos os fins de tarde, depois de um árduo dia de formação, 

havia partidas do velho esporte bretão (AMADO, 2011). 

 
 

Equipe de futebol constituída por jovens militantes do PAIGC, 1960 - 1962 

Disponível em: <http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05222.000.086>. 

 

Em alguns documentos encontramos referências tangenciais, mas importantes, à 

prática do esporte. Vejamos a carta de Nino Vieira para Luís Cabral, de 1963 ou 1964, 

solicitando alguns materiais. Entre outros, pede: “É favor enviar-nos também uma bola de 
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futebol”23. O mesmo se vê em outra correspondência dos dois, na qual o primeiro informava 

sobre o trânsito de combatentes, tratava de uma questão de comércio relevante para a guerra e 

solicitava: “Agradeço-lhe mandar-me oferecer bolas de futebol”24. 

  

 
 

Jogo de Futebol em zona libertada 

Disponível em: <http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05360.000.123>. 

 

Já Lourenço Gomes (membro do bureau político do PAIGC), em carta a Luís Cabral, 

datada de 4 de dezembro de 1964, em meio a outros assuntos relativos à guerra, lembra que 

pedira a Aristides Pereira algumas “bolas de futebol, mas daquelas que têm o birro para 

dentro, isto é, com as câmaras de ar fixas, pois aquelas que trouxe não valem nada”.25 Solicita 

que sejam enviadas ao menos quatro, se possível até mais, “pois no interior de nosso país e 

em quase todas as bases os nossos jovens gostam de jogar futebol”. 

A prática do futebol também se observou nos momentos finais da guerra colonial. Nos 

encontros que houve entre as forças armadas portuguesas e do PAIGC, no pós 25 de abril, em 

                                                           
23 Fundação Mário Soares. Documentos Amílcar Cabral. Pasta: 04613.065.096. Documento incluído no dossier 

intitulado Correspondência 1963-1964 (dos Responsáveis da Zona Sul e Leste). Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04613.065.096#!1>. Acesso em: 11 jan. 2019. 
24 Fundação Mário Soares. Documentos Amílcar Cabral. Pasta: 04613.065.118. Documento incluído no dossier 

intitulado Correspondência 1963-1964 (dos Responsáveis da Zona Sul e Leste). Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=04613.065.118#!1>. Acesso em: 11 jan. 2019. 
25 Fundação Mário Soares. Documentos Amílcar Cabral. Pasta: 07071.123.065. Documento incluído no dossier 

intitulado Relatórios IV 1963-1965. Disponível em: < 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07071.123.065#!1>. Acesso em: 11 jan. 2019. 

http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05360.000.123
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algumas regiões foram disputadas partidas entre os antigos inimigos (WOOLLACOTT, 

1983). 

 

 
 

Convívio entre prisioneiros portugueses e elementos do PAIGC no termo de um desafio de futebol, 1963-1973 

Disponível em: <http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05222.000.410>. 

 

Na verdade, em plena guerra, o velho esporte bretão deixou imagens curiosas, 

indicadores das contradições que cercaram o conflito. Luís Cabral (1984) sugere, de forma 

obviamente bem atenuada, mas possivelmente não caluniosa, que: 

Estiveram detidos em Conakry mais de vinte militares europeus que tinham alimentação 

especial, com direito a irem à praia, que não ficava longe, uma vez por semana. No pátio do 

prédio transformado em prisão, havia um campo para desporto, onde faziam exercícios físicos. 

Muitos aprenderam a ler e a escrever e no fim já eram eles próprios a escreverem às famílias, o 

que lhes era facultado com a colaboração da Cruz Vermelha Senegalesa e a Cruz Vermelha 

Internacional (p. 392). 

 

 No acervo da Fundação Mário Soares, de fato, é possível encontrar fotos de jogos de 

futebol disputados entre prisioneiros portugueses e membros do PAIGC26. É verdade que isso 

pode não ter passado de uma ou outra ocasião. De toda forma, vale o registro da possibilidade 

de que, de alguma forma, o futebol tenha sido interesse compartilhado. 

 Quando esses jogos foram realizados, às vésperas do reconhecimento da 

independência da Guine por parte de Portugal, Amílcar Cabral não estava mais vivo. Se 

estivesse, talvez se lembrasse da sua carta a Maria Helena, na qual comentou o que entendia 

                                                           
26  Disponível em: <http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=05222.000.410>. Acesso em: 11 jan. 2019. 
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ser o valor do esporte. Talvez se orgulhasse ao perceber que, com sentidos políticos mais 

denotados, mobilizara a prática para fins que vislumbrara desde jovem. 

À guisa de conclusão 

           Amílcar Cabral, entre outros líderes das guerras anticoloniais, mobilizou o esporte no 

âmbito de um projeto que forjava uma visão de nacionalismo que tinha por base a ideia de 

africanidade e que reivindicava não qualquer autonomia jurídica, mas sim a independência 

irrestrita. A sua concepção da prática estava plenamente articulada com seu pensamento e sua 

visão estratégica: o intelectual a serviço do povo deve aproveitar as possíveis empatias para 

implementar o processo de tomada de consciência. Além disso, outros motivos o induziam ao 

uso estratégico da prática esportiva: a visibilidade que concedia aos praticantes, seu potencial 

para a preparação física, a compreensão de que se tratava de um direito. 

            Ainda que de grande relevância, as iniciativas de Cabral não foram as únicas situações 

em que o esporte foi porta de entrada para as lutas coloniais. O contato com os países recém-

independentes, possível em função dos torneios internacionais, também parece ter sido 

relevante. Para além disso, ainda havia casos como o dos cabo-verdianos que foram para 

Portugal porque tinham o futebol como interesse principal, mas, frequentando entidades de 

africanos (como o Clube Marítimo e a Casa dos Estudantes do Império), foram envolvidos 

pelo clima do momento, aderindo aos movimentos de contestação. 

 De toda forma, é digno de registro que o uso estratégico do esporte por parte de Cabral 

tenha se relacionado a uma leitura específica da luta política, na qual dialogava com os 

princípios do marxismo, os adaptando, contudo, às peculiaridades e necessidades das luta 

coloniais africanas, mais ainda às especificidades das colônias portuguesas e ainda mais da 

Guiné. Teoria e prática articuladas: a mobilização da prática esportiva bem exemplifica esse 

constante intuito de Amílcar. 
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