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RESUMO 

 

Este trabalho se insere no campo dos estudos literários e tem por objetivo central 

ampliar o debate sobre a importância da literatura africana de língua espanhola escrita 

por mulheres produzida na Guiné Equatorial, visando a contribuição da mesma para o 

fortalecimento da discussão sobre arte, literatura, língua espanhola, raça e gênero. A 

obra utilizada como objeto de análise em associação com o Teste Bechdel, para 

evidenciar o protagonismo feminino, é o romance Ekomo (2007) tido como primeiro 

livro feminista da literatura hispano-negro-africana, de autoria da escritora 

equatoguineana María Nsue Agues. A pesquisa foi desenvolvida com base na revisão 

bibliográfica e tem o referencial teórico embasado nos estudos de Costa (2011), 

Dalcastagné (2012), Ndongo (1984), Queiroz (2007), Salvo (2003). O presente trabalho 

poderá contribuir para a disseminação do debate racial e de gênero para além dos ecos e 

modismos, cooperando para um meio acadêmico menos euro e falocêntrico. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo se inserta en el campo de los estudios literarios y tiene como objetivo 

central ampliar el debate sobre la importancia de la literatura africana de la lengua 

española escrita por mujeres y producida en Guinea Ecuatorial, visando la contribución 

de la misma para el fortalecimiento de la discusión sobre arte, literatura, lengua 

española, raza y género. La obra utilizada como objeto de análisis en asociación con el 

Teste Bechdel, para evidenciar el protagonismo femenino, es la novela Ekomo (2007) 

tenido como primer libro feminista de la literatura hispano-negro-africana, de autoría de 

la escritora ecuatoguineana María Nsue Agues. La investigación fue desarrollada con 

base en la revisión bibliográfica y tiene el referencial teórico basado en los estudios de 

Costa (2011), Dalcastagné (2012), Ndongo (1984), Queiroz (2007), Salvo (2003). El 

presente trabajo podrá contribuir a la diseminación del debate racial y de género más 

allá de los ecos y modismos, cooperando para un medio académico menos euro y 

falocéntrico. 

 

Palabras clave: Literatura hispano-negro-africana; Ekomo; Maria Nsue Angue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi construído com objetivo de discutir e ampliar o debate sobre a 

importância da literatura africana de língua espanhola escrita por mulheres na Guiné 

Equatorial. Pretende-se contribuir para o fortalecimento da discussão da literatura 

afroespanhola por meio de uma análise do romance Ekomo da escritora equatoguineana 

María Nsue Agues. 

A pesquisa partiu da inquietação a respeito da ausência de estudos, discussões e 

da dificuldade de acesso às literaturas, especialmente as femininas, feitas no único país 

africano de língua espanhola. O interesse pela obra de María Nsue Agues surgiu durante 

um minicurso ministrado pelo professor doutor Amarino Queriroz, intitulado Vozes 

negras e femininas nas literaturas de língua espanhola. Os debates que ocorreram no 

referido minicurso levantou aconstatação de que a literatura produzida em língua 

espanhola na Guiné Equatorial não é estudada nos cursos de Licenciatura em Letras 

com Língua Epanhola no Brasil. 

A Guiné Equatorial é um pequeno e paradoxo país da África Ocidental, sendo 

um dos mais ricos da África subsaariana com o Produto Interno Bruto igual a de países 

europeus. Isso se dá pela larga exploração de petróleo que, juntamente com seus 

derivados, são responsáveis por mais de noventa por cento da economia local. 

Infelizmente, a distribuição de renda nesse país é desigual. A maior parte da população 

vive com menos de um dólar por dia e não tem acesso à água potável e saneamento 

básico.  

Parafraseando Donato Bidyogo (1999), um dos grandes nomes da literatura 

guineense, a Guiné Equatorial sofre do mal da abundância, por conta da política do 

petróleo que prevalece atualmente. 

 

Segundo dados do World Factbook da CIA e do Departamento de 

Estado norte-americano, a Guiné Equatorial tem um PIB de 26,6 mil 

milhões de dólares e um PIB per capita de 19 mil e 300 dólares. A 

economia é altamente impulsionada pela produção e exportação de 

petróleo. O petróleo e produtos derivados foram responsáveis, em 

2010, por 97% do total de exportações, o que explica que o 

crescimento económico flutue de acordo com os preços do crude no 

mercado mundial: esta é a razão pela qual, depois de 2009, quando o 

PIB cresceu 5,9%, houve uma retracção de -0,8% em 2010. O World 

Factbook estima um crescimento de 7,1% em 2011 (VAZ, 2013, p. 

628). 
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O país tem três idiomas oficias, sendo o espanhol o primeiro, o francês o 

segundo e o português o terceiro. No caso do francês, a Guiné Equatorial tinha o 

interesse, desde 1998, de juntar-se à Comunidade de Estados de língua francesa, com o 

intuito de fortalecer o vínculo com a Comunidade Econômica e Monetária da África 

Central (CEMAC), da qual o país é membro desde 1984. Mesmo diante desse interesse 

econômico, a adesão da língua francesa é baixa. 

  No caso do português, esse idioma é considerado a terceira língua oficial no 

país desde 20 de julho de 2007.  Isso insere a Guiné Equatorial na comunidade 

Lusófona, permitindo que a Guiné Equatorial se tornasse, em 2014, membro da 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Mas o acesso à língua portuguesa 

também é baixo, uma vez que os interesses dos governantes são puramente econômicos.  

 

Esta necessidade de oficialização da língua portuguesa teria sido 

desencadeada a reboque da recente descoberta de grandes jazidas de 

petróleo ao longo de todo o Golfo da Guiné, acontecimento que atraiu 

os interesses comerciais de vários países investidores, dentre eles o 

Brasil, país que, coincidentemente ou não, promoveu no ano de 2010 a 

primeira visita oficial de um Chefe de Estado àquele território. 

(QUEIROZ, 2010, p. 1). 

 

Segundo Ondo (2014), líder da oposição guineense, a CPLP não deveria ter 

aceitado a Guiné Equatorial na organização. Para ele, isso caracterizou um erro político, 

uma vez que o país viola os direitos humanos de forma indiscriminada, e isso vai de 

encontro às diretrizes que fomentam a comunidade.  

O português também não é amplamente disseminado no país, apesar do 

presidente Teodoro Obiang Nguema ter aprovado a criação de um centro de estudos 

multidisciplinares de expressão portuguesa dedicado aos países da CPLP. 

Existem ainda, na Guiné Equatorial, as línguas autóctones: Fang, Bubi-benga, 

Seki, Kwasio-Bujeba e Balengue que correspondem às 5 principais etnias do país. 

Todavia, segundo Salvo (2003), existe um conjunto cultural relevante produzido em 

espanhol.  

O maior grupo étnico da Guiné Equatorial é o fang, contudo o país está dividido 

em outros quatro principais grupos que são pertencentes a família linguística Bantu. 

Amarino Queiroz traz um levantamento desses grupos em sua tese de doutorado em 

2007, nela contém a seguinte informação: 
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a) Os fang, compondo quase 86% da população nacional, distribuídos 

em sua maioria na região continental; 

b) Os bubi, em torno dos 6,46%, concentrando-se na ilha de Bioko, 

área em que está situada a capital; 

c) Os ndowes ou combes, que habitam principalmente a costa 

continental e perfazem algo em torno de 3,55%; 

d) Os bisio ou bujeba, 1,14% dessa população, compartilhando com os 

ndowes e os fang a zona litorânea; 

e) Os annoboneses ou pagalos, da ilha de Pagalu ou Ano Bom, 

figurando a parcela de 1,64% do total de guinéu-equatorianos. 

 

No que diz respeito à literatura produzida na Guiné Equatorial, Salvo (2003, p. 

01), menciona que o termo utilizado para designar a produção em língua espanhola é  

 

[...] hispano africano en oposición a afro hispano. El primero 

representa la cultura africana de habla hispana de Guinea Ecuatorial, 

mientras que el segundo representa la cultura desarrollada por los 

descendientes de los esclavos africanos traídos a Hispanoamérica. 
 

 Isso se dá principalmente para evidenciar suas características específicas, como 

a presença da herança colonial, as marcas regentes do exílio, a mescla da cultura 

europeia com a nativa e a busca da afirmação de uma cultura própria e ainda as questões 

que envolvem religiosidades.  

Na Guiné Equatorial os cidadãos não contam com apoio governamental para a 

produção intelectual, existe apenas uma Instituição de Ensino Superior que é a 

Universidade Nacional da Guiné Equatorial (UNGE), fundada primeiro como escola 

superior em 1943 e depois como Universidade em 1995. 

