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Local authorities or local power? The ambiguity of traditional authorities from the

colonial to the post-colonial period in Guinea-Bissau

(Portuguese version)

Introdu_ao

Este texto surge no seguimento de uma investiga_80 iniciada em 1992 sabre a revitaliza_80

des regulados manjaco na Guine-Bissau, consequEmcia do periodo de abertura politica que entaD se vivia naquele pais. A revitaliza_ao da figura des regulos e as entroniza_oes que no

inicio da decada de 90 se sucediam palo pais naG representaram urn movimento uniforme.

Nesta comunica_ao procuro compreender as diferentes posi<;oes face aDs regulados

populares que se desenharam na Guine-Bissau na ultima decada partindo do seu

enquadramento hist6rico, em particular da politica colonial relativa ao "poder tradicional".

1. Da Guine Portuguesa a Guine-Bissau

.
Embora Portugal tenha side a primeira na<;ao europeia a estabelecer rela<;oes comerciais na

Senegambia, iniciadas no periodo quatrocentista, a concorrencia de outras potencias

europeias, motivadas pela procura de mao-de-obra escrava para as planta<;oes americanas,

ultrapassou os interesses portugueses na zona a partir do seculo XVI, e a Guine s6 e alvo de

uma politica de coloniza<;ao consequente no ultimo quartel do seculo XIX.. 8n 1879 foi

criadauma administra<;ao aut6noma, separada de Cabo Verde, correspondendo a necessidade

de urn controlo mais directo e eficaz sabre a zona. Esta nova situa<;80 deveu-se a inten<;ao do

governo portugues de realizar uma colonizac;ao african a (Lobban & Forrest, 1988), incentivada

pela pressao das restantes nac;6es europeias que partilhariam entre si 0 continente na

Conferencia de Ber1im de 1884-851. A polltiea colonial para a Guine, bem como para as

restantes colonias portuguesas, desnvolvia-se segundo tres estrategias junto das populac;6es

rurais: a colecta do "imposto de palhota", 0 recrutamento de mao-de-obra e a apropriac;ao de

larras atribuldas aDs - colonos para realizarem explorac;6es agrlcolas destinadas -aD mercado.

Embora 0 terceiro elemento tenha tide urn significado manor neste pais do que nag restantes

colonias portuguesas, este conjunto de determinac;6es eram entendidos per parte da palencia

colonizadora como 0 maio de obrigar a populac;ao autoctone a aceitar 0 sistema monetarizado e

a entrar na 16gica da economia de mercado, que se procurava imp6r de forma a abler receitas

significativas nos territories colonizados. 0 servic;o administrative e a colecta de impasto eram

realizados per pessoas recrutadas loealmente, habitualmente os chafes ou regulos, assim

definidos pela tradic;ao ou impastos pela palencia colonizadora, os quais eram per sua vez

submetidos aDs elementos intermediaries da administrac;ao (Galli & Jones, 1987: 26). A

cobranc;a do impasto e 0 recrutamento de maD de obra forc;ada eram sobretudo simbolos

inequlvocos de dominac;ao politiea, factor que esteve na origem das principais formas de

resistencia activa em lodes os territories colonizados.

Uma nova polltica colonial foi incentivada palo Estado Novo em 1927, apenas urn ana apos a

imposiyao deste regime ditatorial, cujos efeitos se fizeram sentir sobretudo nos restantes

"territ6rios ultramarinos" africanos, onde se realizou uma colonizac;ao palo povoamento. Na

Guine, colonia de ocupac;ao e nao de povoamento, esta nova poHtica traduziu-se per um lade

na tentativa de criac;ao de urn novo sistema economico baseado em culturas de mercado

como a amendoim, 0 oleo e a noz de palma, e, per outre lado, no estabelecimento de uma

organizac;ao administrativa no territorio. 0 primeiro destes projectos nao obteve grande

1 Os interesses franceses e ingleses sabre este territorio silo expressos, par urn lado, pela pretensao 	inglesa sabre Bolama, resolvida pela media_ao dos Estados Unidos, e par outro, pel a atribui_ao

sucesso uma vez que as receitas fiscais naG chegavam para sustentar a administra_ao do

territorio, apesar da existemcia de diversas explora_6es voltadas para a produ_ao de

culturas de mercado, geridas par colonos na sua maioria de origem cabo-verdiana (Lobban &

Forrest, 1988: 11). Mas e durante este periodo que e estabelecida a organiza_ao

administrativa de todo 0 territorio, com importantes repercuss6es junto das popula_6es

locais. 8n concordancia corTI a Lei do Indigenat02, datada da mesma epoca, e reconduzida

par Decreto-Lei em 1929, 1946, 1951 e 1954, a qual apenas viria a ser revogado em 1961,

as popula_6es autoctones eram consideradas incapazes e "primitivas" (Lima, 1981: 27). A

hierarquia da administra_ao era dominada pelo Ministro das Colonias, os Governadores

Gerais de Gada colonia, os Concelhos e as Circunscri_6es, dividindo-se a Guine em tres

