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Informalidades, Práticas e lógicas pós-coloniais de
matriz  africana

 Manuela Borges
(Universidade Nova Lisboa)

Resumo
Na  Guiné-Bissau os procedimentos e o  funcionamento da economia nas empresas
privadas e organismos públicos, tal como nas pequenas empresas familiares, são
caracterizados  pela utilização de princípios informais. Ora a informalidade depen-
de  de  redes sociais e da capacidade para mobilizar os  recursos sociais  necessários
para o êxito de qualquer  empreendimento. Ela é um  fenômeno não só jurídico e/ou
econômico, caracterizando igualmente os domínios das  estratégias  sociais e das
representações culturais e recobre fenômenos culturais e sociais/econômicos
polissêmicos, heterogêneos, fluidos e ambíguos produzidos no contexto pós-colo-
nial e da globalização contemporânea.

Palavras-chave: África Ocidental, gênero, economia, associações, Informal

Resumen
En   Guinea Bissau  los procedimientos  y el funcionamiento de  la economía en  las
empresas privadas y organismos públicos, tal como en  las pequeñas empresas
familiares, están caracterizados por   la utilización de  principios informales. La
informalidad  depende de  las  redes  sociales  y  de la capacidad   para movilizar  los
recursos sociales necesarios para el éxito de cualquier emprendimiento. Ella es un
fenómeno  no sólo jurídico y/o económico, también define  las estrategias  sociales
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y  las  representaciones culturales polisémicas, heterogéneas, fluídas y ambiguas
producidas en el contexto pos colonial y de la globalización contemporánea.

Palabras claves: África Occidental, género,economía, asociaciones, informal

Abstract
This article attempts  to identify  the social, economic, cultural and  political role
of  the  African women in organizing informal activities of an economic and  asso-
ciative nature, in the context of the expansionist and assimilationist societies re-
sulting  from  processes of globalization, namely, those unleashed by  Portuguese/
western/Christian expansion. This article builds on field research on economic and
social strategies of  bideiras (vendors of fish) in Bissau, and on a comparative
study of women’s organizations focusing  on feminine logics, practices and strat-
egies – informal, hybrid and  ambiguous – which  transform living experiences of
women by overcoming the economic precariousness, marginalization, social sub-
alternization and physical and symbolic violence of their everyday lives. The
analysis of the economic, social  and political strategies and organizations of
resistance and struggle for power, developed by women, focuses on the cultural
representations of Black women, past and present, including those which  inform
the construction of  identities and contribute to their  present social condition, as
well as those on  which Black women have historically based their  strategies of
resistance and transformative innovation.

Keywords: West Africa, gender,  associations, informal

Os argumentos apresentados utilizam o material empírico
sobre as lógicas e práticas econômicas de um grupo de mulheres
comerciantes de peixe em Bissau, para refletir sobre as dificulda-
des analíticas e insuficiências da utilização do conceito de
informalidade, dada a diversidade de fenômenos que engloba. O
caso da Guiné-Bissau é significativo quanto à inadequação das abor-
dagens econômicas ou sociológicas baseadas na dupla conceitual
formal/informal. Na Guiné-Bissau, a percepção da noção de mer-
cado, na perspectiva dos agentes encontrados no trabalho de cam-
po, define-se pela existência de procura e oferta, e não necessita
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de reconhecimento oficial ou espaço específico. Os espaços apro-
priados e apropriáveis para venda são os mercados municipais, os
lumos (mercados periódicos), os espaços ao longo das bermas das
estradas, os alpendres das casas e as entradas dos espaços domés-
ticos em geral.

Tal como o espaço do mercado, as funções do mercado são
múltiplas e as pessoas participam nos mercados não unicamente
para vender e comprar, mas também para comunicar, obter infor-
mações, conviver, e mesmo, como freqüentemente acontece entre
as mulheres, para descansar. Em conseqüência, mesmo quando o
lucro não justifica o tempo dedicado ao negócio, muitas pequenas
retalhistas continuam a participar nos mercados para trocar infor-
mações, conviver, e por outras motivações não estritamente
econômicas. Na Guiné-Bissau, o mercado é plural e fluido, irredutível
a qualquer perspectiva formalista.

