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As Dórcades passamos, povoados das irmãs
que outro tempo ali viviam
que, de vista total sendo privadas,
Todas três dum só olho se serviam.
Tu, só tu, cujas tranças encrespadas
Neptuno já nas águas acendiam
Tornada já de todas a mais feia,
De víboras encheste a ardente areia.
(Camões, OS LUSÍADAS)

À memória de Amilcar Cabral,
combatente da liberdade e fundador
da nacionalidade guineense e cabo-verdiana

Aos amigos Bijagós, não citando nomes,
pois o que importa é a satisfação de quem
dá e o reconhecimento de quem recebe.
Indjram.
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APR E S E N TAÇ Ã O

A Editora Terceira Margem tem a honra de incluir em
sua Coleção África, a publicação da professora Dilma de
Melo Silva, “Por entre as Dórcades encantadas: os Bijagó
da Guiné-Bissau”.
A Coleção África, com o apoio do Centro de
Estudos Africanos, USP (CEA), tem como propósito
divulgar junto a um público mais amplo, textos sobre a
África, que por várias razões, permanecem restritos ao
universo da Academia.
Tradição e modernidade em oposição, complementação e contradição constitui a lógica atual da dinâmica
dos povos africanos sul-americanos e caribenhos.
Neste trabalho a autora detém-se sobre o processo
de mundialização/globalização/ocidentalização em curso
no Continente Africano, no qual tradição/modernidade
são esferas complementares e conflitantes, e, a presença
do “outro”, do europeu (nesse caso) é o introdutor de
mudanças estruturais. O movimento decorrente da
“modernização” assemelha-se a uma dança de caótica, com
um passo à frente e dois à atrás.
Este trabalho perpassa pela repercussão da expansão
capitalista dentro do cotidiano de uma etnia guineense,
indicando como as raízes da africanidade se abalam, ante as
inovações do capital estrangeiro, por se fixarem no solo de
uma lógica produtiva não-capitalista.
Para nosso universo cultural, resultante do longo
processo de transculturação e de simbiose com a vertente
africana, tais informações se revestem de suma importância,

na medida em que propiciam ao leitor o conhecimento sobre
uma realidade desconhecida.
Nada, ou quase nada sabemos sobre África, a não
ser por estudos de autores africanos e africanistas
comprometidos com a cultura africana, que estamos
divulgando.
No estudo, a autora aponta que a “Missão
Civilizadora” do capital estrangeiro, conduz a penetração
de um “estilo ocidental de vida” que age como um
fermento precipitando alterações e forçando a emergência
de novos estilos de vida.
Contudo, muitos dos valores civilizatórios africanos
permanecem pulsantes nas culturas latino-americanas,
somos o que somos, por não sermos o retrato do
colonizador, mas por termos vivas em nossas culturas
presenças afro-americanas visíveis em nosso cotidiano,
em nossas crenças, visões da realidade, imaginário e
expressões artísticas.
Pretendemos assim, propiciar um conhecimento
mais aprofundado sobre a realidade africana para um
reconhecimento de tais supervivências culturais em nosso
país.
Liana Trindade

INTRODUÇÃO

O estudo do processo de transformação ocorrido
dentro de um dos grupos étnicos da Guiné-Bissau, a partir
de um projeto de desenvolvimento da pesca, apresentase como um estudo de caso que poderá contribuir com
subsídios para o estudo da transformação social, ainda
em curso, em inúmeros países africanos, no processo de
globalização atual.
Muitos cientistas sociais têm estudado essa questão,
com diferentes abordagens e pressupostos. Somente a partir de Balandier (1969) é que a variável colonialismo/neocolonialismo foi introduzida e a situação contemporânea,
em África, colocada como resultante do período colonial.
Na expansão da produção capitalista, os países
fornecedores de matéria-prima, ou de trabalhadores
escravizados, tornaram-se, num momento seguinte, países
dependentes das ex-metrópoles. Galtung (1977) coloca a
questão em termos explícitos: países hegemônicos
controlam os países periféricos, estabelecendo um sistema
de relações harmônicas de interesse entre o centro e a
periferia em cada um desses países.
Inovações econômicas são introduzidas nos países
recém-emergentes no cenário mundial contemporâneo,
com a implantação de tecnologias mais avançadas. Nesse
processo de alteração estrutural, novas formas de pensar,
e de viver, assim como outros valores são introduzidos,
uma vez que a economia não se dá no vazio. Inúmeros
ingredientes são difundidos no processo: justificação do
lucro e do acúmulo de riquezas, exaltação de incentivos
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proporcionados pelo individualismo, legitimação da ação ou
relação baseada no interesse, justificação da apropriação,
valorização da conceituação das instituições, surgimento da
competição como elemento dinâmico norteador das ações,
entre outros.
No estudo desse processo, autores como Dumont
(1980), Ziégler (1980), Schwartz (1982), Tevéodjéré
(1982) escrevem sobre a realidade africana de hoje,
focalizando como as transformações econômicas trazem
desigualdades crescentes com efeitos irreversíveis no seio
das populações atingidas. Nas estruturas comunitárias,
introduz-se um fermento que precipita a desintegração
da ordem e organização social vigentes, propiciando a
emergência de novos estilos de vida.
Esses estudos intensificaram-se a partir da década
de 60, com a emergência no cenário internacional de novos
Estados africanos, com a independência das ex-colônias
européias. Esses novos países são classificados pelas
Nações Unidas por meio de índices euro-americanos;
parâmetros estatísticos são estabelecidos rotulando, desse
modo, uns como ricos, desenvolvidos e, outros, como
pobres, subdesenvolvidos. E, a partir desses índices são
elaboradas teorias e estratégias pelas quais torna-se
necessário introduzir novas formas de produção que
permitam o desenvolvimento; na visão desta perspectiva,
o desenvolvimento é encarado como sinônimo de crescimento econômico, capaz de melhorar as condições sociais
e culturais, integrando as comunidades locais na Nação.
Para efetivar esses propósitos, estabelece-se, em
nível internacional, uma ajuda para permitir aos países
recém-libertados superarem sua pobreza: os países
emergentes continuam a ser encarados como incapazes
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de sair sozinhos do seu estado de não-desenvolvimento.
Assim, as ex-metrópoles, criadoras da pobreza nas
colônias, se dispõem a ajudar para que essa mesma
pobreza desapareça. Para isso, enviam especialistas,
equipamentos, planos, capital; estudos preliminares são
elaborados, estratégias e metodologias são estabelecidas,
tudo conforme o modelo do país de origem dos técnicos.
O subdesenvolvimento é encarado como etapa natural e
mesmo necessária na vida desses países.
Na década de 70, o número de especialistas em
desenvolvimento aumenta, assim como o número de
colóquios, conferências, ciclos de estudo, debates, teses,
publicações. Nas universidades criam-se cursos de
especialização, centros de pesquisa recebem financiamentos, formam-se mais especialistas que buscam
trabalho junto às fundações, às Nações Unidas, às
organizações privadas. Tudo em nome de um desejável
desenvolvimento dos países pobres. E esse desenvolvimento passa a ser aceito de forma indiscutível como
a nova religião dos tempos contemporâneos que, aliado
ao mito do progresso, se opõe à tradição.
Muitos autores apoiam-se, ainda, na formulação do
esquema dual da sociedade vista como tendo dois eixos
opostos complementares: o moderno e o tradicional. Aí
teríamos as dicotomias: campo/cidade, desenvolvido/
subdesenvolvido, fundamentadas na idéia de progresso,
de que existe necessariamente uma evolução natural: do
imperfeito para o perfeito, do simples para o complexo,
do inculto para o culto; a idéia do progresso material
inerente à naturezahumana, que é encarada como
perfectível visando um ideal acima dela, que a superaria
sempre. Existem etapas sucessivas, pois existe uma lei, a
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lei do progresso, em direção a um estágio superior. Temos
inúmeros exemplos na bibliografia sociológica que
explicam a passagem de uma estrutura para outra e os
momentos de transição. Haveria pois, um momento
inferior a ser superado e um superior a ser buscado.
Assim, até 1960, com algumas exceções, como
Dumont, é o que vemos na literatura sobre África; as
explicações são dadas desse ponto de vista. O pensamento
antropológico que se forma, surge com o viés do
etnocentrismo. O centro do pensamento se localiza na
Europa, logo, de lá é que provém e deve ser disseminada
a verdade, o conhecimento. Essa teoria se articula no
evolucionismo, segundo o qual uma lei dirige a
humanidade: aplicação da lei de Darwin, lei do mais apto.
Assim, os mais aptos vencem e se impõem. As sociedades
diferentes das européias são descritas como estáticas;
viveriam numa harmonia, num equilíbrio, sem conflitos
ou tensões. Os fatores externos é que explicariam toda e
qualquer mudança.
Conforme afirma Copans (1974), ao criticar a
antropologia e etnologia coloniais, tanto inglesa quanto
francesa, havia uma negação de toda dimensão histórica
das sociedades africanas e essas escolas se adaptavam à
situação colonial.
A partir da década de 60, surge outra preocupação,
a de colocar o objeto de estudo, África, dentro do contexto
de formação do capitalismo; assim, a partir das análises
das mutações ocorridas, Balandier elabora um método de
apreensão das realidades africanas, restituindo a História
às sociedades analisadas, buscando a dinâmica social sob
sua dupla figura: du dedans e dehors. Surge o
reconhecimento de que existem diversos dinamismos
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sociais, que devem ser levados em conta, e essa nova postura
levou a uma crítica também das posições científicas mais
comuns e generalizadas nas ciências sociais. Balandier propõe
a construção de uma sociologia e de uma antropologia
dinâmicas a partir do estudo empírico dos problemas
suscitados pelas tentativas de modernização das
sociedades pré-desenvolvidas. O que se busca é a
apreensão da dinâmica das estruturas e toda sociedade é
vista como campo de uma luta interna entre os mecanismos
de direção. Assim, todo estudo deve ser feito em função dos
sistemas de relações internacionais, num exame da dialética
da tradição e da modernidade. A sociedade passa a ser
considerada como formação heterogênea, e não como forma
morta, devendo ser vista em função de sua dinâmica, seu
movimento próprio. Balandier (1976) propõe inúmeras
revisões, não somente de teorias, conceitos, métodos
concebidos em função, principalmente, de sociedades
industriais, como também uma renovação do pensamento
social.
A partir dessa proposição, acentua-se um esquema
de explicação elaborado através de uma visão estrutural
das relações internacionais, mostrando a distribuição
desigual de poder entre os Estados, mostrando também
que além dos limites do campo político e econômico, há
um campo de valores, com a elaboração de um modelo e
uma forma de conceber a vida em sociedades.
A formação do centro, nos países centrais, levou à
formação simultânea de países periféricos, que tiveram
sua história interrompida, seccionada, alterada – no caso
africano 22 milhões de pessoas foram de lá retiradas para
viverem como trabalhadores escravizados na América.
Isso representou uma sangria que até hoje não se refez.
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Além do aspecto demográfico populacional, houve também
a alteração de suas economias, a partir do século XIX, com
a instituição dos impostos, essas nações foram obrigadas a
se monetarizar para pagá-los. Diferentes cultivos para a
exportação foram introduzidas, obrigando as populações a
se organizarem a partir de pressões vindas pela violência de
fora. Dentro das comunidades, formam-se grupos aliados aos
colonialistas que oprimem.
Assim, como afirma Galtung:
a idéia básica é que o Centro tem uma cabeça de ponte
na nação periférica e um ponto estratégico: o centro
na nação Periferia. Isto é feito de forma a amarrar o
centro da Periferia ao centro do Centro de forma mais
segura: atuando pela harmonia de interesse.
Centro

centro
Centro
periferia
Periferia
centro
Periferia
periferia

harmonia de interesse
desarmonia de interesse

Há uma totalidade, a do capitalismo hoje, que se impõe
nas economias periféricas, não globalizadas. O importante
não são os fatores, mas a totalidade; há um desenvolvimento
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desigual, diferenciado no processo de globalização/
mundialização. Existe, segundo Wallerstein (1974: 152-153),
uma economia-mundo, nesse império mundial, as
infraestruturas organizam-se diferentemente em cada formação
social e, óbvio, as superestruturas políticas e culturais também
são diferenciadas. Há desigualdade crescente e sempre se
observa: sub-consumo e super-produção, tanto no centro
como na periferia.
A perspectiva do sistema mundial repousa sobre a
hipótese, explícita ou implícita, de que o mundo moderno
compreende um mundo econômico único, capitalista,
emergente do processo histórico depois do século XVI,
existente até nossos dias, que gestou e impôs teses
evolucionistas e desenvolvimentistas.
Aqueles que se dispõem a estudar o problema das
transformações, e os efeitos sociais dentro das comunidades envolvidas, defrontam-se com o seguintes modelos
de explicação:
1. Um paradigma que justifica as desigualdades,
pois vê o país não desenvolvido como atrasado, com
populações primitivas, portadoras de tecnologia pobre,
elementar, não criadora de excedentes. Para sair dessa
situação é imprescindível a introdução de técnicas
evoluídas, vindas de fora, dos países desenvolvidos, ou
seja, industrializados.
Muitos economistas que se apoiam nesse esquema
metodológico de análise, como Kamarck, analisando as
economias africanas, propõem soluções:
Com a expansão da economia monetária, os indivíduos
podem preparar uma margem de segurança para si
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próprios , pondo de parte um certo valor permanente
na forma de dinheiro, e podem viver separados da
comunidade. Podem transpor o limiar da segurança,
planejar o futuro, e trabalhar com o fito em objetivos
para lá da mera sobrevivência do dia a dia. Isto
acontece agora por toda a África. A sede cada vez
mais espalhada de instrução, e a disposição dos pais
para suportarem grandes sacrifícios para que os filhos
se instruam, é outra indicação de que os africanos
estão a transpor este limiar e a perder o passivo
fatalismo do passado. (KAMARCK, 1972: 63).

No prefácio do livro citado, o continente africano é
apontado como sendo aquele em que o subdesenvolvimento se encontra em estado puro e, para sair do círculo
vicioso da subsistência, é essencial a ajuda dos países
industrializados. Afirma-se: A África tem grande
necessidade do auxílio do ocidente, e não apenas em
pessoal; tem também de absorver, dos países ocidentais,
as línguas e, em grande parte, as filosofias destes.
(KAMARCK, 1972: 16) (negrito nosso)
2. No segundo paradigma referencial vemos a
questão tratada por uma outra perspectiva, a distribuição
assimétrica de poder é levada em conta, assim como a
gestão da ordem mundial, pondo em relevo a mística do
desenvolvimento, uma modernidade de segunda mão,
como diz Schwartz, adaptada para as exigências do
capitalismo, com a proposta de projetos de modernização,
de melhoria das instituições, burocratização das empresas
e do aparelho do Estado, expansão do neo-liberalismo.
Nesses projetos elaborados de fora, nos países
hegemônicos, observa-se um total desconhecimento da
realidade social, onde tais projetos irão atuar. Ou, havendo
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esse conhecimento, ele não é levado em conta, uma vez que
se transforma em obstáculo à implantação das novas
atividades.
As culturas enquadradas nesses projetos são
encaradas como exóticas e não como portadoras de outra
visão de mundo, de um quadro de valores articulados em
outras bases, com singularidades próprias. Como afirma
Ruy Coelho, as formas da razão são várias e não
constituem apanágio de nosso pensamento arrogante,
imperialista e ocidental.
No est udo dessas t ransformações torna-se
indispensável um estudo diferencial das formações sociais
que se articulam sob outros princípios. Isso pode nos levar
a rever as idéias etnocêntricas surgidas na formação do
capitalismo e da ideologia justificadora do colonialis-mo
e do neo-colonialismo Somente assim poderemos pensar
um modelo econômico alternativo, numa solução autosustentável que permita um verdadeiro expandir de
potenciais próprios e não simples transferências de
modelos exógenos.
Os Bijagó
No que se refere ao grupo em questão, os Bijagó, a
literatura sobre os mesmos é bastante limitada, sendo que
a maior parte trata-se de trabalhos etnográficos do período
colonial, realizados por funcionários, chefes de posto,
administradores do governo português, com viés
etnocêntrico visível às primeiras linhas.
Nessas publicações são ressaltadas as intenções das
autoridades coloniais de conhecer o funcionamento das
instituições indígenas das colônias, para uma dominação
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mais eficiente, para se evitarem erros ou exageros cometidos
por desconhecimento da organização familiar das
populações (CARREIRA, 1959).
O objeto das descrições etnográficas do período
colonial mostrava o grupo desta forma:
Os habitantes do arquipélago do mesmo nome são os
mais puros de raça, os mais limpos de cruzamentos,
de índole belicosa, gostam da vida do mar (p. 59)...
Os Bijagó, mais próximos da animalidade que os
indígenas do continente, por motivo do isolamento em
que a sua insularidade os tem mantido, praticam uma
espécie de politeísmo animalista, que se reflete em suas
danças (p. 60) ...a vida é licenciosa antes do casamento
que só tem lugar nos 25/30 anos. Práticas abortivas e
anti-conceptivas defendem as raparigas solteiras da
procriação ilegítima. O prestígio da mulher é nitidamente superior àquele de que gozam as mulheres de
outras tribos, o que explica uma espécie de
matriarcado na constituição e regime familiar (p. 61).

Os textos sugerem um cenário de bárbarie, de caos,
irresponsabilidade, ignorância e promiscuidade. As
instituições societárias nativas explicam-se num viés
etnocêntrico: por exemplo, quanto à poligamia, deve-se
à excessiva sexualidade do negro (CARREIRA, 1959);
quanto à divisão do trabalho, conhecemos a sua índole
manifestadamente preguiçosa (MARQUES, 1955).
A produção colonial focaliza o grupo Bijagó do
mesmo modo que os demais indígenas da Guiné. Uma
categoria sócio-política surgida num processo de articulação consciente de teoria e prática. Amilcar Cabral
(1977), em seus trabalhos, analisa o Estatuto dos Indígenas, mostrando como eram definidos pelos portugueses:
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Indivíduos de raça negra ou seus descendentes que
não possuem o nível e os hábitos individuais e sociais
considerados indispensáveis para a aplicação integral
do direito político e privado dos cidadãos portugueses
(CABRAL, 1977: 80).

Os trabalhos etnográficos visavam fornecer informações sobre os grupos étnicos aos órgãos controladores
do regime colonial e se vinculavam à premissa básica de
que o negro africano era um ser primitivo, pré-lógico,
portador de superstições e praticante de irracionalidades
religiosas e os Bijagó, considerados como não-civilizados, aos quais os portugueses deviam civilizar e mesmo
aportuguesar (LIMA, 1974).
A ótica portuguesa nunca os encarou como portadores de cultura própria, de uma visão de mundo, com
um quadro de valores perfeitamente articulados em outros
referenciais. Isso traduz um pensamento alheio à realidade
negro-africana e, sem dúvida, do grupo em questão.
Durante o período colonial, os Bijagó eram vistos
como belicosos por promoverem lutas constantes com
outras etnias. O fato é que resistiram à penetração portuguesa, enfrentando com armas próprias os invasores e também as tentativas de dominação de outros grupos islamizados – mandingas e fulas – aliados dos portugueses.
Acreditamos que, mesmo depois da independência
do país, os Bijagó continuam pouco conhecidos, devido
à inexistência de estudos sobre os mesmos. Um dos mais
importantes trabalhos sobre a cosmologia do grupo, foi
escrito por Scantamburlo (1977), mas publicado fora da
Guiné e, ainda, em inglês, dificultando a difusão dessa
dissertação de Mestrado com dados sobre Bubaque. Em
1983 Danielle Duquette publica excelente trabalho, em
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francês, sobre a Arte Bijagó. Nesse mesmo ano, Ladislau
Dowbor publica uma reflexão sobre a busca da
independência econômica por parte da Guiné, nação livre.
Desse modo, nossa intenção é a de contribuir com
alguns subsídios para o estudo dos impactos produzidos
dentro do grupo a partir de uma transformação introduzida
no setor pesqueiro e fazer uma reflexão sobre o papel do
cientista social na elaboração das estratégias de atuação
modernizadoras.
Acreditamos, como afirma Whrigt Mills, que o
sociólogo/antropólogo pode se converter em interlocutor
do grupo estudado e, concluído seu trabalho, o cientista
social deva dirigi-lo:
a) aos poderosos, para mostrar a responsabilidade
de suas decisões, ou carência delas;
b) aos que desconhecem as conseqüências de suas
ações;
c) aos dominados, para ajudá-los a compreender
as implicações das relações desiguais de poder
e informar-lhes sobre as ações dos poderosos.
Pressupostos teóricos
Partimos do pressuposto básico de que uma inovação introduzida no nível da economia leve a alterações
em outros níveis da estrutura e organização sociais; isso,
sem a adoção da tese simplista do determinismo econômico, deixando de lado outras determinações, mas apreendendo o papel, em última instância, decisivo das transformações econômicas como fator de dinâmica social.
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Observamos, a partir de nosso trabalho de campo, que
um tipo de inovação, representada por um projeto de desenvolvimento do setor pesqueiro, produziu – e continua produzindo – impactos não esperados inicialmente, por ocasião da
elaboração do referido projeto.
Nesse sentido, os trabalhos de Galtung (1977) e
Schwartz (1983) nos oferecem análises de como os efeitos
perversos1, não pensados pelos idealizadores de estratégia,
objetivos e metas, surgem, em vários países onde se
introduzem projetos de desenvolvimento econômico.
Galtung (1975), em sua análise de um projeto –
também de pesca – em Kerala, Índia, conclui que, embora
os objetivos estabelecidos inicialmente pretendessem:
a) melhoria do nível de vida da população enquadrada;
b) melhoria das condições de saúde e sanitária;
o que ocorreu foi o inverso, pois os benefícios da ajuda
norueguesa aumentaram o abismo entre ricos e pobres na
região. Entre outros, Galtung aponta a introdução do
trabalho assalariado, ocasionando a exploração antes
inexistente. E conclui que, apesar do aumento da captura
de pescado, houve uma diminuição do consumo de
proteína animal, no plano dos produtores e suas famílias,
pois essa captura se destina à exportação e não ao mercado

1. Efeitos perversos, segundo Schwartz, significam as conseqüências não
esperadas de ações intencionais.
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local e nacional. Em sua análise mostra que a alteração
introduzida dentro das atividades econômicas obedecia ao
seguinte esquema:

O ponto de saída é a natureza (N), neste caso, o
Oceano. Os produtores (P) são pescadores em suas canoas
de madeira. Com seus métodos antigos e instrumentos
simples, obtêm uma captura baixa. A produção é levada
para terra e escoada até os consumidores (K), dos quais
muitos são os próprios produtores. O que sobra é
devolvido à natureza. Nesse ciclo, não se pode falar de
esgotamento de recursos, há um balanço ecológico e
nenhuma alienação: todos sabiam de onde vinham as coisas,
e para onde iam. O pescador era a um só tempo: produtor/
distribuidor/consumidor.
Com o projeto de Kerala, pôs-se em ação uma
estrutura diferente, com uma dinâmica própria que
sobrepassa aquilo que as pessoas possam mobilizar quanto
à sua defesa. Ocorre uma expansão do ciclo econômico
para muito além dos limites da aldeia, para o plano global
(internacional) em termos de natureza, do produtor e do
consumidor. O quadro agora se amplia:
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Desenvolvimento – expansão do ciclo econômico

Aparentemente, trata-se da introdução de uma
economia de escala e que as relações são as mesmas.
Contudo, as relações antigas foram solapadas e agora são
qualitativamente diferentes.
Com a introdução do projeto de Kerala, os
pescadores passam a ser profissionais a bordo de
embarcações de aço ou fibra de vidro; esses novos
produtores não aprenderam com os mais velhos, com as
gerações dos antepassados, e sim, jovens que receberam
outros ensinamentos, seguiram cursos e sabem o que
ninguém sabia antes na aldeia. Quanto ao consumidor,
não é o mesmo que antes. E, aqui, temos um ponto crucial,
que apresenta três fases:
a) Na primeira fase, há grande intensidade de
capital e pesquisa, com menos intensidade de
trabalho, tornou-se necessário encontrar um
modo de conservar o pescado e isso encareceu o
preço do produto. Os preços subiram de 200 a
300% e, com isso, muitos deixam de consumir
peixe.
b) Na segunda fase, tratou-se de encontrar consumidores para esse pescado. Mas a elite não come
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peixe e sim camarão ou caranguejo. Assim, introduz-se uma tecnologia cara para a captura desses
crustáceos, o que torna o produto ainda mais caro.
Os produtores já não são os consumidores do exterior, do Japão, EUA, Europa. O mercado internacional vai consumir essa produção ampliada.
c) Na terceira fase, o consumo vai determinar e
controlar a produção. São construídas fábricas
para congelar camarão e a maioria da população,
nas aldeias, trabalha como assalariado, com
salários irrisórios.
Quanto à exploração dos recursos, sabe-se que se
pesca mais com métodos melhores e mais perfeitos, mas
o consumo de peixe não aumentou nas aldeias, depois de
20 anos de ajuda, desse projeto.
O que se observa é que, com a introdução dessa
economia de escala, tornam-se necessários centros de
administração, de finança e de pesquisa, que não se
localizam nos locais do projeto, nas aldeias, mas nos
centros urbanos.
Um outro fator que deve ser levado em conta, foi o
modo pelo qual o projeto foi concebido: o que é bom
para a Noruega é bom para Kerala. A tecnologia
transferida para a Índia era a mais atual em termos da
indústria pesqueira escandinava. E, assim, também tudo
o que foi concebido em termos de financiamento e
pesquisa. As decisões tomadas pelos administradores
indianos e noruegueses em Nova Delhi saíam de pessoas
que falavam a mesma língua, o inglês, e comungavam o
mesmo respeito pela cultura e civilização européias. O
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diálogo entre eles era mais fácil do que com os pescadores
malayalam, com sua língua própria, seus padrões
conceituais, cultura local, incompreensíveis para os
técnicos que ali estavam praticamente como turistas.
E Galtung (1979: 185) conclui: esse processo cria
o desenvolvimento no centro, pois envolve experiência
para projetos em outros locais do mundo. E criou também
novos tipos de dependência, nos quais o centro se fortalece
em detrimento da periferia.
Após 20 anos de ajuda norueguesa, houve um
aumento de 40% na captura, aumento da exportação de
pescado; os botes tradicionais desapareceram. Todas as
avaliações sobre o projeto sempre enfatizam a perspectiva
geral do centro, sem nenhuma palavra sobre os objetivos
sociais, quais sejam: igualdade, auto-gestão, auto-subsistência,
auto-desenvolvimento.
Schwartz (1983) também estuda os efeitos perversos
em seus trabalhos sobre o Zaire, mostrando como camadas
da população podem ser feridas no processo de introdução
de inovações na produção. Em vez de um desenvolvimento,
diz ele, o que ocorre é um envelopment, uma aparência de
mudança, em que são consumidos os símbolos do moderno.
E esse processo, nessa captação das migalhas do
progresso branco, também se observa a miséria da
maioria e conclui: a modernidade das sociedades
africanas se faz no caos, na incoerência de condutas
individuais e coletivas.
Balandier nos oferece uma contribuição para a
apreensão e entendimento da dialética tradiçãomodernidade, elucidando que não são entidades separadas
e absolutas, mas se envolvem numa totalidade contraditória e
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ambígua, que não se parecem em nada com as categorias
monolíticas dos principais paradigmas do desenvolvimento
internacional. Afirma que são conjuntos co-ocorrentes,
sendo necessário buscarmos a dinâmica das chamadas
sociedades tradicionais, pois a situação atual é de
incontestável complexidade, coexistindo a tradição e o
moderno, com a permanência de uma estrutura advinda dos
espaços específicos da vida comunitária e uma outra estrutura
elaborando-se a partir das propostas do Estado que se
organiza. Essas sociedades são portadoras de muitos
possíveis, devendo o cientista social buscar captar esse
dinamismo capaz de fazer surgir novas configurações que
trazem consigo mudanças de natureza estrutural.
Galtung, Balandier e Schwartz são os autores nos quais
nos amparamos no que se refere aos fundamentos teóricos e
metodológicos para estudarmos as transformações por que
passam os Bijagó da Guiné-Bissau.
O trabalho de campo
O trabalho de campo foi efetuado em diversas
permanências na Guiné-Bissau, nas ilhas do arquipélago
dos Bijagó, nas décadas de 70 e 80, que nos permitiu uma
coleta de material etnográfico sobre o grupo e um
conhecimento inicial da situação geral do país. Isso nos
propiciou começar a conhecer o que são e como vieram
a ser o que são, quer dizer, a situação interna dentro do
grupo e as forças atuantes vindas de fora. O dedans e o de
hors na expressão de Balandier.
Durante esse período e convívio diário, tivemos
oportunidade de conhecer todas as aldeias da ilha de
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Bubaque2 e algumas das ilhas do arquipélago: Soga, Canogo,
Rubane, Orangozinho e Cabanhaque.
A coleta de dados deu-se através da utilização de
diferentes técnicas disponíveis no âmbito das ciências
sociais, não nos atendo a um respeito rigoroso para com
as fronteiras entre antropologia/sociologia. Esse
desrespeito para com os limites disciplinares ocorreu a
partir de uma exigência de apreensão global da realidade
analisada, combinando as orientações do sociólogo e do
antropólogo.
A técnica mais empregada foi, sem dúvida, a observação participante, devido à possibilidade de podermos permanecer nas aldeias do arquipélago dos Bijagó.
Foram feitas, também, inúmeras entrevistas com informantes escolhidos em Bissau, capital do país; nos Comitês de Estado da região – órgão que constitui a autoridade
máxima do governo na área estudada – tivemos oportunidade de consultar documentação, estatísticas, etc...
A opção por um estudo de caso, ou seja, de um
único projeto de desenvolvimento, propiciou-nos o
aprofundamento numa única situação visando o
conhecimento de situações particulares dentro de um
grupo étnico.
Esse mergulho num único caso, talvez nos possa
fazer entender e contribuir para o estudo desse processo
de transformações ocorridas em inúmeros países
africanos.
A primeira hipótese norteadora do trabalho consiste
em demonstrar que ao receber a ajuda internacional
2. Ver mapa.
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através da instalação de um projeto de desenvolvimento da
pesca, o grupo recebedor passa a integrar um setor muito
mais amplo do espaço social externo, alcançando Bissau e o
mercado internacional. E, internamente, uma transformação
na estrutura organizacional do grupo poderá ocorrer. Assim,
os indivíduos antes hierarquizados por critérios de prestígio
advindos da idade, passam a se estratificar por critérios de
posse de bens. Dentro do grupo poderá surgir um novo tipo
de hierarquização de indivíduos, numa emergência, a longo
prazo, de classes, desigualdades, no sentido capitalista.
Subseqüentemente ao aparecimento dessa nova forma
de hierarquização dos indivíduos, intensifica-se o confronto
existente entre jovens e velhos, devido à subordinação dos
primeiros aos segundos. O enfrentamento das idades se agrava,
uma vez que os mais velhos resistem às inovações e os jovens
se integram mais rapidamente a elas.
Desse conflito surge, pois, uma situação de crise:
resistências por parte dos velhos aos planos, metas,
objetivos, etc, do projeto de desenvolvimento da pesca.
Daí surge nossa hipótese subsequente.
As elites dirigentes e os responsáveis estrangeiros
pela execução da ajuda, certamente, irão recorrer ao
trabalho de cientistas sociais – antropólogos ou sociólogos
– para que se ponham em prática ações eficazes, ou seja,
para que esses profissionais busquem as causas e apontem
as soluções para o problema da resistência às inovações .
Assim, a antropologia e a sociologia seriam solicitadas
para umA produção de conhecimento que é também uma
intervenção da realidade. Qual seria a posição desses
profissionais que devem atuar em dois níveis dentro da
aldeia: buscando a aliança dos velhos, para que os mesmos
autorizem as ações a serem efetivadas e ajudando os
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jovens, para que fortaleçam sua posição de enfrentamento e
de oposição junto aos velhos a favor das inovações. Nesse
sentido, pensamos que o discurso das ciências sociais poderá
vir a ser a justificativa para a expansão da economia de
mercado, a consolidação da dependência e do neocolonialismo, do neo-liberalismo, do mesmo modo que foram
as justificativas para o colonialismo no século passado e nas
décadas iniciais do século XX.
Sabemos que o grupo não vive num isolamento
total, mas se insere dentro de uma nação que se faz, que
busca caminhos e soluções aos problemas do período póslibertação; sabemos que há uma reivindicação de uma
modernidade e que segmentos da população na Capital,
Bissau, já vivem dentro desse outro tipo de vida. Assim,
acreditamos que deverá haver uma nova síntese, uma
simbiose entre o tradicional e o moderno, na qual,
conforme pensava Cabral (1977), o homem novo africano
não será a negação total da tradição mas haverá uma
reabilitação dos valores das civilizações negro-africanas.
A versão original deste trabalho foi apresentada e
aprovada, como tese de doutoramento junto a Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade
de São Paulo sob a orientação do prof. dr. Ruy Galvão de
Andrada Coelho, em 1984, tendo como banca examinadora:
–
–
–
–