Concelhos, correspondendo as zonas urbanas de Bissau, Bolama e Bafata, e oito divis6es

administrativas rurais

(ou

seja,

onde

predominava

apopula_ao

"ind igena")

ou

Circunscri_6es. Estas ultimas eram 0 principal nucleo integrativo a nivel local e seguiam 0

modelo organizativo anteriormente estabelecido, sucedendo-se ao administrador os "chefes de posto", habitual mente de origem cabo-verdiana (tal como a maioria dog funcionarios

administrativos), e depois os "regedores", regulos tradicionais ou impastos, que designavam

os responsaveis em Gada aldeia pel a colecta do impasto, a imposi_ao dog trabalhos

for_ados, ou a entrega nos pastas administrativos dog produtos agricolas destinados ao

mercado3. 0 Estado Novo incentivou igualmente a cria_ao de um aparelho administrativo

da regiao do Casaman_a ao estado trances.
2 A Lei do Indigenato de 1927 reproduz 0 discurso ideo1agico da anterior Lei Organic a da
Administra_ao Civil de 1914 que estabe1ecia a diferen_a entre os ind{genas (as popula_oes autactones), os assimilados (os africanos com uma educa_ao formal) e os civilizados, categoria que muitas vezes integrava os anteriores (incluiam-se os descendentes de cabo-verdianos e europeus, ligados as explora_oes agricolas, as profiss6es liberais, comercio e servi_o administrativo) (Galli & Jones, 1987: 31-32)).
3 As tabelas estabelecidas pelo Governo da colania para produtos comerciais como 0 amendoim ou
0 oleo de palma eram inferiores as praticadas no Senegal ou na Gambia, para alem dos hens de consumo que podiam obter na colania portuguesa serem de qualidade inferior aos oferecidos nos paises limftrofes, pelo que muitos camponeses preferiam vender 0 sell produto nesses locais,

desenvolvido, tendo 0 numero de funcionarios da colonia quintiplicado em vinte anos (Galli &

Jones, 1987: 34). Sendo a administray80 maioritariamente constitufda par Cabo-verdianos, essa polftica conduziu ao aumento do fluxo de imigrayao (pre-existente) do arquipelago para

0 continente, facto que n8o so veio aumentar os layos de relacionamento entre os dais

territories como conduziu a constituiy80 de uma elite crioula que jogou um importante papel

na constituiy8o do Estado guineense e da sociedade actual desse pars4.

0 governo portugues n80 acompanhou as restantes potencias colonizadoras europeias no

processo de descolonizay8o pacifica, longo acto iniciado apes a guerra de 1939-45, com a

instituiy80 de uma nova ordem mundial, que veio a culminar nos processes de independencia

dog Estados africanos realizados nag decadas de cinquenta e sessenta. Portugal, pelo

contrario, crispou-se em torno do controlo das "provfncias ultramarinas", recusando 0

dialogo com os representantes dog diverg_s movimentos independentistas entretanto

formados e reprimindo violentamente todas as manifestayoes de OpOSiy80. Esta situay80

conduziu a guerra na maioria dog territories colonizados iniciada em 1961 em Angola e 1963

na Guine, a qual apenas a reVOlUy80 de 1974 viria a par cobra. Neste ultimo territorio, para

alem do desgaste humane e material provocado pelo conflito, este teve importantes

consequencias para a Criay80 de uma identidade nacional, par um lade, e na relay8o com as

populayoes locais, par outre.

diminuindo assim 0 beneficia da administra_ao, a quem incumbia ten tar assegurar que 0 escoamento da produ_ao agrfcola se processava no sell interior (Galli & Jones, 1987: 38).
4 A importancia destes grupos sociais criou1os, urbanizados e escolarizados, na constitui_ao dos novas estados africanos, tern sido amp1amente debatida. A singularidade da elite crioula da Guine-Bissau prende-se com 0 facto da sua origem ser maioritariamente cabo-verdiana, enquanto noutros estados esta e sobretudo local ou resulta da miscegena_ao entre a popula_ao autoctone e colonizadora, factor com divers as consequencias polfticas na actualidade (sobre a problematica da constitui_ao da moderna sociedade guineense ver a reflexao de Carlos Cardoso, 1996) .

Em 1956 foi constitufdo 0 Partido Africano para a Independencia da Guine e de Cabo Verde (PAIGC) que se propunha chegar a Iiberta9ao pacifica destes territories pela negocia9ao

polftica. Confrontado com a recusa do govemo portugues em aceder ao dialogo e com a sua

polftica de repressao violenta, que culminou com 0 assassfnio de cinquenta manifestantes an

Bissau em 1959, conhecido como 0 "massacre do Pidjiguiti", este movimento iniciou a luta

armada na Guine em Janeiro de 1963. 0 PAIGC, liderado par Amflcar Cabral ate ao

assassfnio deste em Conakry em 1973, conduziu a luta pela independencia ate 1974, tendo

Ihe side formalmente entregue 0 poder pelos representantes da antiga palencia

colonizadora5. 0 governo eo Estado da Republica da Guine-Bissau foram construfdos an

tome do PAIGC, primeiro enquanto partido unico e depois como vencedor das primeiras

elei90es democraticas realizadas no pars. A sua importancia, bem como a luta pela

independencia par ele liderada, foram primordiais para a constitui9ao do ideal de uma na9ao

una6.

2. Politica colonial face aos regulos e chefes tradicionais

A coloniza9ao activa da Guine foi imposta atraves das "campanhas de pacifica9ao" realizadas com 0 apoio de mercenaries, recrutados localmente ou em territ6rios vizinhos.