Os dados etnográficos sobre o mercado, as relações de tro-
ca, os conflitos e as práticas econômicas na Guiné-Bissau, dão visi-
bilidade a situações em que as lógicas econômicas e sociais de
mercado  são híbridas, se complementam e se potencializam mutu-
amente, legitimando a nossa proposta de utilizar o conceito de
informalidade por referência aos fenômenos culturais e sociais/
econômicos atípicos, heterogêneos, fluidos e ambíguos.

Na África Ocidental, subsariana e tropical, limitada a Oeste
pelo Oceano Atlântico, a norte pelo Senegal, a sul e a leste pela
Guiné Conakry, a República da Guiné-Bissau1 com 36 125 km qua-
drados, dos quais 900 imersos na maré-alta, é um dos mais peque-
nos países do mundo. Com a independência reconhecida por  Por-
tugal em 10 de Setembro 1974, é um dos países mais recentes de
África.

Quando, no século XV, os primeiros viajantes marítimos por-
tugueses chegaram ao território que constitui actualmente a Guiné-
Bissau, a costa oeste africana constituía a fronteira mais ocidental,
de um vasto complexo comercial (HAFKIN, BAY, 1976: 19; GALLI
1990:XV; BROOKS, 1987: 276; BROOKS 1993: 23, 40 e ss.).
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Antes do contato com os comerciantes europeus, George
Brooks estima que, desde o século onze ou doze, as rotas comerci-
ais passando pela região, ligavam entre si, pela troca de produtos,
diferentes áreas ecológicas, e estas com as rotas comerciais
transaarianas. A chegada de comerciantes europeus, no século XV,
teria vindo pois encontrar e explorar as possibilidades das estrutu-
ras comerciais já instaladas, com proveito mútuo (BROOKS, 1993:
61). Os primeiros mercadores europeus instalaram-se, preferenci-
almente, em posições topograficamente apropriadas da costa, ilhas
adjacentes e ao longo dos rios, fundando aí presídios e feitorias,
para beneficiarem do comércio transaariano africano, ligando-o com
o tráfico transatlântico, introduzindo a Guiné no sistema comercial
mundial.

Os mercadores e comerciantes europeus da costa adquiriam
junto às populações locais artigos tais como ouro, pimenta e, mais
tarde escravos (séculos XVII e XVIII), em troca de algodão, pa-
nos, cavalos e armas. A ocupação do território foi ditada essencial-
mente por motivações comerciais (obtenção de especiarias e ma-
térias primas e a sua exportação para a Europa), o que explica o
critério de localização das povoações “portuguesas” elegendo lo-
cais com acesso ao interior através dos percursos fluviais e acesso
direto ao mar, como Cacheu, criada em 1558 na margem do rio
Farim, e Bissau, criada em 1687, no rio Geba. O padrão de relacio-
namento entre os comerciantes e as comunidades locais, ter-se-ia
feito segundo os modelos africanos, que implicavam a integração
dos comerciantes estrangeiros por meio do casamento com mulhe-
res locais (BROOKS, 1987: 285) , que daria lugar ao aparecimento de
um grupo de “luso-africanos” na região (BROOKS, 1993: 188). O pa-
pel histórico deste grupo, como intermediários comerciais e cultu-
rais2 entre as sociedades africanas e os comerciantes europeus
que as contataram, é sublinhado por Brooks  (1987: 286). Os descen-
dentes destas alianças dos comerciantes europeus com mulheres
africanas, “filhos da terra”, beneficiados do património cultural de
ambas as culturas e muitas vezes do estatuto social e prerrogativas
das mães (e dos pais), teriam uma posição vantajosa como agentes
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comerciais, manipulando as redes comerciais africanas e européi-
as, e desempenhariam um papel importante nos séculos seguintes
(BROOKS, 1993: 188).

As mulheres que souberam aproveitar as novas oportunida-
des abertas pelo comércio atlântico, para estenderem o seu poder
econômico e político, ficaram conhecidas como Nharas na Guiné e
Signares no Senegal (FALL, 1994:77;  BROOKS, 1983: 90-191). As Nharas
e Signares, freqüentemente sócias ou casadas, segundo os costu-
mes locais, com agentes coloniais (por exemplo, militares e comer-
ciantes), geriram importantes recursos humanos e materiais, ves-
tindo-se ao modo europeu, e falando línguas européias. Estas co-
merciantes  no desenvolvimento das suas atividades econômicas e
da sua situação marginal podiam contornar as relações de gênero
patriarcais, tendo direito a comercializar, celebrar contratos e gerir
os seus negócios sem a autorização expressa do marido (FALL, 1994:
78).