Fábio Leite
João Baptista B. Pereira
Milton Santos
Pasquale Petrone

O PALCO DOS
ACONTECIMENTOS

Como a Guiné-Bissau poderia sobreviver
Nas águas do capitalismo internacional
Em busca de seu próprio caminho?
Quem de nós não sabe que essa canoinha
pode ser engolida pelo oceano em
qualquer momento?
Mas, quem não tem esperança de que sua
travessia tenha sucesso, e quem não se
sente comovido pela tentativa?
(Dowbor, 1983:25)
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Dados básicos sobre a Guiné-Bissau
A Guiné-Bissau é um pequeno país, com área de
36.125 Km², situado na costa ocidental da África, limitado
ao norte pelo Senegal e ao sul e leste pela República da GuinéConakry. A extensão de suas fronteiras é de 865 Km, dos
quais 705 terrestres e 160 marítimos. Excluindo-se os terrenos
cobertos periodicamente pelas marés, a superfície do país
passa a ser apenas 28.000 Km². O território compõe-se de
uma parte continental e de uma parte insular, formada pelas
ilhas do arquipélago dos Bijagó, a ilha de Bolama, a ilha de
Pecixe e outras ilhotas.
De acordo com dados do primeiro censo geral da
população feito após a independência, a população guineense
é de 777.214 habitantes, com uma densidade de 21,51 hab.
por Km².
O país é constituído por diversas etnias, que implicam
variedade cultural e lingüística. As diversidades étnicas
constituem também uma diversificação em termos de
organização social e econômica. Os dados sobre a distribuição
das principais etnias ainda não foram totalmente elaborados,
mas, conforme o censo de 1950, ter-se-ia:
Etnias
Balantas
Fulas
Manjacos
Mandingas
Papéis
Mancanhas
Beafadas
Bijagó

Populações
160.296
108.402
71.712
68.752
36.341
16.300
11.581
10.332

Percentagem
31,5%
21,3%
14,0%
13,6%
7,2%
3,3%
2,3%
2,0%
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Etnias
Felupes
Baiotes
Nalus
Outros

Populações
8.167
4.373
3.009
9.715
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Percentagem
1,6%
0,8%
0,6%
1,8%

Os portugueses entram em cena
A África, muitas vezes, é referida como não tendo
nenhuma história antes da chegada dos europeus
(KIZERBO, 1982: 50); desse modo, a história se iniciaria
com a descoberta desse continente pelos portugueses, no
período de sua expansão marítima.
Contudo, estudos recentes de arqueologia e lingüística,
entre outros, comprovam ter havido inúmeras populações e
civilizações que possuíam sua própria dinâmica de vida, muito
antes de ali terem aportado os europeus.
Inúmeros povos viviam na região da costa da Guiné,
antes de 1446, quando Nuno Tristão ali chegou pela primeira
vez. A tradição oral desses povos narra feitos e epopéias de
tempos longínquos, quando foram obrigados a se deslocarem
para o litoral fugindo à expansão islâmica (século XII).
Os mandingas islamizados, vieram do Mali e se
estabeleceram em Gabu, exercendo autoridade em nome do
Mansa do Mali. Entre os séculos VII e XVIII os mandingas
dominaram todo o interior guineense e forçaram os outros
grupos a se deslocar para o litoral. Entre os Beafadas e os
Nalus existem relatos que mantêm viva a memória de sua
fuga para o Oeste, buscando esquivar-se à islamização
pretendida pelos mandingas.
Essas etnias do litoral sofreram, no período anterior ao
colonialismo, pressões dos Mandingas e dos Fulas vindos do
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interior, com outro tipo de religião e organização social,
baseadas no islamismo.
Após 1446, Lisboa concede a comerciantes o
monopólio de navegação e comércio entre o Rio Senegal e a
Serra Leoa e assim a região ficou dominada pela ação dos
lançados (comerciantes), havendo um governo único para
Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC, 1974: 51).
Em 1630, foi criada a capitania-mor da Cacheu,
que comportava entre 200 e 300 habitantes, quase todos
mestiços, um governador, um padre e um convento com
4 frades (PAIGC, 1974). Com a criação, em 1692, da
capitania de Bissau, Portugal procurou dotar o território
de est rutura administ rativa para fazer frent e às
dificuldades causadas pelos desentendimentos entre
comerciantes e nações estrangeiras, que procuravam
fixar-se e traficar na região – franceses e ingleses. Em
1870, após a sentença proferida por Ulisses Grant,
presidente dos Estados Unidos, foi reconhecido o direito
de Portugal à posse da ilha de Bolama, contestado pela
Inglaterra. Em 1879, a Guiné separou-se da província
de Cabo Verde e nomeou seu primeiro governador,
Augusto Coelho, iniciando-se a moderna história da
Guiné. Após a conferência de Berlim, em 1884/1885,
Portugal firmou um acordo com a França e manteve seu
domínio sobre a região (PAIGC, 1974: 74).
Colonização portuguesa
Durante os vários anos de colonização, entre os séculos
XV e XVIII, a presença dos portugueses limitou-se aos
entrepostos comerciais, não havendo nenhuma preocupação
em colonizar e fixar a população no local, como ocorreu em

DILMA DE MELO SILVA

36

Cabo Verde, Angola, Moçambique e no Brasil. Por meio
desses entrepostos, efetivava-se o comércio de grupos
escravizados no chamado comércio triangular (PAIGC,
1974: 75): Europa, África, América. Desse período surgiram
as Companhias de Comércio das Índias Ocidentais e Índias
Orientais, que recebiam ajuda dos reis em seus países de
origem. País não industrializado, Portugal nada tinha a exportar
para a África e o seu comércio baseava-se no monopólio da
Companhia de Cacheu e Cabo Verde, e depois no da
Companhia do Grão-Pará e Maranhão – que também
explorava as costas brasileiras. No final do século XVIII e
início do século XIX, o pacto colonial foi abolido com a
expansão do capitalismo europeu. O comércio escravocrata
declinou, sendo a escravidão abolida nas diversas colônias
européias. A partir daí, surgiu um maior interesse pela
penetração no interior do país, tendo início então a conquista
do território.
Começou assim a nova colonização portuguesa, que
passou a comercializar produtos locais, óleo de palma, azeite
de dendê, coconote, semente de dendê e introduziu a cultura
do amendoim, através da Companhia União Fabril (CUF)3,
que também controlava os transportes pela filial, Gouveia.
Para obter recursos para administrar e manter as tropas
destinadas à ocupação, o governo português instituiu direitos
de alfândega e criou impostos.

3. A Companhia União Fabril (CUF) foi criada no início do século XX, em
Portugal, associada a outras empresas da Alemanha Ocidental, França e
Estados Unidos.
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Carreira (1959: 7), se refere à:
instituição do regime tributário regular destinado a
assegurar o funcionamento da máquina administrativa, e acrescenta: a criação de obrigações de caráter fiscal impeliram os naturais ao cultivo de gêneros
de exportação (amendoim) ou aproveitamento da palmeira (coconote, óleo de palma), concorrendo para
uma profunda modificação da economia rural, sobretudo no tocante a gêneros alimentícios.

De 1913 a 1915, Portugal levou a efeito a pacificação
do território guineense, ou seja, a submissão definitiva de todo
o interior do país, através de tropas militares comandadas
pelo Capitão Teixeira Pinto (PAIGC, 1974), que estabeleceu
a ocupação através de post os permanent es com
administradores portugueses e forças armadas4.
Contra os Bijagó citam-se expedições militares em
Canhabaque, 1900, e em Formosa, 1904, que prosseguiram
em 1917 e 1981 e, posteriormente, em 1924 e 1936 (PAIGC,
1974: 103). O recurso ao pagamento do imposto exigido
pelos portugueses foi a causa da maioria das revoltas que
provocaram estas expedições.
Administração colonial
Portugal instituiu um aparelho de serviços de
administração colonial para exercer sua dominação política e
4. Essa submissão definitiva das regiões guineenses foi efetuada através de
pilhagens, massacres e destruição de aldeias. Os crimes e abusos cometidos
pelo Capitão Teixeira Pinto levaram ao seu afastamento em 1915 pelo
Ministro das Colônias que ordena a instalação de uma Comissão de
Inquérito.
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conseqüente exploração econômica. Em 1911, é criado um
Ministério das Colônias, cuja Constituição estabelece que na
administração das províncias ultramarinas predominará
o regime da descentralização, com leis especiais de acordo
com o estado de civilização de cada uma (CABRAL, 1976:
79). Em 1914, a população das colônias ficou submetida a
um estatuto especial, que cria a condição de indígena. Assim,
de acordo com esse Estatuto, são considerados indígenas:
(...) os indivíduos de raça negra, os seus descendentes
que (...) não possuem ainda o nível é os hábitos individuais e sociais considerados indispensáveis para a
aplicação integral do direito público e privado dos
cidadãos portugueses (p. 80).

Para adquirir esses direitos, o indígena deveria ser
assimilado, ou seja, obter os hábitos civilizados, aprendendo
a língua, sendo alfabetizado, exercendo profissão, tendo bom
comportamento e não sendo desertor.
Em toda a Guiné não se concediam direitos políticos
aos africanos, mesmo no domínio das suas próprias
instituições, pois o exercício desses direitos estava subordinado
aos interesses da soberania portuguesa imposta pela força
das armas.
Esse Estatuto, por seu artigo 12, define o indígena,
que não é homem, constituindo uma nova categoria sóciopolítica, criada pelas necessidades da colonização portuguesa.
Para exemplificar citamos alguns trechos do mesmo:
a) ao indígena é destinado um ensino especial;
b) não lhe é permitido mudar de residência, sem
prévia autorização
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c) não pode eleger, investir, depor nem reintegrar
os chefes tradicionais, sem aprovação da
administração;
d) não tem direito de seguir seus usos e costumes
se forem considerados incompatíveis com o
exercício da soberania portuguesa;
e) as penas de prisão podem ser substituídas por
trabalho obrigatório.
De acordo com o Estatuto do Indígena, apenas 0,3%
da população era considerada assimilada; assim, o restante
representava apenas mão-de-obra para o trabalho forçado.
A situação antes da independência, conforme relatório
de administradores (1941), confirma que o país era uma das
regiões mais pobres de toda a África. Quanto à educação,
havia uma única escola secundária em Bissau, com 37 alunos.
O total da população escolar representava 1.602 alunos,
assim distribuídos:
brancos............................................... 95
mistos ................................................. 405
negros ................................................ 1.103
A rede de estradas totalizava 3.300 km, dos quais 60
km eram vias pavimentadas e 1.400 km de estradas de terra,
picadas ou caminhos.
No setor econômico, o produto básico para venda
externa era o amendoim, responsável por 50% da exportação
total, de 30.000 toneladas anuais. Também eram exportados
óleo de palma e coconete, produzindo-se complementarmente

DILMA DE MELO SILVA

40

arroz, milho, mandioca, cana, batata e frutas, ao mesmo tempo
que se explorava madeira, aproveitando as florestas existentes
(PAICG, 1974: 128).
Na área da saúde, na capital da colônia havia um
hospital militar e um hospital civil, sendo comuns as doenças
endêmicas (malária, filária, e doença do sono), como também
era comum a subnutrição por carência alimentar.
Durante todo o período colonial a política portuguesa
esteve direcionada apenas para a exploração rudimentar de
produtos agrícolas; Dantas(1999) aponta para uma única
exceção:o projeto de valorização hidráulica e hidro-agrícola
no Rio Corubal em 1950, apresentado em 1960, mas que
não foi implementado, provavelmente, afirma ele, por causa
do início da Luta Armada de Libertação.
A luta de libertação
Após a Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir,
por toda a África, os primeiros movimentos pela
independência nacional, e os povos das colônias portuguesas
mostraram-se sensíveis às transformações do pós-guerra. Em
Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné surgem
manifestações visando a libertação.
Não foi por acaso que esses movimentos, que se
constituíram em organizações políticas para dirigir a luta,
surgiram na mesma ocasião. Além das condições políticoeconômicas da África, para qualquer análise histórica do
período, temos que pensar na natureza e características
semelhantes da dominação fascista do governo português,
nas colônias e na metrópole, e seus métodos de exploração.
Desde 1926, com a instauração do fascismo salazarista
em Portugal, a exploração das colônias africanas se faz com
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empresas capitalistas inglesas, francesas, americanas, alemãs.
E foi graças ao apoio dessas potências que Salazar se manteve
no poder após a Segunda Guerra Mundial. A situação em
Portugal era péssima: 46% da população era analfabeta,
imperando a miséria e a opressão, com a censura e a PIDE
encarregando-se de calar qualquer esboço de protesto5.
Nas décadas de 20 e 30, começam a surgir em jornais
e outras publicações da metrópole, denúncias de abusos e
arbitrariedades praticadas por autoridades coloniais. Ao
mesmo tempo, vão aparecendo nas colônias, associações
legais de tipo cultural e recreativo que divulgam valores
africanos.
Nas décadas de 40 e 50, fundam-se diversas
associações de jovens e estudantes das colônias portuguesas:
Casa da África Portuguesa, Casa dos Estudantes do
Império, Centro de Estudos Africanos, Clube Marítimo;
em 1960, criou-se uma organização unitária dos estudantes
sob a denominação UGEAN – União Geral dos Estudantes
da África Negra.
Na Guiné, o processo se intensificou com a fundação,
em Bissau, em 1956, do Partido Africano da Independência
da Guiné e Cabo Verde – PAIGC - que se constituiu em
instrumento eficaz para a mobilização e luta contra o
colonialismo português. Nas outras colônias ocorrem ações
semelhantes. Em Angola é criado o MPLA – Movimento
Popular para a Libertação de Angola; em Moçambique, a
Frente de Libertação de Moçambique – FRELIMO, em 1962.

5. A Polícia Internacional e Defesa do Estado – PIDE –, na década de 70
passou a ser Direção Geral de Segurança. DSG

DILMA DE MELO SILVA

42

Após a criação do PAICG, a luta contra a dominação
colonial passa por várias fases, desde a atividade clandestina
– de 1956 a 1963 – até a luta armada, com a libertação
paulatina de várias áreas do território guineense6. Nessa fase
os portugueses intensificaram as ações repressivas, aumentam
seu contingente e, em 3 de agosto de 1959, ocorre o massacre
de marinheiros e trabalhadores no cais de Pidjiguiti, porto de
Bissau. Dessa data em diante, o PAIGC adota a estratégia
de mobilização das populações do interior e as ações de
guerrilha.
A realização do Primeiro Congresso do Partido, em
1964, em Cassacá, demonstra a força de organização dos
dirigentes do PAIGC, que efetivam uma reestruturação do
próprio Partido e uma sistemática de atuação nas regiões do
país sob seu controle, livres do jugo colonial.
Nas regiões libertadas, o PAIGC conseguiu pôr em
prática um sistema de auto-gestão nas tabancas, mobilizando
as energias sociais para a defesa dos interesses nacionais.
Com essa finalidade, surgem estruturas para cuidar da saúde,
educação, comercialização, etc. Para todas essas atividades,
o Partido necessita de quadros com preparação adequada,
assim, jovens são enviados ao exterior, a países amigos, ou à
Escola Piloto de Conakry e à Escola Teranga, em Zinguinchor,
países vizinhos – Guiné e Senegal. Consegue instalar 164
escolas, com 14.531 alunos e 258 professores. São
igualmente organizadas as Forças Armadas Revolucionárias
do Povo – FARP.

6. Vide anexo.
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Desde o primeiro momento, destacou-se a figura do
grande líder Amilcar Cabral, que sistematizou, desde o início,
as bases para a luta contra os portugueses. Atuando também
no plano internacional, ele denuncia o que ocorre no país;
participa da 163ª. Sessão do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, em 1972, realizada na Etiópia, e pede à ONU
que envie à Guiné uma delegação para conhecer a realidade
do país e a disposição da população em livrar-se do
colonialismo (PAIGC, 1974).
As denúncias são confirmadas e a opinião pública
internacional é inteirada da destruição, por bombardeios de
napalm, de tabancas inteiras; campos de arroz, queimados
por lança-chamas; pessoas e rebanhos, mortos, sem piedade;
portos destruídos; fios telegráficos cortados. O exército
português atinge o número de 45.000 homens, para uma
população guineense menor que um milhão de habitantes, uma
proporção de 1 para 20 (no Vietnam os americanos tinham
uma relação de 1 para 50 e recebiam apoio logístico e
estratégico da OTAN).
A 20 de janeiro de 1973, na República de Conakry, o
líder Amilcar Cabral foi assassinado, em circunstâncias
controvertidas, por mercenários a serviço da PIDE
(YGNATIEV, 1975). Em 24 de setembro do mesmo ano
reuniu-se, em Boé, a Assembléia Nacional Popular, que
proclamou a independência.
Em Bissau, nasceu o Movimento dos Capitães que,
convertido no Movimento das Forças Armadas, derrubou o
fascismo português a 25 de abril de 1974 (PAIGC, 1979).
Ainda nesse ano, a 26 de agosto, Portugal assinou o
reconhecimento da independência do novo país.
O Estado Guineense, reconhecido por vários países,
passou a fazer parte das Nações Unidas e, na política externa,
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optou pelo não-alinhamento, o que permite receber ajuda
externa de fontes socialistas (países do Leste, Rússia e China)
e países capitalistas (da Europa, Escandinávia); no Terceiro
Congresso, em Novembro de 1977, o Partido Africano da
Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) definiu-se
por uma Democracia Nacional Revolucionária, capaz de:
a) liquidar a dominação colonial;
b) criar as bases indispensáveis para a construção de
uma vida nova para o povo da Guiné;
c) construir a paz, o bem-estar e o progresso contínuo
do povo.
No Relatório desse 3° Congresso, firma-se, como
objetivo, alicerçar a economia no setor agrícola, orientando
a industrialização de modo a satisfazer as necessidades da
agricultura.
Em 1980 ocorre uma enorme carência alimentar,
devido a prolongadas secas, sucessivas desde 1977, e
também devido às dificuldades do governo em pôr em prática
uma política agrária capaz de superar esses problemas. Assim,
em 14 de novembro de 1980, o Presidente Luís Cabral é
afastado, tomando o poder o primeiro Ministro João
Bernardo Vieira, conhecido como Nino, que dissolve o
Conselho de Estado e a Assembléia Popular e rompe a unidade
com Cabo Verde.
Nino acusa o governo anterior de Luís Cabral de ter
abandonado o projeto socialista de Amilcar Cabral e promete
inverter a situação, conforme se pôde ler em suas declarações
no jornal “No Pintcha”, dias após. E, passa a enfrentar os
mesmos dilemas que o seu antecessor frente a um governo
de um país pequeno, deixado arrasado e ainda mais pobre
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após a guerra colonial, com enorme dependência da ajuda
externa.
O regime de partido único, adotado pelo PAIGC, deixa
de vigorar em 1994, legalizando-se a existência de partidos
políticos;são realizadas eleições e o PAIGC vence o pleito,
com maioria absoluta, formando a nova Assembleia Nacional
Popular.
Em 1998, aflora nova crise, com veiculação de notícia
de que haveria acordo secreto entre os presidentes Nino Vieira
e Abdou Diouf, do Senagal, visando a manutenção de Nino
no poder, com apoio militar senegalês; a sociedade civil se
mobiliza e a Guiné entra no noticiário internacional devido à
violência da repressão e dos conflitos desencadeados; o
chefe do estado Maior das Forças Armadas é acusado de
tráfico de armas; é afastado e, dias depois, encabeça revolta,
com apoio popular, depõe Nino Vieira que ficara 18 anos no
poder.
As condições de vida difíceis da população têm
persistido nos anos pós -independência, apesar dos inúmeros
projetos e programas de desenvolvimento implementados; a
população teve algum crescimento, a migração para a Capital,
Bissau, fez com que a expansão urbana aumentasse
expressivamente, devido, também, aos problemas de
degradação do sistema organizacional das comunidades.
Situação pós-independência do país
A herança colonial persiste anos após a independência;
a cultura imposta, do amendoim, levou ao desgaste de terras
em muitas regiões; grandes extensões de terra foram
inutilizadas por bombardeios; houve grande dispersão da
população, que emigrou para países vizinhos em busca de
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segurança; as bolonhas7 foram destruídas pelas bombas; as
estradas, minadas e o rebanho dizimado.
Conforme afirma Dowbor (1977: 2): ”o país foi
tornado pobre durante o período colonial, tendo um
rendimento anual de menos de 150 dólares por habitante”
e a principal característica da estrutura sócio-econômica
consiste no fato de que 87% da população vivem numa
economia não monetária, assim repartidos nos vários setores
de atividade:
– setor primário: 87,8% (agrícola e extrativo)
– setor secundário: 3,2% (industrial)
– setor terciário: 9,0% (serviços públicos e privados,
seguros) (DOWBOR, 1977:76)
As vias de comunicação entre a capital e o campo são
insuficientes e precárias; restaram poucas pontes, ficando-se
na dependência de balsas para cruzar os inúmeros rios que
cortam o território.
Além dessa situação econômica, dividindo o país em
dois setores diferenciados – capital e interior – há que se
considerar as elevadas taxas de analfabetismo. Taxas oficiais
indicam a existência de 90% de iletrados; contudo, temos
que levar em conta as populações islamizadas – 34,9% - que
lêem e escrevem árabe (fulas e mendingas).
No que se refere à produção energética, existem
geradores movidos a óleo diesel na capital e nas cidades mais
populosas (Gabu, Bafatá, Farim, Canchungo, Bissorã) e

7. Ver glossário em anexo, sobre as bolanhas, nome crioulo para as plantações de arroz em alagados.
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outras pequenas localidades, nas quais esses equipamentos,
muitas vezes, permanecem desativados por falta de peças e
de combustível.
No setor de saúde, as carências continuam enormes,
pois existem poucos hospitais em Bissau e no interior.
Com todos esses problemas, seja qual for o Partido
no poder, enfrentam-se inúmeras dificuldades em coordenar
as atividades e iniciativas para levar a cabo planos integrados
de sustentabilidade regional (DOWBOR, 1980).
Nesse pretendido desenvolvimento poderá ocorrer
um reforço das desigualdades internas, favorecendo cada vez
mais a melhoria da Capital em detrimento ao interior,
principalmente se, como Dowbor ressalta: dominar uma
economia de mercado; o que se vê é a orientação da
política de investimentos, concentrar mais em Bissau em
vez de levar o desenvolvimento ao interior, reforçou essa
tendência (DOWBOR, 1980: 12).
Em vez de se tornar o instrumento mobilizador do
conjunto do país, Bissau continuou, em grande parte,
representando o seu velho papel de escoador do produto do
esforço camponês, buscando ainda na ajuda estrangeira
um nível de vida urbana que as suas capacidades
produtivas próprias não permitiriam.
O Estado enfrenta problemas de financiamento e
a ajuda externa torna-se importante, traduzindo-se sob
a forma de inúmeros projetos de desenvolvimento, que
são elaborados fora, na Europa e nos EUA, baseados
nos cr it ér ios e ensinament o s da eco no mia do
desenvolvimento, que nada mais é que uma adaptação
da ciência econômica dos países desenvolvidos nos
países onde o fundamental é a formação de infraestrutura e de estruturas produtivas.
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Segundo essa perspectiva, é preciso enfrentar as
barreiras de uma fraca produtividade no interior e também
de uma fraca e quase inexistente monetarização. Esses dois
fatores estão interligados: uma baixa produtividade, dada a
falta de equipamentos modernos, impede a criação de
excedentes e rendimentos mais elevados, impedindo também
a monetarização da economia, pois não há quase nada a
comercializar, ou seja, a produção dentro da economia nãomonetária, de auto suficiência, baseia-se em outra lógica, que
não a capitalista.
De acordo com especialistas, é necessário elaborar
estratégias para romper com o círculo da pobreza, para pôr
em ação um processo de transformação, de ruptura, levando
às populações impulsos, estímulos, saltos, incentivos para
modificar a forma de produção, implantando-se a economia
monetária, entendida como uma forma de produção na qual
em vez de produzir os bens que lhe são pessoalmente
necessários, cada trabalhador produz um só produto para
o mercado, vende-o diretamente, ou vende sua força de
trabalho como assalariado e com o dinheiro obtido
compra os bens que lhe são necessários para seu consumo
e o de sua família (DOWBOR, 1980).
A ajuda externa
A situação financeira do país, pós independência
política, mostrava-se deficiente, pois o Estado dispunha de
receitas insuficientes tendo de recorrer a financiamento
externo que, segundo Dowbor (1980), em vez de constituir
o impulso inicial do desenvolvimento, constitui cada vez
mais o eixo vital da economia, colocando o país numa
situação difícil de dependência. E ele acrescenta:
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à medida que a situação interna e externa foi-se
tornando mais difícil, o governo viu-se forçado a
recorrer cada vez mais a empréstimos, em condições
cada vez mais desfavoráveis, levando o país à situação
que hoje enfrenta, de uma dívida da ordem de 150
milhões de dólares, que exige pagamentos anuais que
ultrapassam 10 milhões de dólares.
A ajuda externa recebida pela Guiné-Bissau a título
de donativo encontra-se hesitante. Os organismos que
fornecem ajuda desse tipo orientam-se por critérios
de utilidade real dos fundos fornecidos, em termos da
melhoria das condições de vida e de produção das
populações. O fato de grande parte da ajuda ter sido
orientada para projetos não prioritários, que não
melhoram as condições de vida das populações,
prejudicou fortemente o acesso às fontes de
financiamento.