Ap6s 0 seu terminG tentou-se instituir um modele de organiza9ao administrativa baseado na

5 Apesar de existirem outros movimentos de liberta_ao, de que 0 mais significativo foi a FLING (Frente de Luta pela Independencia Nacional da Guine-Bissau), a luta pela independencia constitufu-se em tome da actua_ao do PAIGC.
6 A Guine-Bissau e constitufda par uma popula_ao maioritariamente rural, com identidades locais muito diversificadas (a expcep_ao das popula_oes Mandinga e Fula, islamizadas e herdeiras de antigos imperios, factores que concorrem para a cria<;ao de uma identidade hergem6nica global). A esta diversidade ha a acrescentar 0 peso da popula_ao urbana, concentrada sobretudo na capital, code se encontram grupos crioulos com uma origem igualmente heterogenea. A limitada interven_ao da administra_ao colonial junto das popula<;oes locais contribuiu para a manuten<;ao desta diversidade, pela que a constru_ao ideol6gica da na<;ao guineense foi criada pelo PAIGC.

divisao do territorio em regulados, a maioria dos quais respeitavam as fronteiras dos

regulados au chefados existentes, tal como aconteceu nos territorios vizinhos de ocupa<;ao

britfmica au francesa 7. A sua frente encontravam-se as regulos, ocupando este cargo tanto

as dignatarios tradicionais como as pessoas nomeadas au apoiadas pela administra<;ao

colonial. No primeiro caso mantiveram-se as regulos existentes nos regulados pre-coloniais.

No segundo foram indigitados as elementos que mereciam a confian<;a da administra<;ao

colonial, nomeadamente as interpretes locais, au as membros do exercito colonial de origem

local, quase exclusivamente fula. Esta polftica de indigita<;ao de regulos e de apoio a

candidatos escolhidos foi geralmente mal aceite pelas popula<;6es locais que, a maioria das

vezes nao respeitavam estas figuras (ao contrario do que se passava com as regulos

"tradicionais"). A polftica colonial tambem nao foi consequente no apoio que dava aos regulos

que funcionavam como as elementos de base da piramide administrativa8. Depois do infcio

do conflito armada, em 1961, as regulos encontravam-se numa posi<;ao delicada, servindo

de mediadores entre as interesses divergentes da pot€mcia colonizadora e da popula<;ao,

tendo muitos sido emprisionados e mesmo assassinados.

7 Varios autores tern notado as semelhan9as entre as politicas de administra9ao colonial seguidas nos territ6rios dominados pela Fran9a e pelo Reino Unido (podfamos acrescentar, par Portugal). Em todas se recorreu a figura do chefe ditto "tradicional" como 0 elemento de base da piramide administrative. Para urn desenvolvimento desta tematica ver Adas 1995, Barnes 1996 e Crowder 1964.
8 A polftica de reenquadramento dos antigos chefes tradicionais, da indigita9iio de novas titulares e da cria9ao de chefados, bem como da sua integra9ao no sistema administrativo colonial que, inclusive, transformou os chefes em sellS assalariados, foi seguida pelas divers as potencias colonizadoras da Africa Ocidental. Vmas das consequencias desta polftica administrativa consistiu na minora9ao da figura dos pequenos chefes locais face a valoriza9ao dos chefes principais e, sobretudo, da transforma_ao dos dignatarios locais em officials of the state and not independent of its scrutiny and sanctions (Barnes 1996, 26). Neste aspecto, as administra90es francesa e britanica diferiram menDs do que deixam supor os termos de "administra_ao direct a" e "administra9ao indirecta" habitualmente aplicados, respectivamente, a primeira e segunda formas de controlo (Barnes 1996, Suret-Canale, 1980). A este prop6sito, Jean Suret-Canale reconhece que: Nulle part en Afrique la colonisation franraise n' a reellement mis en pratique un systeme d' administration "directe". Elle a toujours eu recours a l'intermediaire de la chefferie. Toutefois, elle n' a pas maintenu en Afrique tropicale la forme juridique du "protectorat" qui laissait aux anciens chefs Ie principe de la souveraineti; celle-ci Jut totalement deleguee entre les mains de la puissance protectrice. Juridiquement, il n'y a pas d'autre autorite que l'autorite coloniale (Suret-Canale 1980, 181-182).

Apenas a polftica do governador Antonio de Spinola veio alterar esta situay80. Consciente da necessidade de atrair ou seduzir a pOpUlay80 guineense, e procurando combater 0 suporte

generalizado ao PAIGC no meio rural e 0 exodo provocado pela guerra e pelo regime colonial, Spinola introduziu tres medidas de aprOXimay80 as populayoes locais, no quadro de uma

polftica designada "Por uma Guine Melhor": os Congresses dog Paves da Guine, os

reordenamentos e a Criay80 de novas aldeias em zonas controladas pete exercito portugues

(procurando opor-se ao exodo rural para as zonas libertadas), e a Criay80 da Forya

Africana, corpo de sold ados guineenses que combatiam no exercito portugues9. A primeira

destas medidas consistia de um congresso, ou encontro, dog regulos, encarregados e

chefes de pOVOay80, onde se pretendia envolver estes dignatarios com os processes

administrativos e as exigencias do sistema colonial e, em simultaneo, constituir um espayo

onde os problemas locais podiam ser expresses. Foram realizados cinco congresses entre

1969 e 19741O, com os quais Spinola pretendia n80 apenas seduzir os chefes locais como a

populay8o em geral a colaborarem com 0 regime colonial. Embora os participantes

aproveitassem os Congresses para exporem as necessidades das populayoes respectivas

(de apoio a agricultura ou de Criay80 de infra-estruturas) (Fernandes, 1993: 43-44), a sua

participay80 veio reforyar a nOy80 de que os regulos eram aliados preferenciais do poder

colonial, elemento que contribuiu para 0 seu afastamento violento no perfodo poscolonial (ver

infra).

Um retrato particularmente detalhado deste perfecto e dado par Manuel Braga Dias que entre 1969 e 1971 fez um levantamento geral da situay80 dog regulados na Guine (Dias, 1974).

9 As ideias de poHtica colonial de Spinola silo desenvolvidas pelo proprio em A Batalha da Paz na 	Guine (Princfpios de uma Politica Social, 1971.
10 Os Congressos do Povo da Guine representam uma actualiza<;ao - mais uma vel inserida no desfasamento historico que caracterizou a poHtica colonial portuguesa - de encontros semelhantes realizados nas antigas colonias francesas e britanicas da Africa Ocidental (Barnes 1996, Surer-Canale 1980). Sabre os Congressos do Povo da Guine ver Belchior, 1973.