 Teria sido a conjuntura histórica coeva que permitiu às mu-
lheres explorar as novas oportunidades, abertas pela presença co-
mercial européia, manipulando as relações entre os gêneros, e
instrumentalizando a sua posição marginal, relativamente à socie-
dade indígena e à expatriada, para adquirirem riqueza e prestígio
pelo comércio (FALL, 1994:77-78).

No entanto, estas mulheres ricas e poderosas que se permi-
tiam desafiar as autoridades portuguesas (BROOKS, 1987: 294)3 cons-
tituíam uma categoria peculiar de mulheres, vivendo na e da conflu-
ência de duas civilizações, européia e africana, não representando
a população feminina local, na medida em que constituíam uma
minoria (FALL, 1994:77). E, embora o comércio tenha sido historica-
mente importante na África pré-colonial, como oportunidade de
obtenção de rendimentos para as mulheres, nomeadamente na África
Ocidental4, o comércio de longa distância, em ouro, marfim, noz de
cola e escravos, foi geralmente, mesmo com as excepções referi-
das acima, dominado por homens (ROBERTSON, 1976: 11-114;
ROBERTSON, 1995: 50).

Durante a administração colonial do Estado Novo português
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Oliveira Salazar implantou uma economia predatória por meio de
uma companhia monopolista que fornecia matéria-prima barata à
metrópole, escoava as exportações portuguesas e garantia que os
termos do tráfico fossem determinados de modo a beneficiar, o
mais possível, a balança de pagamentos de Portugal (DAVIDSON,
1969: 26). Sendo o amendoim a principal exportação, a economia
baseava-se essencialmente na exportação de bens agrícolas pro-
duzidos pelo sistema tradicional5 e na importação de bens de con-
sumo. De fato, o sistema econômico colonial deixou intacto o modo
de produção familiar, de modo a obter culturas de exportação a
baixo preço. Ao mesmo tempo, a política financeira restritiva no
Ultramar resultou em fracos investimentos em infra-estruturas e
equipamentos sociais, comprometendo o desenvolvimento socio-
econômico do território.

Após a independência os governos da Guiné-Bissau adotaram
uma orientação política de tipo socialista, nomeadamente, por uma
economia planificada e direcção centralizada, com forte interven-
ção do Estado, controle dos preços e das exportações de matéria-
prima. Embora tivesse sido ensaiada uma política de desenvolvi-
mento industrial (por exemplo, a implantação da fábrica de automó-
veis “Citroên” que chegou a produzir 500 carros por ano) (ACIOLY,
1993: 24), o fracasso desta política resultou numa grave crise
econômica caracterizada pelo declínio da produção, falência das
empresas públicas e degradação das infra-estruturas e equipamen-
tos (MONTEIRO, MARTINS, 1996: 117). A desorganização do merca-
do de bens de consumo e dos fatores de produção favoreceu a
criação de circuitos paralelos e o crescimento do setor informal da
economia (LEPRI, 1984).

A deterioração contínua do déficit da balança de pagamen-
tos do Estado guineense, que não registrou um único ano de estabi-
lidade econômica desde a independência (MAANEN, 1996: 32), im-
pôs a negociação do Estado guineense com o Fundo Monetário
Internacional e o Banco Mundial6 de uma política de
restabelecimento dos equilíbrios macroeconômicos através dos Pro-
gramas de Ajustamento Estrutural (PAE). Desde 1983 a economia
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guineense é devedora da execução de um Programa de Estabiliza-
ção Econômica e Financeira que, em 1986, finalizou no acordo com
o Banco Mundial e o FMI, para a execução do programa trienal de
ajustamento estrutural, visando a liberalização econômica.