Nesse quadro da ajuda internacional, da necessidade
do financiamento para a instalação de projetos, é inevitável a
conclusão de que essa ajuda venha a reforçar a situação de
dependência. Alguns autores referem-se à indústria da
ajuda, que na verdade beneficia os países doadores que se
utilizam desse comércio direcional centro/periferia para
fortalecer o sistema atual da divisão das nações no plano
internacional (DOWBOR, 1980: 42).
Autores como René Dumont (1980), Jean Ziegler
(1980), Alf Schwartz (1983), N’Dongo (1976) têm escrito
sobre o assunto, focalizando a reformulação dos laços de
dependência, concluindo que a cooperação oferecida pelas
antigas metrópoles (ou pelas Nações Unidas) nada mais faz
que acentuar uma desigualdade cada vez maior nos planos
econômico, político, militar, cultural e jurídico.
A ajuda externa, ao se concretizar, faz-se através de
um projeto de ação junto às populações enquadradas pelo
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programa de atividades. Muitas críticas têm sido levantadas
aos projetos de desenvolvimento, chamando a atenção para
o fato de as pessoas atingidas serem consideradas como
destinatárias passivas do dinheiro a elas destinado e não se
levar em conta a estrutura e a organização do grupo
(BORDENAVE, 1983).
Essa ajuda, em vez de solucionar os problemas que os
especialistas acreditam existirem, cria outros problemas
nas tabancas, uma vez que introduz necessidades novas, antes
inexistentes, que precisam ser satisfeitas.
Bordenave (1983) elabora uma tipologia de atuação
para se atingir o desenvolvimento, classificando os projetos
em diferentes modelos:
a) o difusionismo, que supõe uma transferência e
tecnologia, através de agentes de mudança e
campanhas para a aceitação de novas idéias;
b) o modelo de pacotes, que além de difundir técnicas,
oferece também um pacote de serviços, com uma
estratégia integrada de pesquisa, extensão,
informação, comercialização, mercado e crédito.
Esse modelo surgiu após a constatação da
deficiência infra-estrutural do país que recebe ajuda.
(Nos dois modelos, é o Estado quem assume a
responsabilidade pela promoção dos esforços para
a atuação dos agentes de mudança).
c) o modelo de inovação induzida pelo mercado, que
encara o mecanismo de mercado como sendo o
principal fator, o determinante das direções que tomarão as inovações;
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d) o modelo de organização/ participação, que surgiu
após a constatação da necessidade de participação das populações no estabelecimento das políticas e das ações. Isso porque, segundo Bordenave,
na maioria das vezes os projetos são formulados
num verticalismo de tecnocratas aliados às classes
empresariais e às empresas multinacionais que ignoram as populações atingidas;
e) o modelo de transformação estrutural, que encara
o desenvolvimento como processo político cultural
de transformação radical e global, e não apenas
como alterações técnico-econômicas. Nesse modelo, a meta final é a de colocar o Estado a serviço
real de toda a população.
Na realidade, contudo, o que se constata é que as
formas de cooperação não passam de novas formas de
penetração, uma vez que os projetos de desenvolvimento
voltados para o comércio exterior podem tornar todo o
processo de desenvolvimento dependente de decisões
externas ao país, comprometendo-o totalmente. Isto é tão
mais verdadeiro e tão mais preocupante, do ponto de vista
dos países periféricos, quando se verifica que os próprios
dirigentes desses países passam a ser pressionados por
imposições de alinhamento aos blocos hegemônicos.
Vale lembrar que a Guiné-Bissau conquista sua
independência num contexto internacional em que a Á frica
estava polarizada entre dois extremos:os países com inclinação
socialista e os com tendência capitalista; e a escolha pela
primeira opção deu-se, como afirmamos, durante os anos da
Luta de Libertação, uma vez que Portugal tinha apoio da
OTAN.

DILMA DE MELO SILVA

52

No final da década de 80, ao terminar a chamada
Guerra Fria, tal opção repercutiu muito na situação do país,
conforme afirma Dantas (1999), ter havido um esforço para
impulsionar o país, com tentativas de mecanização agrícola,
monetarização do setor rural, liberalização econômica e
dinamização do setor agrário; aponta, ainda, para uma
tentativa de reorganização do mundo rural com a
multiplicação dos agrupamentos de base dos pequenos
agricultores tradicionais e associações de ponteiros
profissionais.

POR ENTRE AS
DÓRCADES ENCANTADAS

Do alto de uma colina vês um vulto na estrada
ao longe e dizes: É um homem. Quando está
mais perto de ti, dizes: Pelo modo de vestir,
é alguém de nossa província. Quando está a
meio do caminho, dizes: Parece-me ser um
homem da minha aldeia. Quando o encaras,
finalmente, vês que é teu irmão.
(Coelho, 1981: IX)
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O isolamento geográfico
O grupo étnico Bijagó vive no arquipélago que leva o
seu nome, em dezenove ilhas habitadas e inúmeras outras
ocupadas apenas durante a estação das chuvas para o plantio
do arroz; as Dórcades Encantadas, como as denominou
Camões em Os Lusíadas.
Essas ilhas fazem parte da região administrativa de
Bolama, tendo dois setores: Bubaque e Caravela. Situam-se
entre 10°45’ e 11°35’ de latitude norte e 15°35’e 16°30’de
longitude oeste, na costa ocidental da Guiné-Bissau, em águas
do Atlântico. As principais ilhas são: Bubaque, Canhabaque,
Canogo, Caravela, Caraxe, Eguba, Formosa, Galinhas, Maio,
Meneque, Orango-Grande, Orangozinho, Ponta, Rubane,
Uno, Unhocomo, Unchocomozinho, Uracane.
A localização geográfica das ilhas condiciona a
comunicação entre elas e o continente. São de difícil
navegação, com bancos de areia movediça que exigem
extrema perícia e conhecimento por parte das tripulações das
embarcações que por ali navegam. Existem correntes
marítimas que cortam as águas do chão dos Bijagó, mas
sendo necessário muita perícia para encontrá-las, por entre
os bancos, e navegar com segurança.
A sobrevivência na natureza
e a natureza da sobrevivência
Para podermos apreender as transformações que
ocorrem dentro do grupo, faz-se necessário conhecer as
condições nas quais funcionavam anteriormente. Não
pretendemos efetuar uma descrição etnográfica minuciosa,
mas apenas indicar certos elementos significativos para
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podermos perceber os efeitos perversos de modernização
– os impactos desestruturadores causados dentro do
grupo – que não tinham sido concebidos inicialmente.
A estrutura social dos Bijagó está centrada na tabanca
– designação em crioulo para aldeia – que é uma unidade de
produção autônoma em relação às demais da mesma ilha.
Na ilha de Bubaque existem 11 aldeamentos, totalizando
2.133 habitantes assim distribuídos:
Tabancas
Bijante
Ancadona
Ancabas
Anhimango
Brusse
Bijama
Agumpa
Amabanha
Etimbato
Ancamona
Tcharo
Bubaque (sede)

População
447
83
36
58
283
42
109
69
92
133
63
718 8

A população total das ilhas atinge a 10.332 habitantes,
2% da população total do país, (DOWBOR, 1980: 63).
Vivem nas tabancas de 100 a 200 pessoas em média, divididas
por categorias de idade e sistema clânico de 4 gerações:
Oraga, Orácuma, Ogubane e Ominca.
Cada tabanca tem a proteção de uma dessas gerações,
ou seja, dos ancestrais desse clã, que se supõe tenham sido

8. Fonte: Comitê de Estado do Setor de Bubaque; dados obtidos em dezembro
de 1977.
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os primeiros a chegar naquele local, tendo feito primeiramente
o pacto com a terra, isto é, o estabelecimento de regras e
procedimentos para a manipulação da terra, considerada
como sagrada, necessitando de atos propiciatórios para sua
utilização. Essa geração é considerada a dona do chão9, dela
saindo os indivíduos (homens e mulheres) que lideram as
práticas políticas e religiosas.
A compreensão da estrutura e organização dos Bijagó,
como uma realidade africana diversa, obriga-nos a repensar
as relações entre homem e natureza a partir de valores
civilizatórios próprios, pelos quais universo, vida, natureza e
sociedade estão simbolicamente envolvidos. Assim, um dos
elementos imprescindíveis, para podermos entender como o
grupo se relaciona com a Natureza, refere-se à noção de
força vital. Alguns autores já estudaram esse princípio, entre
eles Tempels (1965), Zahan (1970), Leite (1983) e Trindade
(1981), que analisando diferentes grupos concluem sobre a
concepção da existência de uma energia inerente aos seres
que faz configurar o ser-força ou força-ser, não havendo
separação possível entre as duas instâncias que, dessa
forma, constituem uma única realidade. Leite (1983)
afirma:
Um aspecto que demonstra ser, a força-vital
instrumento ligado à estruturação da realidade
consubstancia-se na figura do pré-existente, que é
tomado como fonte mais primordial dessa energia,
dela servindo-se para engendrada a ordem natural
total dentro de situações diferenciais, isto é, referidas

9. A geração dona do chão conhecendo os segredos, as palavras, detém o
poder de manipular a terra, e reatualiza aquilo que os ancestrais
estabeleceram e que sustenta o mundo na forma organizada que atualmente
possui.
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especificamente a cada sociedade que, assim, define
seu próprio pré-existente. A origem divina da força
vital e a consciência da possibilidade de sua
participação nas práticas históricas explicam a
notável importância que lhe é atribuída, e, não raro,
a sacralização de várias esferas em que se manifesta.

Para a sobrevivência, o fator básico da produção é a
terra, considerada também ela como portadora da força-vital.
E a organização da produção não se dá na dependência da
iniciativa individual, mas é realizada no quadro de uma
responsabilidade coletiva determinada.
O sistema de cultivo agrícola, baseado em cultura
itinerante e em queimadas, obriga a uma extensa mobilidade,
pela necessidade de aumentar o espaço da subsistência. As
práticas econômicas milenares repetem-se ao quadro de um
ciclo de produção determinado pelo clima, pelas necessidades
de subsistência e pelo calendário das cerimônias religiosas,
observando-se a existência de uma complementariedade nas
atividades referentes à agricultura, coleta, criação, caça, pesca
e produção material.
O grupo organiza sua produção através de valores
comunitários e tais atividades, por nós denominadas de
trabalho, não se diferenciam dos outros aspectos da vida
grupal. Isso porque as atividades não criam valor no sentido
mercantil da expressão, não ocorrendo o fetichismo da
mercadoria, pois os bens produzidos destinam-se ao
consumo, ao uso dentro do grupo. Esses bens produzidos
satisfazem os objetivos de reprodução dos produtores e da
ordem social. As necessidades fundamentais são satisfeitas,
uma vez que se referem a necessidades concretas, limitadas,
e não visam atender a um mercado abstrato e, portanto,
inacessível. O universo cultural do grupo estipula as relações
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com a natureza e, dado seus meios de produção, os bens
obtidos são satisfatórios, pois não se destinam à acumulação,
nem à produção de excedentes.
Os produtos cultivados nas ilhas são: arroz de sequeiro,
amendoim, mancarra bijagó, milho, inhame, mandioca e
abóbora. As técnicas usadas para o cultivo do arroz, de longo
cultivo mais importante do grupo, são a devastação e a
queimada, com sistema de rotação ou pousio da terra de 5 a
7 anos.
Nos meses de abril e maio, o terreno é preparado com
a derrubada do mato, queima das árvores e arbustos e
posterior revolvimento da terra. A partir das primeiras chuvas,
em meados de junho, o arroz é semeado, iniciando-se a lavra.
Agosto, setembro e outubro são os meses da tarefa
mais incômoda, que é a vigilância. Os adolescentes e as
crianças são incumbidos de guardar os campos dos assaltos
de pássaros, macacos e outros animais predatórios que
atacam as searas.10
A partir de novembro, começa a colheita do arroz, ou
quebra, numa operação demorada que consiste em se quebrar
feixe por feixe. Depois, esses feixes são amarrados em saias
que variam de 50 a 60 quilos e, em meados de dezembro, a
colheita é levada para a tabanca. Às vezes, com grandes
transtornos e morosamente, pois os campos se localizam longe
das moradias, até mesmo em outras ilhas. O transporte é
feito, nesse caso, em canoas a remo, durante vários dias.

10. Recomendamos a leitura da obra Flagelados do vento leste de Manuel
Lopes, São Paulo, Ática, 1981, que mostra, magistralmente a importância
dessa tarefa.
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Os instrumentos usados são, praticamente, os mesmos
encontrados entre os demais grupos da Guiné-Bissau: o arado
balanta, usado para revolver e abrir sulcos na terra
(QUINTINO, 1971), o terçado, usado para limpar o mato,
principalmente na operação que precede a derrubada das
árvores de grande porte, e os machados são de diferentes
tamanhos.
As tarefas agrícolas absorvem praticamente metade do
ano, durante toda a estação das chuvas. Nesse período, toda
a família se desloca para o lugar, ou seja, o campo onde o
arroz é semeado, muitas vezes situado em outras ilhas,
reservada estritamente para o cultivo, não sendo habitadas
fora do período de trabalho agrícola.
Entre os Bijagó encontram-se criações de bovinos,
caprinos, porcos e galinhas; os animais crescem livremente
em torno dos aldeamentos, sem nenhum cuidado especial ou
local específico para sua criação. Alguma tabancas têm ilhas
desabitadas onde os animais vivem livremente, quase em
estado selvagem, sendo caçados quando se deseja abatêlos. Uma das cerimônias rituais é a vaca bruto, adolescentes
com máscaras zoomórficas narram através da dança, da
música, do canto a luta desses animais. Os animais de criação
destinam-se às cerimônias religiosas e o consumo de sua carne
só ocorre nessas ocasiões.
Nas ilhas há uma grande variedade de animais de
pequeno e grande porte, como hipopótamos, jacarés,
tartarugas, gazelas, cabras do mato, macacos, cobras. Na
tarefa da caça são usadas armadilhas simples, pois quase não
existem armas de fogo.
Nas atividades relacionadas com a elaboração de
objetos, encontramos inúmeras tarefas visando o fabrico de:
esculturas em madeira, confecção de esteiras, construção de

61

OS BIJAGÓ DA GUINÉ-BISSAU

habitações (celeiros, casas, depósitos), tecelagem de saias,
chapéus e artefatos para a casa. Todas essas atividades são
uma complementação das agrícolas. Como já se afirmou
anteriormente, o grupo produz praticamente tudo o que
necessita não dependendo do mercado nacional para sua
sobrevivência. Pode-se mesmo afirmar que o grupo se mantêm
autônomo em relação ao resto do país e se fossem rompidos
os laços com o continente, não haveria alteração significativa
da vida no arquipélago.
No que se refere à produção em madeira, os Bijagó,
juntamente com os Nalus, são famosos em toda a Guiné. O
artífice é encontrado em várias ilhas, criando com muita
habilidade peças extremamente expressivas, reproduzindo
figuras de animais, bailarinos, figuras antropomórficas,
máscaras, barcos.
Os trabalhos nessa área se desenvolvem, basicamente
em três direções:
a) objetos rituais: sendo, sem dúvida a atividade de
maior prestígio, que merece mais consideração e
importância. Revestem-se de um caráter sagrado,
com técnicas rigorosamente secretas, assim como
o tipo de madeira, etc. O conhecimento desses
segredos são transmitidos pelos grandes aos mais
jovens que demonstrem habilidade. Além das figuras
que representam os ancestrais, ou outros seres
sacralizados, também são feitos os instrumentos
musicais para as cerimônias.11

11. Dentre os tambores, podemos citar o bombolom, um instrumento feito
de um tronco de madeira que é escavado de modo especial, pois o espaço
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b) objetos de utilidade doméstica, como colheres,
pilões, cabaças, pratos. Encontram-se já objetos
comprados em mercados de Bissau, mas, ainda
predominam as peças feitas ali mesmo na tabanca..
c) objetos para comercialização, ao lado da confecção
dos objetos apontados anteriormente; ocorre
também a execução de peças para venda aos
turistas estrangeiros ou visitantes do continente. Esse
tipo de produção tem aumentado, conforme assinala
Scantanburlo (1978), com a introdução de temas
vindos de fora, como cinzeiros, carros, caminhões,
helicópteros.
Neste ponto da cultura material do grupo, seria profícuo
um estudo mais minucioso da transformação por que passa a
produção desses objetos12. A comercialização amplia-se
rapidamente e mesmo peças consideradas sagradas, feitas
para serem usadas unicamente em cerimônias rituais, têm sido
vendidas para turistas ou para estrangeiros que trabalham em
Bissau e oferecem pagamento elevado por este tipo de
escultura. Contam-se mesmo casos de roubos para serem
comercializados no mercado em Bissau. Segundo alguns
informantes, algumas peças são enterradas com os mortos

para a entrada do cinzel ou da faca é diminuto, mal havendo lugar para a
penetração da mão. Também as máscaras e roupagens usadas em rituais
são consideradas como portadoras do sagrado e impõem-se ao artífice
regras de como executá-las, tendo que antes passar por cerimônia de
purificação.
12. Citamos aqui trabalho de Danielle Duquete (1983).
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que não deixam descendência, ou então, quando já estejam
danificadas pelo tempo ou umidade. Como esse procedimento
é conhecido, ocorrem roubos nas tabancas, quando as
populações se dirigem para outras ilhas durante o período
das chuvas para o cultivo do arroz.
Na produção de objetos para a comercialização,
bastante diferenciados daqueles destinados ao uso doméstico
ou ritual, observa-se a introdução de outros padrões e a
utilização de novos materiais, como por exemplo, plástico,
fios de nylon etc. Essa transformação responde a um estímulo
do mercado e não aos critérios de necessidade de dentro do
grupo.
No caso das máscaras e das esculturas sacralizadas a
comercialização implica uma separação das mesmas do corpo
sagrado das crenças que as conceberem. A escultura não é
em si mesma um significante, mas um dos inúmeros elementos
de um conjunto coerente de concepções; materialização do
imaterial revelado pelas forças tutelares durante um ritual. E,
nessas cerimônias manifestam-se as forças vitais através desse
suporte material que se torna a sua expressão. Os artefatos
são feitos como um meio para se atingir um certo fim, não
sendo um fim em si mesmo. A comercialização leva,
forçosamente, a uma alteração no modo de conceber o
significado das peças: se destinadas ao mercado, se destinadas
aos rituais religiosos ou cerimônias sacralizadas.
No processo de introdução da monetarização na
economia do grupo, a venda desses objetos significa a entrada
de dinheiro, ou a obtenção de uma mercadoria rara: um rádio
gravador, um relógio. Nesse processo, surgem mudanças de
atitudes e condutas, agora visando outros fins, objetivando a
obtenção de bens vindos de fora. No caso das esculturas e
máscaras, um elo na sugestão e comprovação da presença
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de uma entidade sagrada, estamos diante de concretudes das
forças vitais, com uma significação admitida e codificada
pelo uso, não havendo por parte dos produtores uma
preocupação, ao elaborá-las, de que venham a ser
contempladas, ou exibidas, ou colecionadas.
No arquipélago dos Bijagó abundam as palmeiras Elaes
guineenses, que circundam as praias, os caminhos e veredas
em todo o interior das ilhas; da palmeira tudo se aproveita.
Em primeiro lugar, os produtos indispensáveis à vida do grupo:
óleo de palma e o vinho de palma. O óleo, sendo rico em
proteínas, é usado na alimentação diária, para untar o corpo
e cabelo em muitas cerimônias religiosas. O vinho de palma é
consumido diariamente, e também nas festas e cerimônias;
para a obtenção do vinho e do cacho de chabéu13, de onde
se retira o óleo, é necessário subir à palmeira. Para isso, os
homens usam uma espécie de cinto (feito da palmeira batida
e defibrada, depois encordoada), que os mantém seguros
junto ao tronco, fornecendo um espaço para a subida. O
vinho é obtido pela incisão do tronco da palmeira e com a
colaboração de uma vasilha que recolhe a seiva. A operação
é feita pela manhã, com um furador – instrumento cortante –
e repetida pela tarde. De cada palmeira obtém-se cerca de 4
a 5 litros de vinho diário durante 15 dias, depois passa-se
para outra árvores, é adocicado se ingerido logo após a
extração. Depois de algum tempo começa a fermentar e ganha
cada vez mais teor alcóolico.
Verifica-se a coleta de mariscos e ostras feita pelas
mulheres e crianças durante a maré baixa e também do fruto
do mangrove (agbá – Avicenia germinans), usado na

13. Ver glossário em anexo.
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alimentação durante os meses críticos em que a reserva de
arroz terminou e não se colheu a nova safra. E devem ser
lembradas as frutas existentes nas ilhas que complementam a
dieta alimentar: limão, laranjas, cajus, abacaxi, cabaçeira,
banana, manpatás, mamão, que crescem ao redor das
tabancas, não tendo atenção especial no seu cultivo.
A atividade da pesca é favorecida pela existência de
grande variedade de espécimes nas águas que circundam o
arquipélago. As técnicas de captura são antigas, visando a
satisfação das necessidades do grupo familiar ou da tabanca
e havendo pouquíssimo excedente para venda. São diversos
os métodos utilizados para a pesca, com produtividade
variada, usados de acordo com a finalidade do consumo.
Por exemplo, se se tratar da preparação de uma festa são
empregados os métodos que se sabem mais produtivos. São
eles:
a) rede emalhar (radia, em crioulo) – é lançada durante
o anoitecer e retirada na manhã seguinte, em lugares
de passagem de cardumes;
b) rede redonda ou rede de mão – essa rede, quando
aberta, tem forma circular e é lançada sobre o
cardume. Tendo pesos nas bordas, ela forma como
que um saco captor de peixes. Essa técnica exige
grande perícia por parte do pescador e é muito
difundida;
c) linha de fundo – numa linha são colocados vários
anzóis, uma de suas pontas é amarrada a uma árvore
e a outra a uma pedra que a mantêm submersa.
Periodicamente, as linhas são verificadas para
recolhimento do peixe capturado e renovação das iscas;
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d) varas – com cerca de 3 metros, são usadas com
linha e anzol do modo como nos é bastante familiar;
e) arpão (ou canhaco) – é uma espécie de lança para
fisgar peixes grandes em lugares rasos. Exige
extrema habilidade e velocidade por parte do
pescador;
f) esteira – consiste num traçado de palha, ou de fibras,
usado para fechar um canal, sendo colocado de
acordo com as marés;
g) filho de impande – é uma espécie de funil trançado
de palmeira, empregado de preferência ao lado ou
debaixo da esteira. Uma armadilha na qual o peixe
entra e não pode sair;
h) gamboa – uma das técnicas mais antigas relatadas
pelos informantes: cerco, feito de pedras ou madeira,
que aprisiona os peixes quando a maré desce,
permitindo assim sua coleta.
Durante o período colonial foram introduzidas algumas
técnicas européias, como a utilização de redes de algodão e
depois de nylon, pois nesses anos existiam algumas
companhias comerciais portuguesas que pescavam nas águas
do arquipélago, tendo pescadores bijagó a bordo de seus
barcos.
Como dissemos anteriormente, as atividades
referentes à obtenção da sobrevivência são feitas dentro de
um quadro de necessidades coletivas da unidade produtiva,
que é família.
A terra, principal fator de produção, é de propriedade
coletiva sendo distribuída no início do ano agrícola pelos
grandes da tabanca, ou seja, pelos indivíduos mais velhos
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que controlam o uso do solo, saídos do clã da geração dona
do chão. Não há falta de terra, pois existem. Ilhas
desabitadas, destinadas unicamente à agricultura, à coleta e à
criação.
A divisão do trabalho é feita a partir de critérios de
sexo e idade, dentro das unidades familiares; algumas
atividades exigem a cooperação de vários indivíduos ao
mesmo tempo. Na agricultura, existem processos alternados
de trabalho feminino e masculino. Assim, num primeiro
momento, os homens ocupam-se da limpeza do terreno,
derrubada das árvores, queimada e revolvimento da terra.
Num segundo momento, entre o trabalho das mulheres,
responsáveis pela semeadura e cuidado das plantas na fase
inicial. Num terceiro momento, participam as crianças e jovens,
vigiando dia e noite, para que a plantação não seja atacada
por animais (macacos, aves, pássaros, hipopótamos, etc).
Na fase final, há a cooperação de todos, homens, mulheres,
crianças e jovens, num trabalho conjunto de colheita e
transporte.
As formas de cooperação dentro dos processos de
trabalho, nas unidades produtivas, fornecem-nos indícios
significativos para compreendermos as relações entre os sexos
e a forma pela qual surgem grupos associativos, conforme as
gerações donas-do-chão – ou seja, as relações clânicas
referidas ao ancestral comum – ou, as categorias de idade,
que são um outro elemento básico para a estruturação do
grupo.
Assim, para a sobrevivência, o grupo define tarefas
masculinas e tarefas femininas. Entre as primeiras salientamse: pesca, artesanato em madeira, caça, parte das atividades
agrícolas já indicadas, subida à palmeira para obtenção do
vinho de palma e do chabéu. Às mulheres são reservadas as

DILMA DE MELO SILVA

68

tarefas domésticas que complementam as atividades da
agricultura, até que o produto final seja consumido, e também
a tarefa de construir a casa. Somente as mulheres conhecem
o segredo da obtenção do barro e da modelagem das
construções redondas, que formam as paredes das
habitações. O homem incumbe-se unicamente da cobertura.
O homem, a mulher, o grupo
Entre os Bijagó a família é matrilinear, o indivíduo
pertence ao clã materno, ou seja, a uma das gerações Oraga,
Orácuma, Ogubane e Ominca. O parentesco é determinado
pelos laços uterinos – interferindo inclusive na definição das
chefias, pois estas devem sair das gerações donos-do-chão,
que têm o pacto com a terra – e seu uso implica uma série
de observâncias de práticas ancestrais, que se formalizam
em inúmeras cerimônias sacrali-zadas14. Também desse clã
deve sair os que exercem alguma responsabilidade religiosa,
por exemplo a oquinca – mulher grande – que é a aplacadora
dos ancestrais da geração dona-do-chão.
A fixação de residência é virilocal., quer dizer, a mulher,
quando casa, deixa sua família para ir viver com o marido, na
casa que ela mesma constrói.
Os Bijagó vivem em aldeamentos que congregam de
100 a 200 pessoas, constituindo unidades autônomas quanto
à auto-suficiência comunitária. Quase não há criação de

14. Conforme nos referimos anteriormente, a geração dona-do-chão se
constitue no grupo que chegou primeiro naquele local, estabelecendo as
regras de manipulação da terra; dado seu caráter de sagrado, são necessários
atos propiciatórios antes de sua utilização.
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excedente, inexistindo mercado de troca monetária, mas,
quando ocorre, na maioria das vezes, é feita em espécie;
por exemplo, uma galinha pode ser trocada por cinco folhas
de tabaco, ou por determinada quantidade de noz de cola.
Cada tabanca é uma unidade econômica, política, religiosa,
cultural. Em certas cerimônias religiosas ocorre a junção de
duas ou três tabancas para uma celebração conjunta.
As categorias de idade
A definição da posição social do indivíduo é prescrita
pelas categorias de idade, correspondentes a um estágio
definido do ciclo de vida, determinando os direitos e deveres
de cada um para com o grupo. Desse modo, o indivíduo é
integrado lentamente no corpo social, num longo processo
de socialização, pelo qual se faz a transmissão dos
conhecimentos concernentes à sociedade e sua organização,
bem como à produção e suas técnicas.
Todos os indivíduos têm as mesmas oportunidades
de obter status, poder e riqueza, sendo a idade o
elemento propiciador a cada pessoa de grandeza,
tornando-a um integrante do Etute (Conselho dos
Grandes); todos avançam, lentamente, em direção à
grandeza, atravessando as várias fases, ultrapassando
as diferentes faixas etárias, submetendo-se às inúmeras
cerimônias iniciáticas que mantêm e transmitem os
valores fundamentais de coesão do grupo. Para vir a
ser um grande os jovens são compelidos a pagar aos
idosos com bens e serviços, pois as várias categorias
de idade formam como que um escalonament o
hierárquico, sendo que os mais moços devem se
submeter aos que estejam acima deles, prestando-lhes
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obediência e tendo de lhes pagar grandeza 15 com
diferentes produtos: óleo de palma, vinho de palma,
peixe, arroz, tabaco, tecido, etc.
As categorias de idade citadas por Scantamburlo
(1978) são as seguintes:
Idade (anos)
1
2-6
7-11
12-17
18-27
28-35
36-55
mais de 35

Masculinas
recém-nascido
(B. Neea)
Criança pequena
(B. Ongbá)
criança
(B. Cadena)
adolescente
(B. Canhocam)
rapaz
(B. cabaro)
jovem adulto
(B. Camabi)
adulto
(b. caxuca)
homem grande
(B. ocoto)

Femininas
recém-nascido
(B. Neea)
criança pequena
(B. Ongbá)
criança
(B. Cadena)
adolescente
(B. Canhocam)
mulher casada
(B. ocanto)
--------------------------mulher grande
(B. ocoto)

As categorias masculinas
A integração lenta dos indivíduos no corpo social se
faz através da transmissão de conhecimentos concernentes à

15. O pagamento da grandeza constitue o mecanismo pelo qual se dá a
circulação dos produtos dentro do grupo; os mais velhos como que
gerenciam a produção, se apropriam de parte dela e, depois efetuam sua
redistribuição. Os jovens plantam, coletam, pescam, etc., devendo
entregar o solicitado aos velhos. Existem punições severas para os que
se negam a efetuar esse pagamento.
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sociedade e sua organização e pela internalização das
proposições e valores grupais, com a fixação de momentos
importantes na vida de cada integrante do grupo.
O grupo possui, pois, um processo próprio de
socialização durante o qual o homem e a mulher passam por
fases com preceitos estipulados em cada uma delas.
No que se refere aos primeiros anos de vida, meninos
e meninas são tratados indistintamente, recebendo a mesma
denominação, Néa, até atingir os primeiros anos, seis, sete,
quando começa a diferenciação que marcará toda a vida de
adulto até atingir a etapa denominada Ocotó, na qual
novamente, homem e mulher recebem o mesmo nome e têm
os mesmos direitos e deveres.
O recém-nascido, Néa, depois de ter o cordão
umbilical cortado é lavado e untado com óleo de palma (azeite
de dendê) e, para que se desenvolva e cresça de maneira
satisfatória, recebe ao redor da cintura e em volta do pulso
um cordão de contas, ou de couro, numa invocação de forças
pré-existentes que possam zelar pela criança na primeira
infância. Nesse caso, a figura do Coracató, que se pretende
esteja presente, afastando o mau-olhado, ou qualquer outra
influência maléfica que possa prejudicar o bebê. A mãe tem
sempre o filho consigo, amarrado às costas, participando de
tudo o que faz. Mesmo durante os períodos em que as
mulheres se dirigem para o local sagrado das cerimônias
femininas, lá permanecendo, às vezes, por várias semanas,
elas levam seus bebês.
O período de amamentação prolonga-se até os dois,
três anos, durante o qual a mãe se abstém de ter relações
sexuais com o companheiro, evitando uma gestação que
poderia prejudicar o aleitamento da criança. Por ocasião do
desmame, a família realiza uma cerimônia, com o sacrifício
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de um animal de pequeno porte – galinha ou cabrito – e
oferecimento de arroz, com a finalidade de se suplicar aos
entes sagrados que a criança se desenvolva e atinja as fases
posteriores16.
Desse momento em diante passa chamar-se Ongbá,
continua em contato com a mãe, acompanhando-a em tudo
o que faz pela tabanca. Tanto a Néa como a Ongbá, crescem
num contato quase que epidérmico com a mãe, começando
a ser socializado, conforme afirma Leite (1982: 114):
pelo desenvolvimento das propriedades sensoriais
segundo as técnicas africanas (...). Ao que parece, o
costume de trazer as crianças às costas revela, além
da circunstância prática, uma proposição da maternidade africana acerca do destino da pessoa em sua
fase social incipiente e totalmente dependente: a vida
intra-uterina deve de certa maneira ser prolongada,
facilitando a transição do mundo exterior nos primeiros contatos do indivíduo com ele.

