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                                                              INTRODUÇÃO 

 

 

I – APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O presente trabalho de investigação “O BATUQUE E A NOVA GERAÇÃO DE 

FINASON & KONBERSU SABI – Uma Abordagem Cultural e Literária”, pretende dar um 

contributo no conhecimento da cultura cabo-verdiana e à dimensão literária do Batuku, 

Finason, Sanbuna, Konbersu Sabi. Paralelamente, pretende do mesmo modo, contribuir para 

um melhor futuro para estes variantes de expressão musical cabo-verdiana.  

É por ser um estudante do Instituto Superior de Educação, um amante, cultor e 

pesquisador dos temas ligados ao “Batuque e Finason;” particularmente sobre a nova geração 

do “Finason & Konbersu Sabi” que pretendemos registar o nosso contributo nesse domíneo. 

De modo que, sentimos um forte compromisso e motivação na escolha e materialização do 

presente trabalho que venha certamente fornecer apoios nos conhecimentos destas variantes 

poéticas e musicais de Cabo Verde.  

A abordagem vem girando à volta dos seguintes Objectivos e Metodologias: 

 

I – OBJECTIVOS: 

 

 Caracterizar o Batuku, a Finason & Konbersu Sabi como elementos da manifestação 

cultural cabo-verdiana; 

 Analisar a componente literária do Batuku, da «Finason & Konbersu Sabi»; 

 Pesquisar a evolução do Batuque, «Finason & Konbersu Sabi» e as suas formas de 

expressão do antigo à Nova Geração. 

 Dar a conhecer a origem do Batuku e o desenrolar do seu ritual no período antes e pós 

a Independência Nacional Cabo-verdiana; 

 Estabelecer as relações existentes entre o Batuku, a Sanbuna, o Finason & Konbersu 

Sabi; 

  Confrontar, a nossa experiência a respeito do tema com as ideias dos vários autores e 

investigadores a respeito do “Batuku”, da Sanbuna, do Finason & Konbersu Sabi; 

 Identificar as marcas de presenças do “Batuku” nas outras ilhas do Arquipélago; 

  Analisar textos literários do “Batuku/Sanbuna & «Finason e Konbersu Sabi»; 
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   Comentar a expressão do Batuku do Antigo à Nova Geração e a sua forma de 

Preservação e Perspectivas Futuras. 

 

  

 – METODOLOGIAS: 

 

  

 

 Leitura de trabalhos produzidos no país e na diáspora sobre a cultura cabo-verdiana;  

 Leitura de textos científicos nos domínios da etnologia e antropologia cultural, 

especialmente nos domínios de recolhas e registos das tradições orais; 

 Contacto directo com os cultores tradicionais do Batuque, da Finason e do Konbersu 

sabi, existentes no interior da ilha de Santiago; 

 Recolhas de informações e comentários a respeito do tema em abordagem; 

 Tratamento das informações recolhidas através de gravadores e câmaras de 

filmagens; 

 Entrosamento das ideias recolhidas de forma informal com registos científicos das 

ideias defendidas pelos autores de nacionalidades diferentes; 

 Análises dos espectáculos realizados na ilha de Santiago; tanto nos centros urbanos 

como no interior da ilha nas localidades de: «Rincon, Txada Tosa, Bobreru, Piornal, 

Txada Leti, Santa Krus, San Dimingu, Txada Tosa, Santa Catarina, Tarrafal.» 

 

Na materialização do nosso trabalho contamos com informações compiladas por outros 

pesquisadores dos temas levadas a cabo em épocas diferentes, nomeadamente, Armando 

Napoleão, António Carlos Chelmicki, Pedro Cardoso , Baltasar Lopes, Tomé Varela, Carlos 

Felipe Gonçalves, Júlio Silvão, e entre outros. Por conseguinte, sentimos que os contributos 

desses intelectuais são importantes para quem pretenda materializar qualquer estudo sobre o 

tema que abrange o panorama da música tradicional e cultural cabo-verdiana, uma vez que 

deixam transparecer nos registos aspectos que dão conta de um verdadeiro percurso da nossa 

tradição musical e cultural.como é o caso do Batuku e Finason. 

Convém realçar, que as fontes das informações não são abundantes para quem pretende ir 

mais longe nessa matéria. E o nosso trabalho vem abarcar uma vertente teórica apoiada nas 

pesquisas bibliográficas e uma vertente prática baseada nas recolhas feitas dentro dos terreiros 
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do Batuque e em espectáculos como é o caso da Finason de Nha Nasia Gomi apanhada em 

espectáculos do Grupo Musical – Ferro&Gaita.  

 

Ainda, usamos como procedimento metodológico consulta e anàlise das bibliografias e 

de outras documentações análogas e ainda fomos a par de um árduo trabalho de campo 

baseando em conversas simples e entrevistas informais às pessoas experientes e que se 

interessam pelo Batuque, tanto do interior de Santiago como da cidade da Praia.  

 

Na compilação do presente trabalho achamos necessário usar ALUPEC (Alfabeto 

Unificado para Escrita do Crioulo) na recolha, tratamento dos dados, escritas de textos, e uso 

do português no tratamento e registo de dados.  

No decorrer da investigação e contacto com alguns trabalhos e ideias defendidos sobre o 

nosso objecto do estudo, vimos que é necessário e pertinente o tema que escolhemos e ainda, 

que é necessário que cidadãos nacionais e estudantes outros como nós se preocupem em 

desenvolver temas do género, uma vez que o percurso que a nossa música e cultura hoje 

atravessa exige. Percurso este, que culmina e integra ao grau da universalidade e maturidade 

cultural apresentada e centrada na assimilação de estilos internacionais; de ritmos e arranjos 

estranhos e alheios ao nosso percurso musical, tradicional e habitual.  

Convém destacar que a materialização basea fortemente na nossa experiência enquanto 

cultor a orientador dos grupos de espectáculos nesse domínio e elege para a realização deste 

trabalho uma metologia a que consideramos melhor, polissémica, dialética e aberta, que se 

confronta com registos de: Textos Literários, Històrias Contadas e Registadas, Vivências 

Sociais, Experiências Ganhadas no Território Cabo-verdiano e na Nossa Mùsica etc.  

O presente trabalho, no contexto da mùsica de Cabo Verde aparece em abordagem como 

um sistema ou, e ao mesmo tempo, como um conjunto de sistemas num todo referencial em 

tentamos conceitoalizar. Sendo a mùsica por natureza um processo dialéctico, vem neste 

trabalho a ser considerado não como expressão esteticamente organizada, mas sim, como 

manifestação de elementos de tensão em constante actividade de fruição.  

Finalmente, alertamos que este trabalho de recolha, venha a servir não como um 

produto acabado mas sim um valioso contributo no estudo e divulgação dos tememas ligados 

ao Batuque enquanto componente importante no processo do enriquecimento e expansão da 

nossa cultura, musical e literária; um trabalho de que intencionalmente venha a servir ainda 

não só a comunidade científica no pais, mas, de uma forma geral, estender a todos os que 
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pretendem de um modo qualquer ter um melhor conhecimento nessa matéria. Por ser o 

Batuque por ventura «a forma de música tradicional que mais define as nossas raízes
1
.» 

 

 

 

                                                 
1
 GONÇALVES, Carlos – «Kap Verd Band» in Descoberta das ilhas de cabo Verde, Praia, Arquivo Histórico 

Nacional, 1998, pp. 177-184. 
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1. O BATUQUE NO CONTEXCTO DA MÚSICA CABO-VERDIANA 

 

 

1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E CULTURAL DO BATUQUE 

 

O homem como um ser antropológico e cultural tem que possuir necessariamente no 

seu processo de formação e inserção social, a vertente musical. Carlos Gonçalves (2006) 

afirma que (qualquer realidade antropológico – cultural tem de possuir a vertente musical e 

que o contrário é inimaginável). Nesse seguimento, (o Batuque tem funcionado até hoje como 

veiculo de manifestação e denuncia das formas de vida levada pelo homem cabo-verdiano 

desde há muitos séculos (…) não havia de constituir excepção).
2
 É verdade, uma vez que é o 

resultado das confluências culturais que veio definir ao homem cabo-verdiano uma cultura 

que lhe é própria e com o pendor para a música. O Batuque desde a ocupação humana das 

ilhas e da subsequente miscegenação das culturas (branca e negra) em presença tem aparecido 

como música do negro e mais tarde a música cabo-verdiana e herdeiro desse processo. 

 

 Ilha de Santiago no contexto Geográfico e Cultural 

 

O Batuque na sua realidade geográfica e histórica cabo-verdiana nasceu na ilha de 

Santiago, num arquipélago de dez ilhas situadas no Oceano Atlântico acerca de 500 km da 

Costa Ocidental africana. 

 

Estas ilhas, segundo reza-nos a história, foram achadas pelos navegadores portugueses 

em 1460, com a chegada destes, ao que tudo indica, elas eram desertas e não ofereciam 

grandes atractivos que encorajassem a fixação da população europeia. Por conseguinte, houve 

a necessidade do uso da população negra, vinda sobretudo na categoria de escravo, no 

povoamento e colonização do arquipélago. 

 

A ilha de Santiago localizada geograficamente no grupo de Sotavento foi uma das 

primeiras a ser encontrada, e pelas melhores condições ecológicas que despunha foi uma das 

primeiras a ser povoada em 1462. A sua organização administrativa passou pela divisão do 

território em duas capitanias: do Norte com sede em Alcatrazes e do Sul com sede em Ribeira 

Grande, actual Cidade Velha.  

                                                 
2
 GONÇALVES, Carlos – «Kap Verd Band» in Descoberta das ilhas de cabo Verde. 
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A capitania do Sul com sede na Ribeira Grande (Cidade Velha) foi administrada por 

António da Noli. Uma cidade portuária que em pouco tempo veio a transformar-se num 

importante entreposto do comércio triangular de escravos que se implantou entre Europa, 

África e Brasil. 

 

A ilha de Santiago além de ser a maior ilha do arquipélago, enquadra-se entre as que 

ofereciam melhores condições para o desenvolvimento agro-pecuário. As primeiras tentativas 

de exploração do solo basearam-se na recolecção do algodão, da urzela e criação do gado; em 

especial o gado caprino. Mas, a sua verdadeira exploração agrícola só viria a efectivar-se com 

a decadência da Ribeira Grande, tendo sido implantado no interior da ilha o sistema de 

grandes explorações (Morgadios e Capelas), sustentados pela mão-de-obra escrava vinda da 

Africa.  

 

Sendo a ilha mais importante do ponto de vista agrícola e pioneira na colonização do 

arquipélago, dela saíram homens para a colonização das restantes ilhas do arquipélago. É 

importante frisar que sobre a sua ocupação humana os negros africanos prevaleceram sempre 

como o grupo maioritário em relação aos brancos europeus, mas totalmente dominado pelo 

grupo minoritário que lhes impunham leis, ordens e castigos severos.  

 

Deste modo as diferenças culturais agudizaram a ponto de constituir um forte 

obstáculo, e graças a acção da Igreja, que ministrava aos escravos que aportavam na ilha o  

ensino da língua portuguesa e os ensinamentos do cristianismo, fazendo assim, estreitar os 

contactos culturais entre os dois povos. E dessa fusão étnico e cultural começaram então a ser 

forjados os traços que são característicos e específicos observáveis até hoje no homem cabo-

verdiano. 

 

Contudo, é também necessário esclarecer que nas condições em que a cultura cabo-

verdiana foi gerada, tanto a cultura africana como a dos europeus, respeitando as suas 

peculiaridades etnográficas, socio-económicas e politicas foram transformados num espaço 

único (Cabo-Verde) em virtude de diversas condições que ambas eram lhes estranhas; 

emergindo uma nova sociedade escravocrata, com uma cultura inteiramente pura mas 

desvirtuada pela escravidão. Acrescentamos ainda, que é a assombração provocada pela 

cultura da raça branca que fez com que as culturas dos negros sofressem um brusco entrave 

no seu processo evolutivo, tornando-se custoso a sua evolução. Porém, esta é a razão que faz 
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acreditar que é pela capacidade de resistência e de reelaboração das duas culturas em presença 

que fez com que temos nos nossos dias várias reminiscências das culturas africanas, e no que 

respeita as marcas culturais africanas presentes no nosso arquipélago, a ilha de Santiago 

constitui um caso particular no quadro histórico e cultural das ilhas de cabo verde. 

 

A ilha de Santiago em termos socio-culturais é sem dúvida a mais africana em todo o 

arquipélago, ilustra Elisa Andrade : « Ainda que as populações arrancadasd da Africa, tenham 

sido desenraizada, e indiscriminadamente espalhadas pelas diferentes ilhas de cabo Verde, 

trouxeram com elas um conjunto de valores culturais (...): a tabanca, …; o batuque, cujo 

balancear das ancas é ritmado pelo bater das mãos sobre um almofado que as mulheres 

apertam fortemente o pano entre as coxas (...) o esforço da tarefa quotidiana entregue as 

mulheres, enquanto os homens, terminados os trabalhos de sementeira
3
,..»  

 

Exige então concretizar que a música cabo-verdiana em específica o Batuque tem 

ganhado «corpus» a partir das formas culturais históricas de expressão herdada. Na dinâmica 

da nossa música temos «um povo em cujo no quotidiano da música, sempre teve peso; 

abarcando a totalidade das circunstancias da vida, da fome á fartura, da partida ao regresso, do 

lirismo á depressão, da alegria á tristeza, da dor à euforia, da morte à vida, da religiosidade ao 

senso da eternidade. Enfim
4
…» e é por isso que o Batuque sem que seja intencional começou 

desde, a origem do povo destas ilhas a retratar temas, assuntos e aspectos que identificam ás 

facetas da realidade do povo das ilhas de Cabo Verde.  

                                                 
3
  As ihas de Cabo verde da descoberta à Independência Nacional (1460 – 1975), p.52. 

4
  ARQUIVO HIS´TÓRICO NACIONAL – I encontro de Música Nacional Cabo-verdiana 
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II – O BATUQUE E FINASON DO PRIMÓRDIO À INDEPENDÊNCIA NACIONAL 

CABOVERDIANA  
 

2.1 – Origem, Definição e Ritual   

 

O Batuque é provavelmente uma das primeiras formas de música e dança a aparecer 

em Cabo verde, tratando-se da mais antiga expressão cultural. Podemos situar a sua 

introdução no nosso arquipélago, pelos negros africanos, nos primórdios do seu povoamento. 

  

José Carlos Conrado de Chelmiki (1841), assinala que esta manifestação ocorre em 

situações de festas ou em qualquer outras manifestações culturais a que acham necessárias 

dando a seguinte descrição «toda esta negraria senta-se em circulo numa casa ou à porta, e no 

meio entra a balhadeira, vestida à moda do país, largando somente o pano dos ombros e 

apertando bem à cintura. O coro commeça mui lentamente suas cantigas, graduando e ora 

cantando com certa languidez ora gritando apressadamente; todos acompanham ao tacto 

batendo, batendo com as palmas das mãos nas pernas.
5
» 

 

Armando Napoleão Fernandes numa descrição que se situa entre os anos 30 a 40 do 

século XX, dada pelo seu avô diz que:“Batuque é uma cantilena acompanhada de cimboa, que 

canta, soluça, geme e chora, conforme o canto da viola que se depenica, e o chabeta que segue 

o ritmo, ora brando, ora cadenciado, ora forte e repicado, acompanhando a cadência da 

(Finason, seguido do torno)”.
6
   

O Batuque foi hostilizado pela administração portuguesa e pela Igreja por ser 

considerado «africano», e durante a política implantada pelo primeiro Estado, essa 

perseguição foi ainda mais forte.  

Dulce Almada, define Batuque como sendo uma variante do ritmo de San Jon e 

assegura que esta teoria tem a sua razão de ser na medida em que o Batuque, inicialmente de 

ritmo binário em que no Brasil manteve-se até hoje, num compasso binário simples de dois 

por quatro, transformou-se no mesmo Ritmo de San Jon que é o compasso composto de seis 

                                                 
5
 In corografia baboverdiana ou descrição geográfico-histórica da província das ilhas de cabo Verde e Guiné, 

editada entre 1841 e 1843, 2 tomos. 
6
 FERNANDES, Armando N. – O Dialecto Crioulo : Lexico do Dialecto Crioulo do Arquipelago de cabo Verde, 

S.Vicente, Gráfica do Mindelo Lda., [s.d.] 
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por oito. Pois, são compassos correspondentes a que cada compasso simples corresponde a 

um compasso composto e vice-versa.  

 

Batuque chegou a ser proibido nos centros urbanos, e chegou a estar decadente a partir 

dos anos 50. Antigamente, o Batuque revestia-se de um significado social muito forte. Era 

praticado em dias de Santo, em certas ocasiões cerimoniais, em festas, antes e durante os 

casamentos. Há estudiosos que supõem que os movimentos de dança do Batuque evocam o 

acto sexual, e o objectivo seria promover a fertilidade da noiva. 

Pela natureza folclórica que o Batuque ainda presente na ilha de Santiago apresenta, 

pode-se deduzir que o mesmo perdeu muitos traços do Batuque africano, cujas danças 

envolviam sistemas culturais e hidrofóbicos, como meios de expressão, tentando atingir as 

forças demiúrgicas propiciatórias. Tal facto, não descarta a hipótese de o mesmo ter sido um 

ritual ou parte de rituais de iniciação para a vida sexual, pode estar latente na dança do torno, 

isso se levarmos em conta que os Batuques de carácter folclórico, onde se desenvolvem 

danças e toques de instrumentos musicais,  muitas vezes dão origem as situações lascivas, 

quase bacanais dos remotos cultos fálicos. 

A perda de muitos traços genuínos do Batuque africano tem a sua razão de ser uma 

vez que a escravatura implantada nas ilhas funcionou como um poderoso meio de 

desculturação e despersonalização dos homens negros africanos e , por conseguinte, os seus 

valores culturais tiveram de sofrer uma nova reelaboração e foram incorporando elementos 

novos que desdobram-se em complexos naturais expressos sob diversas formas. Mas, é por 

isso o Batuque cabo-verdiano tem um carimbo cultural que lhe é próprio mas que liga ao 

continente africano. 