 A UNGE conta com dois campi, um em Malabo, capital da Guiné Equatorial e 

outro em Bata, segunda maior cidade do país. Está organizada em sete faculdades entre 

elas as de Letras e Ciências Sociais.  

Segundo Ondo (2014), em entrevista cedida à impressa angolana sobre o sistema 

educativo da Guiné Equatorial, entende-se que existe uma “[...] falta de qualidade e de 

condições do ensino superior público. A Universidade Nacional da Guiné Equatorial só 

o é de nome: não tem aulas, nem livros ou laboratórios”. 

Pouco se escreve e estuda sobre essa condição que, por sua vez, não está 

dissociada da realidade ditatorial do governo de Teodoro Obiang Nguema. Esse ditador 

lidera o país há quase quatro décadas e tem seu filho primogênito como vice-presidente, 

autoproclamado príncipe e futuro sucessor.  
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A situação política e econômica da Guiné Equatorial repercute em aspetos 

culturais que envolvem a produção literária, como se pode notar na literatura produzida 

por María Nsue Angue autora do romance Ekomo
1
 (1985). Ela foi a primeira mulher a 

publicar um obra desse gênero no país. O livro supracitado é considerado sua obra mais 

representativa, tendo sido caracterizado como a primeira literatura feminista da Guiné 

Equatorial.  

Antes de Ekomo, a autora já havia publicado dois poemas no livro de Donato 

Bidyogo Antología de la literatura guineana, em 1984. Em 1999, ela lançou o seu 

primeiro livro, intitulado Relatos e, em 2000, publicou uma serie de poemas 

denominado Delírios.  

 

Allá en lejanas tierras de mi perdida infancia duerme un viejo 

amigo en su negra fosa.Y entre sus dedos yertos lleva apretando flerte 

la razón austera de mi gran locura.Y mientras aguardo el final de este 

fin que nunca llega piensa todo el mundo que caí en locura (NSUE, 

1984, online). 

 

As literaturas produzidas por mulheres na Guiné Equatorial ainda são pouco 

conhecidas e estudadas. A literatura feminina no referido país reflete a opressão sofrida 

pelas mulheres equatoguineanas, ainda em dias atuais, por uma cultura machista que 

limita e, em muitos casos, impede que as mulheres tenham voz.  

A literatura equatoguineana escrita por mulheres pode ser entendida como uma 

forma de resistência da cultura africana em um país colonizado e vítima de uma das 

mais longas ditaduras na África.  

A ausência de estudos a respeito da literatura produzida por mulheres na Guiné 

Equatorial pode ser um indício do preconceito que as mulheres africanas e 

afrodescendentes sofrem ainda na atualidade. Isso indica também a inexistência de 

políticas para inclusão e afirmação da mulher no cenário cultural. Acredita-se que o 

estudo acadêmico de uma escritora da Guiné Equatorial pode contribuir para se repensar 

o papel da mulher no cenário literário e das vozes excluídas do cenário hispano-negro-

africano.  

  Ainda que modesto esse debate sobre literatura feita por mulheres e mulheres 

negra já exista no Brasil e esteja ganhando força, na Guiné Equatorial esse debate não 

                                                           
1 Nome africano derivado do verbo akomo, que significa elaborar e/ou reparar. 
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ocorre porque a sociedade não reconhece que existe um problema de gênero e direitos 

das mulheres. 

O estudo de uma obra literária de autoria feminina, produzida na Guiné 

Equatorial certamente contribuirá para promover diálogos futuros acerca da literatura 

produzida por mulheres negras em outras partes do mundo. No caso específico desse 

estudo, espera-se poder apresentar a escritora e sua obra para o público brasileiro 

interessado em literatura hispanoafricana e autoria feminina.    

As literaturas de autoria femininas historicamente não têm o mesmo 

reconhecimento das literaturas de autoria masculina, poucas são as mulheres que 

conseguem visibilidade no mercado editorial, como é o caso da Guiné Equatorial. A 

desigualdade acentua-se muito mais quando observamos a presença das mulheres negras 

no cenário literário, na condição de autoras. Os números chegam a ser alarmantes, 

especialmente quando olhamos para países onde a população negra é maioria.  

  

Além de o protagonista ser, na maior parte das vezes, representado 

como artista ou jornalista, os negros aparecem quase sempre como 

marginais e as mulheres, como donas-de-casa ou objetificadas 

sexualmente. Esses números revelam uma estrutura histórica em que 

as desigualdades continuam persistindo (ROSA, 2016, online). 

 

 A Guiné Equatorial não conta com um mercado editorial, porém desde 1982 o 

país tem o Centro Cultural Hispano-Guineano que, em 2008, transmutou-se em Centro 

Cultural de España, em Malabo e Bata. Esse centro edita sua própria revista atualmente 

denominada de Atanga, e já editou outras três como África 2000 (1986-1994), El pátio 

(1990-2002) e El árbol (2005-2008), na antiga revista África 2000 existia uma coluna 

intitulada Ediciones del Centro Cultural Hispano-Guineano dedicada teoricamente aos 

grandes nomes já reconhecidos da literatura do país, e os que estariam por vir.  

El CCEM desarrolla, desde su creación en el año 2003, un amplio 

programa de actividades con el objetivo de fomentar la creatividad 

artística y la difusión de conocimiento. Trabajamos para poner en 

valor la cultura ecuatoguineana, cooperando con las instituciones 

nacionales e internacionales, fomentando el conocimiento del 

patrimonio cultural y capacitando a los y las artistas y gestores/as 

culturales. Es, por tanto, un lugar de encuentro para el conocimiento, 

los agentes culturales locales y españoles, y la ciudadanía de Malabo; 

una institución creadora y catalizadora que apuesta por la cooperación 

cultural como instrumento fundamental para el desarrollo.( CENTRO 

CULTURAL DE ESPAÑA EM MALABO, 2003, online.)  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_de_Espa%C3%B1a_en_Malabo
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_de_Espa%C3%B1a_en_Malabo
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Maria Nsue Ague publicou Delirios (1991) y Cuentos de la Vieja Noa (1999) 

pelo CCHG. De toda sorte, maioria dos escritores nacionais publica seus livros de 

maneira independente ou conta com apoio da Espanha e associações que buscam dar 

visibilidade a essa literatura que tanto tem a dizer. Essa situação do mercado editorial e 

da falta de interesse das editoras contribui para que esses escritos ainda sejam pouco 

conhecidos e estudados. 

   Mansina (2014) mapeou a nível mundial os autores contemporâneos que estão 

sendo mais publicados, vendidos e lidos. Segundo esse estudo, num universo de cento e 

um escritores com considerável destaque e prestígio, apenas quatorze eram mulheres, e 

dentre essas, apenas uma era negra, no caso, Paulina Chiziane, importante escritora 

moçambicana.  

Tomando o caso do Brasil como exemplo, pode-se citar o estudo realizado por 

Dalcastangné (2012) que buscou identificar quem, de quem e para quem as narrativas 

literárias foram produzidas no Brasil entre 1990 e 2004, descortinando métodos 

discursivos e políticos. Sua pesquisa aponta que nesse período, mais de 72% dos autores 

publicados no Brasil eram homens, de classe média, brancos e moradores do eixo Rio-

São Paulo seguidos de Rio Grande do Sul e Minas Gerais, com as personagens e 

enredos desenvolvidos nas grandes capitais. Foram analisadas 258 obras literárias e 165 

autores; nesse contexto foram observados apenas 3 protagonistas e uma narradora negra. 

 

Chama a atenção o fato de que os homens são quase três quartos dos 

autores publicados: 120 em 165, isto é, 72,7%. Cerca de 70 anos após 

Virginia Woolf publicar sua célebre análise das dificuldades que uma 

mulher enfrenta para escrever, a condição feminina evoluiu de muitas 

maneiras, mas a literatura – ou, ao menos, o romance – continua a ser 

uma atividade predominantemente masculina (DALCASTANGNÉ, p. 

31) 

 

    Na Guiné Equatorial, assim como em várias partes do mundo, a situação de 

silenciamento das mulheres extrapola o âmbito literário e está relacionada a questões 

históricas e sociais. Nesse país a sociedade é patriarcal e as mulheres são educadas para 

serem boas, obedientes esposas e mães de família. Nesse contexto, não haveria espaço 

para ser escritor ou uma profissional de destaque. Os poucos casos de escritoras que 

despontam no cenário literário provocam uma ruptura na forma com a sociedade se 

organiza na Guiné Equatorial atualmente.  