Ao seis, sete anos, a criança atinge uma outra fase,
denominada Cadene, com o recebimento de um outro cinto,
feito de pequenas contas, que lhe é atado ao redor dos quadris,
abaixo da cintura. Esse cinto, o campende, lhe é colocado
durante uma cerimônia, para que a criança perceba que se
inicia uma nova fase em sua vida, diferente da anterior. A
partir daí, aprende a obedecer aos mais velhos, deve ajudar

16. Esse apelo pela sobrevivência após o desmame se justifica dada as elevadas taxas de mortalidade infantil que ocorrem nessa fase da vida entre as
crianças, não somente desse grupo, mas em toda Guiné-Bissau, devido à
inexistência de uma alimentação apropriada às crianças, que passam do
leite materno diretamente à alimentação do adulto, sem nenhuma transição ou alimentação complementar após os seis meses.
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a mãe e outros parentes a coletar frutos, mariscos, cuidar da
vigilância das plantações, trabalhar com madeira. Durante as
cerimônias sacralizadas em que todos da tabanca participam,
o Cadene participa das danças, tocando pequenos tambores
e dançando com chocalhos, feitos de conchas e caroços de
manga, nos tornozelos. Nessa fase, começa a se situar no
esquema de diferenciação social, aprendendo e se
submetendo ao princípio do pagamento de grandeza, pois
deve pagar grandezas ao Canhocam17.
Atingindo a puberdade, aos onze, doze anos, tem início
a fase denominada de Canhocam, com o recebimento de
um outro objeto, evocando o protetor Coratacó, seja uma
pulseira, ou um cordão para o pescoço. A partir daí o
adolescente penetra num quadro mais amplo da socialização,
começando a se inteirar dos segredos das plantas,
conhecendo-as, bem como o modo de prepará-las e também
seus efeitos. Continua a acompanhar os mais velhos nas
atividades produtivas, ajudando a mãe e irmãs na vigilância.
Aprende a escalar a palmeira com o cinto especial existente
para subir em árvores, a colher o fruto do chabéu,
indispensável para a alimentação, pois é dele que se extrai o
óleo de palma (azeite de dendê). O pagamento de
grandeza, iniciado na fase anterior, do Cadene, tem
continuidade, sendo que agora deve pagar grandeza ao
Cabáro, sob a forma de diferentes produtos que lhes sejam
solicitados: cacho de chabéu, mariscos, conchas, frutos,
pimenta, etc. Continua o aprendizado das técnicas de trabalho
na madeira, fazendo pequenos objetos como, canoas,

17. Conforme já nos referimos anteriormente, o pagamento de grandeza é o
mecanismo pelo qual os produtos circulam dentro do grupo.
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colheres, remos, figuras; acompanha os homens mais velhos
na pesca, aprendendo a remar, a localizar cardumes, a usar a
rede, o canhaco – espécie de arpão para a captura de peixes
grandes.
O Canhocam também participa das danças usando
ornamentos feitos de ramos de arbustos, tocando os tambores
e chocalhos próprios dessa faixa etária. Durante as danças,
usa máscaras representando animais – em geral peixes,
pássaros – e entoando cânticos que relatam feitos de batalhas
e aventuras ocorridas dentro do grupo, seja naquela tabanca,
ou em outra ilha do arquipélago. Acompanha os mais velhos
nos deslocamentos e viagens que fazem para outros Lugares,
aprendendo, pela vivência, as regras da vida dentro do seu
grupo de idade, tanto em relação aos mais velhos quanto aos
mais jovens. Junto aos seus companheiros de idade, o jovem
adolescente tem um viver fraternal, igualitário, estabelecendo
com eles vínculos permanentes que se estenderão por toda a
vida, uma vez que formam como que associações que são
verdadeiros centros de aprendizado social.
Aos dezessete, dezoito anos, tem início a melhor fase
dos Bijagó, o Cabaro, durante o qual o jovem participa das
festas, danças, caçadas, folguedos, etc, em todas as tabancas,
percorrendo as diferentes ilhas do arquipélago. Sua vida é
descompromissada de aventuras amorosas, conquistas,
galanteria. Canta, toca os tambores, dança, relata seus
insucessos amorosos., pedindo o amor e complacência das
mulheres que escutam. O Cabaro enfeita-se com esmero,
usa o cabelo com tranças primorosas, lenços coloridos,
brincos, pulseiras, chocalhos. O componente narcisista da
personalidade é trabalhado e aceito socialmente, bem como
os ingredientes femininos. O Cabaro, ao mesmo tempo que
demonstra um vigor másculo, utiliza um elemento feminino –
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no nosso sentido de feminilidade da mulher – que, através da
sedução, provoca uma atração no outro, uma certa passividade
na conquista amorosa, uma espera da resposta por parte da
mulher que, entre os Bijagó, deve tomar a iniciativa da relação
amorosa.
Integra essa faixa etária, a dança mais conhecida fora
do universo cultural do grupo, atingindo o continente dada
sua beleza, força e destreza: é a Vaca bruto; nela, dois ou
três Cabaros representam animais selvagens – vacas e touros
– que vivem indomados, necessitando ser caçados, quando
se faz necessário. Através de uma coreografia aprimorada,
os jovens dramatizam a movimentação desses animais, num
desafio entre eles. O bailado prolonga-se por horas, trazendo
fama e glória para os que conseguem agüentar o esforço físico
intenso até o fim. Na mão, os bailarinos levam uma espécie
de haste de madeira, onde se fixam chocalhos, pedaços de
ferro, argolas que, ao serem agitados, fazem um
acompanhamento ao som dos tambores e cânticos entoados
por todos.
O Cabaro, além do pagamento de grandeza aos
grandes, tem incumbências várias: devendo ajudar a limpar
os caminhos da tabanca até o porto, até a fonte, derrubar o
mato perto dos locais sagrados, enfim, deve ajudar nos
inúmeros trabalhos que exigem força física e habilidade. Não
pode recusar nenhuma tarefa, pois sabe que será castigado
se incorrer em alguma desobediência aos mais velhos, os
grandes da tabanca.
Se a vida do Cabaro é de festas, alegrias,
comemorações, etc, a fase subsequente é o seu oposto. Aí
tem início um longo rito de iniciação do Camabi, o coitado,
que nesse período leva uma vida de sofrimentos intensos e
provações. O Camabi nada pode possuir, deve viver no mato,
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não pode conviver com mulheres, devendo deixar a
companheira que tinha anteriormente e também os filhos. Em
algumas ilhas, o Camabi nem sequer pode dirigir a palavra
às mulheres. Nesse período, aprende com os grandes todos
os segredos da vida do grupo. Nessa fase da vida, os rapazes
sofrem um processo particular de iniciação, no qual devem
abandonar tudo da vida anterior, submetendo-se aos penosos
encargos feitos pelos mais velhos. Ao final, surgirá um novo
indivíduo, com uma nova personalidade e cidadania plena,
que se comprova pela atribuição de um outro nome,
substituindo o anterior. Durante os ritos ocorrem
espancamentos, escarificações, deixando visíveis as marcas
identitárias do grupo no indivíduo. Nessas ocasiões, os
Camabis são colocados, sangrando, deitados ou sentados
junto à terra e, depois, levados para a praia e mergulhados
na água do mar, para receberem da natureza-mar e terraforça e o lenitivo para as dores das iniciações.
Através desse longo rito iniciático, em algumas ilhas,
que pode durar até 7 anos, adquirem a cidadania, formam
sua identidade e, a partir daí, são adultos plenos, podendo
ouvir e ser ouvidos durante as reuniões decisórias do grupo.
O iniciado passa por experiências profundas, inesquecíveis,
segundo muitos informantes. Tudo o que se passa durante as
cerimônias ocorridas no local sagrado, constitue segredo, não
podendo ser revelado a ninguém.
Após a fase do Camabi, tem início a fase do Caxucá,
a fase adulta propriamente dita. Nesse período, o homem
pode tomar parte nas reuniões dos grandes18, exigir o
18. Conselho dos Grandes - designação em crioulo, ou Etute, dada ao conjunto dos homens e mulheres acima dos 55 anos que exercem poder
dentro do grupo.
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pagamento de grandeza dos mais jovens, pode casar-se, ter
filhos, participar das cerimônias, ensinar os imaturos, tendo
plenos direitos dentro do grupo.
Ao atingir os cinqüenta e cinco, sessenta anos inicia-se
a fase do Ocotó – designação única para homens e mulheres
–, fase esta em que o adulto é considerado como grande,
como ancião, sendo o detentor dos conhecimentos mais
secretos do grupo. O/a Ocotó está mais próximo que todos
da região do originário dos ancestrais, que estabeleceram a
ordem atual. E, no sentido da temporalidade circular, do
retorno às origens, é ele que está mais próximo a se juntar
aos fundadores.
As categorias femininas:
a iniciação após a morte
Meninas e meninos têm a mesma categoria de idade
até a puberdade, ou seja, até os onze, doze anos. A partir
daí, a menina passa à categoria Campuni (adolescente), até
o momento do seu rito de passagem, quando recebe o nome
de dança do defuntu19, cerimônias de iniciação femininas.
A extraordinária importância atribuída às cerimônias
do defuntu pode ser melhor compreendida se analisarmos o
significado que o grupo atribui às relações vivos e não vivos.
Como entre outros grupos africanos, acreditam que a
existência não termina com a morte. Dentro do princípio de
que, para vir a ser um homem completo e atingir a maturidade,

19. Dança do defuntu é a designação crioula para o ritual de iniciação feminino,
durante o qual as jovens se transfiguram nos rapazes que morreram
antes de realizarem a sua iniciação.
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o indivíduo deve passar por todos os rituais iniciáticos; se
algum jovem morre antes de cumprir as cerimônias, estará
impossibilitado de vir a se juntar aos grandes e se encaminhar
ao mundo dos ancestrais. Há mesmo uma designação, Oshó,
para essas pessoas, que não participaram dos atos referentes
à sua iniciação.
Contudo, isso pode ser superado: através dos rituais
femininos os jovens que morreram poderão realizar a
continuidade de suas cerimônias de iniciação, numa forma de
transe e possessão, pois, as adolescentes os tornam capazes
de atingir seu caminho final para a terra dos ancestrais –
cadjoco cadene20.
Nas cerimônias femininas o papel representado pela
oquinca21 é de extraordinária importância, por ser aplacadora
dos irans da geração dona-do-chão; escolhida pelo Conselho
dos Anciãos, sempre pertence a essa geração, que é a mesma
do chefe do Etute; cuida do fogo dentro da Candjan-ô22,
onde estão as figuras dos ancestrais; deve fazer as oferendas
diárias, presidir e dirigir as cerimônias da dança do defuntu
e outras de cunho funerário.
O local sagrado onde se realizam as cerimônias
femininas é interditado aos homens, que não podem passar
por ali nunca; fica nas proximidades da tabanca, junto a árvores
enormes, os poilões. Os tambores são tocados por mulheres,
vestidas com saias longas, que ali permanecem reunidas, sem
os filhos, levando apenas os que estiverem amamentando.
Apenas um homem é escolhido para ir e vir, entre a tabanca

20. Ver glossário em anexo.
21. Ver glossário em anexo.
22. Ver glossário em anexo.
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e o local sagrado – a grandeza das mulheres – trazendo
alimento e bebidas para elas.
O período de permanência na grandeza varia de
tabanca para tabanca, de ilha para ilha (1 mês, 2 meses, 3
meses); lá, as mulheres convivem entre si, fora da rotina dos
deveres domésticos, comendo, bebendo e dançando. Em
diferentes oportunidades, saem do local sagrado e entram na
tabanca, muitas vezes em transe, vestidas de modo especial,
mas não podem se comunicar com ninguém da comunidade.
As pessoas observam de longe as evoluções e coreografias
das danças das mulheres no centro da tabanca; os homens
participam, após o toque do bombolom – tambor sagrado –
que convoca todos para virem receber o defuntu, tocando
também seus instrumentos. Depois de uma permanência de
algumas horas, retornam ao local sagrado.
Durante a permanência no mato sagrado, as jovens
Campuni recebem nomes masculinos, usam roupas e armas
masculinas e se portam como os jovens mortos aos quais
estão emprestando seus corpos.
Durante as cerimônias na grandeza das mulheres, as
jovens são submetidas a intensas provas físicas, ingerindo
grande quantidade de vinho de palma, dançando durante horas
e tocando tambores sagrados, no ritmo comandado pela
oquinca; inúmeros cânticos acompanham as invocações feitas
aos irans protetores.
Essas cerimônias se prolongam por vários dias, até as
jovens entrarem em transe e incorporarem as almas dos jovens
mortos. Algumas vezes a mãe do filho morto o reconhece,
lançando gritos de reconhecimento e invocando seu nome,
na campuni incorporada que ali está dançando. Em geral, a
jovem e o morto pertencem ao mesmo clã, à mesma geração.
As jovens adolescentes permanecem nesse transe dançando
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ao som do cumbonke (tambor sagrado). Em diferentes
ocasiões, por determinação das mulheres-grandes e da
oquinca, elas se dirigem à tabanca para serem vistas por todos
e depois regressam ao local sagrado; a jovem nunca se recorda
do que se passou durante as cerimônias, como se tivesse
penetrado num universo sagrado do qual não resta nenhuma
memória, nenhum vestígio. Às vezes, menciona uma sombra
que viu entrar e sair do local onde dormia. Nessas ocasiões,
somente as mulheres-grandes têm acesso ao local onde
estão as adolescentes e todas se interpelam por seus nomes
masculinos; usam uma linguagem própria e os nomes que
receberam nas cerimônias a que se submeteram quando
adolescentes.
Tudo o que ocorre nesse local é secreto e as mulheres
não podem contar a nenhum homem o que se passou, nem
mesmo seu nome pode ser citado, sendo conhecido apenas
pelas mulheres; aquela que infringir essa regra morre.
As jovens que foram tomadas de possessão são
deixadas na floresta por período determinado de tempo,
variável conforme a ilha ou a tabanca, e aprendem as técnicas
de sobrevivência no meio do mato; sendo submetidas às
mesmas provas que os rapazes, inclusive as escarificações.
Terminada essa fase, recebem novas vestes, são levadas ao
Etute local do Conselho dos Grandes e depois recebidas com
grandes festas por todos da tabanca.
Contudo, a cerimônia não termina aí; passada essa fase
a jovem pode casar-se, ter filhos, mas de tempos em tempos
ocorrem períodos sagrados em que o defuntu vem novamente
à tabanca. Nenhuma mulher sabe exatamente quando isso
poderá ocorrer; às vezes pode ter ocorrido uma calamidade,
uma epidemia, um acidente, uma desarmonia que deve ser
trabalhada para que o equilíbrio volte à tabanca. Essas são
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razões que podem justificar a vinda do defuntu e todas as
mulheres devem se reunir na grandeza e receber aqueles que
já foram e retornaram para superar as tensões existentes.
As relações entre os sexos
Nas relações entre os sexos, a posição ocupada pela
mulher é de extrema consideração e respeito. Além do fator
do parentesco matrilinear, colocando a unidade familiar em
torno da mulher, define-se através dela a sucessão das chefias
(no caso das gerações donas-do-chão).
Um outro fator que dá a ela essa importância advém
das cerimônias de iniciação (dança do defuntu), pois é ela
que dá a vida, que semeia, que conhece os segredos da
fertilidade, da terra.
O casamento, desde épocas remotas, sempre
representou iniciativa da mulher, tanto na sua constituição,
como na sua dissolução. Quando ocorre a separação, a
mulher volta para sua tabanca com os filhos, que pertencem
ao seu clã, e têm sua segurança garantida pela família (pelo
irmão ou pelo tio).
Existe a poligamia, sendo comum o homem ter duas
ou três esposas na sua tabanca (casamento virilocal). As
esposas dividem entre si as tarefas agrícolas e domésticas,
numa vida de intensos trabalhos físicos e partos sucessivos.
Observam-se, pois, tarefas femininas e masculinas, mas
as diferenças entre as mesmas não acarreta uma desigualdade
social, com inferioridade de um e superioridade de outro.
Durante as danças do defuntu as mulheres se transformam
em homens e, de modo significativo, os homens durante esse
tempo devem cuidar da casa, dos filhos. Nesse momento, as
mulheres ocupam um espaço social único, unindo-se aos
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ancestrais, fazendo com que haja a ligação com os mortos,
restabelecendo a harmonia dentro da tabanca.
A identidade feminina é dada e reforçada nessas
cerimônias periódicas, que ligam sua função à vida, à
fecundação, à produção, ao equilíbrio, à ordem,
proporcionando um status de suma importância dentro do
grupo. Periodicamente, praticam um viver feminino, em
comum, na floresta sagrada, na grandeza das mulheres, num
convívio com os ancestrais protetores. Não estão confinadas
a um único espaço doméstico, dividem com outras os
encargos do casamento, podendo, quando quiserem, romper
o contrato, escolher outro homem, ou um jovem cabaro, que
a ela pode se ligar durante todo o período em que permaneça
nessa faixa etária.
As categorias de idade regulamentam a sexualidade,
uma vez que interditam à classe dos camabis (jovem adulto)
o acesso às mulheres do grupo e obrigam os cabaros (rapazes)
a deixar as mulheres com as quais conviviam, ao entrarem na
faixa etária seguinte. Durante a fase da interdição devem
abandonar tudo (os filhos nunca lhe pertencem, pois são da
mãe) e ao se tornarem caxuca (adulto) não podem procurar
as mulheres antigas ou ex-companheiras; a transgressão a
essa regra pode mesmo ser punida com a morte em algumas
ilhas, ou um outro tipo de castigo. Assim, o fator idade é
determinante para a mobilidade social e torna cada indivíduo
dependente em relação aos mais velhos, dos quais recebe
ensinamentos e todos os códigos da vida comunitária; a
predominância do mais velho fundamenta-se, segundo
Balantier (1976), em seu papel de produtor biológico e social
da nova geração. O curso da idade levaria os indivíduos da
dependência à predominância no fim do ciclo de vida. Essa
formulação coloca dentro do grupo um sistema de
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desigualdades, estratificando os indivíduos, com diferentes
graus de autoridade, competência e poderes. Essas relações
não contratuais, mas de natureza obrigatória e durável,
estabelecem os parâmetros da mobilidade do indivíduo;
ninguém sai voluntariamente de uma categoria de idade, mas
somente depois de ter-se submetido às obrigações, deveres
e restrições que cada estágio lhe impõe.
A não participação nesse processo, ou a recusa na
aceitação de alguma imposição, acarreta conseqüências
graves, conforme afirma Leite (1983), sobre a importância
dos ritos de iniciação:
a importância atribuída a esses processos é tão significativa que os indivíduos que não se submetem a
eles são considerados, de certa maneira, como pessoas sem cidadania. Sofrem as mais severas restrições
em todos os níveis: não podem estabelecer contratos
de casamento e, consequentemente, não obtêm cessões de terra; a eles é vedada a manifestação verbal
nos conselhos de família e da comunidade, não participando portanto das decisões; e não chegam a assumir funções de importância para a comunidade...”

Os irans protetores
O entendimento dos esquemas explicativos dos
princípios que norteiam o comportamento dentro do grupo
leva-nos a buscar a compreensão de cada prática sacralizada.
Entre os Bijagó, assume fundamental importância as que se
referem aos irans, ou seja, as estatuetas que contém parte
da vitalidade das entidades sagradas que simbolizam
empiricamente. Durante os rituais, estabelecem-se relações
quase que diretas com essas entidades, materializadas nos
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objetos, que são animados, pois parte da energia vital ali se
encontra. Quando íamos regressar ao Brasil, foi-nos oferecida
uma estatueta – um ancestral familiar – que se encontra no
MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia da USP). Ao
recebermos o objeto das mãos de uma amiga da ilha de
Bubaque, perguntamos como fazer para homenageá-lo, aí
ela respondeu: não se preocupe, ele não está mais aí.
Conforme Scantamburlo (1978), essas práticas
constituem parte importantíssima da vida comunitária e podem
ser agrupadas conforme a destinação. Assim, temos:
–
–
–
–
–

práticas relacionadas à estrutura sócio-religiosa;
práticas relacionadas às atividades agrícolas 23;
práticas relacionadas à vida diária;
práticas relacionadas às atividades medicinais;
práticas relacionadas às atividades funerárias.

O ser supremo, a força vital primordial, é designado
por Nindo, sendo distinto das demais entidades que são
inúmeros seres ou forças sobrenaturais., ligadas com a
natureza. Segundo Scantamburlo (1978), também o Sol, a
Lua, as estrelas, o vento e o fogo são considerados como
seres superiores.

23. Sendo o cultivo do arroz a atividade mais importante para obtenção da
alimentação básica, foram observados cinco momentos, durante o
processo de cultivo, nos quais se realizam atos propiciatórios; a) antes
da derrubada da floresta, na estação seca; b) antes de semear; c) antes de
colher; d) antes de armazenar e, e) antes de começar o consumo.
Scantamburlo também se refere à celebração de cerimônias durante o
período de crescimento do arroz, para pedir chuvas, ou para limitá-las.
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Além do Nindo, existem outras forças presentes em
todas as atividades da vida diária, designadas por:
1) Uniken orebok ocotó, o guardião do espírito da tabanca,
da geração dona-do-chão; 2) Unikan euko, o espírito
relacionado com a vida passada guerreira do grupo;
3) Erandé, ou Eramunde, o espírito relacionado com as
forças da natureza, especialmente a água, árvores, as
serpentes; relaciona-se com as actividades de práticas
medicinais; 4) Unikan coratacó, relacionado com os poderes
mágicos dos feiticeiros; usado como proteção ao mau-olhado
e má sorte; 5) Unikan Uggonne, o espírito relacionado com
as práticas funerárias, especialmente nas cerimônias em que
se procura saber as causas da morte das pessoas (em crioulo
cham de djongago).
Em quase todas as ilhas, o Unikan orebuk Ocotó é
representado por uma figura antropomórfica de madeira. Por
ocasião da consagração da estatueta, são feitas oferendas
com bebida, ovos e sangue de animais, tudo colocado no
bojo da peça de madeira onde há um espaço vazio. A estatueta
é coberta por tecido de diferentes cores. Essa figura é
reverenciada em todas as tabancas, pois é vista como o
Guardião-protetor de todos.
O Unikan Leko é o protetor que torna a pessoa
que o usa protegida, resguardando-a de ferimentos de
balas, facas ou outras armas. Essa proteção é feita com
a fusão de diferentes ingredientes, plantas, ovos, sangue
de animais, tudo é colocado num chifre de vaca, búfalo
ou cabrito, ou mesmo numa concha de tamanho grande.
Esse protetor relembra o período de guerras e disputas
vivenciado pelos Bijagó, quando em luta com outras
etnias do continente, especialmente os fulas. E, depois,
num período mais recent e, nas lutas cont ra os
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portugueses, durante a pacificação. (Em crioulo
denominado como mezinho).
O Erande ou Eramunde é a designação dada aos
objetos mágicos para uso pessoal , com a finalidade de obter
longa vida, prosperidade e defesa contra os inimigos. O Erande
é feito com pequenos chifres de animais, onde se colocam
ingredientes como os do Unikan Ueko; a pessoa deve leválo sempre consigo para, desse modo, ter proteção garantida
em suas viagens. Também os djambacus (nome crioulo para
os medicine-men) usam o Erande em suas curas e práticas
medicinais.
O Unikan Coratacó é o poder que os Bijagó mais
temem, pois se liga aos poderes dos feiticeiros e são usados
quando alguém deseje prejudicar outra pessoa. Nos primeiros
anos de vida, o indivíduo recebe um Coratacó para protegêlo e acompanhá-lo sempre.
O Unikan Ugonne também é representado por uma
estatueta de madeira. Cada tabanca tem o seu Ugonne, que
é usado nas cerimônias funerárias.
Uma vez que entre os Bijagó, a família extensa, como
em outras comunidades africanas, é composta de vivos e
mortos; os mortos não vivem, mas continuam existindo, os
ancestrais são membros de importância fundamental; suas
figuras estão presentes em todas as práticas, sendo
reverenciadas de inúmeras maneiras. Os homens participam
também, podendo penetrar no espaço sagrado dos
antepassados, pois há o pressuposto de que existem dois
níveis do universo da vida – a terrestre e a dos antepassados.
A natureza, o ser humano, as instituições são concebidos como
uma totalidade em permanente interação e simbiose. Dentro
dessa concepção de totalidade, o grupo possui um sistema
organizacional pelo qual se harmonizam o político, o

87

OS BIJAGÓ DA GUINÉ-BISSAU

econômico e o sagrado; o conjunto de todas as práticas
sacralizadas fundamentadas por uma outra visão de mundo.
Como afirma Trindade (1980):
O pensamento lógico africano baseia seus conceitos
sobre o universo cósmico e social na premissa
epistemológica que trata das ações e relações entre
os fenômenos como constante processo dialético de
equilíbrio e desequilíbrio, provocado pelas forças
contidas neste fenômeno (...). O universo é concebido
como um complexo de forças que se defrontam, opondo-se ou neutralizando-se.