 

Segundo Fladimir Monteiro, « les marques africaines resten les principales 

caractéristique de ces genres: un rytme euphorique, les moviment saccadés du corps, 

l'orchestration basé sur les voix rappelant celles des griots, et les percussions 
7
». Carlos 

Gonçalves (2006) complementa a ideia citada afirmando ainda que isso deve a “existência no 

Batuque de vários resquícios de elementos essenciais da música africana, como: o improviso 

(na música e nos versos) e poliritimia.”
8
 

 

                                                 
7
 In les Marques du Cap-vert p.52 

8
 Idem. 
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No respeitante à existencia do Ritual do Batuque e sua possível difusão pelas outras 

ilhas, Baltazar Lopes levanta a hipótese de o Batuque ter existido também nas demais ilhas do 

arquipélago. Esta suposição é reforçada quando João Lopes Filhos na medida em que refere à 

presença da Cimboa nas ilhas de Santo Antão, S. Nicolau, Fogo e Maio, Ilhas de povoamento 

mais antigo, sabendo que este instrumento musical que ainda Baltazar Lopes supõe ser de 

origem sudanesa, em Santiago encontra (va) – se estritamente ligado às festividades do 

Batuque. 

 As suposições levantadas a respeito desse instrumento despertam levantar as 

seguintes questões: Se realmente o Batuque existiu nestas ilhas, ou ainda, se na verdade tem 

existido, porque é que nelas não se conservou até aos nossos dias? Se existiu e depois 

desapareceu, que factores teriam contribuído para o seu desaparecimento? A que festas ou 

cerimonias estaria associado ? Teria diferenças com o que sempre existiu e existe na ilha de 

Santiago ? Ainda, a aludida presença da cimboa nas outras ilhas estaria de facto ligada às 

festividades do Batuque ? Logicamente que várias outras interrogações poderiam ser levadas 

sobre estes e outros aspectos que ainda têm sido mistério nos estudos até então realizados 

sobre a matéria. Advertimos, no entanto, que as suas respostas só poderão ser dadas com uma 

pesquisa mais aprofundada, que por ora ultrapassa as aspirações deste trabalho. 

 

Na fase Antes da Independencia aos nossos dias, o Batuque arrastou com ele marcas 

vivas da colonização, aspectos que leva a confirmar a sua arigem em Cabo Verde na ilha de 

Santiago, porque foi nesta ilha que se acentuou as bases da escravatura, impedindo a evolução 

do Batuque como herança cultural negra. É certo, que os negros africanos sentiam-se 

impedidos pelos seus senhores brancos numa dedicação saudável a esta variante cultural, 

como forma de evitar a sua afirmação e de outras expressões culturais filhas vindas do 

continente africano, consideradas pelos colonizadores, na sua visão eurocêntrica da cultura, 

própria de gentes incivilizadas ou de culturas inferiores. 

 

Na época antes da Independência Nacional, não é só o Batuque que sofreu represalhas, 

mas sim, todas as manifestações estranhas à cultura do colonizador europeu. Pois, os 

colonizadores têm constituidos uma imposição cultural europeia sobre a maioria africana, e 

em todo o processo de colonização. Assim, os colonizadores têm decretados alguns meios 

considerados legais para as proibições das manifestações culturais, como se pode constar no 

B.O. de 7 de Março de 1866, através do qual o administrador do concelho da Praia, José 

Gabriel Cordeiro, «faz saber a todas as pessoas aquém o conhecimento deste pertencer, que 
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sendo os denominados Batuques um divertimento que se opõe à civilização actual do século, 

por ser altamente incómodo, offensivo da boa moral, perturbador da ordem e tranquilidade 

pública, que tanto convêm manter, e sendo de toda a conveniência social reprimir de uma vez 

para sempre aquelles, na maior parte praticados por escravos, libertos e semelhantes, tanto 

porque tal divertimento do povo menos civilizado, narbonês que seja presenciado por pessoas 

honestas e de bom costumes, aos quase chamaria ao campo da imoralidade e da embriaguez ; 

como porque incomoda os habitantes pacíficos que se querem entregar durante a noite ao 

repouso e sossego em suas habitações ; o que lhes não é fácil conseguir, e que por vezes tem 

dado causa a inúmeras queixas. Por todos estes motivos e fundado no que dispõe o artigo 

249.°, Nº 18, do código administrativo, determino : 

 1°-Que desta data em diante ficam proibido o batuque em toda a área desta cidade ; 

 

 2°-Que as pessoas que forem encontradas em flagrante do disposto, serão presas e 

entregues ao poder judicial para serem processadas como desobedientes aos mandados da 

autoridade pública nos termos do artigo 188.° Do Código Penal ». É importante salientar que 

este decreto não foi o único instrumento usado no sentido de reprimir e sufocar as 

manifestações culturais presentes nas ilhas, mas, directamente à população dominada, os 

negros. Por conseguinte, houve outras formas de repressão que se estendem a outras variantes 

culturais como a Tabanca, o género musical Funaná e a Língua Crioula. E em relação a esta 

última dita desta forma, o artigo 11° do decreto de 1849 diz que  “na escola só é permitido 

falar português; o dialecto crioulo é absolutamente proibido” 
9
. 

 

Consideramos estas medidas, um entrave a evolução do Batuque e outras 

manifestações culturais vigente. Sorte é que mesmo assim o Batuque teve de prosseguir. Uma 

vez que, se por um lado o citado decreto restringia-se apenas aos arredores da cidade da praia, 

por outro restavam as regiões do interior da ilha de Santiago, aonde a maioria da população 

vivia distante e longe dos governantes onde ali praticavam o Batuque como forma de diversão 

e animação nas festas e em simples noites depois das tarefas diárias.  

 

Ainda sobre a repressão do batuque, Nha Násia Gomi diz que casou em 1959 e o 

batuque estava proibido desde 1941, por imposição da igreja católica e os catequistas eram 

                                                 
9
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instruídos a denunciar os praticantes dessa manifestação e (…) os padres recusavam-se a casar 

as pessoas a quem se cantava o batuque
10

». 

 

 Associada ao colonialismo, o Batuque existiu também no Brasil, através da ida dos 

escravos, em que é executado num ritmo de tempo binário mas de divisão ternária, marcada 

pela percussão das 'txabetas e palmas,‘ acompanhado pela Cimboa monocórdica, às quais se 

juntam o canto e a dança. 

 

 

2.2 – Os Componentes  do Batuque 

 

Num ambiente que se integrava essencialmente mulheres numa ocasião eleita para 

a realização, inicia a sessão do Batuque. Para se compreender bem esse ritual, 

passamos a descrever a articulação das diferentes fases que o compõe: 

 Finason – É uma melopeia que consiste num encadeamento de provérbios ou 

assuntos do quotidiano, declamados, com inflexões vocais, no ritmo de 

Batuque, quase sempre improvisada no momento e normalmente cantada por 

uma mulher. Esses improvisos podem arrastar-se durante horas. Finason é o 

canto sigilo porque começa ou termina o Batuque trazendo a baila qualquer 

motivo alegórico, o prelùdio acompanhado de viola ou cimboa, solo que 

prossegue no decorrer do Batuque acompanhado em surdina pela chabeta.   

Sobre Finason, advertimos que existe uma certa controvérsia nos estudos até então 

realizados, havendo estudiosos que a considera a parte introdutória do Batuque, outros a sua 

parte final e outros ainda que a defendem como sendo um género musical diferente do 

Batuque. 

 

 Txabeta – é  a parte principal do batuque, que consiste em bater as palmas sobre 

uma redondilha que se tem entre as pernas, de modo a produzir um som cavo 

tum tum, seguido de palmas com mãos ambas no ar, num ritmo desordenado 

mas simétrico em conjunto. 

                                                 
10
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 Torno – é a dança do batuque que consiste no saracotear com as nádegas, em 

simulação do acto sexual. 

 

  «Tereru» – é o cenário, em que pode ser quintal de uma casa ou outro espaço 

apropriado, onde decorrem as sessões de Batuque. As pessoas que dele fazem 

parte, são mulheres na sua maioria, organizadas em forma circular, ou em 

semicírculo, sentadas em cadeiras ou em outros objectos improvisados como 

assentos. 

 

 Profeta ou Cantadeira – individuo quase sempre do sexo feminino que inicia e 

comanda o Batuque. 

 

 O Som do Cimboa11: é som de um instrumento de uma só corda de crina, 

formado de uma cabaça com um tampo de pele de animais, tende um só braço 

de característica menos flexível, facilitando a tiragem de notas desde o agudo ao 

grave. Este instrumento sem ser ligado a nenhum tipo de aparelho emproficador 

produz som vibrante acompanhado da «Txabeta». 

 

 

2.3 – Como Decorria uma Sessão de Batuque ? 
 

Os terreiros onde decorriam as sessões de Batuque eram compostos por quatro 

categorias de elementos: a (s) solista (s), os elementos do coro, a (s) dançarina (s) e o público 

assistente. Os cenários onde decorriam as sessões são organizados em forma circular ou, em 

semicírculo, para facilitar a comunicação entre seus elementos. Em relação às dançarinas, o 

terreiro era organizado de modo que estas, na altura de introduzir a dança, ficam posicionadas 

na zona central. 

 

Nas mesmas sessões do Batuque encontrávamos Sanbuna e Finason. A respeito das 

cantigas da «Finason» e as da Sanbuna pode-se facilmente concluir, que antes, pelas próprias 

características que as mesmas assumem, constata-se, que a dança do torno é mais própria e 

adequada para as cantigas de Sanbuna do que Finason. 
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Numa descrição do como decorria uma sessão do Batuque no passado, datada do 

século XIX foi-nos deixada por Francisco Travassos Valdez  (1864) que: “ ...O batuque, era 

dirigida por uma taluda e engraçada moça, que em voz alta marcava as novas da época e 

publicitava a figura da mulher e sua posição dentro do Batuque”.  

 

 O terreiro tinha a mesma configuração do que temos hoje. Começa por formar um 

meio círculo a cada extremidade da sala, ficando a «directora» ou marcadora no centro, 

depois de se juntar todos, e formar um “grand rond”, cantando e dançando em roda da moça 

e inicia-se o torno
12

». Nessa etapa, compunha-se a música de flautas, violas, rabecas e do 

tom-tom ou Batuque, que é espécie de tambor que dá o nome à dança.  

 

Numa conversa informal com o artista muito antigo e nosso amigo, Ntoni Denti d`Oru 

registamos, que antes, numa sessão do Batuque acompanhada pela viola ou pela cimboa, a 

batucadeira solista, posicionava de pé ou sentada, entoava a cantiga e os outros elementos, 

sentados, elaboravam lentamente os ritmos da txabeta com o bater das palmas das mãos em 

panos enrolados e presos entre as coxas, e respondiam em coro repetindo, geralmente, os 

mesmos versos entoados pela solista. Ainda diz, que alguns desses elementos podiam apenas 

bater palmas e uma das bailarinas com o pano nas mãos, levantava no terreiro e simulava os 

primeiros passos de torno. O andamento dos ritmos da «txabeta» ia se progredindo e na altura 

do clímax a bailarina, já de pano à cintura, remexia as nádegas freneticamente em seu modo 

de dizer “Ta Finka Tornu Sen Konta.” Disse ainda, que o Torno era proibido pelos 

catiquistos e pessoas da igreja devido a forma provocante como é até hoje dançado e Além do 

mais, porque as sessões ocorriam na maioria das vezes à noite e “banhadas” pelo grogue. 

 

Quanto aos Temas tratados, nos versos das canções encontravam-se expressas 

temáticas diversas, abordando temas sobre simples brincadeiras; reflexões sobre a existência; 

os quotidianos; as aventuras amorosas e as religiosas; a fome; a emigração; as sátiras e críticas 

os acontecimentos da vida pessoal ou social; entre outros.  

 

 

 

                                                 
12

 In Kab Verd Band de GONÇALVES, Carlos Filipe – Autor e IAHN.  

 



         22 

Referimos algumas figuras proeminentes do Batuque como: Nha Násia Gomi, Nha 

Bibinha Cabral, Nha Gida Mendi, Ntoni Denti D’oru, Nha Kumazinha Mendi, Nha 

Leopoldina Mendi, Nha Mita Prera etc. de entre mortos e vivos. 
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                     III – O BATUQUE E FINASON NO PERÍODO 

                         PÓS – INDEPENDÊNCIA NACIONAL 

 
3.1 – Ressurgimento e Inovação 

 

Com a independência de Cabo Verde em 1975 o governo mostrou-se preocupado em 

valorizar, reafirmar e fazer ressurgir todas as manifestações culturais existentes no país e dar 

vida aos que morreram e foram marginalizadas e censuradas pelo governo colonial, 

sobretudo, com a criação da Direcção Geral da Cultura de Cabo Verde em meados de 1979. 

Ainda, Com a Independência Nacional de Cabo Verde garantido, a liberdade de manifestação 

e de expressão cultural através do aparecimento de uma imprensa puramente Cabo – verdiana 

ganhou nova dinâmica. E as manifestações culturais vigentes no arquipélago sobretudo 

Batuque e Tabanca viriam a ganhar força propícia para a sua expansão e desenvolvimento. 

Outra novidade é que, depois da Independência Nacional houve um interesse em fazer 

ressurgir certos géneros musicais e consequentemente, novos artistas com especial interesse 

para o Batuque. Mas, é nos anos 90 que o Batuque teve um verdadeiro renascimento, com 

jovens compositores tais como: Orlando Pantera, Tcheka, Vadú, Bino, Ferro & gaita, Lura, 

Mayra Andrade, Nancy, Vieira etc. fazendo trabalhos de pesquisa e concedendo uma nova 

forma ao Batuque. 

As pesquisas feitas sobre a dinâmica do Batuque nesta altura, deram-nos conta de que 

a primeira preocupação a nível cultural dos nossos dirigentes do país foi a criação de medidas 

que salvaguardassem, recuperassem e divulgassem as manifestações nculturais principalmente 

aquelas que tinham sido marginalizadas pelo governo colonial.  

  De acordo com o estipulado no artigo 16. ° Da actual Constituição da República de 

Cabo Verde torna imperativo e fundamental o estado criar e promover as condições 

favoráveis à salvaguarda da identidade fundamental, como suporte da consciência e dignidade 

nacional, como factor estimulante de desenvolvimento harmonioso da sociedade. O Estado 

preserva, defende e valoriza o património cultural do povo cabo-verdiano. 

O Batuque e a Tabanca apesar de não pertencer restritamente sequências de 

festividades idênticas, depois da independência nacional tiveram – se a e funcionar até um 

certo tempo ligados. Em Boa – Entradinha do Concelho de Santa Catarina, a Senhora Maria 

Borges de 104 anos, informou-nos que chegou a um tempo em que muitos Reis – de Tabanca 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Orlando_Pantera&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tcheka&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vad%C3%BA&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lura
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mayra_Andrade&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_Vieira&action=edit
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não se admitiam nas suas festividades, tipo de animação alguns que não seja Batuque. 

Consequentemente, o Batuque junto da Tabanca foi alargando o seu espaço de expressão 

nessa época. Isto é, saiu para fora dos terreiros das casas ou melhor “di ponta podjal y Rubera 

di fora santiagu’’ para chegar livremente aos centros urbanos e aos palcos e festividades de 

luxo. Nessa época pós - Independência, o Batuku e Finason passaram a ser uma manifestação 

livre, de nome e culturalmente passaram a animar os centros culturais das cidades, cativando 

nacionais e estrangeiros, alertando – os para o interesse a um Cabo Verde livre. 

 

Com a conquista de um novo espaço por parte do Batuque, muitas mudanças 

ocorreram na sua essência e na sua forma de manifestação, com introdução de novas ideias e 

instrumentos, fazendo-o ser diferente do antigo. Nessa ordem, essas mudanças, fizeram até 

muita gente acreditar que esteja em via de extinção, por ter afastado da sua raiz e do modo em 

que era praticado na fase antes da independência. Nha Nasia Gomi afirma que hoje só se 

Batuca por dinheiro e que no seu tempo era diferente “Mi N podi fla nhôs ma mi N ka konxi 

dinheru na nha tenpu y ti ki gosi N ka podi Batuka mas …
13

”pois, Ela refere um outro eixo de 

mudança que é o “batuka pa dinheru”, acrescentando ainda outras mudanças ocorridas em 

relação aos instrumentos de acompanhamento por exemplo, “Drams” e Bateria em 

substituição a txabeta. E, no que conserne a «Txabeta» já não sãosomente sacos de plásticos, 

mas sim, materiais feitos de esponjas e napa como forma de se obter uma sonoridade mais 

forte e de melhor qualidade. Ainda, Nesta época verifica-se ainda uma certa tentativa de 

introdução da instrumentação electrónica na orquestração musical do Batuque, entrando numa 

fase em que começaram a vislumbrar-se nitidamente algumas tendências para a sua 

estilização. 

Essas mudanças, a nível do cenário e dos instrumentos musicais, que teve como pano 

de fundo a mudança de regime político, facilitaram também a introdução de novos brilhos, 

nas canções. Portanto, se anteriormente estes diziam respeito essencialmente às temáticas 

tradicionais. Após a Independência Nacional a mensagem transmitida passou atender as 

conformidades sociais e contexto político diferernte que se vive.  
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3.2 – A Ostentação do Batuque Numa Nova Geração. Reflexão Crítica que 

Visa Mudanças e Perspectivas. 
 

O período da abertura política que ocorreu em Cabo Verde a 13 de Janeiro de 1990 em 

que se verifica a mudança do regime politico, fez com que o Batuque comece a aparecer 

frequentemente associado às campanhas eleitorais, revelando-se como um importante meio de 

persuasão pública e de difusão da mensagem política. Nos versos das canções dos grupos de 

Batuque que eram convidados a participar veiculam-se mensagem politica que enaltece ou 

denegride os partidos e os candidatos que concorriam aos cargos políticos. Aspecto 

considerado negativo para uma variante musical que é cultural. Os versos que se seguem 

elucidam claramente: Ma mamadoris ma ka ta mama mas/ma mamadobris ma ka ta mama 

mas/es ponu karga/es danu di pó/es ponu rabique rabu dja ka kiria frida/MPD ma jda pasa 

frenti/ma mamadoris ma ka ta mama mas…/
14

 Por outro lado pode ser considerado benéfico, 

uma vez que o Batuque passou a gozar de maior divulgação e aceitação nos meios urbanos 

onde outrora fora proibido e onde a sua visita era sempre debaixo de signo de insegurança. 

Mas mesmo assim, como consequencia negativa, começaria a perder àquele que era 

praticamente a sua essência, a sua função social e forma de manifestacão, fazendo-o ficar 

progressivamente a tornar-se mais pobres. 