Embora realizado com a inten<;ao expressa de diagonisticar a capacidade (e 0 interesse) dog

chafes locais de colaborarem com a administra<;ao colonial contra 0 PAIGC, os resultados do

inquerito de Braga Dias permitem actualmente fazer um diagn6stico da situa<;ao dog

regulados e dog dignatarios locais na Guine continental (0 seu inquerito naG se aplica ao

arquipelago dog Bijag6s) no final do periodo colonial11. De acordo com os dados recolhidos

par este autor havia na altura na Guine 115 regulados, dog quais 60 estavam ocupados par

regulos, fossem estes de

nomea<;ao portuguesa

ou

reconhecidos

palo direito

consuetudinario. as restantes 55 regulados naG possuiam de facto um dirigente

reconhecido, ou tin ham um encarregado nomeado pela administra<;ao (16), ou ainda

reconheciam a autoridade de chafes de povoa<;ao mas naG de regulos (7 casas). Par outre

lade, dog 60 regulados ocupados, a maioria foram criados pelas autoridades coloniais, palo

que 0 autor aponta 32 regulados onde a autoridade do regula naG era reconhecida pela

popula<;ao. Na maioria dog regulados, 0 dignatario foi nomeado pelas autoridades, ou a

interven<;ao da administra<;ao promoveu altera<;oes profundas no sistema de sucessa012.

Do quadro apresentado par Braga Dias infere-se que 0 sistema dog regulados existia na

Guine com uma profunda interferemcia da administra<;ao, que tinha de facto transformado os

regulos em funcionarios, tal como acontecera nag col6nias francesas vizinhas onde, desde

1934, estes eram assalariados do governo colonial (Suret-Canale 1980). A autoridade dog

regulos era profundamente contestada, tanto pel a popula<;ao mais jovem como nos casas em que foram nomeados regulos de proveniencia etnica diferente da popula<;ao administrada.

Sobretudo junto das popula<;oes mandinga, este facto correspondeu a uma segunda

subordina<;ao aDs fula, depois da derrota final do anti go imperio do Kaabu face a jihad fula

no seculo XIx. A alian<;a de elementos fula e portugueses representava para os primeiros

11 A informar;ao do relatorio de Braga Dias e sintetizada em anexo (ver infra).
12 as administradores procuravam promover a sucessao de pai para filho e ignorava os complexos sistemas locais de sucessao matrilinear e adelfica, com sistema de rotar;ao entre as linhagens (Carvalho 1998, Gable 1990)).

uma continua9ao da sua oP9ao de conquista (e conversao) das popula90es locais e des

mandinga em particular. 0 proprio Braga Dias reconhece que a nomea9ao sistematica como

regulos de antigos milicianos fula apenas contribuiu para agravar um conflito pre-existente e

para a expansao do "Mundo Fula" (Dias 1974,107).

Convem ainda notar que 0 quadro desenhado par Braga Dias se reporta a uma realidade

social onde os regulados tinham side a estrutura polftica basica; situa9ao que em parte se

mantinha, embora com altera90es e contestada localmente. Como 0 autor nota, a nomea980

de regulos contribuiu para a "perda de prestfgio des regulos em beneficia das autoridades

administrativas" (Dias 1974, 107) mas naG invalidou a estrutura des regulados. Mas a

aproxima9ao des regulos a administra9ao colonial conduziu ao seu desprestfgio,

afastamento e par vezes execu9ao ap6s a independ€mcia do pais.

3. A constituic;ao do Estado-Nac;ao e 0 poder "tradicional"

0 Estado e 0 poder local

Ap6s 1974 0 novo Estado independente procurou defender um modelo de na9ao inspirado no ideal do Estados-Na9ao desenvolvido na Europa no seculo XIX. E de salientar que a

lideran9a do PAIGC durante a guerra pela independencia, e a difusao da no9ao de luta contra

um inimigo comum, foram as facto res aglutinantes em tome des quais se criou a ideia de

unidade nacional, tanto durante 0 conflito como ap6s 0 seu desfecho (Lopes, 1987). Durante

os quinze anos que se seguiram a cria9ao do Estado independente, tanto 0 PAIGC como a

maioria das for9as sociais e polfticas urbanas oposeram-se as manifesta90es de identidade

local, considerando-as expressoes de "tribalismos" defendidos pela politica colonial.


A nova administrat;:ao, criada segundo 0 modele de gestae local aplicado as zonas

controladas pelo partido guineense durante a luta de libertat;:ao, procurou ser expressiva das

vontades locais mas ignorou as hierarquias pre-existentes. Os orgaos de Estado

compreendem a Assembleia Nacional Popular, da qual dependem tanto 0 Conselho de Estado

como 0 Conselho de Ministros, que controla a administrat;:ao regional. Esta e constitufda pelos

seguintes nfveis hierarquicos: os Comites de Regiao (Biombo, Cacheu, Gio, Bafata, Gabu,

Tombali, Quinara, Bolama e 0 Sector Autonomo de Bissau) dog quais depend em os Comites

de Sector, os Comites de Sect;:ao e finalmente os Comites de tabanca (cri.: comunidade local

ou aldeia) (Galli & Jones, 1987: 75). Apos a independencia, as funt;:oes judiciais e executivas

locais passaram a ser executadas pelos Comites de tabanca e os tribunais populares e,

ainda, pelos delegados politicos. A primeira destas instituit;:oes decalca a estrutura dog

antigos Comites organizados durante a luta de libertat;:ao 13, e inclui 0 presidente, vice

presidente, tesoureiro, a responsavel das mulheres e os responsaveis pela saude, pela

higiene e saneamento e pela J.A.A.C (Juventude Africana Amflcar Cabral)14. Tambem 0

sistema judiciario foi reorganizado, tendo side impastos tribunais populares aDs niveis de

tabanca, de Sector e de Guerra, 0 primeiro dog quais actua como regularizador des conflitos

locais (matrimoniais, rixas ou roubos)15 (Hochet, 1987: 47). Existiam, finalmente, os

representantes do partido ou "responsaveis politicos", encarregues da propaganda politica.