No que diz respeito à participação da mulher na vida pública na Guiné 

Equatorial, observa-se uma grande discrepância se compararmos a outras realidades 
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sociais. Enquanto que no Brasil, na cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte, ocorreu 

o primeiro sufrágio feminino da América Latina, em 1927, na Guiné Equatorial o voto 

popular é recente. A primeira eleição direta ocorreu em 1982 com homens e mulheres 

votando e acreditando nas promessas de Obiang, que foi reeleito em 1989, 1996, 2002 e 

2009; todas com vitória expressiva e eleições consideradas fraudulentas.  

A cada sete anos é convocada uma nova eleição e a última foi em 2016 onde 

Obiang obteve quase cem por centos dos votos. 

 

A nova vitória dará a Obiang, de 73 anos, mais um mandato de sete 

anos na Presidência, o que o manteria no poder até 2023. Presidente 

mais longevo do planeta, ele poderá ultrapassar a marca do ex-ditador 

líbio Muamar Kadafi — que passou 42 anos no poder — caso 

complete o mandato. No entanto, há rumores de que seu filho, 

Teodorín — atual vice-presidente e acusado de lavagem de dinheiro e 

desvio de verbas públicas — já estaria sendo preparado para assumir o 

cargo no futuro. Teodorín responde a um processo na França e foi 

alvo de investigações por parte do Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos. Nos dois países, já teve bens apreendidos no valor de 

US$ 150 milhões. (O GLOBO,2016, online) 

 

 

A discriminação racial somada a de gênero, fazem com que as mulheres negras 

sofram duplamente com as desigualdades sociais tanto na Guiné Equatorial quanto em 

qualquer parte do mundo. Sob essa perspectiva os objetivos específicos dessa pesquisa 

são, analisar vida e obra da escritora María Nsué Agues- Guiné Equatorial, analisar o 

texto, contexto histórico e cultural do livro Ekomo, perceber a representatividade 

feminina e papel da mulher africana na sociedade contemporânea. 

Quanto à metodologia, a pesquisa foi desenvolvida com base na revisão 

bibliográfica e na análise literária do romance. O livro em questão denominado Ekomo, 

traz uma personagem feminina, Nnanga\Sara
2
, como protagonista e a análise feita nesse 

trabalho centra-se nessa personagem. 

A monografia está organizada em cinco seções, sendo a primeira a introdução e 

a segunda um panorama da situação histórica e atual da literatura de língua espanhola na 

Guiné Equatorial, passando pela herança colonial e a busca por uma literatura própria, 

destacando grandes expoentes da literatura hispano-negro-africana. 

  A terceira seção discorre acerca da vida e obra da escritora María Nsué Agues, 

primeira mulher equatoguineana a publicar um romance no país. A quarta seção traz 

                                                           
2
 Nome cristão que Nnanga recebera após se converter ao protestantismo.  
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uma explanação sobre a obra Ekomo e a aplicação do teste Bechel (1985) para a 

constatação da representatividade da mulher negra africana, e seus desafios sociais e 

religiosos na contemporaneidade. Por fim, a quinta seção é a conclusão.   
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2 LITERATURA DE LÍNGUA ESPANHOLA NA GUINÉ EQUATORIAL 

 

A literatura tem um papel fundamental na formação humana, contribuindo para 

o desenvolvimento de sujeitos críticos e atuantes, contudo, o texto sendo ele escrito ou 

oral está sempre relacionado com o contexto histórico e traz marcas da experiência 

social, permitindo compreender, entre outras coisas, questões raciais e de gênero. No 

caso da literatura da Guiné Equatorial isso não é diferente, notam-se a forte presença de 

características do colonialismo espanhol e da ditadura que assola a população ainda em 

dias atuais.  

Na Guiné Equatorial, no século XVII, depois de disputas com a Grã-Bretanha, 

e através do Tratado de El Pardo de 1778, que substituiu o Tratado de Madrid que por 

sua vez substituiu o já ignorado Tratado de Tordesilhas, realizado entre a Coroa 

Portuguesa e a Coroa de Castela, a Espanha obteve o direito ao território 

equatoguineano; e em 1900 já no século XIX, a Guiné Equatorial tornou-se sua colônia. 

 

Os primeiros navegadores europeus a chagarem na Guiné Equatorial 

foram os portugueses por volta de 1471, e não tardou para que a antiga 

ilha de Bioko fosse convertida em rota para o tráfico negreiro. La 

presencia española en Guinea Ecuatorial se remonta al siglo XVII los 

tratados de Tordesillas. (SALVO, 2003, p. 16-17). 

 

Inicialmente, a Espanha esteve mais interessada nas colônias sul-americanas, 

mas quando essas conseguiram assegurar a independência, a coroa espanhola viu na 

Guiné Equatorial uma fonte de recursos, com o tráfico de escravos, tanto para abastecer 

suas colônias na América Central, a exemplo de Cuba, Porto Rico, quanto para fornecer 

mão de obra para a produção de algodão no sul dos Estados Unidos. 

Entre 1820 y 1850, cuando la mayoría de las colonias americanas han 

asegurado su independencia de España, ésta vuelve sus ojos hacia la 

Guinea como una forma de entrar en el lucrativo tráfico de esclavos. 

Para España el negocio es doble; por una parte, proveer a sus colonias 

del Caribe, Cuba y Puerto Rico, de mano de obra para las plantaciones 

azucareras y tabacaleras; y, por otra parte, abastecer de esclavos el 

mercado algodonero del sur de los Estados Unidos... (SALVO, p.17 

2003) 

     

Nas primeiras décadas do século XX, a Espanha deu início ao processo de 

dominação do território equatoguineano, uma vez que já havia perdido as colônias de 

Cuba, Filipinas e Porto Rico, implantando o cultivo de cacau e café e a exportação de 

madeira. Esse foi o cenário do primeiro romance equatoguineano ou hispano-negro-
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africano escrita por Leoncio Evita Enoy, em 1953, intitulada Cuando los combes 

luchaban, que trazia as histórias e costumes do povo Ndowe. 

A Guiné Equatorial só se tornou independente politicamente da Espanha em 12 

de outubro de 1968, em plena ditadura franquista, deixando o domínio espanhol 

teoricamente no passado. A língua do colonizador foi oficializada e meses depois foi 

iniciando-se uma violenta ditadura liderada pelo militar Francisco Macías Nguema, que 

veio a ser o primeiro presidente do país e mais tarde condenado à morte. Seu 

fuzilamento acorreu em 29 de setembro de 1979 e no mesmo ano seu sobrinho Teodoro 

Obiang Nguema tomou o poder e permanece como chefe da nação há 38 anos. 

O romance Cuando los combes luchaban foi a primeira do gênero hispano-

negro-africano, porém mantinha o protagonismo espanhol. No entanto, nove anos 

depois, em 1962, Daniel Mothama publicou o romance Una lanza por el Boabí, que traz 

o primeiro protagonista negro e guinéu-equatoriano.  

 

Data de 1953 o aparecimento da primeira obra impressa da literatura 

nacional, um romance baseado em antiga lenda da etnia ndowé, ou 

combe, assinada por Leoncio Evita: Cuando los combes luchaban. 

Apesar da polêmica gerada por parte de alguns estudiosos, que 

classificaram este romance como apenas mais um produto derivado da 

literatura colonial por manter-se fiel à perspectiva metropolitana, para 

outros antologistas sua publicação funcionaria como uma espécie de 

marco inicial da literatura guinéu-equatoriana, uma vez que, mesmo 

tomando como ponto de partida o relato de tipo tradicional enraizado 

na cultura bantu, apresenta uma narrativa que já pretendia romper com 

o padrão cultivado pelos seus coetâneos ao investir em formas 

autônomas de criação. (NDONGO-BIDYOGO, 2005:2). Publicado 

em 1962, um segundo título romanesco marcaria os primórdios da 

literatura escrita guinéu-equatoriana: Una lanza por el Boabí, de 

Daniel Jones Mathama. Diferindo do protagonismo espanhol que 

define o romance de Leoncio Evita anteriormente referido, temos 

agora pela primeira vez ilustrado um personagem principal negro 

eguinéu-equatoriano (QUEIROZ, 2007, p.74-75).   

                         
 

Em 1985, Juan Balboa Boneke publicou o romance El Reencuentro: El retorno 

del exiliado que trata do regime de segregação racial entre colonos brancos (que foram 

repatriados) e os negros nativos logo após a independência da Guiné. 