 

Observando o estado do Batuque actualmente numa sociedade de grandes mudanças, 

económicas, sociais, políticas, religiosa, culturais e ideológicas, adicionadas aos processos de 

aculturação, de globalização e das influências culturais externas que constantemente nos 

moldam, observamos, claramente que houve mudanças profundas nessa modalidade cultural, 

e perda das características consideradas primitivas e originais herdadas ao longo dos anos. 

 

 Porém, é certo que, Logo após a Independência Nacional o Batuque tem beneficiado 

de um certo desenvolvimento e prestígio. Actualmente é notável que se realizam menos as 

sessões do Batuque ou esclarecendo melhor, deixou de ser prática corrente do dia – a – dia 

para passar a ser em muitos casos um simples “Ganha-Pão”. Deixou de ser visto como uma 

simples actividades do passa-tempo.  

É necessário frisar ainda, que nos nossos dias o Batuque, enquanto manifestação 

cultural considerado em alguns casos do palco, raras vezes se nota a sua ocorrência em pendor 

espontâneo como antigamente ou ainda, a presença das partes destintas que a constitui. Por 
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exemplo, a Finason, quase não aparece e só se verifica a presença da parte dançante que é a 

Sanbuna num modo simplificado.  Segundo Nhu Ntoni Denti D’oro tal facto deve-se à 

geração actual em que os cultores do Batuque não têm experiências de vida necessárias para 

criar Finason, uma vez que a improvisação dos versos implica conhecer e vivenciar muitas e 

variadas situações, que vão constituir os temas nelas abordados. São todos esses aspectos 

salientados que constituem os indícios que leva a alguns dos nossos estudiosos, músicos e 

outras personalidades a considerar que o Batuque hoje é uma manifestação cultural em via de 

extinção. Facto que consideramos negativo. Mas, tendo consciência do facto, o que se deve 

fazer, é uma persistência e apego à tradição e um orgulho nos processos de resgatar o que é 

culturalmente nosso. 

 

Uma das perspectivas a que consideramos boas no quadro das estratégias que facilitam 

o reafirmar do Batuque é criar mecanismos que visa sensibilizar os cultores deste estilo e 

faze-los entender que a cultura manifesta-se por gosto, por espírito de nacionalidade e 

identidade cultural, sem interesses em tirar aproveitos que sejam financeiros; uma vez que os 

ganhos no âmbito cultural possíveis de outra natureza. Ganhos esses, que têm um carácter 

abrangente e incontornável sobretudo na questão da valorização humana dentro da tradição 

aque pertence.  

Outra perspectiva a que achamos pertenente registar nessa ordem de ideia é criação  de 

condições que promovem e estimulam os cultores e investigadores nessa área através de 

patrocínios, criação de espaços para espectéculos e ensaios; formação cultural aos grupos de 

Batuque; ajudar na realização de gravações discográficas; enfim, mais incentivos por parte do 

governo e ONG em matéria de uma manifestação que leva à uma prática cultural espontânea e 

frequente do Batuque e outras manifestações culturais que o abarcam; levar o Batuque às 

escolas por exemplo, onde se possa semear nos mais novos as experiências e insentivos.  

Ainda, no quadro das perspectivas para revitalização do Batuque na nova geração, 

sugerimos criação de rede de cooperação do nosso estado com o dos países onde as condições 

são consideradas melhores.  

Neste aspecto, seria ideal ressaltar que a falta de apoio para investigação e gravação 

que os artistas de Cabo Verde vêm sofrendo são grandes obustàculos.   

 

 

 

 



         27 

3.3 – O Batuque como Género Musical e Dança: 
 

Como género musical e dança, o Batuque caracteriza-se por ter um andamento num 

compasso Binário, e tradicionalmente é apenas melódico, isto é, ser apenas cantado, sem 

acompanhamento polifónico. Comparado com os outros géneros musicais de Cabo Verde, o 

Batuque estrutura-se em canto-resposta, e é o único que apresenta uma polirritmia. De facto, 

analisando o ritmo, descobre-se que o mesmo é uma sobreposição de um ritmo de 3 (três) 

tempos sobre um ritmo de 2 (dois) tempos. 

Na sua forma tradicional, o Batuque organiza-se como se fosse um crescendo 

orquestral. Tem dois movimentos (se é que se pode chamá-los assim). Antigamente, o 

Batuque começava com uma introdução da cimboa, que fornecia a linha melódica base. Hoje 

em dia, o uso deste instrumento está praticamente extinto e aparece o primeiro movimento 

que é chamado em crioulo, de galion. Neste movimento, uma das executantes chamadas 

«batukaderas», efectua-se um batimento polirrítmico, enquanto que as restantes executantes 

efectuam um batimento de dois tempos, batendo palmas ou batendo num pano. A cantora 

solista chamada «kantadera profeta» entoa uma melopeia que logo a seguir é repitida, 

chamado «ronka baxon» em uníssono pelas restantes cantoras chamadas “kantaderas di 

kumpanha”.  

O segundo movimento é chamado txabéta. Este movimento corresponde a um clímax 

orquestral, em que todas as executantes efectuam o mesmo batimento polirrítmico em 

uníssono, e todas as cantoras cantam o mesmo verso em uníssono, que funciona como refrão. 

Recentemente, o Batuque tem sido composto de outra forma por compositores novos. 

A música apoia-se num suporte polifónico (sequência de acordes), e apresenta uma estrutura 

similar aos outros géneros musicais de Cabo Verde, em que as estrofes musicais vão 

alternando com um refrão. 
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3.3.1 – Ritmo e Andamento Musical do Batuque: 

 

Um estudo musical que abarca toda a parte teórica inerente ao Batuque é matéria para 

grandes especialistas; nós limitamos a fazer referências a alguns aspectos que consideramos 

fundamentais a proporcionar um conhecimento etnográfico mais amplo do mesmo. 

Assim, nas páginas anteriores deste trabalho fez – se referência sobre a polirritmia que 

se verifica no Batuque, isto é, sobre a sobreposição das várias cadências nele produzidas 

durante a “Txabeta.” Basicamente identificam-se: «pan-pan»; ou «ban-ban»; «rapikadu»; 

«galion» ou «kori kabalu». 

 

No domínio dos elementos do coro e, por vezes, da própria solista, esses ritmos são 

produzidos através de materiais utilizados como instrumentos de percussão. Neste grupo 

identificam-se panos, para «txabeta» em que as mulheres embrulham em saco de plásticos 

apertados fortemente preso entre as pernas para produção do som. Actualmente os mesmos 

são também envolvidos em sacos de plásticos ou em materiais mais resistentes e em sua 

substituição, por vezes, têm-se também adaptado no Batuque os tambores semelhantes aos 

empregues nas festividades da tabanca como as tumbas e as congas de influencia africana. 

 

Nas cantigas de Sanbuna, particularmente, o ritmo «ban-ban» ou «pan-pan» começa 

a ser produzido logo que o solista entoa os primeiros versos da cantiga marcado pelo bater 

alternado com as palmas das mãos sobre o material de percussão, o que talvez, por isso lhe faz 

assumir essa designação onomatopeia. Inicialmente, o andamento é lento e cadenciado, 

durante a fase que anteriormente classificamos de Prizentason, e quando se alcança auge 

começa a «rabida» e nessa etapa verifica-se um certo aceleramento no andamento. O seu 

progresso máximo, que vai conduzir à cadência da «txabeta», é alcançado na fase «Rabida», 

evoluindo ainda mais rápido atingindo a fase final. 

 

O ritmo «Rapikadu» também começa a ser produzido logo que o solista entoa os 

primeiros versos da canção. A sua progressão dá-se de uma forma análoga ao «ban-ban» ou 

«pan-pan»:   iniciando-se lentamente e na fase «Rabida» torna-se mais rápida. E a fase 

«Rabida» corresponde o auge. É talvez daí que advém a designação. 
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Identifica-se ainda um terceiro ritmo, o «galion», Muito idêntico tanto ao «ban-ban» 

como ao «rapikadu». A sua evolução nas cantigas dá-se de forma similar. Convém sublinhar, 

entretanto, que esses ritmos apresentam variações internas, dependendo da criatividade 

individual de cada elemento do terreiro ou grupo no qual se verifica uma subdivisão nas 

tarefas das produções dos ritmos, isto é, uns elaboram o «ban ban» ou pan pan», outros o 

«rapikadu» e outros ainda o «galion», que pelo seu estilo de andamento no processo de 

montagem é posto nas extremidades do Terreiro ou como se diz à “boca do terreiro.” A 

seguir coloca-se «ban-ban» e «txabeta» juntas organizadas de forma que harmoniosamente 

formam o andamento completo do Batuque.  

A experiência leva-nos a firmar que qualquer ouvinte atento consegue diferenciar 

esses ritmos, uma vez que na fase de «prizentason» percebe-se sobretudo o «ban-ban» e a 

partir desta fase começa a da “Rábida.” Especialmente na fase «rabida», o ritmo 

«rapikadu», inicia – se, afim de fazer terminar o Batuque de forma quente.  

 

Frisamos no entanto, por experiência própria, que no percurso das cantigas as 

evoluções nas diferentes fases das mesmas não são assim tão linear. Isto é, muitas vezes em 

qualquer de uma delas, principalmente na primeira, verifica-se uma progressão repentina, 

anulada logo a seguir por uma redução na velocidade do andamento, dependendo de diversos 

factores e variando de região para região e de grupos para grupos de cultores. 

 

Nas cantigas da «sanbuna» e de «finason», por sua vez, com excepção das tumbas e 

das congas, por vezes, têm-se utilizado os mesmos materiais de percussão empregues nas do 

«Batuque» na produção de ritmos, com particular destaque para as palmas das mãos que são 

entrechocados. 

 

Quanto a entoação da Finason, Nhu Ntoni Denti D’oru explica que quando se entoa a 

Finason todos os que no momento se encontram presentes têm que compreender as 

mensagens que os solistas transmitem. Que para isso, o som das pancadas aa txabeta tem de 

ser agradável, ficando melhor conseguido com entrechocar brando das palmas das mãos. Em 

relação às diferenças que se podem apontar em relação as cantigas da Sanbuna diz que 

mesmo sendo Finason mais prolongada, nela pode – se identificar essencialmente duas fases: 

Prizentason e Rabida. Sendo a mais demorada, pode se afirmar que nessa cantiga 

predomina-se a marcação do ritmo ban-ban, e Rabida na parte em que acontece o 

arrebatamento da Finason verifica-se um certo abrandamento no andamento. 
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Fig. 1. Mulheres no terreiro produzindo txabeta
15

 

 

3.3.2 – O Percurso de um Instrumento Musical Importante que 

Acompanha o Batuque – A Cimboa 
 

Cimboa ou «Cimbó» como muitos autores se pronunciam e escreve, é um instrumento 

tipo africano usado em Cabo Verde unicamente no Batuque. Constituída por uma cabaça, que 

funciona como caixa de ressonância, com dois orifícios circulares. O maior é coberto por uma 

membrana de couro, e fica na parte posterior, e o menor funciona como a saída do som e 

geralmente fica na lateral. O braço do instrumento é feito de madeira e atravessa a cabaça. Na 

extremidade deste braço, é presa a única corda da cimboa, feita de crina de cavalo. Extrai-se o 

som ao friccionar a corda com um arco de madeira, também munido de uma corda de crina de 

cavalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Nhu Manu Mendi e o músicoTó Tavares tocando Cimboa. 
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 Fotografia oferecida gentimente pelo reponsável do Museu da Tabamca de assomada. 
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A cimboa chegou a Cabo Verde, oriunda de África, provavelmente de povos 

muçulmanos. Segundo Baltazar Lopes, citado num artigo de Pedro Cardoso, no Jornal A 

Semana, “A cimboa é originária do antigo Sudão, território que actualmente corresponde ao 

Gana. Terá sido trazida para Cabo Verde pelos escravos, que a tornou parte integrante e 

indissociável do Batuque”. 

 

Pedro Cardoso (século XX) dá uma descrição a que consideramos mais 

pormenorizada e indica os materiais com que se constrói este instrumento «um bojo de cabaça 

forrado de pele como tambor (o reflector dos sons), um braço de madeira terminando por uma 

crave, um cavalete e um arco em tudo semelhante a uma flecha, tendido por crinas untadas de 

breu, como de crinas também é a sua única corda vibrátil.»
16

  Este violino de uma corda, 

tradicionalmente utilizado nas rodas de Batuque, há muito que caiu em desuso. 

Remediadamente encontramos na localidade de Ribeirão Chiqueiro do concelho de São 

Domingos – Ilha de Santiago em que o Senhor «Manu Mendi» (figura 2), é referido por 

muitos, como o único tocador e construtor de cimboa. Facto assente, mas não irreversível. 

Uma vez que desde 1997, o professor de música Tó Tavares acalenta um futuro para a 

cimboa, que inclui a sua divulgação, o ensino e consequente disseminação. 

 

           Nos nossos dias, com o apoio da Cooperação Francesa, o projecto de confecção e uso 

da Cimboa começa a dar frutos. Mas antes, “ Nhu Manu Mendi tocou cimboa no disco do 

Abdelli, gravado em 1998. Nesse ano, também fez um grande espectáculo, gravado pela 

Televisão Nacional. Além disso, há também o disco sobre música de Cabo Verde, de Viviane 

Lièvre e Jean Yves Loude, com Nhu Manu Mendi a acompanhar Ntoni Denti D’Oro”, afirma 

Tavares. Na mesma altura, que a cimboa tem atraido interesse a um estudante de 

Antropologia na Universidade de Manchester. João Nicolau lança, em 1999, o documentário 

“'You can't live with your mouth shut” (Não se pode viver calado). Tendo Cimboa no 

acompanhamento a partir da história de Nhu Manu Mendi, percebe-se que o Batuque pode ter 

nascido dos detalhes do quotidiano. É por isso que, apesar da proibição cerrada a que o 

Batuque esteve sujeito, sobrevive. 

Cremos, que a ausência deste instrumento pode ser justificada pela presença da rebeca 

que possivelmente foi utilizada em sua substituição, uma vez que os dois, para além de serem 

da mesma família de instrumentos – os cordofones, são muito similares. 
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 In Kab Verd Band de GONÇALVES, Carlos Filipe – Autor e IAHN.  
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3.4 - A Dança do Batuque 

 

3.4.1 - O Torno (uma Dança Feminina) 

 

O Torno, acrescentando ao que foi referido anteriormente é entendido tradicionalmente 

como uma dança mais apropriada para mulheres, o que significa prender um pano à cintura e 

mexer freneticamente no compasso da «Txabeta.» É uma dança individual que consiste no 

saracotear das ancas no tom da “Txabeta.”  

Nessa dança assiste-se também duas ou mais dançarinas, numa espécie de desafios, a 

dançarem em simultâneo no terreiro e, inclusive, tem-se verificado figura masculina, 

individualmente ou fazendo par com mulheres. Acto, que em uma das regiões de Santa 

Catarina na localidade de Boa – Entradinha se denomina de «Faranganha na Tereru.» 

O torno «Dança de atitudes e maneios obsenos» como define Pedro Cardoso é
 
 

praticado na maioria por mulheres; uma dança tipo tradicional que se desenrola segundo um 

ritual preciso. A execução dessa modalidade acontece numa sessão de Batuque, quando um 

conjunto de intérpretes (quase sempre unicamente mulheres) organiza -se em círculo num 

cenário chamado «tereru». Esse cenário não tem de ser necessariamente um lugar específico. 

Pode ser num quintal ou na rua de uma casa; num espaço exterior ou numa praça pública, por 

exemplo. 

O Torno seguindo movimento enquanto as executantes interpretam o ritmo e o canto 

em uníssono, a executante que está a dançar muda a dança na fase de «pô na tornu ou da ku 

tornu», feita com um requebrar das ancas, conseguido através de flexões rápidas dos joelhos, 

acompanhando o ritmo da «Txabeta.» Quando a peça musical acaba, a executante que estiver 

a dançar retira-se e outra vem substitui-la, e inicia-se uma nova peça musical. Estas 

interpretações podem arrastar-se por horas. Desta forma, constata-se que a evolução do torno 

no terreiro dá-se conforme a progressão dos andamentos rítmicos da «txabeta» nas diferentes 

fases da cantiga. Na fase «prizentason», onde os ritmos são mais brandos e cadenciados, logo 

que a solista entoa os versos indiciais da cantiga a dançarina ensaia os primeiros passos, 

«amara desmara» o pano da cintura, dá algumas voltas, faz alguns movimentos ligeiros com 

o corpo, etc. e a partir da fase «Rabida» começa-se a verificar uma certa evolução na dança, 

que acompanha a própria progressão no andamento dos ritmos. Logo que se alcança a fase 

«Rabida», sente-se o andamento atinge o seu nível máximo e todas as atenções dirigem-se 
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para a dançarina que remexe as nádegas freneticamente: ajoelha-se no chão, leva as mãos a 

cabeça, bate com as mãos no peito, cerra e abre os olhos, etc., e esta exibição envolve todo o 

terreiro e o pùblico assistente, que entusiasmado comparticipamuitas vezes com gritos e 

aplausos. Culminada esta fase, inicia uma nova cantiga e a dançarina pode continuar a dançar 

ou entregar o pano a uma outra colega do terreiro (passa pano). Os panos utilizados 

costumam ser os mesmos «Panus di terra», ou de outros tipos, utilizados na produção dos 

ritmos da txabeta. 

 

Vejamos agora o torno descrito numa das passagens de O Escravo (1889), que apesar 

de ser uma descrição ficcional não deixa de se revelar uma certa verosimilhança com o que se 

passa ainda hoje nos terreiros de Batuque: «este alarido convida uma delas a saltar para o 

meio do terreiro, o qual se vai estreitando a ponto, que mal deixa espaço preciso para as 

evoluções da rainha do momento. – Vê-la-eis então medir o compasso com o corpo, cingir o 

pano à cintura, juntando-lhe as pontas em nó, que desata logo, com uma indolência 

perfeitamente representada. Vê-las – dizemos – torcer-se, requebrar-se, impor aos quadris 

movimentos demorados no principio – mas em vão progredindo, exaltando-se à proporção 

que de mais em mais – se acelera o compasso do xabeta. (...)... O xabeta assume um 

crescendo furioso ; e ela – amarando o pano de maneira a deixar esculpidas as formas do 

corpo – levando as mãos umas vezes a cintura, outras ao ar, onde faz ouvir os trincos dos seus 

dedos, – olhando alternadamente o céu e a terra – ela se inclina, se dobra, se leva, se torce , se 

volta, se arqueia tudo com agitação febril – com transportes fonéticos – com furor vertiginoso 

– com movimentos tantos, tão rápidos e lúbricos
17

... »:  
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 D`ALMEIDA, José de Evaristo de Almeida., O Escravo, p.78. 
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                                               Figura 3 – dança do torno no terreiro 
 

3.4.2 -_ «Faranganha »( Dança Masculina) 

 

Ao lado do Torno feminino, esse género de dança significa uma dança do Batuque 

masculino. 