13 Estes cram compostos de urn Presidente, responsavel das actividades aide as em particular da produ_ao agricola; urn Vice-Presidente, responsavel pel a defesa e seguran_a da aldeia; urn responsavel pel a saude, educat;ao e problemas sociais; urn responsavel pela distribuit;ao de alimentos e pelo acolhimento dog visitantes e grupos militares; urn responsavel do registo civil (Hochet, 1987).
14 Na realidade 0 sistema tende a simplificar-se e os vcirios cargos sao conjugados em menos
	pessoas.
15 No periodo apos a independencia os tribunais cram compostos das seguinte forma: 0 de tabanca par tres jufzes, simpatizantes do partido que reunissem 0 consenso popular; 0 de sector par cinco jufzes dog quais tres cram membros do P.A.I.G.C.; 0 tribunal de guerra compunha-se dog quadros superiores do partido: comissario polftico, responsaveis da seguran_a e comando militar, e dais elementos escolhidos pela popula_ao (Hochet, 1987).

Estes novas organismos judiciais e organizativos locais faram em geral bem aceites, naG so par

representarem uma desejada mudanc;a da ordem politica como par, muitas vezes, terem

integrado nos seus cargos individuos ligados ao poder tradicional (chefes de povoac;ao) cuja

autoridade era facilmente reconhecida. 0 mesmo naG se passou aDs nfveis de Secc;ao e de

Sector em que a polftica de colocar nestes pastas funcionarios desconhecidos da populac;ao

local gerou problemas e conflitos. A partir de 1991 assistiu-se a uma infleX:8o desta polftica que

culminou com a renovac;ao do quadro administrative, 0 qual passou a ser integrado par

funcionarios com a magma identificac;ao etnica da populac;ao que administravam e, em alguns

casas, par regulos.

Variantes ideol6gicas sobre os regulados

A posic;ao do PAIGC face aDs representantes do poder tradicional atravessou varias fases,

par vezes contraditorias. 0 antropologo Mamadou Jao sintetiza-as, considerando que a

I
aproximac;ao as populac;oes rurais apenas se deu quando 0 partido decidiu iniciar a luta

armada. Para poder enveredar palo confronto directo 0 partido leva de abler urn apoio

significativo da populac;ao rural, garantido palos seus chafes e personagens influentes, 0

que leva como consequencia a perseguic;ao destes magmas dignatarios .pela administrac;ao

colonial16. Contudo, no interior do partido, as posic;oes sabre a polftica de sedw;ao das autoridades tradicionais divergiam, par se considerar serem os regulos representantes de

manifestagoes de "tribalismos" e opositores do modele de nagao que se procurava instituir

(ver supra).

16 Na regiao de Cacheu varies chefes foram perseguidos devido ao apoio que davam ao PAIGC. 0 caso mais flagrante e 0 de Francisco Mango, regula de Cai6, inicialmente apoioado pela administra_ao, emprisionado em 1967 com a acusa_ao de colaborar com 0 PAIGC. Este regula veio a falecer pouco tempo depois na prisao da Ilha das Galinhas.

Durante 0 primeiro congresso do PAIGC, em 1964, foi decidido combater 0 tribalismo,

programa inserido numa polftica global que distinguia entre 0 "povo" - todos os que apoiavam

0 movimento pela independencia - e a populaf;80 em geral, onde se inclufam os chefes

tradicionais (Jao, 1996: 126-127). Neste mesmo congresso definiu-se a alianf;a entre a

direcf;80 "intelectual" do partido, composta par membros do grupo crioulo urbano, na sua

maioria de orig-em cabo-verdiana, e a sua direcC;80 militar, constitufda essencialmente par

grumetes, termo utilizado desde 0 seculo XVIII para designar os jornaleiros recrutados

localmente 17, referindo-se, neste contexte, aDs grupos de trabalhadores braf;ais urbanos,

guineenses de origem camponesa. Estes viriam a assegurar a ligaf;80 do partido a sociedade

rural, ultrapassando a necessidade de recorrer aDs chefes tradicionais encarados como

defensores de uma ordem retr6grada (Fernandes, 1993: 40-41). Foram igualmente criados

os comites de partido de base nas zonas libertadas, os quais vieram a tornar-se 0 modele da

administraf;80 local no Estado independente. 0 desfasamento entre as directrizes poHticas e

ideol6gicas do partido e os elementos do poder local foi ainda agravado pelo facto da

vivencia nas zonas libertadas permitir aDs jovens oportunidades diferentes das que Ihes eram possibilitadas pel as hierarquias gerontocn3ticas tradicionais, 0 que incentivou a atitude

de recusa des regulos par parte des mais jovens membros do PAIGC.

