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RESUMO
Esta proposta é o resultado das discussões do Grupo de estudos e pesquisa sobre a Guiné-Bissau
contemporânea sob supervisão da professora Artemisa Odila. O grupo tem como objetivo mapear o estudo da
arte da política contemporânea guineense, trazendo para o cenário registros dos eventos que marcaram o
processo da democratização na Guiné-Bissau e as batalhas pelo poder. A retrospetiva histórica da vida
politica do país tem registrado uma cíclica e turbulenta continuação democrática, períodos que cristalizaram
o processo da democratização no país assombrado pela guerra civil, golpes de estado e suspensão das
normas que tornaram nos mecanismos para conter, monopolizar e perspetivar a manutenção do poder
legitimo. o cenário politico das ultimas duas legislaturas que tiveram lugar entre 2014 e 2019, possibilitaram
de certa forma, um conjunto de transformação no campo politico, é embora, bastante prematuro uma análise
conjuntural sobre a situação, e sobretudo no sentido de antecipar um percepcionar critico evidenciando
causas e sobressaltos que caraterizam essas transformações politicas. anotamos uma agregação estratégica
politica quer nos partidos políticos, ora envolvendo as instituições públicas-Presidência da República,
governo, assembleia nacional popular e outras entidades em busca da efetivação dos seus interesses
enquanto envolvidos ou atuantes no campo politico. Neste sentido, objetivamos nesta comunicação cientifica
evidenciar, e alternadamente, discutir as possíveis transformações que ocorreram durante os últimos tempos,
tendo em vista avanços e retrocessos constatados nesse panorama politico. propomos para concretização
desse trabalho ás técnicas de pesquisa vinculadas à abordagem qualitativa, isto é, bibliografias, documentos,
decretos oficiais, jornais, blogs e redes sociais. Ou seja adotaremos todos os mecanismos aceites que nos
permita obter informações e analisá-las.

PALAVRAS-CHAVE
Batalha de poder. transformações politicas. Guiné-Bissau.
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