«Faranganha Tereru» é nome que designa um tipo de dança que na língua crioula significa 

«Faronpa.» Significado de quem quer e não pode. Promete e não cumpre. Sendo assim, na 

intenção feminina o homem apenas tenta dançar torno, e não consegue, por não ter jeito para 

mexer as ancas como a mulher. Desse jeito vem “Faranganha.” Um estilo de dança pouco 

conhecido, devido a sua existência quase axclusivamente numa das localidades do interior de 

Santa Catarina, região muito afastada do centro urbano chamada Boa-Entradinha. 

Faranganha aparece na Televisão variadíssimas veses trazida para cidade da Praia através dos 

novos cultores e dançarinos. De entre estes citamos Gil Moreira, o autor do presente trabalho, 

com gravação discográfica – Vídeo desse género de dança, acompanhada de duas faixas 

musicais do «finason, Sanbuna e Konbersu Sabi» gravadas, ainda, ao som do Batuque do 

grupo Estrela de Bela Vista, em emissão frequente na TCV. 

A respeito dessa dança, José Moreira, de 84 anos de idades, Manuel Gomes que 

responde pelo alcunha, Nhu Manu Gomi de 94 anos de idades, «Ponxa» de Ribeirão Isabel; 

foram unânimes em afirmar que o homem sempre tem acompanhado a mulher no terreiro 

durante as sessões do Batuque e tem acompanhado no Torno mesmo sem ter jeito para tal. 

Dizem que Faranganha é considerada por isso uma dança tipicamente masculina, uma 

espécie de cortejo frenético que envolve a mulher e o homem no terreiro, em que mexe todo o 

corpo no ritmo da txabeta, acompanhando em percussão com os pés no chão, e palmas ao 
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peito e de braços abertos simulando agarrar a mulher pela cintura; mão na posição «toca – não 

toca») fazendo a mulher – se sentir estimulada e animada no terreiro. 

José Moreira, afirma que este tipo de cortejo é muitas vezes erótica a ponto de fazer a 

mulher e o homem sentir paixão um pelo outro e até por vezes chegam a enamorar e casar-se.  

Manuel Gomes, por sua vez reafirma categoricamente que é por isso que as mulheres 

casadas, virges uo na fase de noivado não se deve aceitar dançar Faranganha em par com 

homem qualquer, evitando assim, transtornos na fase do matrimónio. 
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          IV – «FINASON» E «SANBUNA» DO BATUQUE 

 

4.1 – Aspectos Comparativos: 
 

 No capítulo precedente foi mencionado que nos estudos e trabalhos até então feitos 

existem uma certa disparidade de ideias e conceitos, no que respeita a relação existente entre 

Batuque e Finason, havendo estudiosos e intelectuais que defendem Finason como a parte 

introdutória do Batuque, outros como a sua parte final e ainda hà uns que consideram em 

relação ao Batuque como dois géneros musicais distintos. Praticamente todos ou quase todos 

os intelectuais que se dedicaram ao estudo do Batuque, tentaram directa ou indirectamente e 

de modos diversos, explicar o que entendem por Batuque e finason. Salientaremos a título de 

exemplo três formulações bastantes pertinentes: 

 

●Armando Napoleão Fernandes na sua definição de Batuque deixa-nos entender que 

finason é a sua parte introdutória. 

●Baltazar Lopes no artigo que dedicou ao Batuque  « O Folclore Poético da Ilha de 

Santiago » considerou Finason como a sua parte final. 

● Pedro Cardoso, por sua vez, refere ao assunto, classificando Finason como sendo 

diferente do Batuque: « existe, porem, uma espécie distinta que se não devia considerar 

propriamente de Batuque (...) é a Finason.
18

»  

De entre estas e outras apreciações posteriores que podemos encontrar em algumas 

obras de especialização ou de simples divulgação, há uma que entendemos constituir um 

ponto de referência obrigatória  que é a do investigador Tomé Varela em Bibinha Cabral – 

Bida y Obra, em que defende Finason como parte final do Batuque tendo na sua parte inicial: 

a Sanbuna. 

          Convêm -nos, no entanto, frisar que nesta obra, Tomé Varela aperfeiçoa a posição 

assumida num trabalho idêntico realizado anteriormente com Nha Nasia Gomi, no qual o 

mesmo defendera Batuque e Finason como dois géneros musicais distintos : « Anton, é 

oportunu nu fla ma, embora bizinhu di Batuku ki até podi instrumentaliza, ma finason ka 

batuku ».  

Salientamos que, os progressos alcançados, os estudos até então efectuados sobre a 

matéria não possibilitam respostas seguras e definitivas. Assim, podemos dar por esgotado a 

                                                 
18

 In obra citada 
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exploração desta questão e tentar descurar os contributos dos que assumiram, ou ainda 

assumem, uma posição diferente. Empreendemos em assumir a posição bifendida por Tomé 

Varela. 

 

Encaramos também que o Batuque e Finason não são como dois géneros musicais 

distintos, mas que Finason juntamente com a Sanbuna deve fazer parte. Apuramos que numa 

sessão completa de Batuque primeiro entoa-se as cantigas de Sambuna e depois traduz-se as 

Finasons, embora admitamos também exite possibilidade da ocorrência inversa, como uma 

eventual variação a nível dos terreiros. 

Levando em conta que actualmente durante uma sessão de Batuque praticamente já 

não se verifica a complementaridade entre essas duas partes, cremos mais consensual 

classifica-las como duas variantes ou modalidades do Batuque. Tal consideração se torna 

legítima, visto que, actualmente o mesmo tende em desmembrar-se e cada uma das suas 

partes a afirmar-se como uma expressão cultural totalmente autónoma.  

 

No que conserne ainda a diferença existente entre Sanbuna e finason, interessa nos 

ainda frisar que há cantigas de «Finason» para ocasiões específicas como nas festas de 

casamento, por exemplo, em que numa determinada altura dos festejos são introduzidas 

“Finasons di Kasamentu”, dedicadas aos recém – casados na presença dos pais, madrinhas e 

padrinhos. O que não acontece com Sanbuna. 

 

No que toca a variante mais musical do Batuque, temos a Sanbuna conhecida também 

por Koladera em alguns terreiros, em que encontramos uma solista acompanhada pela 

«txabeta» elaborada pelos elementos do terreiro, que também fazem coro. Mais importantes 

que os textos e as melodias são os ritmos da «txabeta» que vão progredindo paulatinamente 

até ao clímax. Nesta intervêm quatro categorias de elementos que compõem o terreiro, que 

também fazem coro, a (s) dançarina (s) e o público assistente, ao qual é dirigido directa ou 

indirectamente as mensagens das cantigas. Geralmente, a Sanbuna decorre em três fases: a 

primeira, prizentason, que é muitas vezes iniciada por um coro, melódico ou não, ditado pela 

solista, em que o andamento dos ritmos da txabeta é mais lento. Durante esta fase, a solista 

faz uma espécie de exposição da mensagem que pretende transmitir, repetindo algumas vezes 

todas as estrofes da cantiga, depois verifica-se a evolução para a fase seguinte: «rábida.» 

Nesta Segunda fase, que pode ser considerada intermédia entre a primeira e a última, o 

andamento é um pouco mais acelerado, e verifica-se uma redução a nível do número de 
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versos entoados e vêem-se de novo ser reduzidos com aceleração do andamento atingindo 

assim, a sua progressão máxima. A partir dessa etapa «A txabeta» atinge o auge, e é nessa 

altura que a dança do torno alcança também a sua maior ênfase. em todas essas fases os 

elementos do coro repetem os mesmos versos entoados pela solista. O coro, é uma espécie de 

refrão, ditado quase sempre pela mesma. 

 

Se é verdade que essas duas variantes ou modalidades do Batuque apresentam traços 

que lhes são diferentes é também verdade que entre elas existem algumas afinidades. Nesse 

âmbito Tomé Varela propõe um meio – termo, que se designa por Finason-Sanbuna. Segundo 

o mesmo autor, a Finason identifica-se essencialmente no aspecto literário e com a Sabuna na 

melodia musical, sobretudo no coro. Entrtetanto, aspecto que não se pode negar e que é uma 

grande diferença, é o caso da finason ser uma composição em que os criadores são individuos, 

que para além de ter de possuir as aptidões para tal, muitas vezes, passa por um processo de 

aprendizagem, no qual um cultivador mais experiente, um mestre, o transmite gradualmente 

as técnicas, treinando-o e corrigindo-o até que adquira a mestria. Processo que não acontece 

na Sanbuna. Ali é que reside o significado da expressão – «Txeu ta kanta Sanbuna mas poku 

ta kanta Finason
19

.» 
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 Termo prferida por Nha Násia Gomi a Grande cantadeira da Finason 
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                          V – ABORDAGEM LITERÁRIA  

 

 

V.1. – Conceito de Literatura 

 

Historicamente, desde Aristóteles se põe o problema de definir este conceito. Para o 

teórico grego, a literatura é imitação (mimesis) da realidade. René Wellek e Austin Warren 

irão dizer que a Literatura «é criadora, constitui uma arte». Massaud Moisés diz que: 

«Literatura é expressão dos conteúdos da ficção ou da imaginação por meio de palavras de 

sentido múltiplo (antes tinha dito polivalente) e pessoal». Sendo assim, só a poesia, o conto, a 

novela, o romance pertencem á Literatura. As outras obras escritas, como a história, a crónica, 

o sermão, qualquer obra da natureza didáctica, não se incluem no número das Literárias, salvo 

naqueles momentos em que o seu autor cria arte, e, a propósito, abrimos um parêntesis para 

alguns momentos de inspiração artística. Sente-se o pendor literário do Batuque quando a 

massa popular cabo-verdiana entregada nos seus afazeres do quotidiano e das tribulações que 

o país sofria sobretudo no passado por falta de alimentação e consequente maus-tratos devido 

a má governação e outras situações; em que os povos, deixaram transparecer essas mágoas 

nas cantigas do Batuque, Finason, «Konbersu Sabi», nas cantigas de trabalho, nas 

composições de mornas, Funaná, etc., de forma que testa a existência de produções literárias 

orais em Cabo Verde na época antes da escrita. 

 

 Assim, diremos pois, a partir destas e de outras definições tentadas, que literatura é 

um conjunto de todas as obras de um país consideradas como literárias (transmitidas quer 

oralmente, quer por escrito), numa perspectiva sincrónica e sócio-cultural. 

 É a Literatura, diz Massaud Moisés, «uma forma de conhecer o mundo e os homens» 

mais do que «forma elevada de recreação». Hoje, o Batuque por exemplo, fez o povo cabo-

verdiano ser conhecido e conhecedor do mundo. 

 

 Aguiar e silva, na sua teoria da literatura, em que se refere a necessidade do estudo 

das «estruturas genéricas da obra literária, (d)as categorias estético-literárias que 
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condicionam a obra e permitem a sua compreensão». Assim, concluimos que a Teoria da 

Literatura indica os métodos, o caminho a seguir, na «análise rigorosa do fenómeno literário.» 

Considerado como tal, o seu objectivo é, pois, estudar a génese da criação literária. 

 

Para complementar a abordagem literária do Batuque, Finason e Konbersu Sabi, sem 

entrar a fundo no estudo da produção literária cabo-verdiana, entramos mais a frente numa 

particular incidência e análise, em que transcrevemos e nalisamos vários excertos do Batuque, 

«Finason & konbersu sabi.» Textos esses que nos pareceram oportunos.  

 

 

V.2. – Konbersu Sabi – Definição e Contextualização Literária
20

 
 

Konbersu Sabi é uma designação recente fluida no ceio do povo das ilhas sobretudo de 

Santiago, dos jornalistas da Rádio e da Televisão cabo-verdiana, chegando até a ser nome de 

um dos programas culturais. O termo em Crioulo conota ao significado de «boka sabi» uma 

designação considerada pejorativa que significa, quem tem jeito para enganar as pessoas ou 

até mentir. Porém, ressalvamos a língua crioula como todas as línguas no mundo que por 

natureza própria tem um forte poder conotativo. Por outro lado, o termo passa a designar ao 

estilo de recitação poética de forma agradável, e cativa que distrai e deixa transparecer de 

forma cénica os aspectos da vida cultural e social dos homens. 

 

 O konbersu sábi é um desafio poético entre dois contendores, ou poetas populares, que 

tem como objectivo insultar, rebaixar, maldizer o outro, de forma subtil, utilizando uma 

linguagem figurada e simbólica, num encadeamento rítmico, estético e algumas vezes 

rimático, de forma improvisada, a fim de se ver quem se desenvincilha melhor no discurso e, 

consequentemente, quem é o melhor poeta. Konbersu Sabi define também como uns simples 

jogos de palavras e recitação poética a dois ou acompanhado, denunciando situações diversas. 

 

Assemelhando-se muito à música repentista do Nordeste Brasileiro e à desgarrada 

portuguesa, o “konbersu sabi” sobressai como uma continuidade do Griot Africano, que 

transmite, oralmente, ao longo de gerações, a história e a sabedoria de um povo, e é também 

como um eco do romanceiro português, que possui os mesmos pressupostos, assemelhando-

                                                 
20

 A definição apresentada no primeiro capítulo foi extraída do comentário feito pelo José M. Semedo e T.V. da 

Silva no programa «Konbersu sabi» em que Claudino e Gil Moreira foram únicos participantes em Maio/2005 
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se, às vezes, à literatura de cordel do Brasil, pela forma popular, humorística e satírica do seu 

conteúdo. 

 

“Konbersu sabi” possui um sósia na Kurkutisan, ou Rafodju, da ilha do Fogo e é 

também uma forma de mal dizer e de escárnio, que retrata toda a vivência de uma população, 

pela sua maneira especial de dizer coisas, de dizer piadas e insultar, aberta ou 

disfarçadamente, a tudo e a todos, mas sempre com um cunho poético. 

 

Entretanto, as situações mais brejeiras e brincalhonas que retratam são as das guerras 

conjugais, de que temos como exemplos: o Totó Ku Tóta, de Anu Nobu, e "Oh! Diogo 

Porku é Bó", "Oh! Rama Pórka e Nha", anónimo. 

 

Das cantigas de trabalho que abarcam Konbersu Sabi, há pelo menos duas 

modalidades principais, típicas da ilha de Santiago: as cantigas de guarda-de-sementeiras, e as 

de mondadores, ligadas à agricultura. Cantigas ancestrais, de feição lúdicas e utilitária. Elas 

decorrem da vida quotidiana do agricultor, na sua lide, das suas aventuras, e da sua relação 

com a natureza, mas retratam também outros aspectos da sociedade em geral e a vida interior 

dos trabalhadores os seus sentimentos e revoltas, os seus descontentamentos, medos e 

resignação. 

Com o objectivo de dar melhor cadênsia e musicalidade ao Konbersu Sabi, associa 

lhe ao som do Batuque afim de ficar ritmado, salmodiado, melopeantes, vigoroso e ainda 

desafiante.  

Alertamos pelas formas como os nossos antepassados nos contavam as histórias do 

Lobo e do Chibinho, de Reis e Princesas, de Feitiços que era Konbersu Sabi sem Saber e 

Feiticeiras de Xuxu Pé-di-feru e Tia-Ganga, como provérbios, sentenças, adivinha 

transmitidos em Konbersu Sabi espontâneo.  

Konbersu Sabi ainda abarca uma plêiade de cultores populares que acasalam os seus 

dizeres com a música, as tradições orais santiaguenses. Dos velhos conservadores das nossas 

tradições que são uma referência literária  em Cabo Verde, citamos: Nha Násia Gomi, Nha 

Guida Mendi, Nha Bibinha Kabral, Nhu N'Toni Denti d'Oru, Ana Procópio, Chuna Martim, 

Marco Skera, entre outros. 

Achamos evidente registar que esta forma de recitação poética também existe nas 

outras ilhas, associada ao teatro e outras formas de recitação poética.faltando talvez a 

designação de «Konbersu Sabi.»  
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Resta acrescentar ainda que finason aparece ligada à Konbersu Sabe num modo 

designado de Finason&Konbersu Sabi quando a recitação faz acompanhar ao ritmo e 

cadência da Txabeta. 

Afirmamos a hipótese de Konbersu Sabi ser uma herança ou simplesmente influência 

da literatura portuguesa, facilmente confirmável por ter nascido e permanecido no ceio de um 

substrato vindo da micisginação cultural em que Portugal fez parte. No campo Literário é 

também sem dúvidas uma forma de transmissão animada de saberes populares através da 

oratura, semelhante ao da literatural oral portuguesa nos meados do século XIV.  

 

Para testar e justificar essa influência, observamos os textos do «Konbersu sabi» em 

que aparecem dois indivíduos em extremos desafios que antes de entrar em confronto, 

procuram auto caracterizar-se na primeira pessoa afim de fazer ficar bem identificados e 

reafirmar a sua pessoa ou dar a conhecer um ao outro e do mesmo modo, intimidar-se. 

 

Crónica de uma festa cultural no Palácio 

 
Quarta-feira, Março 16, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. Gil Moreira & Claudino Moreira no palácio da Cultura da Praia 21 

 

Sempre ombreado ao Batuque e Finason essa forma de recitação poética, «Konbersu 

sabi» vem marcando a nova geração despertando interesse de muitos apreciadores da nossa 

cultura. A figura acima justifica através do autor da crónica «LANTUNA» em disposição na 

Internet: «Para encerrar o espectáculo itinerante, uma sessão de konbersu Sabi com Gil e Claudino 

Moreira fez emocionar.»
 

 

V. 3. - Enquadramento Literário do Batuque e Nova Geração do «Finason 

& Konbersu sabi» 
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 Fotos gentilmente cedidas pelo fotógrafo – João Barbosa – pa mats eram 21:46 o opinion. 