Ap6s a independencia os regulos eram encarados como mediadores junto do poder colonial

ou sfmbolos de ordens sociais e polfticas ultrapassadas, tal como refere'a soci610ga Anne

Marie Hochet em 1987: La chefferie de province (Mandingue, Peul, Pepel, Mandjaque) a ete fortement appuyee par les Portugais recuperant a leur profit ces pouvoirs de

commandement la ou ils existaient. Le contrat entre Ie reglou Pepel du Biombo et

I'administration portugaise Ie demontre assez clairement: la chefferie avait, entre autres fonctions, Gelles de fournir la main d'ouvre gratuite a I'administration coloniale. Le

17 Originalrnente os "grurnetes" trabalhavarn nos barcos cornerciais, ocupa_ao que deterrninou 	esta designa_ao.

.P.A.I. G. C. heurta donc beaucoup de chefs de province: certains prirent aussit6t Ie parti des

portugais, d'autres s'adonnerent a une strategie opportuniste, cherchant a menager les uns et les autres. A la fin de la Julie, Ie P.A.I.G.C. entreprit /a destitution d'un bon nombre de

ces reg/au, et les en/eva d'autorite pour une destination inconnue... (Hochet, 1987: 45). No perfodo que se seguiu de imediato a independencia 0 contlito latente entre 0 PAIGC, alguns

sectores da sociedade, e os representantes do poder tradicional, exprimiu-se no julgamento

destes ultimos pelos tribunais populares, onde toram considerados naG apenas os

representantes e detensores de um modele de divisao da nac;ao como os aliados

preferenciais da antiga potencia colonial, sendo par vezes condenados a morte 18. Para 0

soci610go Raul Mendes Fernandes estes actos inserem-se num conjunto de medidas que

designa de violencia de Estado, expressa nos julgamentos de antigos aliados da potencia

colonial (incluindo os militares das milfcias africanas). Esta violencia comportava igualmente,

na perspectiva do autor, 0 monop61io estatal sabre as entidades econ6micas nacionais, e a

imposic;ao de uma ideologia nacionalista [que] preconizava a unifio entre a Guine-Bissau e

Cabo Verde (Fernandes, 1993: 45). Embora estes actos fossem aprovados pelos grupos

crioulos urbanizados, naG encontraram expressao junto da maioria da populac;ao, a qual viria

a apoiar 0 go/pe de Estado de 1980 que conduziria ao poder a facc;ao militar do PAIGe

(Fernandes, 1993: 45). 0 novo governo separou definitivamente os Estados da Guine-Bissau
	.

e de Cabo-Verde, invocou uma cultura guineense autentica e valorizou a identificac;ao com

grupos sociais aut6ctones.

Apesar de diverg_s chefes tradicionais, sobretudo da zona de Bissau, terem procurado 0

apoio do presidente Joao Bernardo Vieira, desde 0 golpe de 1980, a posic;ao do Estado naG foi inicialmente de protecc;ao as manifestac;6es de identidade local. No entanto, a

necessidade de obter 0 apoio das populac;6es, num contexte de multipartidarismo e de crise

18 0 caso mais conhecido foi a execus;ao publica de Antonio Batica Ferreira, regulo da Costa de 	Baixo e colaborador activo do regime colonial.

Aecon6mica continuada, conduziu a uma nova politica de abertura (Fernandes, 1993: 48-50;

Jao, 1996: 130-131). Esta foi expressa naG s6 no discurso politico - tanto do partido no

poder como de Quiros movimentos politicos que, de uma forma ou de outra, manifestaram 0

seu apoio aos representantes do poder tradicional - como pela renovayao do quadro

administrative regional, expressamente realizada com a finalidade de preparar 0 processo

eleitoral e de procurar apoios> locais. A nova administrayao> incluia elementos mais jovens,

com uma educayao formal, constituindo um 'rejuvenescimento' das autoridades partidarias

mais directamente ligadas as populay6es (Jao, 1996: 132), sando 05 anteriores funcionarios,

ligados a luta armada, substituidos par administrativos de origem local e, em alguns casas,

par representantes do poder tradicional. Foi neste quadro que se realizaram as sucessivas

entronizay6es que, urn pouco par lode 0 pais, recuperaram a instituiyao dos regulados no

inicio da decada de noventa.

Regulos e p6s-colonialismo

Na regiao de Gacheu, cuja populayao se identifica maioritariamente como mancanha ou

manjaco, em 1993 05 quatro presidentes de Sector pertenciam aos mesmos grupos linguisticos da populayao que administram. Foram pela primeira vez_ indigitados como

presidentes de Sector os regulos locais em Ganchungo e Gai6 (Jao, 1996: 132-133). Se Em

Gai6 0 regula, entronizado em 1987, representa a vontade da populayao de renovar un

regulado de origem pre-colonial e 05 "costumes tradicionais", em Ganchungo 0 detentor

destes cargos e herdeiro de urn regulado inventado pela administrayao colonial, 0 que naG 0

impede de representar 05 mesmos principios. Tal como acontece noutros contextos da

Africa Ocidental (Barnes 1996, Bemprong 2000, Dikj & Niewaal 1999, Lentz 2000, Niewaal & Ray 1996, Niewaal 1999) a reabilitayao das figuras dos detentores do poder local e realizada

utilizando a tradiC;80 como justificac;ao ideologica e naG enquanto elemento determinante.

Apesar do caracter inusitado que estas nomeac;oes tiveram no contexte nacional19, elas

sac perfeitamente consentaneas com 0 modele actualmente em vigor em inumeros paises

africanos, onde os dignatarios tradicionais foram reabilitados e assumiram cargos de

direcc;ao a nivel do poder local, num processo complexo determinado pela necessidade de

angariar votes localmente e §arantir 0 apoio das populac;oes autoctones. 