Possuindo uma singularidade própria, suas práticas
sociais nos comprovam a existência de uma sabedoria milenar
que sobrevive, apesar de todos os processos de imposição
de transformações exteriores, e sua compreensão pode nos
fazer buscar um modelo de desenvolvimento alternativo que
permita uma solução autosustentável dos potenciais
próprios e não transferências de modelos exógenos.
A habitação bijagó
A casa mais comum é de forma circular (MOTA,
1948), havendo referência a ela em estudos realizados por
parte dos portugueses durante o período colonial. É formada
por três círculos concêntricos: a varanda exterior, a varanda
interior e a casa propriamente dita. Para a sua construção
utilizam barrão avermelhado amassado com água, cana ou
varas de mangue, corda de ramos de palmeira e palha para a
cobertura. Sua forma, num corte pelo centro, é cilíndrica.
Na varanda interior, dormem os hóspedes e amigos, e
é onde se prepara a comida e são guardados os utensílios de
cozinha.
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A construção da casa é uma tarefa essencialmente
feminina, pois só as mulheres conhecem o segredo da
modelagem do barro; primeiramente modeladas as paredes
e o chão é alisado; depois, é feita a cobertura pelos homens,
que trabalham cooperando com outros integrantes do grupo
clânico, ou de idade. Os moradores oferecem comida, vinho
de palma e tabaco para os que os ajudam no trabalho. A
ocupação da casa só pode ser feita depois de uma festa,
para a qual todos são convidados, geralmente com o abate
de um animal de criação ou de alguns de caça, consumido
com muitos litros de vinho de palma. O mobiliário inexiste
verificando-se a presença de algumas esteiras, bancos,
armações para potes de água e utensílios, como panelas de
ferro, cabaças para azeite e para arroz, balaios e vasilhas de
barro. As camas são um complemento da parede, na qual se
colocam madeiras atravessadas (como estrados) e sobre os
quais se colocam colchões com palha ou capim. Não há água
corrente, nem instalações sanitárias.
A água é recolhida em fontes ou poços sempre distantes
da tabanca, tarefa das mulheres ou das crianças, que devem
andar quilômetros carregando água à cabeça. Alguns
informantes explicam que não se recolhe a água perto da
tabanca, nem se abrem poços perto, porque os mortos são
enterrados dentro das casas24.

24. Após a independência, na ilha de Bubaque o PAIGG pretendia ampliar o
aeroporto local, foi escolhido um local onde se localizava uma aldeia; as
conversações se estenderam por dias e dias, até que as autoridades se
deram conta de que os moradores não iriam mudar-se. Como poderiam
levar os mortos que ali estavam enterrados?
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A obtenção de água é um problema permanente, uma
vez que os Bijagó não conhecem a técnica de perfurar poços,
os poucos e raros existentes foram feitos durante o período
colonial, por pessoas vindas de fora, do continente. Na maioria
das vezes, recolhem água de fontes à superfície do solo.
Os animais vivem soltos ao redor das casas, dormindo
na varanda exterior; não há estábulos, galinheiros ou
chiqueiros.
Em cada tabanca, além das casas redondas, destinadas
aos casados, há a casa dos solteiros, em geral retangular,
nela vivendo os rapazes que ainda não passaram pelas
cerimônias de iniciação e que, dessa forma, não podem se
casar.
Os alimentos são guardados em celeiros, as bombas
(B. Caurá), feitos com muito cuidado para que os produtos
fiquem protegidos dos animais de insetos. São construções
quadradas ou retangulares, assentadas sobre pedras, com
superfície média de 12m² e altura de 1,70m.
Outra construção existente é aquela destinada às
cerimônias religiosas, é nela que se guardam os irans protetores
de todo o grupo. Uma tabanca pode ter várias candjan-ô, de
acordo com as diferentes cerimônias que realiza.
Geralmente as aldeias são construídas no interior das
ilhas, longe das praias e sob a sombra de árvores gigantescas,
os poilões, onde vivem os irans protetores. Os campos de
agricultura localizam-se longe da tabanca, às vezes em outra
ilha, o que obriga o grupo a deixar a tabanca durante a estação
das chuvas e improvisar habitações ainda mais rústicas no
período que vai do plantio até a colheita do arroz.
As construções são feitas de forma espontânea e livre,
não obedecendo a nenhum plano anterior, mas à proximidade
com familiares; a qualidade do local da habitação está
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diretamente ligada à utilização da casa. Ela é o local onde se
dorme, onde se armazenam os produtos alimentícios e onde
se efetuam as cerimônias. Tudo é realizado fora, ao ar livre,
em contato direto com a natureza. Não há um ficar em casa,
o local do lazer do junbai (conversa, em crioulo) é debaixo
dos poilões enormes, no centro das tabancas.
Nas habitações, muitas vezes, são feitas pinturas
decorativas, reproduzindo cenas de pesca, caça ou danças.
Algumas vezes são desenhos geométricos, utilizando-se as
cores branca, negra e vermelha obtidas com material existente
nas ilhas – cinza, carvão, barro, seiva, etc.
Odjoco ou Cadjoco?
A etnicidade Bijagó, como fator definidor de sua
particularidade e especificidade em relação aos demais grupos
do país, existe de forma bastante explícita, dentro e fora do
mesmo. Se um grupo se caracteriza pela língua, por sua história
e por elementos de sua cultura, seria oportuno relembrar e
enfatizar alguns aspectos já citados anteriormente, para pensar
o problema de identidade.
Um primeiro traço distintivo que faz com que o
indivíduo se considere como Bijagó é descender de um dos
quatro clãs (ou geração), como dizem no arquipélago:
Ogubane – poder do fogo;
Oraga – poder da chuva e dos ventos;
Ominca – poder das plantas medicinais;
Orácuma – poder do chão.
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E se, num primeiro momento, a filiação pela
matrilinearidade integra o indivíduo no grupo, no momento
seguinte surge a oposição, o conflito: o pagamento da
Grandeza, mecanismo pelo qual se materializam as relações
entre jovens e velhos, maturos e imaturos, com a
obrigatoriedade de prestação de serviços, obediência total e
entrega de bens aos grandes. Isto quer dizer que pertencer à
ordem social Bijagó, estar inserido na trama de relações
formadoras do tecido social, significa estar submisso aos
anciãos do grupo25.
Um outro traço marcante, apontado pelos não bijagó,
como sendo reconhecidamente característico deles, é a intensa
sociabilidade do grupo, concretizada, num sem número de
ronia26, darmá27, choros28, festas de todos os tipos, mostrando
a necessidade de estimular as relações do indivíduo com outras
formas de materialização da força vital.
Ousando, adentra pelo campo da psicologia – apesar
dos nossos marcos teóricos estreitos para essa trajetória –
parece-nos, a partir da observação dos rituais de iniciação,
que o grupo oferece todos os elementos para a formação da
identidade sexual do indivíduo. A bi-sexualidade é levada em
conta e trabalhada: a) nos rituais,femininos durante a dança
de defuntu29 ocorre uma mudança nos estados de consciência

25. Esse elemento sempre nos foi ressaltado como de extrema importância,
a tal ponto que, todas as vezes que visitávamos um aldeamento, éramos
aconselhados a levar algum presente aos grandes, sob a forma de folhas
de tabaco, como um pagamento de grandeza, e como reconhecimento da
autoridade dos mais velhos..
26. Vide glossário em anexo.
27. Vide glossário em anexo.
28. Vide glossário em anexo.
29. Vide glossário em anexo.
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da jovem adolescente, que permanece numa espécie de transe
hipnótico, durante o qual os elementos masculinos de sua
personalidade assumam-se, sendo socialmente aceitos e,
mesmo requeridos; cada jovem deve transformar-se num
rapaz, agindo como se fosse homem, recebendo e, daí por
diante, possuindo um nome masculino. Regularmente, esse
viver masculino ocorre, quando as mulheres se reúnem no
local sagrado da grandeza das mulheres quando o defuntu
vem à tabanca, devido a uma crise, perturbação, problema,
etc, b) nos rituais masculinos, durante a fase do Cabaro, os
rapazes elaboram e trabalham os elementos femininos de suas
personalidades, uma vez que deixam emergir os componentes
de narcisismo, vestindo-se de modo a atrair atenção das
mulheres, através de colares, brincos, lenços de cores vivas
ao redor da cabeça, procurando exercer uma sedução passiva
– o que nos parecia uma atitude tipicamente feminina – ao
vê-los nas festas, pelos caminhos, lançando olhares
provocativos às mulheres à sua volta.
Em ambos os casos, a identidade sexual de cada um,
homem/mulher, é reforçada na faixa etária seguinte, em que o
Ocanto exerce a maternidade e o Camabi comprova, a cada
dia, sua função de protetor, produtor.
Complementando essas observações, arriscaríamos
afirmar que mesmo elementos de sadismo, são socialmente
aceitos e resolvidos. Durante os rituais de iniciação os grandes
praticam a violência física sobre os jovens, praticando a
escarnificação, que exige, não somente daquele que está sendo
submetido à prova, mas também por parte daquele que
empunha o instrumento, um controle sobre a dor e a piedade.
É necessário enfrentar as provas de ambos os lados, pelos
jovens e pelos velhos. Não poucas vezes, ocorrem
complicações, devido a hemorragias e infecções, sobrevindo
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a morte de alguns que não regressam do mato sagrado –
local onde ocorrem as cerimônias secretas.
Esse indivíduo, com uma identidade formada
lentamente, através de ritos e cerimônias, sob a orientação
dos mais velhos, é socializado num respeito a tudo o que os
antepassados ensinaram. Qualquer alteração pode correr o
risco de alienar a proteção dos irans30, de romper o pacto
estabelecido pelos ancestrais com as forças tutelares. Uma
modificação no fazer pode implicar numa alteração nas
relações socialmente aceitas. As condições de existência social
do grupo limitam a esfera de eclosão do inesperado, uma vez
que o sistema organizatório pressupõe valores que resguardam
o aparecimento de situações que possam acarretar alterações
bruscas. O conhecimento acessível a cada um, conforme
prescrições de sexo e de idade – a herança cultural é
compartilhada por todos – ocorre numa participação
igualitária nesse universo. Tudo é uma questão de tempo.
Os rituais iniciáticos estabelecem a natureza do
indivíduo, definindo diferencialmente homem e mulher, e
também regulam a presença do ser humano na natureza. A
não necessidade de especialização, devido a um nível de
tecnologia que dispensa a transmissão de técnicas através de
momento e espaço próprios, mas feita pelo intercâmbio
cotidiano de contatos pessoais, em relações primárias, face a
face. O conhecimento adquire caráter sagrado, por ser a
entrega da experiência dos ancestrais, num sentido modelar
do legado dos antepassados. O homem constitui o principal

30. Vide glossário em anexo.
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meio para se atingir o outro homem, ensinar os mais jovens
demanda uma participação contínua e conjunta de todos, em
qualquer momento de trabalho em grupo.
As práticas ligadas ao sagrado envolvem componentes
dinâmicos que permitem a tomada de consciência e manipular
ativamente as energias, coisas, os acontecimentos. Ao
contactarmos os homens grandes de uma tabanca, sempre
houve por parte deles, uma orientação eficaz referida a
experiências anteriores em situações análogas. Havia
referência aos brancos – europeus – que lá tinham estado,
inúmeras vezes, com palavras persuasivas, presentes... e ao
final o que desejavam era a cobrança de impostos, ou , não
havendo dinheiro, o recrutamento de mão-de-obra para a
construção em outras ilhas e no continente. E, sempre a mesma
pergunta, feita e refeita: porquê estão nos propondo isso?
Referiam-se à instalação do projeto; a oferta de equipamentos,
a comercialização, o transporte, etc. A inovação, para ser
aceita, devia relacionar-se com os ensinamentos que se
podem extrair do confronto presente e passado. Assim, o
manter e o renovar, a tradição e o moderno surgem como
condições ou como efeitos correlatos do mesmo processo
social básico. A tradição e, em última análise, a experiência
acumulada de ajustamentos bem sucedidos é capaz de
controlar os acontecimentos enquanto prevaleçam certas
condições. Juntamente com os costumes, constitui o poder
autoregulador do grupo, que garante a regularidade, o
equilíbrio e a continuidade.
Ainda nessa reflexão, talvez se possa entender porque
o desenvolvimento não seja um requisito pertinente ao grupo,
uma vez que as crenças e rituais agem como substituto à
pesquisa e à busca de supostas melhorias técnicas. Na medida
em que a produção supõe uma relação fundamental com o
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sagrado – a terra é entidade sagrada cuja utilização pede
atos propiciatórios, oferendas – há um limite à extensão e
alcance de sua exploração. O ritmo do processo produtivo
regula-se por um total respeito à natureza. Os homens apenas
ajudam as entidades na obtenção da produção realizando
cerimônias para conseguir uma colheita mais favorável,
pedindo mais chuva. Não há outro modo para interferir no
aumento da produção, uma vez que o que ela pede é o
resultado da ação das forças pré-existentes que formam as
entranhas da terra. Inexiste a vontade de um domínio sobre a
natureza, pois a relação com ela é sempre uma relação
sagrada. Não se controla a natureza, vive-se num perfeito
equilíbrio com ela, e não se retira do mato o que é do mato,
conforme as palavras do homem grande da ilha de Canogo.
Parece-nos que as atividades relacionadas com a
obtenção de bens para a sobrevivência não se distinguem
das rituais-religiosas, pois todas se realizam sob a égide do
relacionamento com manifestações da força vital. Numa
complementariedade de ações, a vida é garantida, não
existindo lugar, nem para a acumulação, nem para a
especialização das funções. Ocorrendo uma produção maior,
uma melhor colheita, isso significa que os irans são benfazejos,
sendo um indicador de que são dadivosos para com a
comunidade, devendo ser grande a festa de repartição do
arroz. Muitas serão as oferendas e, evidentemente, o
consumo, pois há muito o que comemorar. Assim, festas,
cerimônias antigas, que não puderam ser feitas, serão
realizadas. Vivendo num equilíbrio instável com os fatores
naturais, sobre os quais o grupo não possue nenhuma forma
de interferência, as atividades econômicas subordinam-se aos
atos propiciatórios, capazes, esses sim, de uma eficácia sobre
a produção.
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Os Bijagó, como outros grupos étnicos africanos,
elaboram suas identidades através de processos de socialização e de reprodução de sua ordem social. Esses processos
se fazem em termos das relações dos homens entre si, com a
natureza e com o sagrado, refletindo uma visão de mundo
vivenciada por todos, tendo como matéria-prima básica,
como já apontamos anteriormente, os fatores comunais
sedimentados nos valores civilizatórios próprios: a força vital,
a dança do defuntu, o culto aos ancestrais, a gerontocracia,
a matrilinearidade, entre outros. Todos esses elementos fazem
com que o indivíduo, o Bijagó, comporte-se em função de
determinações de compromissos de ordem social societária,
sendo a sociabilidade um elemento dominante. Existe como
que um cordão umbilical ligando o indivíduo à comunidade,
cada um faz parte dela, como a abelha pertence à colmeia.
Uma reflexão sobre a natureza dos bens produzidos
nos faz supor que neste grupo social a produção não se dá
visando o lucro, mas sim numa modéstia de exigências – os
bens produzidos são personalizados e não reificados – pois
se lida com homens e não com mercadorias. Parece-nos que
a noção capitalista de desenvolvimento e progresso aí não
se coloca e não encontra eco, nesse tipo de economia
suficiente. Vistas dentro de seus objetivos, de sua lógica e
dados os seus meios para a produção, as necessidades são
satisfeitas, uma vez que não se deseja muito, mas sim, o
suficiente. A concepção de riqueza para o grupo, parte de
outras premissas, diferentes das ocidentais – na economia de
mercado – as necessidades são finitas e poucas e os meios
adequados. Não se coloca o problema da escassez, mas sim,
da prodigalidade e da abundância. A produtividade existe
para a satisfação de necessidades sociais e não em função
do lucro, do acúmulo.
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Nessa linha de raciocínio, parece-nos que a aceitação
de novas técnicas de captura, na atividade pesqueira, com a
introdução de um outro tipo de produção – circulação e
consumo – poderá fazer com que surjam outras formas de
organização, administração e gestão dos bens produzidos em
outras bases, outros pressupostos e objetivos. Essa inovação
traz, para dentro do grupo, elementos de fora que podem
gerar a desorganização das instituições vigentes, uma vez que
levará à diminuição da autoridade dos velhos, o desprestígio
das cerimônias, o apelo ao acúmulo individual, entre outros.
Outros valores passam a ser sucessivamente veiculados dentro
do grupo.
Daí nossa pergunta, título desse item: “Odjoco (Bijagó,
em língua Bijagó) ou Cadjoco (não Bijagó)?” Como continuar
a ser Bijagó se as instituições básicas vierem a ser solapadas
em sua base?

VENTOS SOPRAM
DO CONTINENTE
Temos que levá-los a ter necessidades
Necessidades quer dizer coisas:
só então é que eles ganharão de fato
gosto pelo trabalho.
(Scheurman, 1983: 59)
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De Bissau, outras idéias, outros modelos
Dentro do plano do PAIGC de desenvolver o país,
foram adotados inúmeros programas de ajuda, elaborados
por delegações de especialistas, que percorrem
determinada região assessoradas por técnicos estrangeiros
e representantes do governo local. Após as visitas, são
fixados os objetivos, o montante da ajuda, o pessoal a ser
contratado, o cronograma de atividades, etc. De modo
geral, os grupos de trabalho reúnem-se na Capital e
deliberam o que deverá ser feito nas regiões escolhidas
para receberem os programas.
No caso em questão, que pretendemos examinar
mais de perto, a ajuda internacional voltou-se para o setor
pesqueiro, uma vez que a região em que vivem os Bijagó
é extremamente piscosa e, especialistas na matéria,
estimam que o potencial eleva-se a 400.000 toneladas de
captura por ano31.
Desse modo, com plena justificativa do ponto de
vista da rentabilidade da ajuda – uma vez que existe peixe,
existe necessidade de pescado no mercado interno do país,
existem pescadores, existe capital a ser doado e tecnologia
para tal – um plano inicial é traçado em novembro de
1976 32, visando elevar a captura no setor da então
denominada pesca artesanal (com essa denominação
entendia-se a pesca praticada pelo grupo apenas para
31. Dados do CECAF – Development of Fischeries in the Eastern Central
Atlantic – Dakar, Senegal.
32. Uma delegação da Agência Sueca para o Desenvolvimento, visita o país
de 3 a 12 de novembro de 1976; é elaborada a sugestão, em 26 de
novembro de 1976, de um plano de ajuda de desenvolvimento da pesca
artesanal.
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consumo próprio, sem a criação de excedentes). Esse plano
inicial propunha como etapas:
– desenvolvimento da pesca artesanal;
– introdução de técnicas modernas (barcos/ motores/
equipamentos);
– elaboração de sistema de distribuição no país (transporte/ armazenamento, etc).
Os objetivos desse plano foram definidos: para
aumentar a produção pesqueira, para cobrir em primeira
mão as necessidades internas e, em segunda mão, a
exportação. Além desses, complementarmente se
objetivava: a desenvolver a pesca tradicional e construir
o setor pesqueiro baseado em recursos internos; a melhorar
a distribuição de peixe no país e criar possibilidades de
exportação; a desenvolver um tipo de barco e de método
de pesca adequados para as águas da Guiné-Bissau.
A proposta orçamentária foi fixada, de 1976/77 a
1981, num total inicial de 20.700 milhões de coroas dentro
da ajuda sueca à Guiné-Bissau.
O plano foi recebido com entusiasmo por todos,
pois iria atingir objetivos importantes: aumentar a oferta
de proteína no interior do país e na capital, Bissau. Além
disso, acrescente-se a situação do novo governo recémsaído de uma luta de libertação e necessitando apresentar
resultados positivos para os diferentes grupos
populacionais que apoiaram o PAIGC durante a guerra.
E, no panorama mundial, seria preciso mostrar ao mundo
que o país levava a cabo projetos visando o interesse da
população carente, subnutrida e enferma.
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Basicamente o projeto se propunha a fornecer um
ponto de estocagem do produto (câmara frigorífica),
meios de transporte, rede de comercialização (DOWBOR,
1982 : 97). Além disso, fornecer meios de produção, quais
sejam: redes para pesca de diferentes tamanhos, anzóis,
linhas de nylon, motores fora de bordo, canoas e
combustível.
Para efetivar tudo isso foi necessário criar um
sistema de financiamento, uma vez que o material doado
pela ajuda externa ao Estado guineense deveria ser
vendido à população das ilhas. Um sistema de crédito foi
elaborado nos anos iniciais de instalação do projeto: os
pescadores recebiam todo o equipamento necessário a
crédito, num contrato de compra para pagar em 3 ou 5
anos. Recebido o material, começa-se imediatamente a
pescar, vendendo-se ao Projeto o produto da captura.
Desse modo, elabora-se de fora, em Bissau ou na Europa,
um projeto de melhoria da captura numa região do país,
fornecendo à população os meios de produção. Ao Estado,
competiria o restante: estocagem, t ransport e e
comercialização.
Como foi dito anteriormente, os acordos e os planos
iniciais foram elaborados por especialistas europeus que
visitaram o país, percorreram toda a região, contataram
outros especialistas em Dakar, Senegal, ligados ao CECAF
da FAO.
Ao se elaborar o projeto, as necessidades e objetivos fixados inicialmente enfatizam como um dos maiores problemas da Guiné-Bissau, a carência de proteína
junto à população, o que contribui para as altas taxas de
mortalidade infantil, devidas à subnutrição alimentar.
Também são citados como dados importantes o déficit na
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balança de pagamentos devido à importação de alimentos e
o desemprego declarado ou o subemprego, principalmente
na Capital. Todos esses problemas poderiam ser abarcados
e resolvidos pelo desenvolvimento da pesca.
Parece-nos importante enfatizar que, nesse primeiro
momento, quando os planos iniciais são traçados, os
objetivos e as necessidades a serem atendidas estão
voltados, prioritariamente, para fora do grupo, para a
Capital, para o Estado Guineense.
Evidentemente, do nível governamental, por parte
do Ministério do Plano, existia uma vontade política de
mobilizar a população para o desenvolvimento. Inúmeros
relatórios, discursos, entrevistas, etc. desse período
poderiam ser citados para mostrar como o Estado apontava
para os obstáculos existentes e propunha as soluções que,
de seu ponto de vista, seria a melhor estratégia possível.
Os recursos externos são encarados como elementos
complementares (DOWBOR, 1980) de uma dinâmica
interna do desenvolvimento, não devendo constituir a
dinâmica em si. Isso acarreta, como conseqüência, que
os projetos sejam realizados menos em função de
propostas externas de financiamento que são
apresentadas e mais de acordo com prioridades
preestabelecidas, em função das necessidades internas
mais prementes.
Recorrendo-se à ajuda externa, é criada uma infraestrutura a fim de propiciar aos pescadores da região o
aumento de sua produção pesqueira em 5 toneladas de
peixe por canoa e por mês. Isso tornaria possível a uma
unidade de pescadores obter uma certa quantia de dinheiro
mensalmente (50.000 pesos, caso o preço fixado fosse o
de 10 pesos o quilo), dinheiro que permitiria comprar
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mais canoas, financiar outros bens de produção, entrando
num ciclo cumulativo que rompe o círculo cumulativo da
pobreza. Assim, mais do que de uma empresa que viesse
pescar no seu lugar, a população precisava das redes
básicas, das infra-estruturas iniciais, para poder tomar
nas suas mãos o seu próprio desenvolvimento
(DOWBOR, 1980).
As metas produtivas são fixadas para 2.000 ton.
anuais, durante os três primeiros anos do acordo, e o
Projeto de Desenvolvimento da Pesca Artesanal/
PESCARTE contou inicialmente com 9 milhões de coroas
suecas para os primeiros anos das atividades. O período
de 1981/85 recebeu um acréscimo, assim distribuído:
1981

1982

1983

1984

1985

Total

1.080

1.080

1.080

1.080

1.080

5.400

210

210

210

210

210

1.050

Construção

1.800

950

1.500

1.500

1.500

7.250

Transporte

1.300

500

800

–

500

3.100

500

–

100

–

–

600

50

50

50

50

50

250

3. Equipamentos, barcos de
pesca, redes, motores

600

600

600

–

–

1.800

4. Outras atividades

250

250

250

250

250

1.250

5.790

3.640

4.590

3.090

1. Pessoal Consultoria
2. Investimentos Construção

Teste e experimentos: pesca
diversos

Totais

3.590 20.700

TOTAL: 20.700 milhões de coroas suecas. (1 dólar = 8,2 coroas)
Fonte: Programa da Pesca Fluvial e Costureira da Guiné-Bissau, plano
para 1981/1985, p. 11.

A estimativa apresent ada pelo CECAF
(Development of Fisheries in the Eastern Central Atlantic)
demonstra que há viabilidade econômica para o Projeto.
A demanda interna não era, então, satisfeita (TURPIN,
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1982). Inúmeras são as espécies comercializáveis no país e
elas foram classificadas em quatro categorias para a fixação
de preço no mercado interno:
Categoria

Preço ao produto Preço ao consumidor

1a.

30 PG

50 PG

2a.

25 PG

40 PG

3a.

15 PG

30 PG

4a.