 

 Http://lantuna.blogspot.com/2005_03_01_lantuna_archive.html 
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Analisando a origem e formação do povo cabo-verdiano, deixa-nos consubstanciar que 

até à data da independência nacional, o Batuque, finason e Konbersu Sabi como componente 

importante da literatura em Cabo Verde foram sistematicamente, influenciados pela cultura 

dominadora europeia. E que da Independência Nacional aos nossos dias, devido as influências 

da entrada das músicas estrangeiras, e devido ao próprio fenómeno da globalização essa 

vertente literária revistiu-se de características que se distanciam muito da base herdeira ou do 

modo como essa prática era levada a cabo.    

 

Na Nova Geração, vê-se que tanto a música como literatura estão marcadas por um 

cunho de forte teor cabo-verdiano, resultante da (pela) mistura das culturas africana e 

portuguesa, mas que acabaram por se transformar em algo diferente e novo. 

A conversa informal com o apresentador do programa «Finason di Konbersu» na 

Gambôa, na altura da gravação «Live» do mais recente trabalho do Ferro & Gaita, deixou 

transparecer que as letras das músicas em crioulo e as melodias meio afro e meio europeu no 

tom sentimental e lascivo, com forte influência recriada no Batuque, «Finason&Konbersu 

Sabi»; confirmam, o que se diz hoje sobre uma literatura cabo-verdiana voltada para os 

problemas sociais, com os pés mesmo enraizados no chão de Cabo Verde. 

 

 Como testemunhos literários fortes, depois da independência de Cabo verde o Batuque 

e a Finason & Konbersu Sabi e Tabanca foram resgatados e, no primeiro caso, levados a 

espaços urbanos. Antes tinham como «habitat» o interior da ilha de Santiago, onde nasceram. 

Assim, chegando os centros urbanos passaram a fazer parte da realidade cultural e literário 

cabo-verdiano com maior consistência e ganhando uma mais ampla base e reconhecimento.  

Na Nova Geração o Batuque e Konbersu Sabi cabo-verdiano são reconhecidos como 

excessivamente poéticos, para além de ser humonísticas, retratando, nos seus dizeres, aspectos 

sociais, económicos, culturais e políticos.  

Konbersu Sabi no estilo poético, como é apresentado na obra musical do falecido 

músico cabo-verdiano da Nova Geração, Ano Novo, deixa transparecer todo o manancial 

repositório de uma determinada memória histórica do arquipélago de Cabo Verde e da 

formação “espontânea” cabo-verdiana.  
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V.4. – Outra Situação em que Ocorre «KONBERSU SABI»  
 

  Acompanhado pelos instrumentos de corda como: Cimboa, Cavaquinho e 

«Txabeta». 

 Em comparação com «Kurkutisan» existente na ilha do Fogo. 

 
No contexto do acompanhamento musical, Konbersu Sabi espelha-se como uma passa 

piada animada; como uma espécie de poesia oral orientada ou de cantiga popular orquestrada. 

Nesse contexto, assemelha-se muito às cantigas medievais portuguesas conhecidas por 

cantigas de escarneo e maldizer.  

Konbersu Sabi Possui também um certo paralelismo com as cantigas repentista do 

Nordeste Brasileiro, por esta ser toda ela inventada, de repente. Isto é, improvisada no 

momento em que duas cantadeiras se encontram e começam a dizer mal uma da outra, de 

forma metafórica, e, às vezes, de forma muito crua e directa, mas sempre numa toada 

melodiosa ou num tom poético. E, ainda, ao som da mùsica, Konbersu Sabi é uma cantiga de 

desafio, de contenda verbal e de esperteza viva com acompanhamento melódico; do género 

semelhante a Kurkutisan da ilha do Fogo e desgarrada portuguesa, em que dois cantadores se 

injuriam mutuamente, de forma jocosa, usando uma linguagem mordaz e muitas vezes 

obscena, por vezes, com intenção ofensiva e maldizente. 

Konbersu Sabi numa análise do ponto de vista informal por parte dos seus cultores foi 

utilizadozado no passado para satirizar os grandes senhores proprietários e detentores de 

terras (os morgados) levando mesmo à sociedade em geral, uma caricatura oral de aspectos 

imorais das pessoas. 

Kurkutisan que ora se compara com Konbersu Sabi é também um género cabo-verdiano 

originário do meio rural foguense, veio da palavra kurkuti, ou krakuti, que significa insultar, 

ofender o outro conhecida também por Rodriga ou rafodjo.  

 

Kurkutisan (discussão), assim como Konbersu Sabi apresenta duas pessoas em que se 

insultam mutuamente, de forma poética, com o fito de causar riso, recorrendo, principalmente, 

a um jogo de palavras com duplos sentidos. O humor e a presença de espírito teatralizado para 

uma resposta pronta, rápida e engraçada, são indispensáveis nestas cantigas. 
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 Konbersu Sabi ombreado ao Batuque e Finason parece muitas vezes com feição de 

coladeira cantada em bailes populares acompanhados do torno, onde pode se tocar «Djanbé» 

junto com a txabeta, o violino, violão, cavaquinho e tambor. Uma das maiores cantadeiras de 

Kurkutisan género semelhante ao Konbersu Sabi é da ilha do Fogo e chamava-se Ana 

Procópio, mas há outras ainda, como, por exemplo, Nha Fintin di Bédja. 

 

Numa reflexão pessoal, registamos que essa forma de representação literária aparece 

incorporada na arte cénica cabo-verdiana envolvida pela música tradicional num modo que 

sem ser intencional o assunto do texto chega ao público-alvo num processo sistemático 

facilitando os apreciadores a assistir em simultâneo a música, o teatro e a poesia. Como 

exemplo nos mostra o texto do falecido músico cabo-verdiano Anu Nobu, mais a frente, nas 

páginas dos textos em análises. 

 

 V.5. – Vertente da Tradição Oral do Batuque, Finason&Konbersu Sabi 

  

 

Achamos por bem iniciar este sub capitulo com definição da tradição oral proposto por 

João Lopes, como «…conjunto de formas, termos e  composições  anónimos, impessoais e 

colectivos, transmitidos oralmente ao longo dos tempos e que o vulgo vai transformando com 

sucessivas adições e supressões
22

». Dessa definição vimos que é por isso que nos textos orais 

do Batuque são observados uma intensa divulgação dos factos sociais que advém de um 

passado essencialmente Cabo-verdiano e continua com a sociedade e na sociedade Cabo-

verdiana, somente pelo facto de o povo ter encorporado acostumado à essa pràtica na vida 

quotidiana e simplesmente por gostar dela.  

 

Não há dúvidas e nem pode haver dúvidas algumas, que as tradições orais da ilha de 

Santiago são riquíssimas em paralelo com outras latitudes do arquipélago temos ilha do Fogo, 

que possui algo semelhante. 

Nas histórias tradicionais da ilha de Santiago anda o testemunho de um povo que não 

se resigna a copiar padrões de cultura. Antes de tudo, recria através da sua própria 

individualidade, de tal modo que fica impossível nela destrinçar os elementos de raiz africana 
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 LOPES FILHO, João – Defesa do Patrimonio Socio-cultural de Cabo verde, Lisboa, Platano Editora, [s.n], 

1985. 
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e os que subsistiram de origem europeia. Todos no entanto iluminam a mercê de solicitações 

colectivas íntimas e específicas, um cunho de originalidade ganho por vagarosa e segura 

reelaboração. Já os seus provérbios são também de uma significação que suporta qualquer 

confronto (cita CF. capitulo «O fabulário», p. 209-227) a este propósito registam aqui as 

palavras de António Aurélio Gonçalves na obra _ «bases para uma cultura de cabo verde» in 

Diário de viagem presidencial às províncias da Guiné e cabo Verde. Lisboa, 1956, p. 173que: 

«possui o povo cabo-verdiano um folclore com um fundo de contos, provérbios e costumes 

em vias de desaparecer, que até á data, infelizmente, não foi estudado ainda. Reservar – nos-á 

a esta data esta produção artística popular desconhecida e insuspeitada?» pergunta pertenente 

de ser respondida. De facto, as tradições orais da ilha de Santiago constituem uma densa e 

aliciante fonte de conhecimento, dos hábitos, costumes e filosofia da população desta ilha, 

constituindo, por conseguinte, um importante património documental e histórico do nosso país 

de modo a que merece um estudo e investigação mais profunda. 

  Já se têm a consciência que literatura oral santiaguês é profundamente é altamente 

poética, para além de ser humanística, retratando nos seus dizeres aspectos sociais, 

económicos e culturais da nossa sociedade, ou mesmo políticos dos tempos idos do colonial-

fascismo, constituindo um imenso repositório da memória histórica da ilha de Santiago, e da 

formação da sociedade cabo-verdiana; e que é também um meio de ensinamento e de 

orientação moral, no seu múltiplo sentido psicológico e vivencial, comportando uma 

sabedoria natural e empírica profunda e altamente metafórica, porém é basta atendermos às 

letras do Batuque, Finason e Konbersu Sabi para se chegar a essa conclusão. Mas, para além 

dessas as manifestações culturais e as tradições orais possuem duas outras facetas, de entre 

várias outras dignas de serem mencionadas aqui que são: o Konbersu Sabi e as cantigas de 

trabalho. 

 

Entretanto, não resistimos à tentação de afirmar que a literatura oral da ilha de 

Santiago é pujante, rica e imponente, não só pela sua literariedade mas também pelo seu cariz, 

eminentemente, contestatário, reivindicativo e exemplificativo da realidade sócio-cultural, 

económica e histórica das ilhas, tão características dos seus autores. Também não resistimos à 

tentação de destacar aqui, que como vários países sobretudo de língua portuguesa foi a 

literatura oral a primeira forma literária existente no pais cabo-verdiano, antes daquilo que de 

emediato veio a nossa mente como a primeira forma de literatura que é a escrita. O romance 

cabo-verdiano, e africano de expressão portuguesa, publicado em 1856, pertencente a esta 
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ilha; não só pelo tema e conteúdo, como também pelo seu autor, que, embora sendo 

português, testemunha a sua viência por muito tempo na ilha, impregnando-se da sua cultura. 

Estamos falando, evidentemente, de "O ESCRAVO", de José Evaristo de Almeida. 

Posto isso, faremos uma breve incursão pelo mundo do teatro da ilha de Santiago, 

que, onde permanece a nossa forma de literatura oral expressando toda potencialidade da 

população cabo-verdiana, num incremento sistemático que lhe garantisse o lugar de destaque 

que merece. Entretanto, é de se referir, com orgulho, que possui momentos de glória e de 

efectivo mérito que nos permitem falar da literatura oral cabo-verdiana sem complexo e sem 

temor. 

A tradição oral cabo-verdiana inicialmente, tendo ligado aos grupos religiosos, da 

tabanca, do Batuque, das cantigas de trabalho, das rezas populares onde ganhou facilidade em 

penetrar na cultura e tradição do povo cabo-verdiano e consequentemente, atingiu a 

popularidade dos interessados que passaram a cultivá-la de forma inata e, principalmente, nas 

quadras festivas fezendo com que a cultura cabo-verdiana se espelhe no mundo e pelo mundo.  

 

É evidente que um lugar especial na história da nossa tradição oral cabe aqui ao 

"Korda Kaoberdi", fundado por Kwame Kondê, e Francisco Fragoso, que pôs como tónica 

nos seus espectáculos a dinâmica da cultura oral, num aproveitamento positivo das grandes 

formas e expressões orais e popular no campo cultural cabo-verdiano que as definem e a 

exprimem ainda com grande repercussão nos nossos dias. 

 

“Korda Kaoberdi” no campo da tradição oral cabo-verdiano é, de facto, um grupo 

com história, que revolucionou a arte cénica tendo como meio de expressão oral a língua 

cabo-verdiana, Fundado em 1975, na Praia. Este grupo montou vários espectáculos e 

exercícios dramáticos, tanto em Cabo Verde como no estrangeiro, demonstrando, sem 

sombras de dúvidas, a potencialidade da tradição oral da ilha de Santiago. 

 

Ligadas ao Batuque e Finason as manifestações culturais vigentes no país que 

abarcam a tradição oral, tiveram uma força e uma presença relevante na ilha de Santiago, no 

período colonial, como aconteceu com a literatura escrita. Por outro lado muitos trabalhos 

literários esporádicos, cujos processos temáticos não passam de ligeiras projecções clássicas, 

destacaram, mesmo sem poder conseguir radiografar a realidade social cabo-verdiana nos 

múltiplos aspectos e a oratura ficou por desenvolver. 
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Na verdade, a história da literatura oral santiaguês só ganhou contornos após a 

Independência Nacional, período em que houve uma certa massificação e encorajamento, no 

sentido de se investir em tudo o que seja cultura cabo-verdiana autóctone, e fazé-la ganhar 

força na fase do grito de liberdade, da busca das raízes, e imperação do nacionalismo 

revolucionário.  

 

Actualmente, há na ilha de Santiago vários grupos de Batuque com temas poéticos 

recitados em forma de Konbresu Sabi e Sanbuna, cuja preocupação fundamental é conservar a 

tradição oral incorporada desde antigo nesse género musical e literário. Por outro lado, tem 

grupos que mesmo sofrendo influências de outras músicas, estrangeiras, de forma prepositada 

anda a preocupar – se em estilizar e tornar o nosso Batuque cada vez mais artístico e diferente 

tanto nos textos como na forma de expressão musical.  

É sabido que o perfeito conhecimento de um país exige um consciencioso estudo das 

suas múltiplas manifestações populares. Pois, o Batuque, Finason & Konbersu Sabi são 

considerados componentes importantíssimos da tradição oral, uma vez que abarca grande 

forma de transmissão de saberes populares num estilo linguístico próprio e animado às vezes 

pela «Txabeta» e outros instrumentos. Assim, como qualquer outros estilos literários nascidos 

no seio do povo cabo-verdiano está sujeito às transformações em paralelo e em consequência 

da evolução da respectiva sociedade. 

Considerando o Batuque como uma herança cultural africana, frisamos que, em África 

a tradição oral enquanto testemunho transmitido oralmente de geração para geração; desde 

sempre constitui uma poderosa fonte veiculada do património histórico e cultural em diversas 

civilizações, sobretudo sem a escrita como suporte técnico do registo dos factos. É Assim e 

deste modo que o batuque herdou a essa componente de transmissão oral. Neste sentido diz-

nos a ; Hampaté Bâ  que: « quando falamos de tradição em relação a história africana, 

referimo-nos à tradição oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos 

africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança de conhecimentos
23

... ». A esse 

respeito, é lícito destacar o importante papel desempenhado pelos « tradicionalistas » das 

sociedades africanas, em semelitudes aos do Batuque e Finason dentre os quais: os Domas e 

os Griots, que são os grandes depositários de herança oral e da memória viva da África. 

De entre as diversas áreas culturais existentes no país, parece-nos oportuno destacar o 

Batuque como componente da tradição oral, por representar um importante repositório, 
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transmitido de geração em geração e sedimentado ao longo dos séculos, sobrevivendo às 

exigências do progresso e, como tal, suporta a identidade cultural do povo cabo-verdiano. 

Convém registar que é nosso prepósito através deste trabalho contribuir para eliminar 

a incerteza em que todos nós vivemos ainda sob vários mistérios por desvendar a respeito da 

nossa cultura, tendo em conta a escassez de fontes escritas nos nossos arquivos. Porém, 

estamos conscientes que a tradição oral, enquanto fonte viva, é uma das bases essências e uma 

importante referência histórica para o estudo da nossa cultura popular, e que trabalho de 

investigação do género ao nosso seria um contributo espercial.     

Em relação à herança histórica que influência a afirmação da da tradição oral de Cabo-

verde sentimos que a complexidade inerente aos processos de povoamento e colonização das 

ilhas, que envolveram diferentes grupos étnicos e variedades culturais, leva-nos a crer que não 

constitui tarefa fácil a delimitação das origens das nossas tradições orais. Entretanto, pelo 

facto da nossa população ser maioritariamente descendente de africanos, não tememos a a 

creditar que teria sido a tradição oral africana, como meio de expressão privilegiada no 

continente, aquela que nela teria deixado os vestígios mais significativos. Justamente sobre o 

legado histórico-cultural presente na nossa tradição oral que por ora pretendemos nos 

debruçar, com particular destaque para a nossa literatura oral no domínio musical, afloramos, 

ainda que de forma sumária, o papel que a mesma vem assumindo na formação da nossa 

sociedade e na formação da nossa identidade cultural. Forjada a articulação das culturas 

europeia e africana que correu no nosso arquipélago, a literatura oral cabo-verdiana representa 

o encontro de alegoria, conto, convicções, estórias e outras narrativas históricas introduzidas 

nas ilhas pelos escravos africanos e pelos colonos europeus. 

Por outro lado é importante frisar que o crioulo, enquanto língua materna dos cabo-

verdianos, funciona desde sempre como suporte cultural linguístico e básico dessa literatura 

oral, facto que denuncia uma demarcação de dois espaços no nosso panorama literário : o da 

literatura institucionalizada que se apoia no texto escrito praticada sobretudo na língua 

portuguesa, e o da literatura oral, expressa oramente em crioulo. 

Traída e impedida pelas autoridades coloniais, havendo até sido decretado a sua 

proibição em instituições do estado como escolas e repartições públicas, o crioulo, língua da 

transmissão oral usada na altura, e falada pela maioria da população, pela cumplicidade que 

mantém como veiculo da tradição oral cabo-verdiana, usufrui do estatuto de língua cultural, e 

enquanto tal funcionou também como um dos importantes elementos de resistência cultural 

perante a imposição dos colonos que impunham as culturas deles como sendo superiores. 
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Assinale-se então que ainda no período anterior à independência nacional já tinham 

sido manifestados os primeiros sintomas da (re) valorização da tradição oral por alguns dos 

nossos poetas e escritores como Eugénio Tavares, Pedro Cardoso, entre outros. Este ùltimo 

inclusive, já tinha levado a cabo algumas recolhas sobre a tradição oral cabo-verdiana que se 

consubstanciaram no livro Folclore Cabo-verdiano. 

Contam-se ainda desta época alguns estudos linguísticos sobre o crioulo, entre os 

quais «  O dialecto crioulo : Léxico do crioulo do Arquipélago de Cabo-verde », por 

Armando Napoleão Fernandes e « O Dialecto Crioulo de cabo Verde » por Baltazar Lopes. 