Este breve esboc;o permite urn melhor entendimento das diversas pressoes a que os

dignatarios do poder local foram sujeitos no periodo colonial e pas-colonial. Estas pressoes

foram exercidas sabre os chefados - no caso guineense falariamos de regulados 

tradicionais como sabre os de criac;ao recente, surgidos em res posta as necessidades das

autoridades coloniais ou aDs anseios da populaC;80 no periodo poscolonial. Ao fango da

Historia os chefes, soberanos e regulos tern servido de intermediaries preferenciais entre as

formas de administrac;ao centralizada e as populac;oes locais. Esta posic;80 constituiu, em

simultaneo, a sua fragilidade e a sua forc;a, tanto no periodo colonial como na actualidade.

Lisboa, 25 de Abril de 2003

19 Mesmo para os observadores dos anos oitenta os regulados pareciam uma institui9ao extinta na regiao. 0 antrop610go holandes Van Binsbergen que estudou 0 chilo manjaco em 1982 refere: While in the older works on the Manjak the kingship is presented as the pivot of social-political organization (Carreira, 1947), the dismantling of this institution since 1973 has been so effective that litle more than vestiges if it remain in the sphere of producion and land tenure. The kingship still has specific incumbents, and in at least one case a traditional king has managed to attain a
formal position of power within the new political and judicial structures controled by the PAIGC. In the ritual sphere, royal families continue to attend to their royal shrines, which are located not in the Sacred Grove but in a less secluded place adjacent to their compounds. This royal cult however no longer mobilizes people from all over the territory of the former kingdom, and such partial control as the kings appeared to have had over the cult of the Sacred Grove in the past has now disappeared (Binsbergen, 1984: 22) Note-se que, ao contnirio da informa9ao deste autor, tanto a observa9ao Eve Crowley e Eric Gable como a minha confirmam a independencia formal e ideol6gica das esferas de influencia do regulado e do altar do espfrito do bosque de iniciarrao.
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Anexo

Situa_ao dos regulados na Guine em 1971 (segundo Manuel Braga Dias, 1974, pp. 112-202)
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CONCELHO OU
REGULAD
REGULO
COM£NT ARlO
CIRCUNSCRIA
0


0



S, Domingos


Todos os regulados sac de criac;:ao



portuguesa. Populac;:ao felupe; os felupes nao



tern chefes politicos, mas sim religiosos,



designados de "chinas", com um chefe



central designado per "rei" nos documentos



oficiais

Ingore
sim
Regulo balanta-mane respeitado pela



populacao.

Sedengal
sim
Regulo cassanga, cuja autoridade se estende



para ahm da fronteira

Cajande
nao
0 regula refugiou-se no Senegal depois de se



iniciarem os conflitos




Farim


14 regulados cuja autoridade se estende ate



ao Casamana. Desta descric;:ao decorre a



tensao constante entre as populac;:5es fula e



rnandinga exarcebada pel a nomeac;:ao de



reaulos fula

Bubo
sim
0 regula mandinga foi acusado de conspirar



com 0 PAIGC pelas autoridades manipuladas



Dela populacao fula

Cumbiia
nao
.

Caresse
nao


Gega
nao
Regulo fula-forro, inicialmente apoiado pelas



autoridades (era urn alferes de 2a) que depois



0 executaram, acusado de subversao

Cuntima
sim
Reaulo fula-preto

Canfoja
sim
Regulo fula, nao e reconhecido pela pop.



mandinaa

Coria
sim
Rea. fula sem reconhecimento

Farinco
sim
Rea. fula sem reconhecimento

Canico
sim
Rea. fula sem recnhecimento

Benanto
nao


Beado
nao
Embora identificado como regulado, nao



existia requlo


. _ .


Maninha
nao
Embora identificado como regulado, nao



existia reQulo

Seicur6
nao
Embora identificado como regulado, nao



existia reQulo

Barro ou
sim
Regulo balanta-mane contestado Deja

Bijene

populacao mandinga

Oio
sim
Regulo oinca (ex-miliciano). 0 regulado foi



criado Delos portugueses para Abdullnjai;



depois do seu afastamento, as as



autoridades tradicionais organizaram-se em



chefes de povoac;ao; Spinola nomeou um



chefe para obstar ao verdadeiro exodo da



populac;ao para 0 Senegal, mas 0 autor



considera que nao tern autoridade




Cacheu


Reconhece que e nesta regiao que 0 sistema



politico tradicional goza de maior prestlQio.

Bassarel
sim
Eleito segundo "direito consuetudinario" e



cooperante com as autoridades

Costa de
sim
0 regula da Costa de Baixo goza da

Baixo

confianc;a das autoridades, a quem deve a



nomeacao e alqum prestfgio.

Blequisse
sim


Cali
sim
Subordinac;ao ao regula da Costa de Baixo

Caiiniassa
sim
Subordinacao ao requlo da Costa de Baixo

B6
sim
Foi alterado 0 sistema de sucessao e 0 regula



nao e reconhecido Dela DoDulac;ao

Timate
sim
Foi alterado 0 sistema de sucessao e 0 regula



nao e reconhecido Dela Dopulac;ao

Mata de
sim
0 regula e uma "figura decorativa"; reino

Uc6

desDovoado(emiqracao)

Bote
nao
Encarreqado; reino despovoado (emiqracao)

Calequisse
sim
Alterac;ao ao sistema de sucessao; existem



dais candidatos a regula, exodo da populac;ao



(emigracao)

Caboiana
nao
Diqnatario reliqioso

Churo
nao
Regulo impasto Deja administrac;ao, foi



assassinado

sura
nao
Encarregado. Regulado mancanha

CO
nao
Requlado mancanha

Jol
nao
Populacao balanta

Pelundo
sim
Regulo islamico ,apoiado Deja administracao.