11 PG

22,50 PG

Segundo Bonnardel Nguyen (1967:35) a zona do
arquipélago dos Bijagó constitui uma zona de importante
concentração na estação seca, pois as águas costeiras
abrigam inúmeros tipos de cardumes, advindo a fertilidade
biológica das condições hidrológicas específicas dessa
região da África Ocidental.
A existência de duas correntes marítimas, a das
Canárias e a Contra-Corrente Equatorial influenciam
duplamente a região, podendo mesmo se falar em
verdadeiras estações hidrológicas: a) de novembro a maio
sopram os alísios do nordeste e ocorre o predomínio de
águas frias e salgadas, a salinidade aumenta. Nesse período
temos grande fertilidade biológica, devida à
predominância de sais nutrientes; b) de maio a outubro
temos o predomínio de águas quentes, não salgadas,
devido às precipitações abundantes.
É importante ressaltar o fenômeno da ressurgência
– upwelling – provocado pela subida das águas frias do
fundo para a superfície. As causas são desconhecidas na
costa africana; as águas frias trazem em dissolução grandes
quantidades de sais minerais, em especial nitratos e
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fosfato. São, por isso, mais próprias para o desenvolvi-mento
maciço de pastagem dos animais aquáticos em geral, ou
seja, as Algas Diatomáceas que são o substrato alimentar
básico da vida do mar.
A variação na salinidade no meio ambiente causa
conseqüências no comportamento dos animais. Assim,
nos meses da estação seca em que a salinidade aumenta,
a fertilidade biológica é significativamente maior,
ocasionando uma captura mais abundante. Durante essa
estação, os organismos do fitoplancton se reproduzem
rapidamente devido à fotossíntese da matéria orgânica,
sendo grande a piscosidade no período.
Inversamente, na estação das chuvas, com a
diminuição da salinidade, os cardumes se afastam
provocando, consequentemente um decréscimo na captura
nessa região, uma vez que as embarcações não avançam
mar adentro, limitando-se à pesca costeira.
Nas ilhas do arquipélago, no período de alta
piscosidade, encontram-se também pescadores
considerados como profissionais, uma vez que se dedicam
unicamente à pesca, vindos do Senegalou Gâmbia, durante
o período da estação seca – meses de dezembro a maio.
Esses pescadores sanzonais têm vindo pescar nas
águas guineenses há anos, havendo registro dessas vindas
mesmo durante o período colonial, e teriam sido os
responsáveis pela introdução do uso das canoas, que
ficaram conhecidas por seu nome – nhomincas – e também
por algumas técnicas de pesca usadas em seus países de
origem.
Os nhomincas senegaleses estabelecem-se nas ilhas
Soga, Rubane, em habitações provisórias, dispondo de
canoas grandes, motorizadas, e todo equipamento de
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pesca. O produto da captura é vendido, diretamente por eles,
no mercado de Bissau, e uma parte é conservada, seja por
fumagem, seja por secagem. Terminada a estação seca,
regressam ao seus países levando peixe defumado, seco ou
salgado. Segundo alguns relatos, que não comprovamos, esses
pescadores também comercializam o óleo de palma – azeite
de dendê – que compram diretamente dos produtores, nas
diversas tabancas das ilhas, aprovisionam e depois levam para
vender no Senegal e em Gâmbia. Não sabemos se isso se
dá, mas, certamente, devem utilizar de algum modo o montante
obtido pela venda do pescado em Bissau, pois não lhes serviria
de nada sair do país com pesos, moeda de circulação restrita
ao país.
Com a instalação do Projeto de Desenvolvimento
da Pesca Artesanal – PESCARTE – em Bubaque,
passaram a vender toda a captura ao Projeto, não mais
necessitando ir a Bissau em busca de gelo e combustível.
Evidentemente, que a instalação dessa infra-estrutura
beneficiou a esses pescadores, facilitando e tornando mais
reconhecida pelo Estado, sua atividade.
Cooperantes europeus organizam o trabalho
Do acordo firmado entre os dois países (Suécia e
Guiné-Bissau), coube à Suécia o planejamento da
organização e administração do projeto, que se denominou
PESCARTE e que ficou sob a responsabilidade da
Secretaria de Estado da Pesca da Guiné.
Um plano inicial de contratação de pessoal técnico
foi elaborado, assim como uma linguagem de compra dos
primeiros equipamentos necessários. A princípio foram
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contratados técnicos estrangeiros e a Secretaria da Pesca
forneceu pessoal guineense para a administração.
Os trabalhos iniciaram-se na ilha de Bubaque, onde
existia um mínimo de infra-estrutura indispensável para
a execução do projeto.
Em conjunto, técnicos europeus e representantes do
Estado Guineense (no caso, o Comitê de Estado do Setor
de Bubaque) visitam as aldeias, contatam a população
dessa ilha e de outras, visando a mobilização e o
enquadramento da população Bijagó dentro do programa.
Nesse primeiro momento, buscava-se saber quantos
pescadores estariam interessados em participar dos
trabalhos. Foi feita uma relação de nomes de grupos de,
praticamente, todas as aldeias da ilha de Bubaque. O
contato feito durante reuniões com a população, da qual
participavam todos, falando sempre os mais velhos, os
grandes.
Após as reuniões, os interessados se inscreviam para
receber os equipamentos. Não foi imposto nenhum critério
de prioridade ou preferência quanto à distribuição de
redes, anzóis e linhas. Para a distribuição de canoas
motorizadas ficou estipulado que receberiam: 1 na linha
de Canogo, 1 em Orangozinho e as demais ficariam em
Bubaque, de preferência 1 por aldeia, evitando que uma
aldeia recebesse duas, pelo menos no início.
Nessa primeira etapa não foram atingidos muitos
indivíduos, que assumiram pessoalmente as dívidas; sete
receberam canoas de madeira novas e motorizadas e todo
equipamento para pesca: redes, cordas, bóias, linhas; cinco
indivíduos receberam motores que foram colocados em
canoas já existentes, melhoradas, e também o equipamento
para pesca; oitenta restantes receberam apenas material

DILMA DE MELO SILVA

110

para pesca, devendo utilizar as antigas canoas escavadas, a
remo, sem motor.
A forma de pagamento não foi fixada rigidamente,
esperando-se que, apoiados nessa infra-estrutura de
produção, os indivíduos viessem a capturar mais peixe,
ou vendessem ao Projeto e assim pagassem a dívida
assumida num prazo de 3 a 5 anos.
Os cálculos eram perfeitamente razoáveis, uma vez
que os objetivos fixados de cinco toneladas de peixe por
canoa e por mês significaria uma renda bruta de 50.000
pesos mensais para cada unidade produtiva de 5 homens.
Se tomarmos o limite máximo fixado de 5 anos e a dívida
assumida de 75.000 pesos (referentes a 25.000 do motor,
30.000 da canoa e 20.000 da rede), haveria uma
obrigatoriedade de pagar 15.000 pesos ao ano, o que
representaria pouco mais de 1.000 pesos por mês.
Comparando os salários vigentes no período,
constatamos que um professor do Ministério da Educação,
ou um trabalhador da Secretaria da Pesca junto à Câmara
frigorífica, recebia 3.500 pesos mensais.
Assim, os integrantes de uma unidade produtiva
com canoa motorizada e equipamento moderno de pesca,
capturando cinco toneladas de peixe ao mês, receberiam
um total de 50.000 pesos, o que significaria três vezes
mais do que recebia um trabalhador na região. Além disso,
teriam possibilidade de pagar folgadamente a dívida nos
5 anos de financiamento.
Para a consecução desse índice de 5.000 quilos
mensais por canoa, qual a necessidade diária, ou semanal,
de trabalho? Sabemos que a média de captura a cada vez
que se vai à pesca é de 200 a 300 quilos. Portanto, para
atingir tal índice, seria necessário ir à pesca 20 a 22 dias
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por mês. Ou 20 dias, numa média de 250 quilos por dia. Ir à
pesca 20 dias ao mês significa organizar o trabalho de tal
modo que o indivíduo se dedique exclusivamente à atividade
pesqueira, pois é necessário reparar as redes e o motor nos
dias em que não se vai ao mar.
Em termos do indivíduo produtor, o que isto
significaria? Sem dúvida, uma dedicação a essa atividade,
ou seja, a transformação do indivíduo, que é pescador
ocasional, sabe pescar, conhece as técnicas, mas não vive
apenas dessa atividade, pois ele é também agricultor,
coletor, artesão e criador, como foi descrito anteriormente
quando nos referimos à natureza do trabalho entre a
população Bijagó.
Portanto, não se trata apenas de introduzir dentro
do grupo uma infra-estrutura de meios de produção para
melhorar a captura, pois isso representa a imposição de
um novo procedimento econômico, que obedece a outra
lógica, a outros critérios que não os da satisfação da
necessidade do grupo. Até então, ir pescar significava
obter peixe para a família ou para a aldeia toda, se se
tratasse de uma cerimônia, uma festa religiosa ou um
ritual. Pescava-se em maior, ou menor quantidade,
conforme a necessidade do consumo; quer dizer, se se
vai consumir mais num choro33 de um régulo, então se
usa um cerco para se conseguir o triplo do que se obteria
com a rede ou o arpão. Se não vai haver consumo tão
grande, não há necessidade de produzir mais. Por quê?
Não há necessidade de se criar excedente. Apenas se
produz o que se necessita para o consumo imediato.

33. Ver glossário em anexo.
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Com a vinda do Projeto, um grupo de pessoas dentro
da aldeia deve ir à pesca regularmente e dedicar-se totalmente
mais a essa atividade, não mais no sentido artesanal, mas
comercial, ocorrendo uma transformação no ritmo de
trabalho. Em outras palavras, trabalha-se para a obtenção
de surplus a ser vendido para o projeto, que será levado ao
continente, para a capital e interior do país, onde a proteína
se faz necessária.
O procedimento habitual, conhecido e usado por
todos, deve ser alterado: o projeto fixa o horário e os dias
de recebimentos: por exemplo, como os trabalhadores da
câmara frigorífica não trabalham aos domingos, dá-se
preferência a que se vá pescar nos dias úteis. Como ao
grupo a idéia de Domingo, Sábado, dias úteis (ou inúteis)
não existia, usou-se um artifício: aos domingos o preço
pago seria menor até que os Bijagó aprendessem. Assim,
o cronograma de fora, planejado em função de uma
necessidade empresaria, precisa ser respeitado. A
atividade antes complementar, em relação a tantas outras,
passa a ser prioritária, exclusiva, dominante, passando
também a ter um outro valor. Surge a figura do pescador
como uma categoria de trabalho. Até então as atividades
produtivas obedeciam ao ritmo da natureza, do calendário
agrícola, da satisfação das necessidades de sobrevivência,
ou de sociabilidade, ou ainda de estruturação do grupo,
onde os jovens produziam para os mais velhos, pois
deviam pagar grandeza. Agora o processo produtivo
obedece a outros parâmetros: pescar terá uma outra
significação, pois a atividade terá que produzir excedente
para o mercado.
Além disso, esse mercado, assentado pelo Projeto,
determina o valor do produto; o preço do peixe, por
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exemplo, é fixado em Bissau. O Projeto também determina o
equipamento a ser usado; qual o tipo de motor (no caso em
questão os motores são Volvo-Penta de 15 cavalos), o
material das redes, se nylon, se algodão ou outro material. O
mercado, através do Projeto, é que regula a atividade do
pescado, tornando-o alienado da decisão caso queira ter
sucesso na atividade; capturar tanto, vender tanto e lucrar
tanto. Com o dinheiro obtido poderá comprar as coisas que
deixa de produzir, se as encontrar no mercado local, podendo
também, como afirma Kamarck (1971), transpor o limiar
da segurança, planear o futuro; assim, como escreve Turpin
(1983): uma modificação de suas mentalidades para fixar
e amadurecer idéias de produzir para ganhar e melhorar
sua própria condição de vida.
Máquinas, motores, melhor captura
Para tornar a captura mais produtiva e otimizar a
atividade pesqueira, os técnicos estrangeiros estão à
disposição dos pescadores para ajudá-los e ensinar-lhes
as novas e modernas tecnologias.
Os motores de marca Volvo-Penta, antes
desconhecidos no local, são demonstrados através de
explicações sobre seu funcionamento; qual proporção de
óleo deve ser juntada à gasolina, como trocar as velas,
como limpar, como fazer a manutenção, etc. Um tipo de
lógica racional ocidental é introduzida e a ela é necessário
recorrer quando houver uma pane no motor. Dentro dos
barcos refrigerados para o transporte do pescado existem
radar, bússola, mapas e eco/sonda. Os pescadores
aprendem a usar aparelhos refinados, vindos da Europa
ou de Bissau. Antes, quando um grupo saía à pesca,
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sempre havia uma cerimônia propiciatória a um iran protetor.
As entidades protetoras deviam ser invocadas para que
fossem benfazejas, ajudando a captura farta, sem que as redes
se perdessem ou que o cerco fosse destruído por correntes
violentas, ou ainda para que não viessem ventos ou
tempestades que levassem as frágeis embarcações de remos.
Agora, as coisas se modificaram, com a vinda dos
técnicos pode-se localizar um cardume através de
aparelhos dentro dos barcos e as bússolas indicam o rumo
a seguir mesmo durante o mau tempo. Os motores são
velozes, potentes e vencem as correntes levando a canoa
rapidamente para o canal adequado. A captura torna-se
melhor, mais farta, e o grupo torna-se mais produtivo,
com a utilização das novas tecnologias, seguindo a
orientação dos técnicos, ou mesmo, a instrução escrita
que acompanha o motor. Mas, para isso, é necessário saber
ler, conhecer o português. E quem sentiu a necessidade
de escola naquele grupo? Muitas vezes nenhum dos
integrantes. A necessidade de conhecimento da leitura
surge de modo muito incipiente, mas é reforçada pelos
técnicos europeus que explicam que naquele papel estão
as instruções de como fazer para que o motor seja limpo,
ou algo nesse sentido.
O que era ensinado anteriormente, pela tradição oral,
nas cerimônias de iniciação, na escola do mato, já não
basta. Somente a crença nos preceitos dos ancestrais é
insuficiente. É preciso conhecer outros preceitos,
reverenciar outros deuses, respeitá-los! Assim, o técnico
europeu traz consigo um novo procedimento produtivo
que pressupõe outras habilidades e implica outros valores.
Agora, o que passa a predominar é a racionalidade inerente
ao raciocínio econômico, que conflitua com o que foi
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ensinado anteriormente na comunidade. A segurança de um
indivíduo socializado por outros processos, sem dúvida, é
abalada. E os irans protetores? Onde ficarão nisso tudo?
Elementos novos devem ser assimilados e passam a ser
disseminados dentro das aldeias.
Os procedimentos ligados à lógica econômica,
estrangeira, impõem-se e parecem ser mais eficientes e
sedutores. Pode-se pescar mais, pode-se ir mais facilmente
para outras ilhas ou transportar um doente que necessite
de cuidados médicos e as canoas motorizadas são muito
mais rápidas, se comparadas com as pirogas à remo;
pode-se ir mais longe, para locais onde se sabe existirem
peixes maiores, antes inacessíveis em embarcações
pequenas, sem motor. Como negar esses benefícios
advindos de um transporte veloz e os proporcionados pela
possibilidade de compra de produtos novos, existentes
no mercado? Como foi dito anteriormente, através do
dinheiro recebido pela venda do peixe, seria possível
comprar outros bens, consumir outros produtos dantes
inviáveis para o grupo.
Com a organização da captura pelos técnicos
europeus, ensinando a utilização racional de modernos
instrumentos de pesca, capacita-se um grupo de pessoas
dentro de cada aldeia que pode se dedicar integralmente à
pesca, deixando as outras atividades produtivas, transformando-se assim em pescadores. Esses indivíduos passam a
ter contato mais direto com os integrantes do Projeto em
Bubaque; muitas vezes os recebem em suas casas, bem como
visitas de delegações que por ali passam em diferentes
missões. Sem dúvida, os pescadores do Projeto adquirem um
outro tipo de prestígio ou status dentro do grupo.
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Dentro das aldeias surgem, pois, novas diferenciações
sociais, por meio da afirmação de uma desigualdade: quem
tem ou não tem certos meios de produção (canoa, motor,
redes, etc.). Há uma valorização do possuidor e isso confere
a ele um prestígio antes inexistente. Fica aqui, então, a questão
não respondida: essas novas categorias sociais, os
proprietários, demonstrando que já ocorrem mudanças no
sistema de status social, levarão a mudanças nas formas de
autoridade intragrupal?
E o arroz, como obtê-lo?
Os Bijagó vivem num tipo de organização em que
existe uma complementariedade das atividades
produtivas, não havendo especialização ou outro tipo de
divisão de trabalho que não seja o por sexo e idade. Cada
unidade familiar forma na aldeia uma unidade autônoma
auto-suficiente, capaz de se manter pela produção do
necessário para a sobrevivência e pela sociabilidade
intensa que caracteriza o grupo.
Se, na aldeia, um ou dois grupos se dedicam
inteiramente à pesca, abandonando a agricultura, não
cultivando o arroz, produto básico da alimentação,
como irão obtê-lo, se não existe outra forma de
produzi-lo?
Num primeiro raciocínio a resposta é fácil: se as
categorias referenciais forem as ocidentais, basta comprar
no mercado local, com o dinheiro obtido na pesca, o que
sem dúvida, seria possível se esse mercado fosse garantido
e efetivamente existisse. Mas não é o que ocorre. Não
existe esse produto em nenhuma das lojas dos Armazéns
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do Povo34 das ilhas e, em Bissau, raramente é posto à venda.
Somente se consegue por requisição governamental e para
tanto é necessário estar-se ligado ao aparelho estatal, que
requisita para seus funcionários o produto, Arroz é mercadoria importada que não existe à venda.
Outra solução possível seria pagar alguém para
cultivá-lo em seu lugar. Vejamos como isso se daria: o
homem e sua família devem cultivar o arroz, mas como
ele deixa de ir porque vai pescar, ninguém mais vai .
Somente a mulher com as crianças e os mais jovens não
conseguem levar a cabo as tarefas pesadas de
desmatamento, queimada, preparo do terreno. E depois,
na colheita e transporte, também a ajuda masculina é
imprescindível. Se um dos integrantes falta, o todo não
se mantém, pois a contribuição de cada um é necessária.
Desse modo, a mulher não poderá mais contribuir com
sua parcela na atividade de obtenção de arroz. Deixa de ir
ao campo também e passa a depender do homem para
conseguir a alimentação sua e da prole. Assim, esse
homem terá de decidir se compra o arroz que talvez
exista no mercado ou se paga alguém para substituí-lo
no cultivo.
Para a sobrevivência do grupo temos: homem
dependente do mercado para vender o peixe e comprar
combustível e equipamento; mulher dependente do
homem para a compra do arroz; e outros homens
dependentes do pescador assalariam-se para trabalhar no
campo nas tarefas consideradas como masculinas.
34. Armazens do Povo: após a independência as autoridades guineenses no
poder controlam e organizam a distribuição dos bens através dessa rede
de estabelecimentos comerciais.
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Um novo eixo de equilíbrio se instala e se desloca
para a figura masculina: o homem passa a ser o único
produtor dentro daquela família em que surge a figura
do pescador fulltime. À mulher restam as tarefas
domésticas: cuidar dos filhos, artesanato de palha, coleta
de frutos e moluscos. Para obter arroz, a mulher, já que
depende totalmente do homem, não consegue romper
sozinha o ciclo do autoconsumo. Não lhe foi destinada
infra-estrutura que propicie atividade independente pois,
dentro do grupo, a pesca é uma atividade masculina e o
Projeto destina-se apenas à melhoria da captura de
peixe.
Haveria a possibilidade de se criar um espaço paralelo
à mulher: são as mulheres que coletam ostras e mariscos,
mas até então não havia interesse na comercialização desses
produtos.
Para um abastecimento suficiente de arroz nas aldeias, o Projeto deveria garantir a oferta do produto aos
seu integrantes. Mas, como obtê-lo? O país ainda não
conseguiu atingir os índices de auto-suficiência alimentar, importando de fora o arroz necessário.
Desse modo, caberia ao Projeto a tarefa de conseguir
arroz para seus pescadores. Talvez também requisitando,
como fazem vários ministérios em Bissau, com isso,
aumentando a necessidade de importação. Seria a solução
mais cômoda, mais fácil. Ou, então, alternando os
objetivos iniciais do projeto, deixando de ser
exclusivamente de pesca e atuando dentro das aldeias em
out ros setores; em outras palavras, propiciando
implementos agrícolas para que a produção de arroz fosse
maior e para que se criasse um mercado interno nas
aldeias; haveria assim um surplus alimentar de que se
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beneficiariam os pescadores, que poderiam comprar ali mesmo
o arroz necessário às suas famílias.
Uma outra alternativa seria integrar diferentes
regiões do país: o Projeto iria buscar arroz na região sul,
para lá levando peixe, num sistema de troca bastante
simples. Dessa forma estaria garantida a oferta do arroz35.
Contudo, isso implicaria uma divisão de trabalho
dentro do país, integrando pescadores (Bijagó das ilhas)
e agricultores (Balantas de Buba), sem que os mesmos
dependessem do incipiente mercado nacional, mas isso
também significaria deixar de abastecer a capital com o
pescado. O grupo de dirigentes responsável pelo setor
administrativo do Projeto e também da comercialização
teria que deixar de lado a prioridade do abastecimento
dos hotéis, restaurantes, cooperantes e funcionários do
Estado. Porém, até aquele momento não nos parecia haver
uma vontade política nesse sentido. Bissau carece de tudo;
possui 110.000 habitantes que precisam ser alimentados,
e estômagos não se enchem com papéis, como afirma
Dowbor (1983). A Capital enfrenta, periodicamente,
dificuldades alimentares crescentes que o Projeto de Pesca
Artesanal deve ajudar a resolver, ainda que isso lhe custe
a insegurança na obtenção de arroz.
Novos conceitos de felicidade
Os ventos de modernização, vindos do continente,
trazem consigo outros conceitos e outros valores, ligados
a outras formas de vida, de produção e de consumo.

35. Essa experiência foi feita em algumas ocasiões.
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O que se assiste inicialmente é a possibilidade de um
grupo de pessoas se destacar dos demais na aldeia, pois
obtiveram inst rumentos de trabalho modernos,
profissionalizam-se como pescadores e, com isso,
integram-se numa economia de mercado, no processo de
monetarização iniciado pela pesca.
Esse grupo se diferencia dos demais, pois na unidade
familiar nem a mulher nem os filhos podem cultivar
sozinhos o arroz, que precisa ser comprado (ou trocado)
através de dinheiro. Essa nova unidade familiar, na qual a
mulher e os filhos são dependentes do homem, tem
possibilidade de obter bens de produção até então
inacessíveis ao grupo, começando por canoas motorizadas
e redes modernas, até chegar à compra de mercadorias
vindas através do Projeto, ou dos técnicos a ele ligados,
como relógios, rádios e tecidos. E, claro, há também a
possibilidade de se comprar o que existir à venda nos
mercados locais de Bubaque (muito pouco, mas sempre
alguma coisa), seja através dos comerciantes particulares,
seja através dos vendedores (djulas) que para lá se dirigem
em busca de produtos comercializáveis no continente
(óleo de palma, coconote, sementes, pimenta malagueta).
E como o pescador ligado ao Projeto de Pesca conhece
os técnicos ou os nacionais que administram as atividades
nas ilhas, consegue lugar nos barcos de transporte de peixe
para Bissau, tendo acesso ao seu mercado e lá podendo
comprar o que existir à venda.
A diferenciação inicial dentro da aldeia faz surgir
um grupo emergente, não existente antes: os proprietários
de determinados meios de produção – canoas, motores,
redes. Esse grupo, por sua atuação, poderia obter
excedentes comercializáveis e com o dinheiro obtido teria
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um poder de compra maior que os demais habitantes da aldeia,
ao mesmo tempo em que teria possibilidade de adotar um
sem-número de inovações, desde técnicas modernas de pesca
e novas mercadorias, até a introdução do trabalho assalariado.
Um novo conceito e um novo valor para as atividades
econômicas é introduzido: agora não se trata de fazer algo
em conjunto para o grupo, mas produzir para obter dinheiro
e com ele ter o poder de compra/ consumo. Desse modo, o
trabalho representaria uma forma retificada de algo que pode
ser vendido, comprado, com preço estipulado. Surgem assim
novas relações sociais com outras bases, modificando os
conceitos existentes de reciprocidade e ajuda mútua. O
elemento norteador que irá fixar as metas, os preços e os
valores será o Estado, categoria, até então, totalmente ausente
dentro do grupo, mas que agora se faz presente, atuando
diretamente dentro do grupo. É esse Estado que, através da
ajuda internacional, organiza a produção em termos modernos
e impõe também as condições, as premissas, a disponibilidade
de recursos para a instalação na região dessa nova rede de
relações e interações. Os preços são fixados a partir de custos
estudados, em função dos preços internacionais do
combustível, das redes e dos motores.
É esse mesmo Estado que, através de seus comitês
de base, e da região, estabelece os impostos a serem
cobrados e, para isso, novamente o dinheiro se faz
necessário.
Num momento anterior não havia diferenciação
dentro das aldeias, a não ser as reconhecidas e aceitas, as
de sexo e idade, não havendo nenhuma diferenciação
advinda da propriedade de um determinado bem de
produção, pois o único bem de produção existente era a
terra e essa é de propriedade coletiva do clã dono do chão,
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que não a possui, mas gerencia, quer dizer, distribui as parcelas
por ocasião do início do ano agrícola. O grupo vivia, pois,
num equilíbrio de atividades produtivas diferenciadas, sem
especialização.
Agora, dentro dessa aldeia aparecem indivíduos que
se especializam num setor, o da pesca, e isso significa um
rompimento com o sistema de produção e reprodução
anterior, pois implica em criar outros valores, outros tipos de
relações entre os produtores. Em cada novo produtor
independente, ocorre uma alteração de sua relação com a
natureza. Antes, a natureza estava sujeita às determinações e
vontades de entidades pré-existentes, pois de outro modo se
sobrepunha e dominaria totalmente os indivíduos impotentes
para dominá-la. Agora o indivíduo domina a natureza através
de um aprendizado técnico, vence o medo e se impõe. Com
seu barco veloz, movido a motor de explosão, vence as ondas,
combate as correntes, enfrenta as tempestades. Aprende a
se fortalecer interiormente, adquire uma segurança física ao
se sentir mais forte que os elementos; ele sabe e pode, está
seguro. A navegação é mais segura, efetiva, e os riscos são
menores. Para isso, no entanto, torna-se necessário conhecer
os segredos dos motores, dos novos processos de captura e
de conservação do pescado, pois os inúmeros aparelhos
novos implicam habilitações inexistentes dentro do grupo.
Passa a ser importante, então, sabe ler, escrever, fazer
a própria gestão de sua comercialização. Onde encontrar tudo
isso dentro dos recursos limitados da aldeia ancestral? O
Estado surge novamente como a agente capaz de trazer
consigo as inovações necessárias. Assim, os jovens são
incentivados a freqüentar as escolas, se existirem por ali; caso
contrário, devem ir para as ilhas onde existam, começando
assim o êxodo dos adolescentes.
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Os jovens deixam o sistema rígido de controle e
dominação dos mais velhos, formam grupos dentro da mesma
faixa etária e se dirigem a outras ilhas mais urbanizadas, ou,
do interior da ilha de Bubaque, vão para a praça, ou seja,
para o pequeno núcleo urbano onde vivem os europeus e os
nacionais ligados ao Projeto ou ao Estado. De todos os lados
aflora um bombardeio de inovações: novos conceitos de vida
e ideais são vivenciados, existem outros modelos que podem
vir a ser seguidos. Enfim, existem outros mundos, na praça
os horizontes se alargam e relativizam os valores grupais.
Cooperação ou competição
As aragens transformadoras vindas do continente
trazem consigo a emergência de grupos modernizantes
dentro das aldeias, os quais cumprem papel de introdutores
de novas formas de atuações na vida grupal.
A natureza do processo social até então se
caracteriza pela cooperação, pelo esforço conjunto de
todos contribuindo igualmente para a manutenção do
grupo. A produção se dá na dependência da iniciativa
individual, mas é realizada no quadro de uma
responsabilidade coletiva explícita, como foi descrito
anteriormente. Assim, a cooperação dos esforços para a
consecução dos fins é estipulada e aceita sem restrição,
não existindo acumulação por parte de alguns poucos em
detrimento dos demais.
Na base do princípio da cooperação existe a
solidariedade da faixa, esta na qual o indivíduo está
inserido, onde o que importa é o intercâmbio, a
reciprocidade. Contudo, com os novos processos de
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trabalho, a competição intervém através da legitimação de
ações baseadas em interesses individuais e introdução de
novos códigos de conduta.
Uma vez que no país existem etnias consideradas
mais civilizadas, porque já adotaram comportamentos
típicos dos europeus, para os Bijagó, encarados como uma
das mais atrasadas etnias da Guiné desde os tempos
coloniais, torna-se imprescindível superar a inferioridade
pelo processo civilizatório. E o que esse processo implica?
Implica converter-se ao cristianismo, ter nome de batismo
(ou da praça), usar roupas ocidentalizadas (abaixo o
lopé...), falar português, ter freqüentado uma escola, ter
dinheiro, acumular, consumir...