Durante os anos da ditadura de Francisco Macías Nguema (1968/1979) o ensino 

do espanhol foi proibido, pois era tido como uma língua do imperialismo e isso 

influenciou diretamente na literatura escrita da época. O período mais violento do 

governo de Macías ficou conhecido como “los años del silencio”, chamado assim por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Mac%C3%ADas_Nguema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Mac%C3%ADas_Nguema
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Donato Bidyogo por não ter havido manifestações literárias dentro do país, pois muitos 

autores, poetas, jornalistas, ensaístas e artistas em geral eram perseguidos e refugiaram-

se na Espanha em busca de desenvolvimento intelectual, produção artístico-cientifica e 

melhores condições de vida. Alguns estão até hoje impedidos de retornarem ao seu país 

por motivos políticos.  

Nesse contexto, principiaram os romances de exílio, destacando-se entre seus 

autores nomes como Francisco Zamora Loboch, Anacleto Oló Mibuy e Donato 

Ndongo-Bidyogo. 

 

Na Guiné Equatorial, iniciava-se um processo que, começando por ser 

uma primavera política, com uma constituição democrática, 

consagrando a separação de poderes e a realização de eleições livres 

periódicas, se transforma numa dura ditadura, sob o pretexto de terem 

sido preparados uma conspiração e um golpe, apenas cinco meses 

depois da autodeterminação. O presidente manda prender todos os 

líderes partidários, torna o seu partido único (Partido Nacional dos 

Trabalhadores), decreta a “Revolução Guineense” e começa uma 

perseguição implacável aos intelectuais equatoguineenses, 

controlando todo o espaço público, despolitizando todos os possíveis 

actores sociais, calando-se os que ainda tinham voz, naquilo a que 

Donato Ndongo chamou “os anos do silêncio”. (COSTA, 2011, p. 

505). 

 

Donato Ndongo-Bidyogo é hoje o nome mais popular da literatura da Guiné 

Equatorial. Sua Antologia da literatura guineensse de 1984 é considerada a obra 

precursora da literatura em língua espanhola do referido país. Ensaísta, jornalista, 

escritor e declaradamente contra o regime ditatorial de seu país, está exilado desde de 

1994, na Espanha, por declarar publicamente e denunciar em suas obras seu desacordo 

com a forma que a Guiné Equatorial estava sendo liderada.  

Como se pode notar, a literatura na Guiné Equatorial está relacionada a questões 

políticas e sociais que envolvem o país. Os poucos escritores que resistem ao regime 

ditatorial e se declaram abertamente contrários à opressão são impedidos de publicar 

suas obras.  

 

2.1 A LITERATURA FEMININA DA GUINÉ EQUATORIAL 

 

A literatura hispano-negro-africana na Guiné Equatorial é considerada uma 

literatura recente no país e para muitos é uma literatura menor. Isso deve-se ao seu 
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surgimento recente e ao desconhecimento de uma literatura com características próprias, 

uma vez que seus primeiros escritos datam de 1953.  

Apesar dos primeiros romances hispano-negro-africano da Guiné Equatorial 

ainda estarem apegados a uma visão eurocêntrica, os escritores negros foram tomando 

consciência de sua identidade africana e, nos últimos cinquenta anos, tem se mostrado 

bastante engajada.  

A literatura da Guiné Equatorial é pouco conhecida e reconhecida, embora 

contenha significativas e importantes obras que surgem da necessidade de um povo em 

falar sobre sua origem, cultura, língua, religiosidade, costumes e enunciam a violência e 

a opressão contra a população em especial das mulheres.  

A voz das mulheres ecoa na literatura de autoria feminina na Gunié Equatorial, 

como em várias partes do mundo. No caso específico desse país africano, a literatura 

produzida por mulheres ganha especial destaque porque são poucas as vozes femininas 

que têm espaço numa sociedade dominada pelos homens. Em alguns casos, as próprias 

mulheres não têm consciência da servidão que lhes são impostas, por esse e outros 

motivos mulheres que tiveram acesso e saíram do lugar de subserviência usam sua arte 

através da literatura para denunciar abusos sofridos dentro da religião nativa, a exemplo 

da fang, que apoia a servidão feminina. 

A literatura da Guiné Equatorial ainda é pouco consumida por leitores em geral, 

seu estudo também é recente, uma vez que pouco se tem de informação e acesso a obras 

de autores e especificamente autoras desse país.  Além disso a literatura hispano-negro- 

africana marca um espaço político pois traz em suas linhas a expressão do caos que é 

vivido diariamente no país, tanto que a maioria das obras que trazem questões políticas 

e questionamentos culturais, não são publicadas nem distribuídas no país de origem, 

essa função quase sempre fica a cargo da Espanha. 

 

O aparecimento de uma literatura com características próprias na 

Guiné Equatorial é tão recente que a sua existência, enquanto 

expressão cultural específica, ainda considerada como uma literatura 

menor, subsistindo num profundo isolamento linguístico e cultural que 

a faz distanciar-se um pouco das suas congéneres vizinhas e, também, 

dos fenómenos literários dentro do mundo hispânico, dos quais parece 

estar apartada por profunda desinformação (COSTA, 2013, p. 506). 

 

Na Guiné Equatorial há a Academia Equatoguineana de la Lengua Española e, 

atualmente, existem dezessete “cadeiras” ocupadas figurativamente por intelectuais e 
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professores que, segundo o governo, contribuíram de alguma forma para a educação e 

cultura do país, entre essas pessoas quatro são mulheres. 

 Nenhum dos escritores e escritoras anteriormente citados nessa pesquisa estão 

na relação dos dezessete membros da Academia de Letras, porém destaca-se um nome 

entre esses, o de Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono, escritora e professora da 

UNGE que relata em seus escritos a situação em que é submetida a mulher guinéu-

equatoriana da cultura fang dentro de uma sociedade heteropatriarcal, que tem a 

submissão feminina como algo normal, uma vez que as mulheres têm seus direitos 

legais assegurados, porém esses não são respeitados na prática. 

Na obra de Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono é abordado também o 

contexto de pessoas homossexuais em seu país e desafia as tradições da cultura fang, 

por isso é tratada pela própria família como louca e não é aceita pelo seu povo. Quando 

a escritora está na Espanha, é chamada de “la negra”, e quando está na Guiné de “la 

espanholita”, é como se os dois países não a reconhecem, mas ela se sente parte 

orgânica dos dois.  

Trifonia Melibea (2016) aponta que pouca coisa mudou após a publicação da 

coleção de poemas Ceiba 1978, primeiro livro publicado por uma mulher na Guiné 

Equatorial, sua autoria foi assinada por Raquel IIonbé nome artístico de Raquel del 

Pozo Epita. Ela foi também a primeira a escrever uma obra infantil no país, Leyendas 

guineanas 1991. 

  Seus escritos tratam da necessidade e busca por uma identidade e não trazia o 

sofrimento pessoal nem a problemática do exilio como a maioria das obras que marca a 

produção literária do país. 

 

Por el poemario Ceiba (1978), de Raquel Ilonbé, la autora puede ser 

considerada la primera pluma femenina de la literatura 

guineoecuatoriana. Sin duda, uno de los temas fundamentales de Ceiba 

es el amor, total protagonista de la segunda de las dos partes en que se 

divide el poemario. Pero el tratamiento de este tema no es homogéneo, 

sino que varía coincidiendo con la evolución temporal, a partir de la 

experiencia vital, lo que es fácilmente observable, ya que los poemas 

están ordenados cronológicamente, con composiciones en esta segunda 

parte que datan desde 1970 a 1977 (HERNADEZ, 2012, p.76.). 

 

Ilonbé não era fang como Nsue, sua etnia era bubi, segunda maior da Guiné 

Equatorial, e seus escritos refletiam a busca por essa identidade e cultura. Filha de mãe 

guineana e pai espanhol, nasceu na Guiné, mas com um ano de idade foi levada por seus 
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pais para a Espanha, onde cresceu, estudou e constituiu família, retornando mais tarde a 

seu país. Faleceu em 1992, em Madri. Em 2015, a editora Casa da África publicou 

Ceiba II, com apenas poemas até então inéditos. 

Pode-se observar que apesar da trajetória literária a mulher equatoguineana 

segue sendo oprimida e muitas vezes perseguida por uma cultura que dá o aval para a 

práticas que perpetuam o machismo. As mulheres desse país que conseguiram destaque 

tiveram alguma condição objetiva para tal, pois tanto Ilonbé, Nsue e Obono estudaram 

na Espanha, cursaram faculdade e depois retornaram (ou não) a seu país com o intuito 

de levar um pouco da sua arte e conhecimento para as mulheres que continuam vítimas 

do jugo desigual e da condição servil. 