Mata
nao
Encarregado

Bianqa
nao
Encarregado

Cacanda
nao
Encarreqado

Pecau
nao


Pandim
sim
Cola bora com administrac;ao

Buqulha
nao
Chefe de Dovoacao

Caiequte
nao
Chefe de povoac;ao


Tame
sim
Autoridade do regula vem sendo substitufda



Dela dog dicmatarios reliaiosos

Canhobe
sim
Autoridade do regula vem sendo substitufda



Dela dog dianatarios reliaiosos

Cai6
nao
Encarregado; competi<;ao entre dais



candidatos ao reaulado

Indafe
sim
Considera 0 local onde 0 sistema politico



tradicional foi menDs foi alterado

Pintampil
sim
Considera 0 local onde 0 sistema politico



tradicional foi menDs foi alterado

Jeta

S6 considera existirem chefes de Dovoacao




Bissora
Bissora
sim
Regulo mandinga, reconhecido Deja pop.



mandinaa mas tambem Dela balanta

Encheia
nao
Regulado fictfcio criado pelas autoridades



port. 0 regula saracole foi executado em



1963 Delo PAIGC

Tiligi
nao
Regulado fictfcio criado pelas autoridades



Dortuauesas

Naga
nao
Regulado fictfcio criado peJas autoridades



Dortuauesas

Umpaba
nao
Regulado fictfcio criado pelas autoridades



Dortuauesas

Dame
nao
Regulado fictfcio criado pelas autoridades



Dortuauesas

Binar
nao
Regulado fictfcio criado pelas autoridades



Dortuauesas




Mansoa


Todos os regulados desta circunscri9ao



foram criados Dela administracao.

Mansoa
nao


Nhacra
sim
0 reaulo e balanta, tal como a DoDulacao

Juaudul
sim
0 reaulo e balanta, tal como a DoDulacao

Cubonae
nao


Sansanto
nao


Enxale
nao





Bafata
Bafata
sim
Bafata e Cansonco sac regulados criados



Deja administra9ao, onde foram nomeados



regulos fula junto de uma popuJa9ao



maioritariamente mandinga. Em Bafata um



chefe religiose foi nomeado regula Deja



administracao (Salifo Sad ide)

Cansonco
sim
Regulo fula. A popula9ao fugiu para areas



libertadas

Badora
sim
Reaulo beafada

Sarna
sim


lerodim



Gussara
sim


Cuor
sim
Regulo mandinga cuja autoridade se limita a



DoDulacao islamizada

Xime
sim
Reaulo fula

Mancrosse
sim
A autoridade do regula foi suplantado pela



des chafes religiosos

Mansona
sim


Gosse
nao
0 encarregado e irmao do ultimo regula,



sando contestado palo sobrinho

Corubal
nao
Encarreaado

Sancorle
nao
Encarreaado

Ganado
nao
Encarreaado

Com Hara
nao
Encarreaado

Manaana
nao
Encarreaado

Joladu
nao
Encarreaado

Cabomba
nao
Encarreaado




Gabu


Todos os regulados da circunscriyao sac de



criacao Dortuauesa

Gada-
sim


cutimbo



Sarna
sim


Sonaco



Tumana de
sim


Cima



Tumana de
sim


baixo



Cancumba
sim


Gadamael
sim


Binafa
sim
Regulado tradicional, onde 0 regula goza de



reduzida influemcia

Pachana
sim
Regulado tradicional, onde 0 regula goza de



reduzida influencia

Propana
sim
Regulado tradicional, onde 0 regula goza de



reduzida influencia

Mana
sim
Regulado tradicional, onde 0 regula goza de



reduzida influencia

Chanha
sim
Regulado tradicional, onde 0 regula goza de



reduzida influencia

Boe
nao


Pachisse
sim
PoDulacao paiadinca muculmana




Fulacunda


Regulados criados pela administr8l;:ao; a



populayao beafada integrou esta estrutura



embora haja uma fraca aceitayao des regulos



fula; de uma forma geral a populayao fugiu ou



aderiu ao PAIGC

Contabane
sim
Reaulo fula

Forrea
sim
Reaulo fula

Fulacunda
sim
Reaulo beafada

.
	- .




-'


Incassol
sim
Requlo beafada



Cubisseco
nao




Gampara
nao




Quinara
nao









Cati6


Regulados criados pela administrac;ao que



nunca foram aceites; apoio generalizado ao



PAlGC



Cati6
nao




Tombali
nao






-
---
Bedanda
Cantanhez
nao




Guileque
sim
Requlo fula



Cabedu
sim
Chefe ficticio (regulo balanta em zona



maioritariamente nalu)








Cacine
Cacine
sim
Reaulo nalu



Gadamael
sim
Reaulo beafada, populacao beafada e fula

Quitafine
nao









Bolama
IIhade
nao
Encarregado mancanha numa zona de

Bolama

povoamento mancanha desde 0 sec. XIX

S.Joao
nao
Chefes de povoac;ao beafada; adesao



aeneralizada ao PAIGC



IIha das
nao
Encarregado bijag6



qalinhas










Bijag6s


0 autor refere a fraca influEmcia do PAIGC no



arquipelago, mas nao tern informac;ao sabre



os reaulos.








Conselho de


0 autor refere a alterac;ao dog regulados
Bissau


tradicionais, a atracc;ao urbana que conduz



numerosa populac;ao de toda a Guine aos



arredores de Bissau.
1

Bandim
nao




Prabis
nao




Quessete
nao




Bor
nao




Biiemita
nao




Safim
sim
Regulo de autoridade limitada; chefes de



povoacao nomeados Deja administracao

Bissalanca
sim
Regulo de autoridade limitada; chefes de



povoacao nomeados Deja administracao

Jaal
sim
Regulo de autoridade limitada; chefes de



povoacao nomeados pela administracao
. .. .
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