O BOMBOLOM RESSOA
PELOS ARES
A grande ambição do Branco é realizar
sempre novos e cada vez mais imponentes milagres...
(...) Muito fraco será aquele de nós que,
subjugado por suas obras, se prostenar o Branco,
aquele que se sentir pobre e desprezível por não
ser capaz de conseguir obrar coisas por
suas próprias mãos e espírito...
(...) Todos esses milagres têm um ponto fraco,
oculto em qualquer parte, Não há máquina
que não necessite ser vigiada e impulsionada.
A máquina é um ser sem vida, frio, incapaz de
seu trabalho, de sorrir quando o terminou...
(...) O Branco corre sempre para um
determinado fim. A maior parte das
máquinas destina-se a fazê-lo atingir mais
depressa esse fim. Nenhuma de suas máquinas,
nenhum de seus artifícios foi capaz de
torná-lo mais alegre e feliz
(Scheurman, 1983)
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Casas, quadradas, notícias ao amanhecer
A pergunta se torna inevitável: quais os benefícios da
globalização/ocidentalização? A resposta à mesma, formulada
de fora, também se orienta por perspectivas externas ao grupo.
Uma alteração que se pode entender como positiva referese às habitações, que passam a ser construídas de modo
diferente; a estrutura agora é quadrada, com portas, janelas,
mais ventilação, mais espaço e menos umidade. Surgem alguns
poucos móveis; alguns colchões passam a ser utilizados, assim
como candeeiros de querosene, facas e garfos. O piso
continua de chão batido, embora muitos desejem cimentálos; mas, esse material, o cimento, é importado, caro e não
se encontra à venda. A cobertura deixa de ser de palha para
ser de zinco; se por um lado contribui para aumentar o calor
dentro da casa, por outro lado é mais seguro contra os
incêndios que ocorrem com grande freqüência, destruindo
aldeias inteiras.
Além das casas quadradas, cobertas de zinco,
aparelhos de rádio estão presentes. As notícias emitidas pela
Rádio Difusão Nacional de Bissau são ouvidas no final da
tarde na tabanca que fica informada sobre os acontecimentos
da capital através do noticiário em português e em crioulo;
isto significa ter que saber uma dessas duas línguas. Embora
nem todos saibam, sempre há alguém na família que entende,
podendo traduzir e comentar, se houver interesse. Assim, o
aparelho a pilha traz para as ilhas a ligação com a capital e
com o mundo, rompendo-se o isolamento existente até então,
A voz dos locutores penetram nas casas ecoando pelos
poilões, ressoando pelas palmeiras. De Bissau...
Bissau distante no espaço, cerca de 75% das pessoas
com as quais estivemos nunca tinham ido lá, mas esperavam
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fazê-lo um dia. Há sempre uma referência , um amigo que lá
esteve e que conta como é a Capital, as lojas, o movimento,
carros, o cinema, o hospital, tudo grande (garande, como
dizem em crioulo).
Os que vão à Capital voltam com novos produtos:
sandálias de plástico, tênis, roupas diferentes. São objetos
de consumo que começam a surgir e penetrar dentro do
grupo. Como situar essas novas aquisições? São positivas
ou negativas? Podemos argumentar que o calçado representa
proteção, que existem espinhos, plantas nocivas, cobras,
formigas, bichos-de-pé que serão evitados se o pé estiver
protegido; então, o calçado representa algo de positivo. Assim
também a vestimenta. Até então as mulheres faziam as saias
com fibras de uma raiz que é macerada para se obter a
proteção contra as intempéries. Agora se compram tecidos,
vestidos vindos de Bissau, do Senegal, da Europa. O corpo
fica coberto, trazendo mais calor, abrigo e proteção nas noites
frias e nas manhãs chuvosas.
As crianças são cobertas com mantas mais quentes,
assim como os doentes. Alguns até utilizam mosquiteiros,
excelente proteção contra os pernilongos e, por extensão,
contra a malária que infesta todas as ilhas. Dessa forma, é
indiscutível o benefício que tais aquisições trazem ao indivíduo.
Mais transporte, mais sociabilidade
Outro elemento a ser apontado como extremamente
positivo é o fato de terem surgido mais meios de transporte
entre as ilhas e entre o circuito Bubaque-Bissau. Existe um
maior número de canoas circulando por entre as ilhas, com
motores a explosão, obviamente nos momentos em que existe
gasolina à venda.
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De todo modo, é possível deslocar-se para ir a um
choro36, uma cerimônia de fanado37, em encontro de régulos.
A sociabilidade intensa do grupo é favorecida. Além disso, o
transporte regular que existe entre Bubaque e Bissau permite
deslocamentos maiores. Ainda que, em princípio, os barcos
existam em função do transporte do peixe capturado para o
mercado em Bissau, é sempre possível conseguir um lugar,
pagando uma certa taxa à tripulação; basta obter a aprovação
da direção em Bubaque, ou em Bissau. Isto sem dúvida,
significa muito para eliminar o isolamento geográfico que
perdurou durante anos, na região. Também os pescadores
profissionais, os nhomincas senegaleses, facilitam o
transporte de passageiros e de carga em suas canoas
motorizadas.
Desse modo, doentes são evacuados para o hospital
em Bissau e mercadorias necessárias trazidas para as ilhas
com regularidade como, por exemplo, os medicamentos para
o hospital ou para os postos sanitários de algumas ilhas.
Nessa reflexão sobre a intensa sociabilidade observada,
cumpre acrescentar que, num primeiro momento de criação
de excedente, devido à maior produtividade e à introdução
de equipamentos mais eficientes, a motivação por ganhos
monetários não corresponde à criação de um acúmulo para
novos investimentos. Os incentivos monetários, pretendidos
como motivação para o trabalho, esbarram , ao nível das
aldeias, nos valores grupais que condenam o acumulo em
mãos de poucos e prestigiam um consumo igualitário. Assim,
ocorrem mais choros, mais festas; cerimônias sacralizadas

36. Ver glossário em anexo.
37. Ver glossário em anexo.
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que não foram realizadas há anos, por algum tipo de
impossibilidade, agora são anunciadas e efetivadas. Citamse festas onde são abatidas vacas, cabritos, porcos, galinhas
e consumidos dezenas e dezenas de litros de vinho de palma
entre outras bebidas; na repartição do arroz, tivemos
oportunidade de assistir a colheita e armazenamento dos grãos
em três partes;uma para o consumo do grupo, outra para o
plantio do próximo ano e a terceira reservada para os
hóspedes.
Come-se bem ou come-se menos?
Mais ajuda, menos comida... é o título de um artigo
numa revista (Education, 1981) sobre desenvolvimento na
África que choca à primeira vista. Depois, os dados simples
falam mais que qualquer argumento contrário: a ajuda
internacional nos anos 70 operaram dentro de um vazio
político. As medidas necessárias para assegurar uma justa
distribuição dos recursos e o controle de seus efeitos não
têm sido tomadas com o rigor que seria desejável.
Assim, fornece-se mais proteína para a capital e o
mercado local nas ilhas não tem oferta. O Bijagó deve entregar
toda a captura para ser comercializada, deixando de levar
um excedente para a aldeia. A capital se beneficia, mas, no
plano local, come-se menos peixe, a alimentação torna-se
mais deficiente. E, como já foi afirmado anteriormente, se o
indivíduo tornar-se pescador profissional deixará de trabalhar
na agricultura, tornando-se dependente do mercado local para
a compra de arroz. Aí então a situação será dramática: não
há arroz à venda nos armazéns das ilhas. Que fazer? Onde e
como obter o arroz?
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A monetarização da economia, dentro dos preceitos
da lógica capitalista, para que possa ter algum benefício no
que se refere à obtenção de produtos, pressupõe um mercado
interno organizado, com produtos à venda, de forma regular.
Mas não é o que acontece nas ilhas. As poucas lojas existentes
quase nada têm para ser comercializado: uns poucos panos,
cana, velas, pasta de dentes, ocasionalmente sabão;
raramente, óleo de amendoim e querosene.
Na fase anteriormente à introdução dos projetos, se
não se comia bem, pelo menos se comia o suficiente. A dieta
não variava muito: arroz, peixe, mariscos e, por cima, o óleo
de palma (azeite de dendê), condimento indispensável na
cozinha Bijagó.
Dumont (1975) nos alerta para o problema de
dependência alimentar citando estudos da FAO e do Banco
Mundial, nos quais se prevê a necessidade cada vez maior
dos países do Terceiro Mundo importarem toneladas e
toneladas de cereais. E, para tais compras, será necessário,
afirma ele, pagar um preço político, o preço de uma
dependência econômica aumentada, de um reforçamento
das empresas multinacionais, de um neocolonialismo
agravado.
Nesse cenário de dependência externa, para a
satisfação das necessidades alimentares, a Guiné é forçada a
apelar para a caridade, pois não dispõe de recursos para
pagar suas importações.
Dowbor (1983), analisando os problemas que o
país enfrenta nos anos pós-independência, ressalta a
tarefa de erradicar a fome, propondo, como objetivo
nacional estratégico do I Plano de Desenvolvimento
Econômico e Social para 1983-1986, a auto-suficiência
alimentar. Ressalta que, sem auto-suficiência alimentar,
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não se pode falar de saúde, educação, ou qualquer
outro programa.
As palmeiras irão secar
Os palmeirais enormes recobrem as ilhas como bênçãos
do Pré-existente e,sua a seiva , o vinho de palma, não é
vendido. Se o vinho for vendido, a palmeira seca, disse-nos
um homem grande de Canhabaque. O vinho é o testemunho
da fraternidade, da hospitalidade existente por todas as aldeias,
consumido em conjunto, ao entardecer, sob os poilões
protetores, na solidariedade do convívio comunitário. Os
jovens sobem às palmeiras e trazem o vinho para os grandes.
Isso, porém, já é coisa do passado.
Hoje, o que ocorre? Dois ou três jovens passam por
Bubaque com cabaças de 10 a 15 litros, cheias de vinho,
vendendo-o aos moradores da praça, ou seja, da zona
urbana da ilha. Vendem o vinho que antes era oferecido num
gesto de hospitalidade e acolhimento para com os visitantes.
Como reagirão os irans? As palmeiras irão secar? Qual o
temor que nossa racionalidade ocidental poderá detectar nesse
preceito antigo, sábio? O consumo familiar, amigável da
seiva significa, claro, um consumo restrito, controlado. Mas,
advindo a comercialização, o vinho será consumido através
do mercado, insaciável na sua característica de visar o lucro,
a acumulação. Assim, as palmeiras furadas sem controle, sem
um repouso necessário para que se recuperem e continuem a
produzir sua seiva nutritiva para todos. Perfuradas sem
rotatividade, irão secar. As palavras sábias do homem
grande são proféticas: vender o vinho é atrair a desgraça
para as ilhas.
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A expansão do ciclo econômico para além dos limites
das necessidades das aldeias pode levar a uma exploração
desordenada da natureza, resultando em graves danos
ecológicos.
Nas praias ensolaradas
sopram aragens adversas
Nas aldeias dos Bijagó sente-se o sopro das
transformações...o grupo se dá conta de que os tempos são
outros, existem pressões contínuas, permanentes, dentro das
aldeias; a escola está ali, com o professor vindo de fora, muitas
vezes de outra etnia e, quase sempre, de outra ilha no caso
de ser Bijagó. E que escola é essa? Qual o tipo de
ensinamento que propicia aos jovens? Os currículos da escola
elementar são preparados em Bissau, visando a formação do
homem novo guineense, preparando o cidadão para a nova
identidade desejada pelo Partido, pelo Estado. A língua usada
não é o Bijagó, mas o português, os conteúdos e os objetivos
voltados para fora das necessidades atuais do grupo. Então,
para que mandar os filhos à escola?
Na ilha de Bubaque, onde é mais marcante a presença
do Estado, assim como de outros grupos vindos do continente,
existem algumas escolas e as crianças das aldeias mais
próximas da praça vão às aulas. Nelas predomina o sexo
masculino sobre o feminino; as meninas ajudam as mães em
inúmeras tarefas e são necessárias, muito mais que os meninos,
nas atividades cotidianas da casa, na aldeia.
Esses jovens estudam até a quarta classe, alfabetizamse e, se quiserem continuar, terão que sair do arquipélago.
Assim, a Escola funciona também como um instrumento que
aumenta a pressão para o êxodo rural: o jovem terá que ir,
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ou a Bolama, capital da região, ou a Bissau. Significa, de
início, deixar o grupo fisicamente, para entrar em contato
agora direto com outra forma de vida. O que conhecia apenas
pela referência do professor irá vivenciar indo para o centro
da periferia, a zona urbana muito mais enriquecida e atraente
do que a periferia da periferia.
No centro de periferia entrará em contato direto com
outros pensares; irá vivenciar outros conceitos, outras formas
de organização, encontrará outros valores, que fortalecem as
diferenças em relação à aldeia e por certo enfatizam a
qualidade superior da vida na praça. Essa outra forma de
vida tem uma aura especial, uma legitimidade dada pela
presença do moderno, dos estrangeiros que vivem em Bissau.
O jovem Bijagó, depois de se defrontar com os valores da
cidade, volta para a aldeia com outros quadros de referência,
já não aceita a dominação dos velhos, procura não pagar a
grandeza. O jovem vindo da cidade traz para dentro os
germens da destruição da vida comunitária. E, como muitos
afirmam: a modernização é a modernização dos homens
(Fougeyrollas, 1967); se os jovens são socializados pela ação
consciente da escola, num projeto de qualificá-los para o
moderno e incompatibilizá-los com a pertencença às classes
de idade que, como vimos, são etapas sucessivas de uma
educação iniciática, então a ida à cidade significa uma ruptura
inevitável com essas instituições características e integradoras
do grupo.
A escola na Guiné-Bissau,no período de implantação
do projeto , conforme documento publicado pelo Ministério
de Educação Nacional (LEPRI, 1984), convém a apenas 2
ou 3% da população que ela visa, pois, é uma escola
elitista, arremedo da escola colonial, e sua função é
consagrar os assimilados. Nesse documento o autor afirma

OS BIJAGÓ DA GUINÉ-BISSAU

135

ainda: essa escola de base não ensina nada ou quase nada
que sirva à vida de todos os dias nas tabancas e ignora a
cultura local.
O documento aponta a inadequação de conteúdos,
programas, calendários de festas, métodos, administração,
que se afastam da população e se destinam apenas aos 3%
dos aportuguesados que vivem na capital, em Bissau. E
aponta, com tristeza, que as críticas feitas por Amilcar Cabral
à escola colonialista ainda são de atualidade ardente: toda
educação deprecia a cultura e civilização do africano; as
línguas africanas estão proibidas nas escolas; as crianças
africanas adquirem um complexo de inferioridade ao
entrarem na escola primária.
A família vai à praça:
primeiro o homem, depois a mulher
Nessa comunidade matrilinear, a mulher tem uma
posição equilibrada, pois participa da produção agrícola. Com
a monetarização da economia, nesse tipo de projeto que
profissionaliza um setor, o da pesca, a situação da mulher
tende a piorar. Ela passará a depender do homem para a
compra do arroz, uma vez que sozinha com a prole não
consegue desempenhar todas as tarefas necessárias na
agricultura. Como as atividades desenvolvidas pelo Projeto
se fizeram à margem das da aldeia, as mulheres não foram
favorecidas nem enquadradas pelas novas atividades
produtivas. Uma nova estrutura familiar começa a surgir,
com o fortalecimento da figura do homem. Em algumas
aldeias já se percebe a predominância da figura paterna,
com a influência de outros valores religiosos, cristãos
(protestantismo e catolicismo), em que o casamento ocorre
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nos moldes ocidentalizados, em torno do pai e não mais da
mãe.
Entre os Bijagó a figura da mulher é extremamente
valorizada, principalmente pela função por ela desempenhada
nas práticas sacralizadas das cerimônias da dança do defuntu.
Durante essas manifestações a mulher entra em transe e
recebe um morto, que passa a estar presente na aldeia e se
torna visível a todos, incorporado nas jovens e nas mulheres.
O papel que ela desempenha nessas cerimônias reveste-se
de importância fundamental em termos do equilíbrio que se
reestabelece na comunidade, por ocasião de algum distúrbio
ou alguma perturbação. A dança do defuntu garante a
coesão grupal.
Apesar dessa posição ser reconhecida como
importante, desde a época colonial – os documentos deixados
por administradores e viajantes confirmam esse dado – a
proposta de desenvolvimento da pesca artesanal não se ocupa
da situação da mulher, não propiciando a sua integração na
produção.
A opção pela forma de conservação do pescado,
refrigerado a uma temperatura entre 3 e 4 graus, e
transportado com gelo, ocupando apenas mão-de-obra
masculina nas câmaras frigoríficas da ilha de Bubaque,
descarta qualquer possibilidade de participação feminina.
Outra teria sido a situação se a escolha recaísse sobre o peixe
defumado ou salgado, métodos de conservação conhecidos
pelos Bijagó e de competência das mulheres.
Na divisão de trabalho entre os sexos a posição da
mulher se mantém em nível de igualdade com relação ao
homem. Mas, a alteração introduzida dentro do grupo, com
a inclusão do modelo de família nuclear, tipo ocidental, traz
uma desvantagem para a mulher. Nesse sentido é que nos
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parece que a família que vai à praça o faz nessa seqüência:
primeiro o homem, depois a mulher. A subordinação social e
econômica da mulher torna-se maior com o processo de
transformação decorrente da nova divisão do trabalho.
Com a profissionalização do pescador, ou seja, quando
o Bijagó passa a dedicar-se integralmente à pesca, obtendo
através dessa atividade a remuneração em dinheiro, o que se
começa a perceber é que compete à mulher a responsabilidade
pelas atividades de subsistência. Ela deve dedicar mais tempo
à coleta de mariscos e ostras, ou ao cultivo de tubérculos.
Como a captura deve ser comercializada e muitas vezes levada
para local longe da aldeia, o pescador deixa de levar o
pescado para casa, dificultando desse modo a obtenção da
alimentação diária da família e sobrecarregando a mulher em
suas inúmeras tarefas.
Além da diminuição do peixe na dieta alimentar,
também se observa a falta do óleo de palma, pois o homem
deixa de coletar chabéu38, matéria – prima indispensável para
a obtenção do precioso azeite, rico em proteínas.
Novos tempos, novos rumos?
À guisa de conclusão temos a acrescentar que o projeto
de desenvolvimento da pesca artesanal distancia-se cada vez
mais de seus objetivos iniciais, tornando-se uma empresa
estatal, voltada unicamente para a comercialização do pescado
em Bissau. Toda sua infra-estrutura é dependente de apoio
técnico para manutenção e reparação, sendo extremamente
vulnerável pela falta de combustível e de madeira.
38. Ver glossário em anexo.
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A dependência da ajuda externa se mantém, não se
tendo previsão de quando poderá vir a ser auto sustentável;
isso significa que o peixe comercializado em Bissau é
subvencionado pela ajuda externa, o que reafirma o princípio
de Galtung, de que o centro da periferia se beneficia mais do
que a periferia da periferia, quer dizer, Bissau, como o centro
do país, é que consome o pescado e que detém a sede do
Projeto onde todas as decisões são tomadas.
Além disso, o montante de dinheiro injetado nas ilhas,
apesar de significativo, tem efeito multiplicador fraco, não
favorecendo a maioria da população (como indicamos no
começo deste trabalho, o Projeto compreendia 7 milhões de
coroas suecas, depois 9,5 milhões e, depois 20.700milhões
de coroas).
Em termos de aumento da captura, a produtividade
ainda é pouco significativa, não se atingindo os índices
desejáveis no início da instalação dos trabalhos. Como se
pôde observar nas tabelas de desembarque de pescado nos
anos de 1981 a 1983:
a) ocorre uma baixa considerável nos meses da
estação das chuvas (junho a outubro);
b) os meses de maior captura são os da estação de
seca (novembro a maio);
Visitando-se as aldeias nas diferentes ilhas observamos
que agricultura e pesca ainda são complementares; nos meses
da estação seca, de novembro a abril, os Bijagó vão à pesca
e, nos meses da estação chuvosa, de abril a outubro, dedicamse às tarefas agrícolas para o autoconsumo das unidades
familiares. A economia de mercado monetária não atingiu
todas as ilhas.
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Na ilha de Bubaque, onde foram construídas as
instalações de conservação e armazenamento de pescado,
pôde-se constatar os elementos mais visíveis das alterações
apontadas.
O Projeto de desenvolvimento põe em confronto dois
mundos, dois modos diferenciados de se vivenciar o mundo.
Contudo, os que recebem o Projeto não têm possibilidade
de colocar suas condições: como num pacote, as alterações
são introduzidas, sem se respeitar as diversidades e
especificidades dos outros, de cima para baixo, do
desenvolvido para o subdesenvolvido, do civilizado para
o primitivo, rearticulando conceitos nessa fase de
neocolonialismo.
Existem efeitos perversos da modernização e
populações envolvidas por tais projetos não participaram do
processo inicial de decisão sobre o que desejam em termos
de modificações dentro do próprio grupo. As unidades
básicas, as aldeias, as comunidades, não foram consultadas
senão depois dos acordos firmados, dos técnicos contratados,
das metas definidas, das estratégias escolhidas. O que vemos,
são as jovens nações recebendo ou comprando tecnologia
altamente sofisticada; em seguida cria-se um modelo
econômico exportador dependente do mercado internacional;
depois as populações são motivadas, através de inúmeros
programas, a cultivar produtos para a exportação, muitas
vezes, em detrimento às culturas voltadas à própria
subsistência como, por exemplo, a obrigação de plantar canade açúcar ou amendoim em vez de milho, mandioca ou arroz.
O africano, desse modo, deixa de produzir os produtos
indispensáveis à sua própria família a fim de produzir para o
mercado nacional ou internacional. Num mercado de trocas
desiguais, ele vai se colocar no interior do grupo da economia
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periférica, com situação de extrema dependência em relação
aos demais países centrais (GALTING, 1977).
Desequilibrando-se a economia da aldeia, intensificase também a urbanização, o êxodo rural. Os jovens
abandonam os velhos e as crianças nas zonas rurais e vão
para as cidades em busca de emprego, do sonho do dinheiro,
da vida fácil, modelada pelo consumo, ocidentalizada. Ao
mesmo tempo em que se introduz o modelo dessa vida,
também se introduz uma consciência da superioridade desse
tipo de vida em relação ao modo de vida rural anterior vivido
pelos ancestrais, pelos antepassados.
Ao colocar em execução um projeto de
desenvolvimento, os dirigentes (a elite modernista, na
terminologia de Balandier) dão-se conta de que sua margem
de manobra é bastante limitada, face à
prodigiosa máquina internacional cujas infraestruturas são controladas e monopolizadas pelos
países ocidentais. As estruturas das quais depende
contribuem para desviar o esforço dos dirigentes que
tentam utilizar as ferramentas tortas que herdam em
favor do povo. Estas ferramentas, no entanto, só se
manejam para cima, para as elites, por mais que se
tente voltá-las para baixo (DOWBOR, 1983).

Em nome da ef iciência e do progresso as
multinacionais montam seus microparaísos para 5% da
população, na capital, em Bissau, onde se concentram os
recursos, apertando o torno implacável dos projetos de
desenvolvimento que deformam e desviam de seus objetivos
qualquer boa intenção local (DOWBOR, 1983).
Aos poucos, os dirigentes descobrem que o jogo de
interesses torna-se um combate desigual. Um combate desi-
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gual e mesmo ambíguo; todos querem que o país
progrida:
• o país quer vender seus produtos;
• os países do norte querem estender o seu modelo.
E todos apresentam soluções para o país. Só que o
país não é apenas Bissau, e essa modernização pretendida
beneficia prioritariamente a capital e impede um
desenvolvimento integrado, estrutural, pois se restringe a um
único segmento da população urbana.
À elite modernista cabe reorientar o dinamismo das
forças de mudança, através de uma mobilização ideológica
que, além da escolha, possa suprir as condições objetivas
necessárias, quando os atores sociais não estiverem todos
preparados para reconhecer tal necessidade
(BALANDIER, 1976).
A tese liberal de que a economia monetária é libertária,
capaz de salvar o indivíduo das incertezas da dependência
da natureza, é inculcada através de outros meios. O
desenvolvimento implica, pois, a apreensão de novos valores,
outros que não os da sociedade comunitária; e, na sua
expansão, surgem fontes de tensão e conflito, incertezas na
socialização de geração a geração, inovações casuais,
exigências competitivas no desempenho de papéis.
As jovens nações já foram de algum modo solapadas
e, num certo grau, já estão influenciadas pelos padrões
ocidentais. Mas essas reflexões se fazem para se repensar o
quadro no qual essas mudanças ocorrem. As alterações são
justificadas e aceitas reforçando-se conceitos surgidos no
período de expansão colonialista: do desenvolvido para o
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subdesenvolvido, quer dizer, do superior para o inferior. As
estruturas desenvolvidas, supostamente superiores, devem
ser imitadas, adotadas, copiadas pelas nações
subdesenvolvidas/ primitivas; o recurso a Galtung (1977)
nos faz refletir sobre a teoria: toda teoria deve ser analisada
não só quanto ao seu potencial como fonte de implicações
hipotéticas, a serem postas à prova em relação a realidade
atual, mas também como fonte de implicações políticas a
serem postos à prova contra a realidade potencial. As
implicações hipotéticas seriam: o empobrecimento da periferia
e o enriquecimento do centro, a existência de dinheiro
acumulado por poucos e a falta de comida ocasionando a
fome e a miséria em muitos.
As elites dirigentes tornam-se os agentes das mudanças,
ocorrendo não uma irrupção do inesperado, mas a
aceleração de processos em ação desde há muito tempo
(BALANDIER, 1976), devendo gerir, planificar e dinamizar
o conjunto das forças produtivas do país. Surge daí uma burocracia responsável por esse processo e o Estado se impertrofia, com a cabeça maior que o corpo (DOWBOR, 1983).
Décadas após a independência ocorrida nos anos 60/
70, a África sofre de pobreza crescente, desnutrição, doenças
endêmicas, desemprego agudo. A desafricanização (ou
acidentalização/globalização) dos usos e costumes aumenta
dia a dia, agora pela penetração mais efetiva dos meios de
comunicação de massa (rádio, jornais, TV).
Schwartz (1983) afirma que no caminho tortuoso para
a modernização há meandros, idas e vindas. É suficiente
inculcar um horror por tudo o que pareça tradicional , prétécnico e mostrá-lo como retrógrado. Surge o novo deus da
modernidade que deve ser cultuado. Agora a palavra do
especialista em desenvolvimento substitui a do missionário,
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uma nova bíblia passa a regular os comportamentos, as
condutas. Novos projetos se estabelecem, assentados sobre
uma dupla infalível: a racionalidade e a técnica.
O discurso da modernização é sempre ocidental,
elaborado por ocidentais, europeus, norte-americanos ou
outros a seu serviço. Esse discurso esta a serviço de quem?
A quem beneficia?
Lewis (1973) afirma:
em alguns casos existe o fato de que os africanos nem
mesmo se tenham beneficiado materialmente; pelo
contrário, suas aldeias se acham economicamente
arruinadas, seu modo de vida destruído, eles próprios
moram em barracas, favelas, em cidades improvisadas,
em condições de lastimável pobreza material e
espiritual.

Nesse caminho tortuoso podem ocorrer meandros, idas
e vindas, mas o que se pretende atingir é um final nem sempre
feliz: a espiral sem fim da aquisição de bens...
E continuaremos sem resposta para a pergunta crucial:
o sociólogo deve aceitar, passivamente, a condição de
apologista do desenvolvimento que, no fundo, assegura
vantagens apenas às camadas que se beneficiam
diretamente da ordem social existente? (FERNANDES,
1960).
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Glossário (explicação de palavras encontradas
no texto em crioulo – C – ou em Bijagó – B)

Assimilado

– durante o período colonial, prevalecia na Guiné
o Estatuto dos Indígenas, em cujo artigo 230 se
estabelecem os critérios para que os guineenses
adquirissem o estatuto de cidadão, ou assimilado.
Para tal deveria preencher as seguintes condições
(art. 56 do estatuto): a) ter mais de 18 anos; b) falar
corretamente a língua portuguesa; c) exercer
profissão, arte ou ofício que garantam o sustento;
d) ter bom comportamento e viver à européia; e)
Não ser desertor.

Bemba

– local onde se guardam os mantimentos – espécie
de celeiro (C)

Bolanha

– local onde se cultiva o arroz de alagado

Bombolom

– tambor usado nas cerimônias sacralizadas,
espécie de tronco oco, alongado, que é golpeado
com outra madeira, obtendo-se som alto ( C ).

Cabaro

– classe de idade dos rapazes, dos 18 aos 25/2
anos (B)

Cadjoco

– local onde ficam as almas dos que morreram sem
fazer as cerimônias de iniciação (B)

Camabi

– classe de idade dos rapazes, dos 25/ 27 aos 32/
35 anos (B)

Campuni

– classe de idade das moças, dos 14/15 aos 18/19
anos (B)

Candi

– nome dado às saias feitas do desfibramento de
uma planta (B)

Candjan-ô

– construção existente dentro da aldeia que abriga
os irans protetores (B). Em crioulo chamam de
balôba.
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Canhaco

– espécie de arpão usado pelos homens, na pesca,
constituindo em longa haste de madeira com ponta
de metal ou osso (B)

Canhocam

– classe de idade dos rapazes adolescentes, dos
12 aos 18 anos (B)

Caora

– local onde se guardam os alimentos, espécie de
celeiro (B)

Caxuca

– nome dado ao homem adulto, que já fez todas as
cerimônias, podendo casar-se e constituir família
(B)

Chabéu

– nome dado ao cacho onde se encontram os cocos
da palmeira e de onde se extrai o óleo de palma
(dendê) (C)

Coconote

– caroço que sobra após a extração do óleo de
palma; dele também se extrai um outro tipo de óleo
(C)

Choro

– nome dado às práticas sacralizadas referentes a
cultos funerários de ancestrais; durante o choro a
sociabilidade é intensa, com grande consumo de
carne, arroz, bebidas, num clima de festa, com
música, danças, etc. Comenta-se na Guiné que
nestes últimos anos, com a criação de excedentes
através do aumento da produtividade agrícola, tem
sido feito o choro de homens-grandes falecidos
há cerca de 20 a 30 anos (C).