Tais autoras usaram e usam seus escritos para denunciar a opressão e apoiar 

mulheres, que por ignorância e falta de acesso, corroboram com a situação degradante a 

que são submetidas a séculos, a literatura da Guiné Equatorial feita por mulheres é mais 

do que um meio de comunicação, é um grito de liberdade, é a expressão da realidade, é 

um pedido de socorro. 
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3 MARÍA NSUE ANGUE: VIDA E OBRA 

 

Doy gracias a Dios por ser negra e africana para poder confundirme 

com África y poder compartir de su sentir [...] (NSUE, 2007, p. 09). 

 

Segundo Queiroz (2013) a presença do idioma espanhol na África é sobretudo 

expressão literária e María Nsué Agues usou desse recurso para expor ao mundo a 

situação da mulher africana e fang no contexto de uma sociedade pós-colonial em 

conflito com a tradição milenar e os avanços do mundo moderno.   

María Pilar Nsué Agues Osa era filha de José Nsue Angüe Osa, ex- Ministro da 

Educação e diplomata em 1969, y de Alfonsina Mangu. Quando criança, testemunhou a 

prisão de seus pais por protestarem contra política da época, morou um curto tempo 

com uma amiga da família que se chamava Nnanga, a quem Nsue mais tarde 

homenagearia com o nome da personagem principal de seu único romance. 

Nsue nasceu em Bidjabidjan, no Nordeste do país, em 1945, ano que marca o 

fim da Segunda Guerra Mundial, e que a ditadura de Francisco Franco continua 

assolando a Espanha e a Guiné Equatorial, por sua vez, ainda era colônia e chamava-se 

Guiné Espanhola.  

Com oito anos, mudou com a família para a Espanha. Iniciou seus estudos em 

uma escola de freiras de Madrid, capital espanhola, onde completou o ensino médio. 

 

Este es el cuadro y marco de infancia de María Nsué Anguë. 

Destinada, desde su infancia a ser una española del golfo de Guinea. 

Su padre, José Nsué Angüe, inicia una carrera política y llega a ser 

Procurador en Cortes en Madrid, por el Grupo de Cabezas de Familias 

de Río Muni antes de la independencia guineana. José Nsué Anguë 

participa como delegado en la Conferencia constitucional de Madrid 

en 1967 para la independencia de su país y es nombrado ministro de 

Educación de la nueva república en 1968. Es infancia hispano-

guineana explica también su binacionalidad cultural y compleja 

identidad, por una parte su nacionalismo proespañol y por otra su 

patriotismo guineano (BACHENG, 2017, onlaine) 

 

Graduou-se em jornalismo pelo Instituto Lope de Vega, onde começou sua 

carreira literária produzindo poemas, casou com José Mitogo, em 1971. Dessa união 

nasceram 3 filhos, todos na Espanha.  
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A família viveu entre as capitais Malabo e Madrid até quando Nsue ficou viúva, 

em 1974, e retornou a seu país de origem com apenas 29 anos. Na Guiné Equatorial ela 

trabalhou em uma estação de rádio local e depois no Ministério da Educação e Cultura.  

Nsue fez parte da primeira geração de mulheres escritoras nacionais e é a 

primeira equatoguineana a publicar uma romance, que recebeu o nome de Ekomo. Nesse 

romance a autora traz uma protagonista feminina em um cenário voltado para as 

tradições da cultura fang, etnia da autora e da personagem principal do livro. 

 

A pesar de que tanto Nsué como Ilonbé recibieron educación formal 

desde niñas en España, podemos adscribirlas a esta primera 

generación de mujeres escritoras africanas, ya que comparten la mayor 

parte de los rasgos que las caracterizarían, según López Rodríguez: “el 

profundo arraigo en la oralidad, la preocupación por la existencia de 

las mujeres en el contexto de sociedades marcadamente patriarcales, 

los paisajes del África rural, la inquietud por el futuro de un 

continente sometido a las presiones de la colonización y la 

occidentalización…” (López Rodríguez “(Des)madres” s.p.). 

(HERNANDÉZ, 2012, p.76.). 

 

Todavia seus primeiros escritos publicados foram os poemas Alfa y Ômega e 

Sombras, ambos na Antologia de la Literatura guineana de Donato Bidyogo 1984, 

publicou também contos, artigos e poemas curtos pelo Centro Cultural Hispano-

Guineano. 

 

Allá en lejanas tierras de mi perdida infancia duerme un viejo 

amigo en su negra fosa.Y entre sus dedos y ertos lleva apretando 

fuertela razón austerade mi gran locura.Y mientras aguardo el final de 

este fin que nunca llega, piensa todo el mundo 

que caí en locura (NSUE,1984, online) 

 

Durante a ditadura de Macias, não houve criação literária no país, esse período 

ficou conhecido como o já referido anos de silêncio, uma referência à perseguição e 

falta de produção artístico literária. Mas, após a independência do país em 1968, iniciou 

o primeiro momento da literatura guineense ou hispano-negro-africana, essa por sua vez 

divide-se em três. O Primeiro momento, pós a independência, tem como grande 

referência o infortúnio do exilio. Muitos artistas foram exilados em outros países, em 

especial a Espanha, nesse período destacaram-se os nomes como e Francisco Zamora 

Loboch, Juan Balboa Boneke, Donato Ndongo-Bidyogo e Raquel Ilonbé, porém os 

escritos de Ilonbé não tratavam do exílio. 
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O segundo momento (1981 a 1984), destacam-se os nomes de Raquel Ilonbé, 

com o primeiro livro infantil, Juan Balboa Boneke com as obras O Boriba. El exiliado 

(1982) e Susurros y pensamientos comentados: Desde mi vidriera (1983) ambas são de 

poesia, essas tratam do exilio e do sofrimento do povo bubi, etnia do autor; e ainda a 

perseguição do chamado afro-fascista ou ngemismo, como era conhecido o ínterim da 

ditadura de Macías Nguema. Destaca-se também Donato Ndongo-Bidyogo com 

Antología de la literatura guineana (1984), onde María Nsue Angue aparece pela 

primeira vez com os poemas Alfa y Ômega e Sombras referidos acima. Nsue e Ilonbé 

são as únicas mulheres da antologia. 

O terceiro momento, de 1984 até dias atuais, destacam-se nomes como  Ana 

Lourdes Sohora, Anacleto Oló Mibuy, Juan Balboa Boneke, Ciriaco Bokesa, Donato 

Ndongo-Bidyogo, Gullermina Mekuy, Trifonia Melibea Obono e é claro, Maria Nsue 

Agues com a publicação de Ekomo (1985). 

 

Prosseguindo com a apreciação cronológica da trajetória literária 

guinéu-equatoriana, vamos verificar que no período compreendido 

entre as três últimas décadas do século passado, após uma estreia 

baseada no conto e no romance, vieram à tona textos poéticos e 

ficcionais produzidos por, entre outros autores, Ciriaco Bokesa, 

Constantino Ocha´a, Juan Balboa Boneke, da primeira romancista 

guinéu-equatoriana, María Nsue Angüe, (Ekomo, 1985), e de Raquel 

Ilonbé, responsável pela publicação do primeiro livro de poesias 

assinado por uma autora nacional... (QUEIROZ, 2010, p.04) 

 

Como exposto anteriormente, seus primeiros poemas publicados foram Alfa y 

Omega e Sombras ambos em 1984. Após um ano, em 1985, Nsue publicou Ekomo. A 

coleção de poemas intitulada Delírios foi publicada na revista África 2000, em 1991, 

pelo CCHG de Malabo. Em 1995, Ekomo foi traduzido para o francês, tornando o 

primeiro livro da literatura hispano-negro-africana a ser traduzido para outra língua 

europeia. Em 1997, Nsue produziu um cd com o título de Leyenda del sauce llorón, 

com intuito de resgatar a tradição oral. 