Este juntamente com os demais percursores da Claridade deu continuidade e essas louváveis 

iniciativas. A mesma atitude verificou-se também nos intelectuais que fizeram parte dos 

movimentos literários que se lhe seguiram e que, dedicaram ao estudo da língua cabo-

verdiana e de outras variantes culturais presentes nas ilhas. 

No período Pós-Independência foi criada, como órgão do Ministério da Educação e da 

Cultura estudos no intuito da divulgar e preservar a tradição oral cabo-verdiana sob 

responsabilidade de individualidades crioulas com sensibilidade à matéria. Dessas 

individualidades vieram a clarão alguns desses estudos, entre os quais : Cantigas de Trabalho 

– Tradições Orais de Cabo Verde » por Osvaldo Osório, « Finasons de Nha Násia Gomi », 

Nha Guida Mendi, Nha Bibinha Cabral: Simenti di Onti na Txon di Manhan – Bida Y Obra », 

entre outros estudos feitos por Tomé Varela da Silva, impressos, inclusive, na língua crioula 

que também passou a gozar de maior atenção por parte das nossas linguistas, e proeminentes. 

Nessa leva, Manuel Veiga publicou também obras de cunho à tradição oral como: « Diskrison 

Strutural di Língua Kabu Verdianu e « Introdução a Gramática do Crioula », para além de 

várias outras contribuições que podemos aferir em obras colectivas. 

Entendendo a Oiteratura Oral como «  Tout Usage estheetique du language, même non 

ecrit 
24

» nessa base, estudos de Tomé Varela, sobre a tradição Oral cabo-verdiana fez com que 

o grande público passe a conhecer as bases da tradição oral cabo-verdiana e ainda, saber 

melhor sobre as particularidades da mesma forma de tradição, sobretudo na lha de Santiago 

que muito levanta hipotese de existir uma forte pràtica da literatura oral produzida e 

transmitida por alguns homens e mulheres na maioria analfabetos e de idades avançadas, 

considerados os cultores do Batuque, Finason & Konbersu Sabi. 

Levando em linha de conta a origem africana da tradição oral cabo-verdiana, desde 

épocas remotas, situando desde a altura do povoamento das ilhas, até aos nossos dias, 
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clarificamos que as comunidades populares principalmente rurais, destas ilhas apropriaram-se 

dessa forma de literatura através de gestos e palavras, associados aos acompanhamentos 

rítmicos, que vêm conservando na memoria até hoje e transmite oralmente diversos saberes à 

Nova Geração que é alicerce sob os continuadores que nos quais ficam vincados grande parte 

da história dos cerca de cinco séculos da nossa existência. 

 

Os considerados artistas populares, nas suas sucessivas gerações, vêm desempenhando 

um papel semelhante ao dos Domas e dos Griot, ao conservarem e transmitirem de pais para 

filhos diversos elementos que compõem a cultura. De facto, há uma certa analogia entre estes 

« tradicionalistas » e os criadores do Finason. Os Domas, por exemplo, têm, necessariamente, 

de sujeitar-se a diversos rituais e frequentar escolas de iniciação para poderem adquirir este 

estatuto. Os criadores das Finasons de Cabo Verde passam por um processo idêntico. A escola 

de iniciação a que estão sujeitos é representada pela luta para a sobrevivência que travam 

diariamente no húmus cabo-verdiano, que é uma grande escola da vida para qual advém uma 

enorme experiência que os permitem transmitir diversos ensinamentos aos mais jovens Por 

outro lado, sabendo que os cultores do Batuque são grandes animadores das festas de 

casamento, de baptizado e da Tabanca, somos propensos em acreditar que a origem da função 

social do Batuque e Finason repousa nas sociedades africanas, uma vez que em algumas delas 

« as pessoas se reuniam por ocasiões de festas de baptismo ou casamento para darem 

presentes aos Griots que vêm animar as festas com suas canções. Disso faz lembrar Nha 

Nasia na conversa de investigação a respeito do Batuque que diz «ami, N ka ta lenbra N poi 

dinheru di Batuku na Boisu. Pamô na nha tenpu era alguns liton ou galinha ki aivés 

kantaderas ta dada pa kontentamentu.» 

 

Queremos acrescentar ainda, que os traços das tradições orais no Batuque tem gerado 

alguma discussão sobre a sua credibilidade enquanto fontes históricas, e neste aspecto J. 

Vansina destaca o testemunho ocular « ... Por se tratar de uma fonte imediata, não transmitida, 

de modo que os riscos de distorção de conteúdos são mínimos
25

. » Adverte-nos que « ... 

                                                 
25

 LOPES FILHO, João – Defesa do Patrimonio Socio-cultural de Cabo verde, Lisboa, Platano Editora, [s.n], 

1985. 
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Somente as tradições baseadas em narrativas de testemunhos oculares são realmente 

validas... 
26

». 

O Batuque como parte integrante do património poético cabo-verdiano, faz a literatura 

oral ser expressa sob a forma de canto, acompanhado por um suporte melódico o que dà mais 

prazer e motivação em ouvir e aprender. E Finason que constitui precisamente a sua parte 

final ou inicial, ocorrendo sob forma de recitação cantada de versos e provérbios é mais 

ilucidativo quando cessa o «rapikadu» da Txabeta. 

 

Na Oratura cabo – verdiana marca ponto também a religiosidade, em que se 

aracterizam geralmente em sentenças, sátiras, elogios, caracterizações, brincadeiras, etc. 

características em que mais afrente definimos como «Finason & Konbersu Sabi» vertente em 

que vem exercendo um importante papel na animação na nova sociedade cabo-verdiana, 

transmitindo ensinamentos sobre a vida e regendo normas de atitudes e comportamentos com 

intenções edificantes de feição frequentemente moralista. 

Segundo A .Hampaté Bâ, «  Deve-se Ter em mente que , de uma maneira geral, todas 

as tradições africanas postulam uma visão religiosa do mundo
27

», Assim, somos levados a 

acreditar que este traço específico, das cantigas de Finason deve-se principalmente às 

tradições orais africanas. Advertimos, no entanto, que não se deve subestimar a influência 

europeia nas questões da religiosidade das finasons, que se traduz numa forte presença dos 

nomes das santidades cristãs em seus versos, o que pensamos ser influência da evangelização 

dos escravos negros africanos pela Igreja Católica desde os primórdios do povoamento das 

ilhas. 

Através de alguma linguagem figurada e repleta de sabedoria, o jogo de palavras no 

Batuque, na Finason & Konbersu Sabi vem-se expondo a recordar a vida dos nossos bisavôs; 

dos nossos avôs e dos nossos pais nesses campo literàrios. Desse jeito, sempre que fomos à 

uma ceremónia em que esteja essas manifestações culturais ctualizam-nos constantemente a 

memória dos nossos antepassados e de forma indirecta indicam-nos as soluções adequadas 

para os problemas; aconselhando, ensinando, alertando, ajudando, etc., Algures já se tinha 

apelidado, e bem, esses homens e mulheres criadores destes géneros poéticos da literatura oral 
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cabo-verdiana de «sábios iletrados», em que Osvaldo Osório
28

, com o qual concordamos, diz 

que « cremos não constituir surpresa para ninguém se dissemos que esses « sábios da 

palavra » soubessem escrever, muitos deles teriam obras publicadas. 

Com efeito, J. Vansina exorta-nos ainda que «As tradições são também obras literárias 

e deveriam ser estudadas como tal, assim como necessário estudar o meios sociais que as 

criam e transmitem -nas visão do mundo que sustenta o conteúdo de qualquer expressão de 

uma determinada altura.
29

 » 

João Lopes Filho realça ainda a importância da tradição oral vista como manifestação 

cultural que «busca distrair pessoas (de todas as idades), a partir dum processo significativo 

desempenhando necessariamente, uma função útil no complexo social, Através dos instintos 

de moralidade e ensino de experiências vividas e conseguir através desse processo, modelar o 

carácter enriquecedor do saber dos mais jovens.» Esses aspectos são característicos das 

funções do Batuque e claramente observáveis nas cantigas da Finason&Konbersu Sabi e do 

Batuque a que analisamos nas pàginas seguintes. 

A abordagem nesse capítulo deixa a saber que a função do Batuque vista como 

componente da tradição oral parte do colectivo e mergulha no simbólico ou nos aspectos 

práticos da vida, do povo Cabo-verdiano. Com ajuda do escritor e envistigador João Lopes 

Filho, concluimos que o estudo da tradição oral contribui para se entender melhor os 

fenómenos sociais, e constitui uma realidade viva uma vez que na verdade a tradição oral 

demonstra como que a compreensão do presente obriga, também, a um perfeito conhecimento 

do passado. 
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 VANSINA J. ; - « A Tradição Oral e sua metodologia » in Histoire Generale de L’Afrique : 
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 V. 6. – A Componente Poética Do Batuque/Sanbuna e a Nova Geração do 

Finason & Konbersu Sabi. 

 
 

 

Assim como fica exposto, o Batuque, Finason&Konbersu Sabi enquanto componentes 

da tradição oral cabo-verdiana são também poderosos instrumentos poéticos; são meios de 

conservaçãsões e transferências de saberes, ao incorporar nos versos literários das suas 

cantigas diversos temas que reproduzem o quotidiano dos cabo-verdianos na sua dimensão 

socio-económica e histórico-cultural, ou ainda pelos seus modos de expressão. Assim, 

entendemos pertenente mencionar (mais afrente), alguns aspectos a nível estético que essas 

cantigas encerram, como uma chamada de atenção para o estudo do património cultural e 

poético cabo-verdiano que se encontra reflectido nos textos da Literatura Oral. 

É nosso entender, que o registo e a transcrição dos textos orais das cantigas do 

Batuque, e Finason&Konbersu Sabi de muito contribui na identificação das técnicas de 

construção de textos, bem como de traços que respeitam aos aspectos formais da poesia. 

Ressalvamos todavia, que as suas transcrições os podem diminuir nos seus aspectos lúdicos e 

humorísticos que são melhores apreciados quando o contacto com essas artes poéticas for com 

os textos associados aos seus suportes melódicos, durante as suas interpretações nos terreiros. 

Em termos poéticos, é incontestável que na Sanbuna os textos, em termos de conteúdos 

poéticos abordados, são menos interessantes dos produzidos na Finason&Kobersu Sabi. 

Nesta, a mesma apresenta maior variedade temática, aparecendo expresso nos seus versos 

vários assuntos, e a produção poética fica marcada pela improvisação. Ainda, Na Sanbuna, os 

versos das cantigas, geralmente, são constantes, podendo, no entanto, da mesma forma que na 

Finason&Kobersu Sabi estar aparecer demonstração e ocorrência de improvisos, ao sabor das 

situações. Por exemplo «oiam, oia, oiam oia iam! Maria da Bega! / N ba mar pega pexi xintidu na 

bô N kai na Mar /kantu N ta xinti N saiba dentu bu petu / pa mô bu spritu / rabaten
30

 …/» 

Apesar dessas particularidades, não se pode negar a intertextualidade que se verifica 

entre os textos do Batuque e os da Finason&Kobersu Sabi, isto é, muitas vezes na Sanbuna 

faz-se recursos aos versos das cantigas de Finason&Kobersu Sabi, e vice-versa. O mesmo 
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pode também ser reconhecido nos textos das cantigas de Funaná e, inclusive, nas obras da 

nossa literatura escrita, que não elucidamos aqui por transporem as aspirações deste trabalho. 

 

 Os textos das cantigas de Finason são na sua maioria, extensos, individuais ou 

colectivos, com vários assuntos encadeados em versos soltos, e por vezes rimados, e ricos em 

figuras de estilo como comparações, metáforas e imagens, para além de hipérboles, antíteses, 

paralelismo, ironia, entre outras. 

 

 Na sua organização a narração identifica-se como uma estrutura básica para o 

funcionamento dos seus textos. No entanto, muitas vezes associam-se-lhe versos com 

finalidades meramente descritivos. As narrativas encontram-se combinadas com o diálogo, o 

monólogo, o comentário, a reflexão, etc., em estilo de discurso directo ou discurso indirecto, 

cobrindo fins, satíricos, didáctico, pedagógico e ideologico-político; Exemplificamos: 

“Pa Biâ me staba nobu na mosindadi 

e si ke sufri amor na kuensa kuensa 

pa e djobi 

e sonbra baxu pe di balanta, 

pa N spera 

N fika baxu pe di sodadi (…) 

 

Através deste pequeno excerto, de uma Finason em que Nha Nasia Gomi, retrata um 

tema amoroso e o sujeito poético recorre à interesse por um amor que lhe é distante. 
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V. 6.1. – Textos do Finason, Sanbuna/Batuque e Konbersu Sabi  

 

 

●  Análise Literária 

 

V.6.1.1. – Finason: 

 

A – MANA NHA KULADIA31 

 

O poema que na página seguinte se segue tem como título «Mana Nha Kuladia.» Um 

título sujestivo, significativoe descritivo uma vez que o assunto narra-se à volta de uma 

personagem ùnica que é também o título este: 

 

 

 

 

                                                 
31

 - SILVA, T.V. da Silva- Nha Gida Mendi: Simenti di Onti na Txon di Manhan., Praia, Institutu Kauberdianu 

di Libru, 1987. 
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A – ia ia ia...  

A – ia!... 

Mi ké Mana Nha Kuladia 

Fidju-l Nha Kuladia Furtada! 

N mora la Matu Forti 

a Matu Forti... 

la kasa Nha Kuladia nha mai  

mudjer di kasa três inpéna! 

 

Kantu Kau Berdi da di banda 

(mundu sta mariadu dimás!) 

N bendi kabra dispôs kabritu 

tanbi N bendi ku bixeru, 

N bendi tera pauladu 

N bendi tera sekeru 

so pa N ka n-barka Sul la 

baxuu! 

 

N bendi kobri ku tirpiki 

N bendi junta’l boi... 

mas si mé 

N barka si mé 

pamodi ramedi ka ten! 

 

 

O Mamá 

forti mizéria  

na mundu! 

mi N ka pode 

ku es fomi! 

mi ta due-m 

fomi na bariga... 

 

Mamai j’el sta grandi 

e’ka podi nada 

ami nobu 

N ka podi nada! 

 

 

 

ami  

mininu’l katorzi anu 

nha mama 

ta gudja-m na petu 

N fla: 

“mamai 

N ta ba praia Maria 

N ta ba N barka 

Pa Sul la Baxu 

N ta dadu dinheru d’abansu 

pa N da nha mai 

kusa-l kumi... 

 

 

E’ fla: 

“nha fidju 

ka bu ba Praia 

pamodi 

tudu algén na zimola 

 

 

N dja ramedi ka ten 

N fla: 

“Mamai 

N sta ba si mé 

N ba Praia Mariá 

N ba Praia Mariá! 

 

IX 

 

Kantu N ba 

Na santamentu 

Es fla 

M’es ka ta santa-m 

Pamodi 

Mi e mininu dimás. 

 

 

 

N xinta riba-l kalsada 

N ta cora: 

o-ie ie ie ... 

o-ie ie ie ... 

 

 

(...) 

 

O – ie ie ie ie ie... 

Santadu na nomi! 

Santadi na nomi 

E’da-m dineru! 

 

 

E’ fla Mana Na Kuladia 

N mandadu 

Pa N bem txomau 

Pamodi 

Bapor sta na portu... 

 

Nha rasa-m 

Pa Anju di nha Guarda 

Pa Nu Sant’Antoni 

Pa ba nha dianti 

Pa N bai 

Pa N torna bem 

Pa N bem  aca nha mai 

Inda ku bida! 

 

(...) 

 

kantu N txiga la na Sul 

ki bapor fundia na portu 

ami n oja batilon ta bem 

el ben buska sirbisal. 

 

(...) 

 

kantu nu bai 

k’el oja-m ku medu 

k’el pega-m 

k’el po-m na lantxaa 

ki nu bai 

nu ta bai na kaminu 

e’ fla-m: 

“abo bu ka ta ba rosa 

bo bu ka ta ba kapina: 

bo bu ta ba fika 

pnba’l nha baranda!” 

 

Ami N kuda 

N pasa sabi! 

Go N pasa mal tamanu! 

 

Kantu n bai 

Ki N ten sais dia 

Na baranda 

Kel dia e’ ben 

Sima k’el tene 

Odimoni! 

E’ ciga 

E’ pega-m na nha brasu. 

E’ pega-m 

P’el leban-m baranda 

E’ pega-m 

P’e leba-m sala 

E’ pega-m 

Pe leba-m dispénsa 

P’el leba-m kusinha 

E’ pega-m 

E leban kurtu. 

 

Kantu k’el po-m dentu-l kuartu 

N fika ka dentu 

Ka na rua 

Stangu já boltia-m 

Tras di kasa! 

 

N pid’l lisensa 

Pa N dixi la dibaxuu 

“N ta disi faxi 

N ta torna subi...” 

 

 

(...) 

 

N soti dentu – l matu 

N anda noti – manxe. 

Kantu n anda noti-manxe 

N manxe la Prispi. 

 

N fla Nhô 

N ben la di kasa 

Juanari da Silba 

Omi tamanhu 

Sima kamelu 

petu ma lion 

Kósta ma lobu 

Kabelu sima bosta-l burinhon 

Ami mininu sima pinton 
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N odja m’el ta matan antis di 

txiga … 

 

(...) 

 

E’ “gora N ta manda-u  

Pa Kau Berdi.” 

 

(...) 

 

kantu N sai la ta ben 

N oja nha kuladia nha mai 

riba-l poiel ... 

 

Ami N txiiga 

N barsa’l na piskós 

Mi N ta txora 

el ta txora 

Ta barsan na piskos. 

 

N kanba dentu 

N toma benson 

N fla: 

“Nu Zuan di Deus 

nu sinta 

nu spera un poku 

N mata sodadi na mai! 

 

(...) 

  

Nos dois primeiros versos que se inicia o poema «A – ia ia ia.../A – ia!...» versos a que 

definem o prelúdio do Batuque, o investigador N. Fernandes faz a suposição de esses 

corresponder ao ái, ái, do fado. O que dito seguidamente ficou em iá-iá, por eufonia, e em 

estribilio do batuque ao som da Txabeta. 

 

  Os versos a seguir, são de apresentação descritiva de Nha Gida Mendi feita na 

primeira estrofe «Mi ké Mana Nha Kuladia/fidju-l Nha Kuladia Furtada! /N mora la Matu Forti/ a 

Matu Forti.../la kasa Nha Kuladia nha mai /mudjer di kasa três inpéna!», em estilo próprio lhe 

identifica e que do mesmo modo identifica as profetas e cantadeiras da finason em geral. 