Comitê
da tabanca

– tabanca é a designação crioula de povoação,
aldeia. O comitê é a organização política do PAIGC
ao nível das bases; compõem-se de 5 pessoas: 3
homens e 2 mulheres (C)

Coratacó

– designação dada ao ente sobrenatural protetor
contra os feiticeiros, ou inimigos (B)

Dança do
defuntu

– nome crioulo da cerimônia sacralizada da qual
participam, unicamente as mulheres, durante os
ritos de iniciação das jovens adolescentes (C)
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Darmar
ou Darmá

– designação crioula do ato de oferecer algo
(bebida, animal) aos ancestrais protetores;
provavelmente originária da palavra portuguesa
derramar (C)

Djambacus

– designação crioula dada aos homens que
conhecem a medicina da terra, ou seja, os segredos
das plantas, folhas e raízes, em relação às práticas
mágicas ou rituais (C)

Djon-gago

– designação crioula da cerimônia funerária
durante a qual se interroga o morto sobre as causas
de sua morte (C)

Erandé

– designação dada ao ente sobrenatural que
protege as pessoas contra os seus inimigos;
materializado num pequeno chifre que deve ser
usado quando a pessoa se desloca de um lugar
para outro (B)

Escola
do mato

– designação crioula dos ritos de iniciação que
ocorrem no local sagrado, na floresta, nos quais
os jovens aprendem tudo o que é necessário para
a vida na comunidade (C)

Etute

– local onde se reúnem o Conselho dos Anciãos,
ou a Grandeza, formada pelos homens e mulheres
velhos da aldeia (B)

Fanado

– designação crioula das cerimônias de iniciação
dos jovens (C)

Fazer ronco

– designação crioula que significa: jactar-se de
alguma coisa, ou de algum acontecimento (C)

Gerasson

– designação crioula do clã, ou seja, grupo social
ao qual o indivíduo se sente ligado, por parentesco,
a um mesmo ancestral comum (C)

Gerasson
dona-do-chão

– grupo clânico que primeiro chegou no local e
que tem o pacto com a terra (B)

Grandeza

– designação crioula para o local onde os velhos
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(os grandes) se reúnem; o mesmo que etute em
Bijagó (C)
Homem
grande

– designação crioula para o indivíduo que faz parte
da grandeza, do etute, e que ocupa a última etapa
das classes de idade que hierarquizam os indivíduos
conforme a idade (C)

Iran

– designação crioula para os seres sobrenaturais,
as forças vitais, que existem por toda parte e que
devem ser cultuados, apaziguados, e dos quais se
recebe proteção (C)

Jumbai

– conversa, bate-papo (C)

Mulher
grande

– designação crioula para a mulher que participa
do etute, ou seja, da grandeza, ocupando a última
etapa das classes etárias femininas (C)

Nawa

– interrogatório do defuntu (djon-gago), cerimônia
funerária durante a qual se interroga o morto sobre
as causas de sua morte (B)

Nindo

– o pré-existente, a força vital que existe por toda
a parte (B)

Ocanto

– mulher (B) depois de Ter passado pelas
cerimônias da dança do defuntu (C)

Ocotó

– homem ou mulher grande que ocupam a última
faixa das classes etárias dentro da hierarquia de
idades (B)

Okpé

– filho da filha (B)

Ongbá

– criança (sexo feminino ou masculino
indistintamente) (B)

Onsum

– mãe (B)

Orebuk

– ente sobrenatural, chamado iran em crioulo, o
pré-existente, a força vital (B)

Oté

– pai (B)
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Oxoni

– marido ou mulher, os esposos (B)

Pagar
grandeza

– designação crioula para a obrigatoriedade dos
jovens em entregar aos mais velhos determinados
bens: peixe, tecidos, tabaco, vinho de palma, etc.
Eles pagam para se tornarem grandes (C)

PAICG

– Partido Africano da Independência da Guiné e
Cabo Verde (B)

Piroga

– canoa pequena, feita de um tronco escavado (C)

Praça

– designação crioula para cidade, ou zona urbana
de uma certa ilha, onde já comércio, mercado,
comitê de Estado, etc. (C)

Ronia

– designação crioula para cerimônia, ou prática
sacralizada, em que são feitas oferendas aos
ancestrais protetores, aos irans da geração donado-chão (C)

Tuga

– designação crioula para o português colonialista
(C)

Yeko

– protetor do corpo (B)

Uegonne

– protetor ligado às práticas funerárias (B)

Unikan

– ente sobrenatural, o pré-existente, o iran de um
ancestral (B)

Vinho de
palma

– seiva da palmeira, extraída a partir de uma incisão
feita no alto, junto às folhas. O líquido é recolhido
numa cabaça e retiradohoras depois; ingerido fresco
tem gosto adocicado e com pouca dosagem aumenta
bastante. É consumido em grande quantidade
durante as festas, práticas sacralizadas, ronias,
rituais, choros, etc.
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Cronologia da Luta de Libertação (*)

1911 – Criação da Liga Guineense, anunciadora do
movimento de libertação
1954 – Tentativa de criação da Associação Desportiva e
Recreativa dos Africanos em Bissau
1955 – Fundação do Movimento para a Independência da
Guiné
1956 – Criação do Partido Africano da Independência de
Guiné e Cabo Verde, em Bissau, a 19 de setembro
1959 – Massacre de Pidjiguiti, porto de Bissau
– Reunião ampliada do PAICG que decide
mobilização prioritária no interior do país
1960 – Publicação, em Londres, da A verdade sobre as
colônias africanas de Portugal, de Amilcar Cabral
– Criação, em Salisbury, da União Democrática
Nacional de Moçambique
– Aparição do 1º número da publicação do PAICG:
Libertação
1961 – Início da luta pela independência de Angola sob a
direção do Movimento Popular de Libertação de
Angola – MPLA
1962 – Criação da FRELIMO – Frente de Libertação de
Moçambique, unificando três diferentes
organizações políticas, tendo como líder Eduardo
Mondlane

*

Fonte: Afrique Asie, n°66, set/out. de 1974, pp. XIV, XV, XVI. Suplemento
Especial sobre a Guiné-Bissau
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– Revisão dos estatutos e dos Programa do PAICG
– Relatório apresentado por Amilcar Cabral ao
Comitê Especial da Organização das Nações
Unidas sobre os territórios administrados por
Portugal
1963 – Ataque por um comando do PAICG a uma
caserna em Tite, sul Guiné, desencadeando a luta
armada na Guiné-Bissau
– Aparecimento da Organização da Unidade
Africana – OUA
– Conferência dos quadros do PAICG tendo por
objetivo o desenvolvimento da luta nas ilhas de
Cabo Verde
1964 – Batalha da ilha de Como, com a vitória do PAICG
após 85 dias de combates
– Realização do 1º Congresso do PAICG, em
Cassacá a 15km de Como
– Proclamação da FRELIMO pela insurreição
geral aramada em Moçambique
– Ampliação da luta no interior da Guiné
– Edição do primeiro livro escolar nas regiões
libertadas
1965 – Inauguração na Guiné Conakry, da Escola
Internacional para filhos dos combatentes,
denominada Escola Piloto
– Visita da primeira missão militar da OUA às
regiões libertadas da Guiné-Bissau
1966 – Reorganização das Forças Armadas
Revolucionárias do Povo – FARP
– As forças coloniais portuguesas aumentam seus
efetivos para 25 mil homens; apesar disso, 60%
do território já está libertado
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1967 – Inauguração da estação radiofônica, a Rádio
Libertação
1968 – Ataque ao aeroporto de Bissalanca, nos arredores
de Bissau
1969 – Assassinato do líder da FRELIMO, Eduardo
Mondlane
– Libertação da região de Boe
– Intervenção de Amilcar Cabral na Comissão
dos Direitos Humanos das Nações Unidas
– Seminários de Quadros do PAICG em Conakry
– Conferência de Solidariedade aos Povos das
Colônias Portuguesas, em Khartum, Sudão
1970 – Conferência Internacional de Solidariedade aos
Povos das Colônias Portuguesas, em Roma, Itália
– O Papa Paulo VI recebe os líderes Agostinho
Neto, Amilcar Cabral e Marcelino dos Santos,
respectivamente do MPLA, PAICG e FRELIMO
– Ataque de agressão do exército português à
República da Guiné Conakry, com ajuda da
OTAN
1971 – Reunião do Conselho Superior de Luta que
decide proclamar o novo Estado Independente
da Guiné-Bissau
1972 – Visita de uma delegação da ONU
ao
território libertado
– Amilcar Cabral apresenta o comunicado sobre
o papel da cultura na luta pela independência
numa reunião de peritos sobre noções de raça,
identidade e dignidade, realizada em Paris pela
UNESCO
– Intervenção de Amilcar Cabral perante a 4a,
Comissão da Assembléia Geral das Nações Unidas,
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sendo recebido pelo então Secretário Geral da
ONU, Kurt Waldheim
Mensagem de Ano Novo de Amilcar Cabral ao
povo guineense
– Assassinato líder Amilcar Cabral, por agentes
dos colonialistas portugueses em Conakry, a 20
de janeiro
– Realização do 2o. Congresso do PAICG com a
escolha de Aristides Pereira para Secretário Geral
– Realização da 1a. Assembléia Nacional Popular
na região de Boé
– Proclamação da República da Guiné-Bissau e
escolha de Luis Cabral como 1o Presidente, a 24
de setembro
Intensificação da luta já nos centros urbanos
– Queda do fascismo em Portugal
– Reconhecimento da independência da GuinéBissau por Portugal
Regime de Partido Unico
Revisão Constitucional com legalização de
partidos politicos
– Eleições multipartidárias
Crise militar e violência, denuncia de acordo
entre Guiné e Senegal
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Mitos, lendas e narrativas Bijagó

A chuva de Oraga
Nas terras de Orango viviam vacas e hipopótamos
e a voracidade destes últimos não permitia que erva
alguma ficasse para alimento do gado.
Ogubane (deus do Fogo e da Terra) foi tratar junto
de Oraga (senhor dos hipopótamos e deus da chuva) do
caso que punha em risco seus animais.
Oraga determinou que os hipopótamos fossem viver
no mar, e ficaram conhecidos como peixeS-cavalo, mas,
sendo senhor da chuva, resolveu que essa não deveria
mais cair sobre os campos de Ogubane, na ilha de Orango.
Tem início uma seca terrível, pior ainda que os
hipopótamos...
Ogubane volta a procurar Oraga, e em tom humilde
oferece-lhe vacas para que estabeleça as pazes.
Satisfeito com a oferenda, Oraga, deus da chuva,
determinou que a mesma caísse em Orango e os
hipopótamos só pudessem vir à terra, em busca de
alimentos, durante a noite.
O quinca Pampa
Nas terras de Orango, viveu durante anos uma
oquinca (sacerdotisa) de nome Juliana Pampa, que
dominou como soberana todas as ilhas do arquipélago. Juliana
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viajava a Bissau em canoas enormes, com inúmeros
remadores, e castigava durante os que a ela não obedeciam.
Por isso a ilha era conhecida pelo nome de Eti (ilha)
Coa (castigo). Quando morria um grande, ela escolhia
um jovem e uma campuni para serem enterrados com o
morto, para acompanhá-los até Unhocomo (o fim do
mundo).
São muitas as histórias da rainha Pampa...
Não há lugar para amizades
O iran-cego (piton, cobra não venenosa que
estrangula as presas) quer ser amigo do fogo. Um dia vai
Ter com ele e diz:
– Fogo, gosto muito de ti!
O fogo ficou desconcertado.
– Gostas de mim? Mas, olha...sou muito bravo, não
sirvo para amizades...
O iran-cego insiste:
– Gosto de ti! Quero ser teu amigo.
O fogo se esquiva, mas o iran-cego insiste, inúmeras
vezes. Até que cede:
– Bom...amanhã espera-me. Virei Ter contigo.
Quando todas as ervas estavam secas, o fogo
levanta-se, a palha queima, as gazelas fogem, os sapos
correm, os bichos fogem e o próprio iran-cego acaba por,
tchumbum, cair na água. Quando o fogo se aproxima, o
iran-cego o reconhece:
– Eh! É verdade! Já me tinhas dito que não vale a
pena ser teu amigo...
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A invulnerabilidade de Numocanté
contra os guerreiros Bijagó (*)
O bijagó é uma etnia tradicionalmente marcada por
uma cultura autóctone de raiz e guarda em largas gerações,
ricas histórias(meritórias experiências primitivas da conquista ao mar, de resistência anti-colonial) e memórias
de um povo cuja audácia e inteligência, embora
rudimentar, colocaram-no na posição de segregado e
odiado pelo colonizador invasor.
Nos tempos das guerras contra a penetração
colonial, forma os próprios bijagó que servindo-se de
modelos das cerabinas européias, moldaram paus e
criaram suas próprias armas e projéteis, potentes
cahangulos com que defrontaram vitoriosamente o
exército bem armado do colonizador.
Numocanté, morto possivelmente na ilha de
Canhabaque, era um nativo servindo como guia dos
portugueses na sua penetração às ilhas bijagó. Segundo
contos populares, Numocanté era um destemido guerreiro
nativo mobilizado pelos brancos para combater os bijagó,
pois as ilhas eram impenetráveis pelos estrangeiros
desconhecedores do terreno.
Há documentos históricos que atribuem a morte do
primeiro descobridor da Guiné, o marinheiro Nuno
Tristão, às populações da costa do rio Cacheu (manjacos
ou felupes). Mas outros investigadores apresentam a
hipótese de o mesmo Ter sido morto com outros soldados,
ao tentar desembarcar numa das ilhas bijagó.

*

No Pintcha – Suplemento Cultural, fev. 1981.
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As expedições de Numocanté (já na fase chamada de
pacificação) compreendiam soldados brancos e grandes
hostes de guerreiros enviados pelo rei fula.
Numocanté mostrava-se invulnerável perante os
canhangulos bijagó. Mas estes arranjaram um remédio
para desvendar essa invulnerabilidade.
Destacaram clandestinamente um escultor e espião
que veio até o porto de Bissau conhecer discretamente a
figura do famoso homem. Voltou a Canhabaque e esculpiu
em madeira fina o busto do sujeito Numocanté.
No dia da nova batalha os resistentes das ilhas
serviram-se das instruções do escultor e encarregaram um
homem de entre os considerados de cabeça que acertou,
em plena cabeça. Numocanté (o projétil – pedaço de ferro
trabalhado – furou de uma orelha a outra), numa
emboscada feita por meia dúzia de guerreiros, escondidos
dentro de uma cavidade propositadamente escavada na
base de um pilão, com orifícios só para apontar as armas.
Surpreendidos com a perda do guia, os inimigos
batem em retirada e o povo cantou vitória em longas
noites, de ilha em ilha, aclamando os poderes dos seus
antepassados que lhes legaram a força, a coragem e a
inteligência.
Ocanto: mulher bijagó
Ocanto estava serena. Os seus olhos vendados por
um lenço de tom avermelhado, jamais veriam o sol
brilhante das ilhas. O seu corpo, cansado do duro trabalho
e curvado sob o peso dos anos (apenas uns cinqüenta, se
tanto), jazia agora inerte, naquilo que iria ser a última
morada. As suas mãos jamais moldariam o barro
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avermelhado do seu chão para construir a habitação que só
ela, mulher, era capaz de fazer para si, ou seu homem e filho.
Nem mesmo colheriam as combés ou lingüeirões para
preparar a ligeira (e única) refeição do dia, após uma longa
jornada de trabalho no campo.
É que Ocanto, enquanto viva, e tal como toda a
mulher bijagó, repartia o trabalho em pé de igualdade com
os membros da sua comunidade. Ainda lhe cabiam as
tarefas consideradas próprias das mulheres. Ela nunca
protestava. Sempre aprendeu a submeter-se aos caprichos
do seu homem e, também, da própria natureza. Esta última
havia-a condenado já de antemão a ser mulher e Ocanto
sempre soube sê-la: mulher-companheira, mulher-mãe e
mulher-trabalhadora.
No campo, depois de devastado o mato e preparado
o terreno pelo marido, ajudado por elementos da tabanca
– uma prática comum ao grupo – Ocanto e o filho, o único
que lhe sobrou, colaboram na sementeira e na monda.
Um outro trabalho ainda a esperava e, por sinal, o mais
difícil: a guarda do lugar contra os ataques dos pássaros
e de outros animais daninhos, como o macaco que abunda
nas ilhas. Cabia-lhe ainda a tarefa da safra, enquanto o
marido furava a palmeira para tirar o vinho que,
juntamente com a comida por ela preparada, geralmente
com ostras e mariscos, que vai apanhar ao mar,
compensaria os que colaboraram nos trabalhos.
Desde pequenina Ocanto aprendeu a enfrentar as
dificuldades da vida. Ainda criança foi viver com a mãe
na casa do tio. É assim a tradição. Quando um casal se
divorcia, a mulher, juntamente com os filhos, abandona o
lar e vai viver com os pais ou irmão casado. Os pais de
Ocanto já tinham morrido. Restava-lhe o único irmão que
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a acolheu e ao filho. O pai deste não tinha mais direitos sobre
ele, que agora era considerado propriedade da mãe.
Como toda mulher bijagó Ocanto, ainda campuni
(rapariga adolescente), passou pelo manrass (fanado).
Praticou a dança do defuntu, submeteu-se à operação de
tatuagem e ofereceu o seu corpo ao espírito dos mancebos
que morreram sem terem ido ao fanado, a fim de se
tornarem adultos e poderem fazer parte da família dos
antepassados.
Adulta, Ocanto escolheu o seu marido, construiu a
sua casa, onde viveram anos felizes, até que chegou o dia
que tiveram que se separar. Dois anos depois, juntar-seia ao novo homem e aceitou sempre com resignação a
parte que lhe cabia dentro do lar, cujos deveres e direitos
repartia com as outras mulheres.
Vencida pelas canseiras da vida, Ocanto ficaria
prostrada vários anos, atacada de uma doença incurável,
não recorreu ao médico, pois que o djambacus já lhe havia
lido a sina. Ela estava condenada por forças sobrenaturais
a morrer e a ser enterrada ali, na ilha que a viu nascer.
Naquela tarde amena das ilhas, Ocanto foi a enterrar, longe
da tabanca, aos ombros dos que com ela viveram os anos
difíceis das ilhas. Mais uma vez foi vítima do destino,
que não a permitiu ser enterrada na tabanca. o iran da
geração assim decidira.
Depois de lavada e vestida pelas mulheres –
enquanto os homens preparavam a sepultura – Ocanto,
embrulhada na sua pobre mortalha (uma esteira serviulhe de caixão), foi sepultada com a sua humilde herança:
um balaio, uma panela com comida e outra com água,
uma tigela, um cufo trabalhado com objetos de adorno e
pouco mais. Dali ela apanharia o barco para Onhocomo,
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ilha por onde segundo a tradição passam todas as almas antes
de entrarem para o outro mundo.
Ocanto já não sã participará na reconstrução da sua
terra e nem poderá colaborar com a comissão das mulheres
da sua ilha na tarefa de mobilizar e enquadrar as mulheres
para arrancar o arquipélago do atraso herdado da época
colonial. Mas outras Ocantos tomarão sobre os seus
ombros pesada tarefa e lutarão pela sua emancipação e
total libertação.

DESCRIPÇÃO DAS ILHAS DOS
BIJAGÓ E SEUS RITOS E COSTUMES *
Esta casta de negros dizem os antigos que forram
povoadores do Reino dos Beafares os quaes conquistados
pelos ditos Beafares gente do sertão dentro, e que vendosse
apertados fugirão em canoas que também chamão
almadias, e vierão povoar estas ilhas em as quaes os vinhão
dezemquietar os mesmos Beafares, e dar lhe guerra, e
vendo elles que não tinhão mais donde fugir tirárão forças
de fraqueza e se começarão de deffender de modo que de
vencidos se fizerão vencedores, e não contentes com o
serem nas suas ilhas os vierão buscar nas canoas á terra
firme, donde tiverão depois tantas vitorias, e amarrarão
tantos que dizião erão os Beafares suas galinhas, e com
isto se fizerão tão grão soldados que cometterão outras
nações principalmente de Papeis de que amarrarão muitos
e entrárão até o rio de Cacheo, e o da Jeba, e em toda a
parte erão temidos, e tinhão pouca comunicação com os
brancos, e não se fiavão delles por que erão traidores, e
tomárão muitos navios de brancos, e matárão tambem
alguns, se bem aqui mais que em outra parte mostrou Deos
Nosso Senhor suas maravilhas, porque não houve nenhum
que fizesse mal ao branco que acabasse bem ,pelo que
assim por isto que elles experimentarão, como por muitos
castigos que os brancos lhe derão, sendo o mais famozo o
que lhe deo o capitão Christovão de Mello Coelho, se
*

COELHO, Francisco de Lemos – Duas descrições seiscentistas da Guiné
(Manuscritos inéditos publicados com introdução e anotações históricas
pelo Acadêmico de Número Damião Peres). Lisboa, Academia
Portuguesa da História, 1953
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amansárão de modo que hoje he a gente mais doméstica que
tem Guiné, e mais amiga de branco, ainda costumão fazer
guerras pelo mar, e costumarão dizer que não tem pazes no
mar com ninguem, e hoje as fazem entre si mesmos suas ilhas
com as outras multiplicárão de modo que são nas suas aldêas
como enxâmes de abelhas com se venderem todos os anos
infinitos, os homens são valentes traidores, e não uzão, mais
que da guerra, e na paz pescarem, e tirarem vinho das
palmeiras, as mulheres são formozissimas, na sua terra vestem
sayas de palha que lhe dão até ó joelho, que ellas mesmo
fazem de condinhas como de molho de deciprinante tão juntas
que com ellas ficão muy compostas, e honestas, e he trajo
que parece muito bem, lavrão as terras, cortão os mantimentos
que tem muitos muito, fazem as cazas, e cobre-nas com muita
perfeição, e todas com todo este serviço vão buscar o marisco
que há muito na terra para os maridos comerem, não he
prohibido o matrimónio se não no primeiro grão de
consanguinidade, o homicidio não se castiga, mas os parentes
do morto podem matar o matador se podem, não há Rey
entre elles, mas os grandes são juizes em suas dezavenças,
adorão pãos, e cornos de animaes, a que chamão seus
reboques, aos quaes matão vaccas, cabras e galinhas, e com
o sangue os untão; he a gente mais apta para receber a Fé
Catholica de toda quanta há em Guine, dão os grandes das
aldeas seus filhos aos brancos para que lhos criem, e lhos
fação christãos, e eu lhe criei muitos, e os trazia em minha
companhia como escravos e me servião de chalona em suas
mesmas terras, e muiro negros grandes que rão/são/ como
dônos das aldêas me pedião que lhe levasse padre á sua terra
que se querião confessar, e principalmente o frade que estava
no Bição, que tem grande devoção com os padres capuchos,
mostrando-se citios nas sua ilhas para fazerem igrejas, e
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prometendo-me as farião em levando o dito padre, o que
não teve effeito pela pouca saude do religioso, e vir a morrer
logo, e eu levantar caza do Bição, e vir para Cacheo, de
donde segui outras viagens, e o certo he por que Deos não
quis; quererá Deos abrir os olhos a quem pode para que se
ganhem tantos milhares de almas como há nestas ilhas, que
se perdem por falta de mestres. Isto he o que toca á gente
destas ilhas, cuja descripção he a que se segue.
A primeira ilha que nos fica mais á banda do norte
defronte das Ilhetas he a Dacamona a qual está junta com
outra mais ao norte que chamão o Corete adonde não vão
brancos por ter muitos arecifes, e corôas, e estar tão perto
Dacamona que não há entre huma e outra mais que hum
riozinho que de baixa mar se passa a vão, tem hum porto
formozissimo, muy abastecida, e o negocio he de negros
como nas mais, tambem se compra algum marfim de
elefantes que passão a nado da terra firme, não he ilha
muito grande, mas muy aprazivel, e alegre, e muy povoada
como todas as mais. Segue-se logo a Ilha da Carraxa,
tambem ilha formozissima se bem muy esparcelada por
cuja cauza surgem os navios longe da terra que se não
ouvem se não por acenos, no trato e gente he como todas,
e ha muita vaccaria como em todas, de que elles fazem
muita estima para matarem nos seus choros, e com – aver
tantas vaccas costumam dar hum negro por duas vaccas,
e talvez com huma com pouco dinheiro que se lhe poem
mais. Segue-se logo a Ilha do Ágo, que o seu porto he em
hum riozinho que a devide da ilha da Ponta, que tambem
se paça de baixa mar a vão, e a Ilha de Xerimga tambem
conjunta do mesmo modo, ainda que esta tem os seus
portos de persi, em todas há o mesmo negocio, e para se
viver muy boas principalmente a Ilha da Ponta donde
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encareciadmente me pedirão fosse morar, e levasse religiosos,
e o branco que lá for se não arrependerá.
Logo fica a Ilha Formoza, huma das mayores que tem
os Bijagos com muitos portos, e muito negocio de negros e
em tudo condiz com o seu nome, fica seguindo-se á vista a
Ilha de Uracão, pequena mas muy aprazivel, e o melhor que
tem muy boas pescarias de parguetes, e muitas ostras como
as mais, fora outra quantidade de marisco de que são
muy abastecidas, e a elle se atribue multiplicarem tanto
que são como enxâmes de abelhas.
Está logo a Ilha de Uno a melhor a meu modo de todas
quantas hei nomeado, porque tudo tem bom, e os negros que
aqui se comprão os melhores para se não venderem, se não
para os lograr quem os tira da sua terra de todos os outros e
que o assim fizer experimentará esta verdade, he huma das
grandes, e de verdade das 4 grandes he a mais pequena, e de
todas as pequenas he a mais grande, tem em todo o redondo
della mais de dez portos, e os Bijagos como não tem Rey e
cada hum o quer ser na sua aldea dezejão muito que va branco
ao seu porto, he assim por isto como por que os negros que
se vendem ao branco tem do vendedor huma dadiva como
alcavalla para o dôno do porto, e há porto donde o dôno do
negro leva a metade do dinheiro que se lhá/ lhe dá(?)/ pelo
negro, e o dôno do porto fica com outra ametade, e por isso
talvez lhe he necessario ao navio que vai ás Ilhas dos Bijagós
em huma tão pequena correr oito, e dez portos, que não se
enfadando talvez em huma ilha se despacha, e a mim me
succedeo só em esta e a de Uracão comprar huma viagem
69 negros, e noutra, só na Ilha da Ponta comprar cincoenta e
oito.
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Está ao mar desta ilha obra de seis lagoas e Ilha de
Nhojó, ilha a que não vão os navios por ficar mui fora d mão,
e eu mandei lá huma vez estando em Uno e me trouxeraõ
della mui bons negros.
Fica logo abaixo de Uno, e defronte a Ilha de Oramgo
a mayor que tem os Bijagós, não tem bons portos, mas a
bondade dos negros, e a quantidade que se vende nos faz ir
lá, e tambem ás vezes se acha ambar, e occaziaõ ouve em
que sahio nella mais de dous quintaes de que se aproveitãraõ
mui bem os brancos moradores do Bição.
Adiante está e á vista a Ilha da Xoga, e defronte a Ilha
de Bonabo, e Esteiro, que ainda que estas derradeiras estaõ
mais chegadas a Oramgo costumamos ir á Xoga primeiro,
porque tem primeiro o porto, nenhuma destas trez tem mais
que um porto, o da Xoga mias alegre que todos, e costumaõse vender aqui nestas ilhas mui bons negros Beafares que
tomaõ na guerra que os brancos estimaõ muito para fazerem
grumetes.
Passando por Bonabo ao Esteiro que são duas ilhas
conjuntas que se podem contar por huma, fica logo a Ilha Rôxa
mais pegada ao Rio Grande que todas, e que deu povoadores
ás mais ilhas, se he vedade o que dizem he sem encarecimento
a corôa das mais ilhas assim da mayoria da terra, como na
bondade de tudo e principalmente apraziveis portos, e sobre
tudo he ella donde tem sahido mais vezes ambar que em todas
as outras; testemunha o Capitão Manoel de Mello, tio meu,
que de huma vez comprou oitenta e quatro libras, e de outra
vez dez, sendo muitos os que gozáraõ deste bem, merecedora
a quem a engrandessa, pois em meus princípios me deo, e dá
o principio com que busquei a vida, ou a principiei, vendendo
a troco delle hum vestido com que sahi de caza de meus
pays, princípio de todos os bens que tive em Guiné.
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Á vista da Ilha Rôxa para o sul se vêm trez ilhas, que
chamaó a Ilha dos Cavallos, outra que chamó a Ilha do Meo,
outra a Ilha de João Vieira; estas são despovoadas, ainda
que mui alegres, e a do Meo com mui bom porto, e serve só
aos negros de suas sementeiras que como são tantos nas suas
ilhas não lhe bastaõ só as em que moraõ para semearem, e
assim os proveo Deus de innumeraveis ilhas que ficão no meyo
destas que hei nomeado despovoadas, que lhe servem do
mesmo, e por isso as não hei nomeado, e somente nomehei
as trez acima, porque na narração adiante as heide nomear, e
se saiba donde ficão muitas cousas podéra dizer destas ilhas
como quem fez a ellas mais de vinte e cinco viagens, não
ficando nenhuma a que não fosse, e em muitas aos mais de
seus portos, descubrindo caminhos por entre ellas que nenhum
branco andou, e sendo hum dos mais favorecidos branco, da
fortuna que a ellas foi, e o mais bem quisto de negros, de
todos quantos lá faraõ, e por remate direi hum costume galante
que tem que he quando algum grande morre o parente que o
hade herdar hade ser o que as mulheres do defunto quizerem,
que cada hum tem muitas, e – a negro que tem cincoenta
mulheres, assim que aquelle que as ditas mulheres nomeaõ
aquelle entra na herança, e a graça he que sabem ellas já qual
hade satisfazer melhor a seus appetites torpes, por que como
o marido tem tantas, e às vezes são velhos tem ellas liberdade
a pezar delles a fazerem a experiência antes que chegue a
hora da aleição; e com isto tenho acabado a narração destas
ilhas, e torno ao meu porto de Bição de donde me apartei
para o Rio de Jeba.
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Divisão Administrativa da Guiné-Bissau
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Homens grandes de Bubaque: Caetano (esq.) e Coia (dir.),
informantes da pesquisa
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Oquinca: mulher grande de Canhanbaque
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Mulher bijagó, ilha de Bubaque
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Cabaro bijagó: chamado para o ritual Vaca-bruto
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Escarificações marcando o momento iniciático
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