Em 1999, foi publicado o livro Relatos: cuentos de la vieja  Noa com contos 

curtos, dentre os quais destaca-se Bella mujer mujer bela, em 2000 foi a vez do conto 

denominado Adugu, que foi publicado no livro Literatura da Guinea Ecuatotial-

Antología, de Donato Bidyogo e Mbaré Ngom, e por fim, em 2007, foi publicada a 

segunda edição do livro Ekomo. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_Lourdes_Sohora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_Lourdes_Sohora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anacleto_Ol%C3%B3_Mibuy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Balboa_Boneke
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciriaco_Bokesa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Donato_Ndongo-Bidyogo
https://es.wikipedia.org/wiki/Donato_Ndongo-Bidyogo
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La odiaban los hombres porque decían que dominaba a su marido.-

La mujer que se jacte de honesta ha de estar bajo la autoridad de su 

marido. ¿Pero cómo va a respetar a Eyene si éste no se hace respetar 

ni por sus hijos? Un hombre ha de saber disimular su amor por la 

esposa para no perder prestigio ante los demás.Decían. Y recordaban 

ocasiones anteriores en los que Eyene, cuando estaba furioso con su 

esposa, los insultos más duros que le dirigían eran:-... ¡Bellísima! 

¡No me mires con esa brillante expresión que me recuerdas al sol! 

Como te vuelva a ver salir con esas piernas preciosas por esa puerta 

... me moriré de pena.- Eyene debe saber que si su mujer se 

comporta como lohace, es todo culpa suya.Mal visto entre sus 

hermanos por el excesivo amor que demostraba hacia ésta, le 

aconsejaban que debía ser más autoritário y, como ocurría que por 

añadidura Laurita, como le llamaba su esposo, era de por sí de 

natural descarada, los viejos la miraban com mal disimulado enojo al 

verla pasar. (NSUE, 1999, p.63) 

 

A segunda edição de Ekomo sofreu alterações em relação a publicação original, 

pois a obra traz um forte traço indenitário com a cultura autóctone, representado através 

de várias palavras em fang, palavras como por exemplo abáa, ñíaaa, casôaamen, ba djô 

ya , adjaba e nfunbá’a que não encontram-se traduzidas no dicionário da Real 

Acadêmia espanhola e nem em dicionários africanos disponíveis na internet. Pode-se 

entender que são palavras ou expressões particulares do país e que certamente há um 

reconhecimento por parte de seus falantes. Contudo, apesar de revista e corrigida para 

um espanhol mais eurocêntrico, a segunda edição do livro mantém algumas expressões 

em fang conservando o traço indenitário original.  

Além da representatividade da cultura autóctone a autora traz em seus escritos 

um estilo híbrido, reflexo de sua formação. Outra marca de sua escrita é um forte apreço 

pela cultura oral, tradições populares, especialmente da etnia fang e uma busca pela 

promoção da autonomia feminina. 

Maria Nsue Agues morava em Malabo e deixou o mundo da literatura 

definitivamente em dezessete de janeiro de 2017. Autora estava com 72 anos e o 

anúncio de seu óbito provocou comoção entre a comunidade acadêmica, estudiosos e 

amigos. Intelectuais organizaram-se para uma jornada literária em sua homenagem; 

parafraseando Anacleto Oló (2017) “[...] existe agora um grande vazio intelectual”, mas 

suas obras e sua mensagem serão perpetuadas; essa pesquisa almeja ser parte disso.   
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4 EKOMO: ENTRE UN POCO DEL SOL Y UN POQUITO DEL SOMBRA 

 

A literatura hispano-negro-africana escrita em língua espanhola está dividida em 

três momentos como já exposto. Ekomo faz parte do terceiro momento dessa literatura 

singular e destaca-se pela presença feminina na autoria e no enredo, uma vez que 

Nnanga Abaha é a narradora/personagem. 

A obra trata da história da jovem africana chamada Nnanga Abaha que encontra-

se em conflito com o desenvolvimento e avanço da sociedade moderna, e as limitações 

religiosas e culturais da mulher em sua comunidade. O romance está todo em primeira 

pessoa e começa com a narradora já adulta e casada. 

Nnanga é uma mulher fang, etnia maioritária na Guiné Equatorial, que vive em 

uma pequena aldeia entre seu passado carregado de tradições ancestrais, e seu futuro 

incerto, pois seu marido Ekomo Sima está doente e a causa de sua enfermidade é 

desconhecida pelo povoado. Nnanga se aventura em uma viagem pelo desconhecido 

quando sai de seu povoado em busca de ajuda para seu marido, essa vivência lhe faz 

dar-se conta de sua condição feminina e religiosa, o que a faz questionar algumas 

tradições e dogmas tanto da cultura fang quanto da cultura cristã protestante onde foi 

educada, pois seus pais e ela própria são evangélicos.  

 

Hay muchos que son poderosos pero...yo me pregunto: ¿ Quinés son 

los poderosos de la terra? Porque habréis de entender que quando 

hablo de la terra hablo de África y no lo digo por decir, ya que hace 

mucho tiempo que los africanos abandonaron África y África los 

africanos. En África ya no hay poderosos (NSUE, 2007, p. 22). 

 

A personagem se depara com uma realidade dúbia que a coloca em uma posição 

de conflito, entre o culto aos ancestrais e a criação do homem moderno, pois seu marido 

doente precisa de tratamento médico e eles saem do povoado em busca de uma possível 

cura. Inicialmente, busca-se a cura por meio de um curandeiro, figura que faz parte da 

cultura e da realidade do povoado, porém nem a crença nas ervas, nos ancestrais, na 

religião do colonizador e na medicina moderna foram suficientes para salvar Ekomo 

Sima de seu triste fim. 

 Após a morte de Ekomo Sima, Nnanga vê-se em meio a um conflito ideológico, 

pois de acordo com as religiões que a precedem, Ekomo não poderia ser enterrado nem 

na religião fang e nem na protestante a qual ele negou até sua morte. Diante desse 
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quadro, ela rompe com tabus e tradições para tentar proporcionar um enterro com o 

mínimo de dignidade para o seu marido. 

Ao voltar para o povoado, ela sofre represálias por ter tocado no cadáver de 

Ekomo Sima e é punida por isso. Sua solidão e tristeza e a constatação que nenhum dos 

lugares e nenhuma das religiões que ela pertence não a compreendiam, fazem com que 

ela comece a ter visões com seu marido morto. Nnanga transgrede com os tabus e 

rompe com as tradições e parte para sua aventura do viver consciente de sua liberdade 

de escolha, contudo, abandonar a religião a faz sentir que seu caminhar será solitário. 

 

Abro los ojos , eso creo, y veo um sinfin de cosas; que necesitaría todo 

um livro para expressar en sua verdad exacta. Abro los ojos , eso creo, 

y me encuentro confundida entre la gente. Mas...iqué sola! iQué 

tremendamente sola estou! (NSUE, 2007, p.248) 

 

 

Na citação acima pode estar um indício de que a personagem compreende que 

seu futuro estará repleto de descobertas, mas que não é possível externar o turbilhão de 

coisas que estavam por vir, e que, para tanto, não é permitido permanecer onde está, é 

preciso partir. Contudo, o contexto político em que Ekomo foi publicado concernia um 

período de quase “paz”. Após o golpe de 1979 de Obiang, o país teve uma nova versão 

de sua constituição em 1982, que dava direito a um mandato presidencial de sete anos, 

nesse mesmo ano Obiang obteve o primeiro mandato de uma nova ditadura.   

 

Em 1979, dá-se um novo golpe de estado que levou ao poder o ainda 

presidente Teodoro Obiang que derrubou o seu próprio tio. Tendo 

feito treino militar em Espanha, foi aceite como o protagonista da 

mudança, apesar dos intelectuais no exílio terem mostrado algumas 

reservas. Fundou o Partido Democrático da Guiné Equatorial e 

prometeu um regime multipartidário, em que ainda hoje é proibido 

promover encontros ou disseminar informação de carácter político. 

(COSTA, p.505 2011) 

 

  

A Guiné Equatorial estava enfrentando um processo de adaptação, 

reconhecimento e estranhamento com a cultura do colonizador anteriormente imposta e 

isso reflete em sua literatura e é um tema abordado de forma sútil no romance Ekomo, 

uma vez que a autora estava inserido nesse contexto, todavia Ekomo marca a presença 

feminina na autoria e nos papéis de destaque dando início a uma nova marca, a 

feminina, da literatura na hispano-negro-africana. 
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 Esse espaço feminino que começou a ser marcado com o romance Ekomo 

aconteceu junto com o movimento em torno da cultura autóctone e busca por uma 

identidade própria que entre outras características, trazia questionamentos acerca de 

costumes impostos especialmente às mulheres que seguem em situação de inferioridade 

em relação aos homens e continuam sendo descriminadas socialmente, o que faz com 

que suas vozes sejam social e literariamente silenciadas. 