 Na segunda estrofe segue-se com efeito a descrição do país Cabo Verde denunciando 

a situação sócio – económica vivida na época colonial «Kantu Kau Berdi da di banda/ (mundu 

staba mariadu dimas!) /N bendi kabra/dispós kabritu/tanbe N bendi ku bixeru/N bendi  

 Nesta finason de Nha Gida Mendi, retrata-se de forma clara as situações da 

colonização em Cabo Verde acompanhadas da crise de fome provocada pela seca vivida 

“terra papuladu/N bendi tera sekeru/so pa N ka n-barka pa Sul la baxu” Descreve ainda os maus-

tratos sofridos devido a má governação dos portugueses «O depois Mamá/forti mizéria /na 

mundu! /mi N ka pode/ku es fomi! /mi ta due-m/fomi na bariga.../…/ deixa patente nos versos, os 

maus tratos nas rosas «Kel dia e’ ben/Sima k’el tene/Odimoni! /E’ ciga/E’pega-m na na brasu …/… 

Stangu já boltia-m/Tras di kasa! Como é o caso da personagem do texto Nha Gida Mendi que 

foi violada por um Branco. 

  

Na segunda e na terceira estrofe, aparece mais patente a situação catastrófica do país 

Cabo Verde: «Kantu Kau Berdi da di banda/ (mundu sta/mariadu dimas!) /N bendi kabra dispós 

kabritu/tanbé N bendi ku bixeru/N bendi tera papuladu/N bendi tera sekeru/so pa N ka n-barka Sul la 

basu! /N bendi kobri ku tirpici/N bendi junta’l boi.../mas si mé/N barka si mé/pamodi ramedi ka tem! /, 

e vê-se que, apesar da situação calamitosa em que o país estava sujeita, os filhos da terra não 

queriam abandona-lo mesmo assim para aventurar numa emigração forçada para as Roças de 

São Tomé, sitio a que no poema é denominado de «Sul la Baxu», termo frequente em muitas 
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Finasons pertencentes à época colonial. Mas, Vê-se que mesmo assim, Nha Gida Mendi não 

conseguiu escapar da situação acabando – se por decidir emigrar quebrando o dilema «quer 

partir e ter que ficar»: «N fla:/“mamai/N ta ba praia Maria/N ta ba nbarka/Sul la Baxu». 

  Admirável é que a autora textual, mesmo sendo analfabeta, não fugiu a sequência do 

henredo, deixando dar conta da sua chegada à «Sul la baxu»; dando indícios do mau trato 

sofrido «Ami N kuda/N pasa sabi! /Go N pasa mal tamanu!» e a seguir segue-se a descrição aberta 

desse trato «Kantu k’el po-m dentu-l kuartu/N fika ka dentu/Ka na rua» que é uma tentativa de 

violação por parte do «Branku» caracterizado fisicamente de: «…/ Omi tamanhu/Sima 

kamelu/petu ma lion/Kósta ma lobu/Kabelu sima bosta-l burinhon/a mininu sima pinton/N odja m’el 

ta matan antis di txiga …». 

Ao ler o poema sente-se um aperto e uma facilidade em o leitor penetrar na alma do 

sujeito textual, devido a sua forma viva, clara e maguada como narra os acontecimentos nas 

primeiras pessoas gramaticais, e como narra e descreve os factos vivenciados nas aventuras de 

uma viagem que fez até o regresso a terra Natal «kantu N sai la ta aba/N oja na kuladia na 

mai/riba-l poiel.../Ami/N ciga/N barsa’l na piskos .(…) 

 

LIBRA DI BOKA-L MUNDU
32 

 

 

O texto que se inicia na pagina seguinte LIBRA DI BOKA-L MUNDU é todo ele um 

“benson” e aconselhamento que Nha Bibinha Cabral transmite à Nova Geração, lições de 

vida, e de reconto de histórias e passagens:

                                                 
32

  SILVA T. V. Da Silva – Nha Bibinha Cabral: Bida y Obra, Praia, Institutu Kauberdianu di Libru, 1888. 
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Gatu fartu  

ka ta muntia 

katxor fartu 

ka ta ladra 

ratu gordu 

ka ta sai di koba. 

 

Boka d’argen 

Ka kuarta 

Lingua d’argen 

Ka razola 

Boka d’argen 

Ka pisonha 

Lingua d’argen  

Ka benenu 

Pekador ka Diós 

 

Si Nha Santana 

Ka mutu kré 

Nu San Loren 

Ta da lisensa 

Nu ta rasa 

Rosadi kontra maré 

Kinzi tersu 

Korenta gran,  

Pamô kaloti d’omi 

E nobi mês 

Di mudjer 

E pa tudu tenpu 

Pa kaba 

E so si nhu durba 

Ku manduku kutelu. 

 

   

 

O texto de finason de Nha Bibinha Cabral é um texto de três estrofes e que tem como 

título «Libra di Boka-l Mundu», “un bênson” como se designa em Crioulo, uma forma de 

cumprimentar as pessaoas usada tradicionalmente nas ilhas e hoje com maior frequência no 

interior das ilhas onde a tradição é ainda preservada. Nesta forma de cumprimento quando a 

intenção é de cumprimentar as pessoas e ao mesmo tempo aconselhá-la, reveste – se de 

conteúdos e provérbios que respondem aos objectivos da intenção por parte de quem 

transmite. Como «Boka d’argen/Ka kuarta/Língua d’argen/Ka razola/Boka d’argen/Ka 

pisonha/Lingua d’argen /Ka benenu/Pekador ka Dios». Essa estrofe justifica de forma lógica 

e coerente o significado do texto e inderectamente a importância da Finason na transmissão de 

valores sociais e educativos. É por issso que «txabeta» que acompanha Finason é cadenciado 

e num tom relativamente baixo de modo a não perturbar o estado do espírito de quem entoa e 

a compreensão por parte de quem ouve. 

Os versos dos poemas de Nha Bibinha Cabral demonstram a previvência das marcas 

de influências religiosas: «Pekador ka Dios/ (…) /Si Nha/Santana/Ka mutu kre/Nu San Loren/Ta da 

lisensa/Nu ta rasa/Rosadi kontra maré» a seguir quase que sujeito poético foge do tema para se 

confrontar de forma forçosa na última estrofe o homem e a mulher «Pamô kaloti/d’omi/E nobi 

mês/Di mudjer/E pa tudu tenpu/Pa kaba/E so si nhu durba/Ku manduku kutelu». 

 

 

NHA NÁSIA GOMI33 

 

O texto que ora se segue na pàgina seguinte vem descrever de forma clara o interior 

de NHA NÁSIA GOMI e transcrever as ideologias dessa grande profetisa da Finason que 

reside no interior da ilha de Santiago de Cabo Verde: 

                                                 
33

 In Finasons di Nha Násia Gomi, de SILVA, T.V., 1985. 
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Txoman Maria Násia koreá 

Mujder dja bedju ki bali inda 

Nu obi konsedju ke sata danu 

Pa nu mostra mundu kel ke 

berdadi 

 

 

 

Djobi li Mosinhus 

N tené un Konsedju pa N da 

nhôs 

Ke’lo ki nhôs ojda algen lá 

ka nhôs fla m’e algén 

ma mô dentu d’algén ke algén 

 

pa bia di kê 

un ben pa bira mal 

e mas faxi 

ki un mal pa bira ben 

 

 

 

amigu ki dana amigu 

amigu ki  konpu amigu 

amigu mé ki n-tera amigu 

ka ten ningen 

Ki ta fla me ka si 

 

Ah! Nasia Gomi ie ie  

Ah! Nasia Gomi ie ie  

Ah! Nasia Gomi ie ie 

He he he he he he he 

 

(…) 

 

 

Na bila Tarafal 

N obi stribilin na ruá, 

Mi ku nha fidju dentu-l 

pilorinhu 

kantu ki N sai ki N ba djobe-l 

N atxa branku ta ba Lisboá 

rostu pa mar kosta pa tera 

lágua na odju, lensu na mon 

si pé na boti, mon na dinheru 

e tené xintidu na fidju-l Kau 

Berdi 

kantu  N pergunta-l queli e 

pamodi 

e fla mé ka ten modi e ka fase si 

pabâ me staba nobu na 

mosindadi 

e si ke sufri amor na kuensa 

kuensa 

pa e djobi 

e sonbra baxu pe di balanta, 

pa e spera  

e sonbra baxu pe di sodadi 

e na figera Putugal  

ki bitxu txon ta kume nel 

ratu  grandi ta ba karaka 

 

 

Ah!  Nasia Gomi ie ie  

Ah!  Nasia Gomi ie ie  

Ah! Nasia Gomi ie ie 

He he he he he he he 

 

 

Esta cantiga de sete estrofes é uma finason di Nha Násia Gomi cujo título é também 

Nha Násia Gomi. Aborda como tema aconselhamento transmitido à Nova Gração baseado em 

provérbios como ilustra na primeira estrofe «Nu obi konsedju ke sata danu/Pa nu mostra mundu 

kel ke berdadi» para que os seus provérbios tenham credibilidade e aceitação, fez auto 

apresentação de forma descritiva nos dois primeiros versos do poema, aspecto idêntico ao do 

texto Mana Nha Kuladia e de Nha Gida Mendi «Txoman Maria Násia koreia/Mujder dja bedju ki 

bali inda», e a seguir na segunda estrofe apresenta o conselho: «Djobi li Mosinhus/N tené un Konsedju 

pa N da nhôs/Ke’lo ki/nhôs ojd’algen lá/ka nhôs fla m’e algen/ma dentu d’algen ke algen». O 

primeiro verso da terceira estrofe aparece como justificativo da estrofe anterior e «verso-

chave» que abre caminho ao complemento da ideia que vem a ser exposta nos outros versos e 

estrofes seguintes «pa bia di kê/un ben pa bira mal/e mas faxi/ki un mal pa bira ben/amigu ki dana 

amigu/amigo ki conpu amigu/amigu me ki n-terra amigu…/com um poder forte de convicção de 

forma a que elimina toda a hipótese em ser desmentida. 

Um outro tema que também coabita no mesmo texto em face ao aconselhamento é o 

colonialismo (tema dominante) «N atxa branKu ta ba Lisboa/rostu pa mar kosta pa terá/lágua na 

odju, lensu na mon», característico dos textos de cantiga do Batuque e Finason pertencentes aos 
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cultores da mesma época como é o caso de Nha Gida Mendi exemplificado em um dos 

poemas já analisados.  

De forma comparativa, aos textos analisados encontramos também em Nha Nasia 

Gomi marcas do colonialismo: «… stribilin na rua, / (…) /… e tene xintidu na fidju-l Kau Berdi» e 

mais uma vez encontramos a palavra «Pabiá» palavra com forte poder semântica que faz 

completar a ideia na estrofe seguinte e cooresponder do mesmo modo ao estilo poético da 

profetisa quando fala ou canta Finason. 

Na penúltima estrofe do poema e nas palavras de Nha Nasia é apresentado «o Branku» 

em recuo à sua mosindade para poder tentar justificar melhor a situação «pabiâ mi N staba nobu 

na mosindadi». 

 O texto em análise, a semelhança á cantiga de amigo da literatura portuguesa 

apresenta refrão que se repete no fim das estrofes e repetidas vezes nas mesmas estrofes «Ah! 

Násia Gomi ie ie /Ah! Nasia Gomi ie ie /Ah! Nasia Gomi ie ie/He he he he he he he» e esse refrão 

marca o fim do poema que nas cantigas da finason e Batuque corresponde a parte a que 

denomina de «Rapikadu». 

 

Da anàlise dos textos do Batuque, das cantigas de Sanbuna como de Finason, 

concluímos que são textos que abrem perspectivas às múltiplas possibilidades de leitura e de 

interpretações em que os temas e conteúdos variam conforme o estado do espírito do(a) 

compositor(a), também com a época a que se encere e com as situações que se vive. Sendo 

assim, encontramos a semelhança com outros textos pertencentes às literaturas de outras 

nacionalidades: através de Comedia, mal social, fome, emigração, casamento, mancebia, etc. 

Deste modo, para se compreender esses textos sente-se que é necessário enquadrá-los nas 

épocas em que pertencem e estar muito atento aos termos estranhos empregados; termos esses 

que em muitos dos casos só os próprios autores sabem descodificar os significados. 

E que Também, esta variante de finason de Nha Násia Gómi apresentada nos seus 

textos pode desdobrar-se numa subcategoria designada por “Finason Grande”, hoje muito 

raro, com denùncia de ligeiras particularidades. Denominação a que se deve a ocorrência que 

implica necessariamente o envolvimento de todos, ou quase todos, os elementos do terreiro, 

em que cada um enquanto solista intervém a nível individual e enquanto elemento do coro a 

nível do colectivo. Cada solista em situação, é considerada durante a sua actuação, o dono 

absoluto do terreiro quando introduz a «Finason» individualmente e enquanto actua o resto do 

terreiro elabora a «txabeta» faz coro, muitas vezes por ele introduzido. 
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V.6.1.2.  – SANBUNA/BATUQUE  

 

NHA AMIGA
34

 

 

Oia – oiamm – oiam – oiam 

Oiam – oiam – oiam – oiam  

Oiá – oiá – o – ia -iam 

Oiá – oiá – o – ia – iam. 

 nha amiga 

madrinha kasamentu 

nha amiga madrinha di nha fidju 

E pega nha maridu 

E toma e fika koel 

Ami N fika 

So ku nha dizusperu 

 Mas nha maridu 

Maridu mansu si 

Ki ta subi kama ta dixi di kama 

Ta kentan àgu pa N laba mas midjor 

O nha maridu forti mundu e doed 

                                                 
34

 Cantiga recolhida do grupo de batucadeiras de Achada Grande Trás. 
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O texto «Nha Amiga» é uma cantiga de Sanbuna que inicia na primeira estrofe com «iatu: 

“Oia – oiamm – oiam – oiam” e nos seus versos satirizam e criticam situações da vida pessoal 

«Nha amiga madrinha/kasamentu/E pega nha maridu/E toma e fika koel»; uma situação 

problemática que mesmo sendo possessiva por parte da autora textual não deixa de ser social 

e comum, derigida às pessoas pouco sérias que andam a tomar o marido dos outros «E pega 

nha Maridu/ É toma e fika koel/Ami N fika/Só ku nha dizusperu». É um poema de versos curtos, 

com tema falta de “seriedade” e assunto bem claro. E o texto pelo aspecto formal facilita um 

ritmo de andamento. 

 

 

 

KUNFIANSA35 

 

Mosinhus, pamodi nhôs ka flan? 

Ma oxi ma kunfiansa  

ka ten mas na mundu! 

Mundu, sta xeio di difikuldadi 

Nhôs ben kontan, tudu  

segredu di nôs amor. 

N ta pidi nosa Sinhora da Grasa, 

Ke pa dan Grasa  

pa N ka kai na disgrasa. 

 

Nta pidi nosa Sinhora da Grasa, 

Ke pa dan grasa  

pa N ka kai na disgrasa 

 

N ta pidi tudu Santos y Santos, 

Ke pa dan grasa 

pa N ka kai na disgrasa 

 

N ta pidi ajuda Nha maridu,  

Ke pa dan grasa 

Pa N ka kai na disgrasa. 

                                                 
35

 Cantiga oferecida pela batucadeira, «Bety» de Bela Vista – Praia. 
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O texto em decomposição demonstra que, Após a independência se nota uma viragem 

significativa na criação de textos para cantigas do Batuque. Como exemplo temos o texto 

«konfiansa» de uma estrofe de nove versos, compositado pelas batucadeuras do grupo 

“Estrela de bela Vista”, demontrando mudanças de tema e assunto na nova geração. Pois, 

com a mudança do sistema sócio-politico no país, com a deminuiçao das dificuldades, os 

motivos tornaram se outros e o foco das atenções mudaram da denuncia das más situações 

como da fome, migração, abusos de poder como cantou Nha Gida Mendi, Nha Bibinha Cabral 

e Nha Násia Gomi, para o relato dos factos sociais, acontecimentos do quotidiano vigente na 

sociedade, como é o caso da falta de «Konfiansa» descrita no texto de cantiga. 

O primeiro verso do poema, abre perspectivas ao leitor assim como abre o poema 

«Mosinhus, pamodi nhos ka flan?» por ser um verso interrogativo e em resposta aparece o 

segundo e terceiro verso “Ma oxi ma kunfiansa /ka ten mas na mundu!” e os restantes se seguem em 

complementos. 

Na quarta estrofe do poema em conformidade com o estado de espírito do autor 

textual, estado do pessimismo afirmando que «mundo sta xeio di dificuldadi» só por ter lhe 

escondido o segredo do seu amor e indaga e suplica «ben kontan tudu segredu di nôs amor». 

Contudo, em consequência disso, roga ao santo «N ta pidi Nosa Sinhora da Grasa» que lhe dê a 

graça para não cair em desgraça «ke pa dan grasa/ pa N ka kai na disgrasa». 

O sujeito poético nas três últimas estrofes, mostra fraco perante a situação, pelo que 

pede não ao seu marido mas sim aos mais poderosos que são os santos: Nta pidi Nosa Sinhora 

da Grasa/Ke pa dan grasa /pa N ka kai na disgrasa/N ta pidi tudu Santos y Santos/Ke pa dan 

grasa/pa N ka kai na disgrasa/N ta pidi ajuda Nha maridu /Ke pa dan grasa/Pa N ka kai na disgrasa 

para lhe ajudar. Indicio da religiosidade. 

 

 

 

V.6.1.3.- Konbersu sabi 

 

 Toti Fonhôs Ku Rai di Matxona
36

 

 

“ Na un grandi furia ki Toti Fonhôs  teni musturadu ku raiba torna sturadu na maikiriadesa 

pamodi di rekadu ki un munti tenpu é sata obiba mandadu pa mondon Rai di Matxona Kaisa 

ma saia, ta txiga bes des kontra”:  
 

                                                 
36

 Texto de autoria de Gil Moreira em ALUPEC.  
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O verso «Ken ki rapara ke mai raparadu» é chave para se iniciar o confronto, dado ao 

insulto provocado pelo emprego do adjectivo qualificativo «mal – raparadu.» 