A obra Ekomo trata desse silenciamento, da opressão feminina, e do lugar 

historicamente imposto às mulheres fang, suas funções no seio familiar, para com o 

povoado e deveres com o marido, entres esses o dever de procriar. Dependendo da 

edição, a obra tem entre 230 e 248 páginas que estão divididas em dez capítulos, e cada 

um desses capítulos, exceto o nono e décimo, tem sua especificidade representada por 

uma frase ou uma poesia que o introduz e acompanha todo seu desenvolver. 

O primeiro capítulo é introduzido pela frase Entre un poco de sol y un poquito 

de sombra e aparece mais nove vezes ao longo do mesmo. Nesse capítulo, o leitor é 

apresentado a uma sociedade patriarcal em que as mulheres, socialmente inferiorizadas, 

têm seus papéis bem definidos, tais como: cuidar das crianças, da plantação, da 

alimentação da tribo, da limpeza e dos cuidados em geral com seus maridos e os outros 

homens da tribo, a exemplo do homem mais velho que é tido como líder. Ainda no 

primeiro capítulo, a comunidade é abalada pelo presságio de uma possível tragédia e é 

exposto ao leitor relação da comunidade fang com os ancestrais, profecias e a relação 

com a morte.  

 

Entre um poco de sol y um poquito de sombra, la mañana parece 

como si fuera a llover de um momento a otro. Sol tímido, época de 

frío, los niños buscan excusas para no ir a la escuela. Pasa la guagua 

camino de la ciudad, atestada de gente, cerdos y gallinas. Y entre un 

poco de sol y un poquito del sombra, Eka’a se queda en tierra con su 

saquito de café, entre una nube de polvo y con la mano en alto 

(NSUE, p.19 2007). 

 

 

Já no segundo capítulo, o pleonasmo literário encontra-se na frase Bajo de la 

ceiba sagrada de mi pueblo. Essa frase refere a uma grande árvore existente no 

povoado, onde todas as pessoas que morriam eram enterradas ali. Nesse capítulo, 

também os habitantes se preparam para afastar a má sorte com rituais de dança sagrada, 

pois o ancião previu sua própria morte e todos precisavam estar prontos para o 

acontecimento. 
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 No terceiro capítulo, são os versos Cuando yo muerra, Que no quede nadie, 

Que no quede bestia, Mientra aguardo la muerte, Es hombre de hirbas que se repetem. 

E esse capítulo discorre acerca da morte do líder do povoado, que tem sua vida ceifada 

tragicamente conforme havia previsto. Hombre de hirbas é como o líder era chamado 

pelos habitantes, pois também era o curandeiro da comunidade. 

Nos capítulos IV, V e VI, é recorrente as frases Há vuelto a sodos marce del sol 

mas está triste, La cara del sol se assoma triste entre las nubes, la cara del sol está 

cansada, el sol está triste está mañana. O capítulo VI é marcado pela morte e funeral do 

líder, Nnanga e os demais habitantes percebem que mesmo após sua morte, os maus 

presságios continuam, o que obriga o novo líder a determinar com detalhes como deve 

ser seu funeral quando sua morte for anunciada. Nos capítulos seguintes, um novo 

curandeiro é convidado para o povoado, mas isso não é suficiente para afastar a má 

sorte, e uma nova pergunta perturba a todos, quem será o próximo? 

 No sétimo e oitavo capítulos, a repetição fica por conta das frases ¿Qué es lo 

queme sussura el vento ao pasar?Llora el pueblo mío la muerte de um joven hombre e 

el cielo está blanco, sol blanco. No capítulo VII, o curandeiro convidado avisa a 

comunidade que Ekomo Sima pode ser a causa dos maus presságios, pois o mesmo está 

com um ferimento em uma de suas pernas que não cicatriza a meses e isso deixa sua 

família e esposa apreensivos. No VIII, a autora interrompe a linearidade da sequência 

sobre a doença de Ekomo para recordar a união de Samuel, irmão de Nnanga, e Bitomo, 

irmã se Ekomo.  

 

Coincidiendo con la atmósfera intimista, la novela está narrada en 

primera persona, con numerosos raccontos desordenados 

cronológicamente, a propósito. Esta técnica crea una narración 

subjetiva que se desarrolla en la memoria del personaje narrador, 

Nnanga, donde el tiempo no necesariamente coincide con el tiempo 

real, sino que se asocia más bien a un tiempo ancestral. (SALVO, 

2003, p.148) 

 

Os capítulos IX e X não trazem essa repetição proposital. O capítulo IX está 

subdividido em cinco partes, com o intuito de explicar a origem do povo fang enquanto 

o X está subdividido em duas, a primeira dá continuidade a história dos descendentes de 

Fang Afri 
3
e a segunda ao desfecho da história. Esse recurso de subdivisão dos capítulos 

                                                           
3 Filho primogênito de Afrikara. Segundo a lenda o primeiro da etnia fang. 
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foi utilizado nos capítulos anteriores. Os últimos capítulos tratam da viagem de Nnanga 

e Ekomo em busca de tratamento para a doença desconhecida que a essa altura, já 

provoca dificuldades de locomoção, primeiro eles vão ao um curandeiro e depois para 

Ebolowa
4
 onde são atendidos por um médico americano a quem Nnanga chama de 

curandeiro branco. 

A medicina nativa e medicina moderna trazem uma divergência interna para 

Nnanga. Uma vez que, para cuidar de seu marido vítima de uma doença desconhecida 

pelo povoado, ela recorre primeiramente ao curandeiro do povoado que os aconselha a 

procurar um outo curandeiro, mais poderoso, pois acredita que sua doença tenha causas 

espirituais e apenas o mais famoso entre os curandeiros poderia ajudá-lo. 

A figura do curandeiro é frequente, pois essa figura tem uma relação identitária 

com povoado, era sempre o homem mais velho e tinha a responsabilidade de cuidar da 

saúde de toda a comunidade, era também uma espécie de conselheiro onde todas as 

questões pessoais eram tratadas com ele e caso preciso fosse, era compartilhado com 

todos. 

Nnanga e Ekomo foram até a casa do famoso curandeiro e lá ficaram por dias, 

após a negativa por parte do curandeiro, que os convida a retirassem do local. Ela 

recorre a um curandeiro branco em Ebolowa, Nnanga choca-se com o fato do médico 

precisar tocar no doente e examinar seu ferimento; na cultura fang quando uma pessoa 

está doente não se pode tocar nela ou em seu ferimento, pois não sabem o que o causou 

e isso poderia trazer má sorte para quem a tocou. Um dos momentos de maior 

perplexidade para a personagem, acontece quando o médico sugere a amputação do 

membro inferior. 

 

Ekomo levanto el clotte y mostro su llaga. El blanco le miró un rato 

después se levantó y, sentando a Ekomo sobre un asiento muy alto, lo 

examino allí. Al terminar habló en blaco y el negro tradujo: - ¿Desde 

quando tienes esto? –Hace ocho meses. Pero hace quince días que se 

abrió. - ¿Sintes dolor? – No, Sí picores. Habló el blaco y el negro 

tradujo. –Dice el blanco que hay que amputar la pierna – ¿Qué? – Que 

tiene que amputar la perna - ii No!! Dile que no se puede...Si no puede 

hacer outra cosa me marcharé.- Dice que se no te la quitan pronto 

morirás... (NSUE, 2007, p.198-199). 

 

  A citação acima descreve o momento em que o médico com o auxílio de um 

nativo que traduz sua fala, informa ao paciente e sua acompanhante que para salvar a 

                                                           
4
 Camarões (País) 
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vida de Ekomo terá que lhe cortar a perna, o que causa tamanho espanto ao casal, pois 

aquele homem de branco (médico) nada sabia a respeito de sua cultura, seus costumes e 

considerou uma afronta sem tamanho à sugestão, o que os fez irem embora rejeitando o 

tratamento.    

Entre muitas de suas particularidade, o livro tem dois tempos, o interno que é 

tempo da personagem, e o externo que é o contexto social e político em que a obra está 

inserida. No primeiro, são utilizados recursos recorrentes de flashback para o leitor 

acompanhar os pensamentos e recordações de Nnanga e suas aventuras com Samuel, 

Bitomo e Ekomo, o segundo aparece quando a tradição e modernidade, elementos 

recorrentes no escrito, gera conflitos internos para Nnanga, pois ela e os demais 

personagens vivem isolados em uma tribo e são alheios aos acontecimentos do mundo 

externo, a exemplo do uso do dinheiro para comprar comida. 