 

Assim, o segundo que é Toti Fonhôs responde logo nos versos seguintes:  

 

«N ka ta odjaba ma argen ki sta nha dianti 

Ma ka txigan pasa baxu ku un kaneka dagu 

Ki fari pan bafa un sinku di grogu 

Pamodi si mi e mai raparadu». 

 

Uma resposta irónica, com grande peso irónico sabendo que é impossível engolir uma pessoa 

«Má ka txigan pasa baxu ku un kaneka dagu» e servir dela como se fosse comida «Ki fari pan 

bafa un sinku di grogu». 

 

O texto apresenta Rai di matxona a se autocaracterizar de forma directa, como 

traidor; pessoa de má reputação, escandalosa, louco, traidor, desleal tentando intimidar o 

adversário Toti Fonhôs. O temperamento do texto leva às vezes a escolher como cenários: 

espaço aberto, terreiro de Batuque, sala de música tradicional como funaná até tabanca.  

 

Exemplificamos através das palavras destacadas a negrito: 

 
«Obi li mi djan ba injenhu 

Matxikadu dja kori dja sukundi 

Na Ribada djan pidi noiba di  matxikadu 

Dja N purbika djan larga 

Satenta noiba pididu 

Nunhun N ka kasa, 

Inda N ta buska pega pa N teni 

Ki ómi si n- burdian na pé ka ta skapa» 

 

Em resposta, o adversário Toti Fonhôs demonstrando um espírito agressivo perante o 

escomungado e ameaçador  do Rai di Matxona, Na terceira estrofe num clima que remete 

para um relacionamento típico de confronto provocante para fazer o adversário saber também 

da sua fama para não ficar rebaixado perante as provocações do adversàario responde: 

 

Obili! 

 na noti bespa piku Nhu San 

Saibador di Mundu, 

E si ki N subi na aitu Lokotanu 

N mondu  

N stika  

N rinka un djatu! 

Kantu ki rotxa toma leba tudu 

len 

Buru para sura! 

Santxu para barda!  

Ómi n-gosta mujei sai di ladu, 

Skumungadu mula matxadu. 

 

 Toti Fonhôs: ka nu ben ku 

faita  

pa nu ka pila kunpanheru 

motxoku! 

Pamodi si mi era mai 

raparadu, 

N ka ta odjaba  

ma argen ki sta nha dianti 

Ma ka txigan pasa baxu  

ku un kaneka dagu 

Ki fari 

Pa N bafa un sinku di grogu. 

 

Rai di matxona: obi li mi djan 

ba injenhu 

Matxikadu dja kori dja sukundi 
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Na ribada djan pidi noiba di 

matxikadu, 

Dja Npurba  

Dja N purbika djan larga! 

Djan teni trinta anu 

Satenta noiba pididu 

Nunhun N ka kasa, 

Inda N ta buska pega pa N teni 

Ki ómi si N burdian na pé ka ta 

skapa 

Y si irmá ta ba ku mi 

 

Toti Fonhôs: Obili! 

 na noti bespa piku  

Nhu San Saibador di Mundu, 

E si ki N subi na aitu Lokotanu 

N mondu N stika  

N rinka un djatu 

Kantu ki rotxa toma leba tudu 

len 

Buru para sura 

Santxu para barda  

Ómi n-gosta mujei sai di ladu 

Skumungadu mula matxadu. 

 

Rai di matxona: Toti N ta 

flabu 

 ma konbersu boka kata 

pokentan 

Ki fari pa pon medu 

N ta flabu ma mi  

N podi ku ómi mas Diu ki bó ki 

fari bô 

Si tem dinheru N ka N porta 

Pa mo nha kotxon di kama sta 

pendedu  

Banku Kau Berdi 

Se tem forsa nha dianti e ka ta 

po pé 

Pamodi N ten: 

Midju na Ngarnei  

porku na txitxeru gordu 

Ka oitu ka dizoitu  

mas ki vinti oitu; 

farinha mandioka na baril pa 

piran 

kuatu mudjei s opa tratan. 

 

Toti Fonhôs:spantadju e pa 

makaku, 

Mi N ta lenbra dretu 

Noti di des di bespa 

Di onzi febreru na saitu  

Ki gás subin na pitroli 

 N ramanhuska! 

N subi grelu polon 

N rinka kaska ku denti 

N tranka garsa mô na obera  

N rinka obu N  bota na boka 

N maska N fulia kaska pa bera 

boka 

N dixi txan di fornadja 

N atxa djaki ta pila kana 

N rinka kanga fulia na piskós 

NPila kana ti bira grogu 

Na Txan Gomi N atxa buru ta 

pila koxi 

N tra kadera n pô dimeu nu 

pila koxi t’e dizingana 

Na boita poleru N atxa galu ta 

kanta 

N lorai piskôs Npôi baxu sola 

pé   

N kanta galu ami 

 

Rai di matxona: môs, anton, 

bô bu mas buru ki buru? 

Bu mas djatxi ki txaki? 

Bu mas galu ki galu? 

Anpôs! 

Djan subi na aitu pikintoni 

Djan tranka dedu na boka 

Djan sibia ti diabu dja kudin  

Dentu fundu di infernu 

Kantu ki mundu odja ma ka 

podi ku mi 

N mondoi N poi di ladu  

Ndai kosta N flai ki N portan 

Mi e ka Toti Fonhôs 

N ka ta Nfanhidu, 

Ki fari pa n pontadu dedu. 

 

Toti Fonhôs: Obi li! 

 nu ta kontra na Pertadiunha 

Bereguda 

Undi nungén ka ta odjanu pa 

tadja 

Pa nu fitxa konta  

  

Rai di matxona – bu sabi ma 

mi N ka ten konta! 

 

 

 

O texto transcrito, explicita o grau de agracividade existente entre os dois contendores 

que parecem invensíveis entre si através das marcas do ponto de exclamação que aprece 

repetidamente no fim dos versos e ainda pelo termo «Obi li!»; termo que eleva o leitor para 

uma chamada de atenção e ameaças. 

 

TOTÓ KU TÓTA
37

 

 

TÓTÓ – Ómi ki kré pasa kasabi                                            

E kasa ku mudjer tagarela 

Ali’m kuma porta sen txabi 

Na des ki N kasa ku Tóta Barela. 

 

Gosi li sin logu lá 

Tardi na grexa tanbé 

Pundi ki bu sai e Tota ki flá 

Tóta sta sima txota galé. 

 

 

                                                 
37

 Um dos Textos da coltânea música e teatro do falecido Anu Nobu-São Domingos/Ilha de Santiago. 
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. 

TOTÓ: si dja bu kre pa nu pasa 

piada 

Ôbi kusé ki n ten pa N flabu 

Bu teni koxa bus ta kunfiada 

Dja bu skesi modi ki N atxabu. 

 

 

Ku lansiadu trokoladu 

Lenso nha pilota panu brasa 

Tóta pobri tóta mariadu 

Tóta tâ anda kadidju ta baza. 

 

TÓTA – mal e pâ doe boka e pâ 

pâpia 

Tanbé dja bu skesi tenpu bedju. 

kantu bó era santxu tã kanpia 

Inda êl stân klaru kuma spedju. 

 

Ku uma kamisona di rusinha, 

Sen kalsa na karan di korpu 

Kabesa piôdju pé di purginha 

Totó ku lama sima un porku. 

 

TÓTÓ – bu ten kara labrada 

N kasa ku bô bu fasen bu 

koedju 

Bu dexan ku agu na labada, 

Kalsa ramangadu ti ta pasa 

doêdju. 

 

Bu n- ganan ku kusa di meu 

Pa N anda so ku rostu na txon 

Tóta flân na ken ki N ta tra 

txapeu 

Si e na morgado ô na patron 

 

TÓTA – bu ka konxi kobi bu 

orta 

Pâmodi nunka bu foi labrador 

Ês alebi poku mi ‘nporta 

Totó bu ka dexa N dabu nha 

flor… 

 

 

(…)  

 

TÓTA – N krebu txeu kuma nha 

trus 

Bó e so dimeu n ta dau un 

brinde 

 

Totó pâ mas ki nu kré kuskus 

Nu ka ta tra naris pâ nu fase 

bindi 

 

Kaba kaba 

Ronpi moku 

Kaba kaba 

Pasa troku 

 

kaba kaba 

nu finka torno 

nu finka torno 

kaba kaba 

dja kaba korno 

  

 

 

O texto, do Anu Nobu pela musicalidade e cadência que os instrumentos do Batuque 

podem propor, aparece como uma forma de Konbersu Sabi que reflete a mundividência do 

homem satiaguense nas lidas do dia-a-dia e no convívio com a mulher que escolhe como 

companheira; mas pelo temperamento poético é “Konbersu sabi”musicalizado. 

 

 TÓTÓ – Ómi ki kré pasa kasabi 

E kasaa ku mudjer tagarela 

Ali’m kuma porta sen txabi 

Na des ki N kasa ku Tóta Barela 

 

Gosi li sin logu lá 

Tardi na grexa tanbé 

Pundi ki bu sai e Tota ki fla 

Tóta sta sima txota galé. 

 

Ao longo do poema aparece elementos de sensura, a critica social em termos poéticos, 

líricos e satíricos funcionando à base de diálogo, à base de uma linguagem muito rika em 

recursos estilísticos, com especial realce para comparações, metáforas e imagens da mulher 

que responde com um ar desafiante e descontente: 

 

TÓTA – kâ ten pa mudjer mas injuria  

Ki kasa ku ómi mokeru 

Ali’n ku fidjus na pinuria 

Na des ki N kasa ku Totó Montero 

 

Ora nabar ora na badju 

Otu ora lá na fornadja kunta 

Totó mufinu Tóto bandaju 

Tóto sta sima ki kruxa munta. 

 

Esse estilo de «Finason&Konbersu Sabi» que o texto descreve, Satiriza através do 

tema escolhido pelo sujeito poético, as irregularidades da vida social, da vida pública, 
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atingindo muitas vezes de forma directa á mulher do sujeito poético num tom característico da 

mulher comum ou dos outros homens significando assim, o mal da época ou calamidade que 

no momento abrange mulher cabo-verdiana:  

 

TOTÓ - Bu ten kara labrada 

N kasa ku bô bu fasen bu 

koedju 

Bu dexan ku agu na labada 

Kalsa ramangadu ti ta pasa 

doêdju 

 

Bu n- ganan ku kusa di meu 

Pa N anda so ku rostu na txón, 

Tóta flân na ken ki N ta tra 

txapéu 

Si e na morgadu ô na patron 

 

TÓTA – bu ka konxi kobi bu 

orta 

Pâmodi nunka bu foi labrador 

Ês alebi poku mi ‘nporta 

Totó bu ka dexa dabu nha 

flor… 

 

   

Ainda, queremos com base nas últimas estrofes do texto afirmar que este género de 

finason, não retrata apenas o escândalo e os males da vida social, mas também, os aspectos 

positivos da vida «N krebu txeu kuma nha trus/Bó e so dimeu n ta dau un brinde» 

 

 

 

 

 

Com vocabulário rico e objectivo que fez o confronto ter um fim suave e delicado 

temos os versos: 

 

Totó pâ mas ki nu kré kuskus 

Nu ka ta tra naris pâ nu fase 

binde 

 

Kaba kaba 

Ronpi moku 

Kaba kaba 

Pasa troku 

 

kaba kaba 

nu finka torno 

nu finka torno 

kaba kaba 

dja kaba korno 

 

 

 Pode – se concluir que o texto em análise demonstra dois sujeitos (a mulher e o 

homem) dois casais «Ómi ki kré pasa kasabi/ e kasa ku mudjer tagarela» numa provocação 

extrema e em situaçao irremediável, em linguagem directa.  

 

A situação no texto de forma teatralizada aponta para o enraivecido, o desajuste entre 

o mal «selvagem», e o sanhudo. O esquivo referido pelo marido. E por outro lado, um diálogo 

no qual se transmite a descordia da inconformidade com o destino dos dois que provoca no 

leitor ou em quem ouve uma certa intranquilidade e inquietação face ao temperamento poético 

dos dois sujeitos em cena. 
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LORA38 

 

 

 

N da Piku Belém Santana 

Ta buska lora, 

Lora perde musesa 

 

Sima gudja na terá burbur 

Lora fla n ka ta ba bu kutelu 

nen si bu bisti di oru 

Karanba! 

Mi N ka bunitu pa n gaba 

 

Ma tanbi n ka feio 

Pa djunta barexa 

 

Un minotu 

Un minotinho 

Un minotu 

Pa N konbersa ku bô. 

                                                 
38

 Texto transcrito do «Compact Disc» Projecto ANKORÁ VOL.I do artista do Konbersu sabi Calos de Sousa 

«prinsezitu»  
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O texto «Lora» do artista Princezito é exemplo de que «Konbersu sabi» é um género 

do Finason e Batuque, pela forma suave como a mensagem é patente no texto, enserindo 

aspectos não de confronto como é descrito nos textos anteriores, mas sim, de louvor a 

personagem «N da Piku belén Santana /ta buska Lora/ …/ un minuto/ pa N papia ku bô.» 

O texto em tem demonstrado canseira por parte do sujeito poético em busca da Lora 

pessoa prestigiosa e tristeza pela regeição depois de encontrar a Lora «Lora fla/N kata ba bu 

kutelu/ nen si bu bisti di oru.» 

Finalmente, no conjunto dos versos que formam o poema nota-se, uma outra faceta do 

«Konbersu sabi» o que assemelha a «Finason» e Batuque com temas que giram à volta de 

simples brincadeiras sem maldade; a paixão pela mulher Lora e termina muitas vezes com 

«Txabeta Rapikadu e Tornu». Sendo assim, podemos constatar que Konbersu Sabi é uma 

Modalidade composta por duas etapas: a da recitação poética livre sem ser acompanhada e da 

acompanhada pela Txabeta.  
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Após breve abordagem do tema, no intuito de facilitar a intelecção dos possíveis 

leitores menos esclarecidos sobre a problemática da nossa manifestação cultural, em 

específico o Batuque sanbuna/ Finason & Konbersu sabi, resta-nos alertar nesta página 

conclusiva, pelos atributos atrás citados. Da realização deste trabalho concluimos que o fim de 

um trajecto de investigação semelhante deixa sempre marcas e anseio de ir mais além nos 

objectivos e metodologias uma vez que se trata de um percurso que constitui um circo 

trabalhoso mas ao mesmo tempo aliciante.  

Pelo estudo que fizemos do tema na sua dimensão histórica, musical, literária, e 

cultural, ficamos certos de que: 

 

 Merece ter interesse pelo estudo e valorização da nossa música em especial no 

âmbito que abarca o tema; 

 Ser mestiço como povo cabo-verdiano corresponde motivo de orgulho e riqueza 

cultural multifacetaria, uma vez que a micisginação tem trazido riquezas à nossa 

cultura musical e literária; 

 É necessário ter mais empenho tanto por parte do governo como dos cidadãos do 

país, em cantar, defender, perservar e divulgar a nossa música tradicional; 

 A perda das características tradicionais do Batuque, sanbuna e Finason não 

constituem necessariamente sinais de extinção mas sim, indícios de enovação e evolução; 

 O Batuque é uma variante musical característica e específica do nosso arquipélago; 

uma variante que embora aparecido com as outras formas musicais vigentes do continente 

africano mas, é considerado puramente cabo-verdiano pela linha cultural própria e identitária 

que hpossui, que o encorpora, define e identifica.  

Conclui-se ainda, que o Batuque por estar sempre mergulhado nas raízes culturais e 

tradicionais, perdendeu os traços tradicionais mas manteve ainda a sua função social 

transformando sempre nas suas características essenciais atendendo a dinâmica da evolução 

social.  

Ainda, na compilação do trabalho desvendamos que o Batuque como veículo de 

transmissão oral, antes da Independência Nacional se apresentava com determinadas 

particularidades tais como: mais fiel às raízes telúricas, mais originais; como uma 

manifestação importante na animação das festas de casamento, do baptizado e da Tabanca, 

CONCLUSÃO 
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constituindo um factor determinante de coesão social, de fraternidade e de solidariedade, 

apesar das tentativas de o arredar das ilhas pelas autoridades coloniais portuguesas no 

passado, que actualmente abarcando Finason/sanbuna e Konbersu Sabi está refortalecendo 

com as condições básicas criadas na nova sociedade cabo-verdiana fazendo – os ser vistos, 

como:  

 Elementos de animação dos palcos. Com uma função social moderna e diferente de 

antes;  

 Umas manifestações restrita aos centros culturais e palcos finos, tentando deixar Ponta 

«podja’l» da nossa ilha de Santiago como principal terreiro.  

 

Com esse trabalho esperamos ter contribuído para um melhor conhecimento e estudo 

destas variantes culturais abordadas como tema, embora estejamos cientes de que ainda há um 

longo caminho por percorrer nessa matéria.  

Quanto a Sanbuna e Finason, concluímos que não há uma marca estanque que lhes 

separam do Batuque, e que há ideias diferentes e não consolidadas definindo-as como uma 

componente diferente do Batuque e outros que as defendem como parte integrante do 

Batuque. O que nos fica esclarecido e sem ambiguidade é que tanto Sanbuna, como Finason e 

Batuque são formas de expressões oral e musical ao lado do Batuque e Konbersu Sabi; uma 

tentativa de libertação do interior, através de forças rítimicas e de variações próprias exigindo 

nos textos básicos umas estruturas organizadas que facilitam uma comunicação perfeita boa 

compeensão por parte de quem ouve. Por outro lado, na execução pràtica ambos permitem um 

envolvimento do terreiro e púbilico que se assistem. 

No que diz respeito ao Konbersu Sabi deixamos as nossas reflexões pessoais que mais 

consideramos que lhe define como uma forma de representação literária que agregada à arte 

cénica cabo-verdiana continua a ter um forte poder comunicativo e literário. Ainda, 

Consideramo-lo um elemento que parece novo ao lado do Batuque mas não é. Que na verdade 

tem coabitado com o Batuque desde há muito tempo e que lhe tem faltado uma designação 

que lhe é própria.  

 Se, com este trabalho, tivermos contribuido para estimular o gosto pelo estudo das 

nossas tradições no campo do “Batuku/sanbuna/finason&konbersu sabi” em que elas 

necessitam, damo-nos jà por satisfeitos. Pois, ficamos convencidos, que somente um 

desenvolvimento posterior desse estudo permitirá reforçar os sentimentos de respeito, de 

apreciação e maior valorização da nossa identidade cultural e musical.    
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