 

Junto a nossotros, al piel del árbol, se fueron sentando mujeres com 

buñuelos, papillas de maíz y otros alimentos desconocidos para mí; 

que me abrieron el apetito. Al ver que cada uno que quería tomar de 

alguno sacaba dinero, miré a Ekomo escandalizada de ver que se 

vendía la comida públicamente, y éste, después de guiñarme un ojo, 

sacó unas monedas y las dio a una de las mujeres para que nos sirviera 

buñuelos. (NSUE, 2007, p. 195). 

 

 

A citação acima descreve o momento em que Nnanga choca-se com o hábito de 

vender comida, pois em seu povoado existe uma relação quase religiosa com a comida 

que não pode ser vendida. A comida na sua cultura é trocada, presenteada e serve como 

dote feminino (na cultura fang é sempre a mulher que dá o dote) no caso de casamento. 

A comida e a música são elementos essenciais nos rituais para atrair boa sorte e nas 

festividades em geral a exemplo dos casamentos. 

 Pode-se observar a simbiose entre as culturas cristão e fang presentes no 

romance o que faz com que o leitor conheça e entenda um pouco da formação do povo 

guineano, suas lendas para criação do mundo e do homem, seus cultos e obrigações para 

com os ancestrais convivendo com o cristianismo imposto pelo colonizador. 

Conhecendo também o que segundo a autora seria a justificativa para práticas brutais 

contra pessoas albinas. 

O romance traz uma explicação cultural e religiosa que valida o rechaço, 

aviltamento e assassinato de pessoas albinas na Guiné Equatorial e em outras partes da 

África. Em um diálogo com Nnanga, Ekomo explica a sua jovem esposa a história e 



35 
 

origem das tribos que configuram o grupo étnico da Gunié Equatorial, dentre essas a de 

Afrikara
5
 que deu origem ao povo fang e a tribo Nveñ

6
 que em fang significa albino. 

 

-Sí. Los nveñ. Ése no era hijo de Afrikara. Cuentan que uma hija de 

Fang Afri tuvo relaciones con su hermano y nació Nneñ.Que como te 

habrás dado cuenta significa albino. Este hijo del pecado fue 

reconocido por sus abuelos, pero siempre como fruto de la verguenza 

y el castigo. El albino está menospreciado entre nosotros hasta hoy. 

(NSUE. 2007, p. 206). 

A discussão em torno da condição de pessoas albinas não é central no escrito, 

mas leva o leitor a uma reflexão a cerca dessa situação questionável e pouco discutida 

em uma cultura que embasa a violência em um mito, pois segundo a cultura fang a 

primeira pessoa albina teria sido fruto de uma relação adúltera e incestuosa, 

culpabilizando a mulher por ter “provocado” tal relação, o que leva a um ponto que se 

destaca na obra, que é o demérito feminino, sofrido desde os tempos de Afrikara. 

Nnanga percebe que pouca coisa mudou desde a criação do seu povo até os dias atuais, 

fazendo-a questionar primeiro a si própria e depois a Ekomo o porquê que a culpa era 

sempre das mulheres.  

Por tratar da opressão sofrida pelas mulheres fang, Ekomo é tido por estudiosos 

como o primeiro livro feminista da literatura hispano-negro-africana. Uma vez, estando 

de posse dessa informação, aplicou-se o teste de Bechel (1985) na obra Ekomo para 

analisar o quão representativo e feminista ele é. 

Criado inicialmente para obras cinematográficas, o Teste Bechdel, que recebe 

esse nome em homenagem a cartunista norte-americana Alison Bechdel. A autora 

questiona, através de três simples perguntas, se uma obra tem representação feminina ou 

não. Esse teste atualmente é usado em muitas outras artes para além do cinema, a 

exemplo da literatura.  

O teste consiste nas seguintes perguntas: A obra tem pelo menos duas mulheres 

com fala? Elas conversam uma com a outra e com outros personagens? Essa conversa 

consiste em alguma outras coisa que não seja um homem? Se a obra tem resposta 

                                                           
5 Ancestral mais importante, genitor de todas as etnias da Guiné Equatorial, seus filhos 

deram origem as tribos que por sua vez originaram as etnias a exemplo da fang. 

 
6 Segunda a lenda, a primeira pessoa albina fruto da relação adúltera e incestuosa entre 

os filhos de Afrikara.  
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positiva para essas perguntas, segundo Bechdel, é uma obra com representatividade 

feminina.   

Primeira pergunta: A obras tem pelo menos duas mulheres com fala? Sim! A 

personagem principal é uma mulher e ao longo do enredo muitas outras personagens 

ferminas, como sua mãe, cunhada Bitomo, sogra e amigas aparecem e dialogam. 

Segunda pergunta: Elas conversam uma com a outra e com outros personagens? 

Sim! Os diálogos são recorrentes, as personagem conversam entre elas e com outros 

personagens da trama, hora fingindo aceitar a condição servil que lhes eram impostas, 

hora questionando essa condição. 

Terceira pergunta: Essa conversa consiste em alguma outras coisa que não seja 

um homem? Sim! Embora converse sobre casamento e vida doméstica, os diálogos não 

se limitam a isso, a trama traz muito da cultura fang, do processo de desenvolvimento 

que o país estava passando, ainda que de forma subjetiva, e traves de flashbacks conta 

as aventuras da adolescência de Nnanga com seus familiares e amigos. 

Nnanga é a narradora e também personagem principal, embora o nome de seu 

marido tenha levado o título do livro, a obra conta a partir do ponto de vista de uma 

mulher negra jovem e africana como é seu cotidiano, seu passado, presente e suas 

descobertas com o marido Ekomo Sima. 

Em Ekomo o ser feminino não é retratado como objeto de desejo e nem o ser 

idealizado, é o sujeito falante, atuante e questionador do meio em que vive, embora 

Nnanga corrobore em parte com as crenças do povoado onde mora, quer ter o direito de 

discordar de práticas que não a apetecem. Um exemplo é o fato da mulher fang não ter 

poder de escolher sobre seu futuro conjugal, não poder escolher seu marido e passar a 

ser posse dele e de sua família após o casamento, e ainda a obrigatoriedade da 

maternidade. 

A submissão e opressão feminina são temas recorrentes na obra, Nnanga foi a 

primeira protagonista feminina e negra na literatura hispano-negro-africana, com 

desafios sociais e religiosos da contemporaneidade o que implica na representatividade 

da mulher e da mulher negra africana ali apresentada como um ser forte, determinado e 

questionador. O ser feminino na obra é retratado com força e inteligência. Nsue conta 

aos seus leitores como a mulher negra africana tem sofrido com os tabus de uma 

sociedade forjada e sustentado pelo machismo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de construção dessa pesquisa possibilitou o entendimento da 

literatura hispano-negro-africana escrita por mulheres, como instrumento de luta por 

direitos igualitários, e uma forma de resistência da cultura africana em um país 

colonizado e vítima de uma das mais longas ditaduras na África, impulsionando assim 

os debates em torno das questões de gênero, raça, arte e literatura em língua espanhola.  

O trabalho evidencia a necessidade de estudos acadêmicos que contemplem, 

valorizem e deem visibilidade as literaturas da Guiné Equatorial, especialmente as 

produzidas por mulheres, colaborando para discursões acerca do seu lugar no cenário 

literário, o que contribuirá para a promoção e interlocução futura acerca da literatura 

produzida por mulheres e mulheres negras em outras partes do mundo. 

A pesquisa contribuiu significativamente para o reconhecimento identitário, uma 

vez que mulheres negras amargam em dose dupla as desigualdades de raça e gênero, 

possibilitando também a disseminação da obra da escritora Maria Nsue Angue, uma 

mulher negra que saiu do lugar de subserviência e usou sua arte como instrumento de 

luta em prol da causa feminina. Contudo, o acesso aos seus escritos é de extrema 

dificuldade pelo fato de serem obras pouco conhecidas, fazendo com que sua aquisição 

seja exclusivamente por meio de importação, o que por sua vez gera custos altíssimos.  

 Quanto aos objetivos, a pesquisa buscou ampliar e popularizar a literatura 

hispano-negro-africana instituídas por mulheres através da análise literária, com auxílio 

do Teste Bechdel, do romance Ekomo, tido como primeiro livro feminista da Guiné 

Equatorial, evidenciando seu caráter político e sua representatividade feminina. Após 

aplicar o Teste Bechdel e verificar cada uma das repostas, pode-se afirmar que Ekomo é 

uma obra literária que tem representação feminina para além dos estereótipos da 

mocinha indefesa ou da dona de casa. Essa pesquisa ambiciona despertar o interesse em 

futuros leitores e admiradores dessa literatura singular. 
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