As políticas de ajustamento estrutural repercutiram-se na
divisão sexual do trabalho e na família. A quebra de rendimentos
dos maridos, devido ao desemprego e à perda de poder de compra
dos salários e o aumento dos encargos das famílias, devido aos
desinvestimentos públicos nos setores da educação, saúde e segu-
rança social, confrontaram as mulheres com a necessidade de pro-
duzir uma parte cada vez mais importante das receitas familiares.
Em resultado o trabalho das mulheres aumentou, enquanto que o
dos homens freqüentemente diminuiu.

A conjugação destas políticas com o habitus histórico do co-
mércio informal feminino,  originou a transferência da maioria das
responsabilidades familiares para as mulheres, que, simultaneamente,
foram sobrecarregadas com os membros desempregados do grupo
doméstico e familiares. Daqui resultou a crescente participação
econômica das mulheres no setor informal de Bissau, aumentando
significativamente a participação das mulheres no setor do comér-
cio informal varejista onde constituem 64% dos ativos (MONTEIRO,
1996: 100).

A incapacidade do setor formal da economia em providenci-
ar empregos assalariados e/ou rendimentos suficientes tornou as
atividades no setor informal a principal alternativa para assegurar a
sobrevivência das mulheres e suas famílias (tal  como para os ho-
mens)  (MALDONADO, 1989; GALLI , FUNK, 1992-1994: 243). Isto indu-
ziu alterações na estrutura etária e sexual dos agentes do setor
informal, aumentando a participação das mulheres e abaixando a
sua idade média (MONTEIRO, 1996:22; DUARTE , GOMES, 1996: 99).

O crescimento do setor informal foi favorecido pela política
liberalizadora que beneficiou particularmente o comércio (CARDO-
SO , IMBALI, 1996: 226), e fez emergir uma grande variedade de
operadores econômicos. Os atores envolvidos no comércio são pois
numerosos, e atuam em vários níveis, podendo-se distinguir, de acor-
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do com as classificações locais, os comerciantes, os djilas, os
bindidores, os kulkadores e as bideiras.Os comerciantes
correspondem àqueles que, possuindo um alvará, comercializam em
larga escala na importação de bens de consumo e exportação de
produtos locais, vendendo ainda no país, no atacado ou a varejo,
mercadorias importadas. Estes comerciantes são, deste modo, re-
presentativos do setor comercial formal. Incluem-se aqui os de gran-
de escala, como as maiores empresas de importação e exportação
(algumas já presentes desde o período colonial, como a “Casa
Gouveia” e “Casa Ultramarina”, posteriormente “Armazéns do
Povo” e “Socomin”), o médio comércio, e ainda os pequenos co-
merciantes intermediários atuando com permissões oficiais e se-
gundo os procedimentos estabelecidos pela administração estatal.
Os outros agentes econômicos atuam essencialmente no setor in-
formal.

Os djilas são comerciantes de longa distância, masculinos e
geralmente muçulmanos, atuando no comércio transfronteiriço, abas-
tecendo o mercado com produtos industriais importados. Os
bindidores são pequenos retalhistas (varejistas) que vendem em lo-
cais fixos produtos do país ou bens de consumo. Por vezes, os pro-
dutos vendidos são por eles mesmos produzidos, acumulando assim
o mesmo agente os papéis de produtor e comerciante. Os kulkadores
são pequenos vendedores ambulantes, geralmente mulheres, que
se deslocam a pé ou em veículos coletivos, e procurando escoar
rapidamente os produtos alimentares perecíveis que negoceiam. Por
fim, as bideiras são mulheres que compram junto de múltiplos pe-
quenos produtores os excedentes da produção, por exemplo de ar-
roz ou peixe, reunindo uma quantidade apreciável de mercadoria.
Elas distribuem depois esta mercadoria no atacado ou a varejo nou-
tros mercados, a partir da sua própria casa ou por meio de kulkadores
que revendem as mercadorias junto dos consumidores. Estes agen-
tes e circuitos informais controlam o comércio dos bens alimenta-
res, incluindo fruta, vegetais, arroz produzido no país, peixe.

O setor informal, segundo as definições clássicas,
corresponderia às empresas familiares que abastecem os merca-
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dos com produtos e serviços não acessíveis de outras formas, sen-
do pois um setor importante para complementar o setor formal da
economia.   Mas, de facto, tal como estas micro empresas “esca-
pam” ao controle legal, também nas instituições públicas e
privadas impera um modo de procedimento informal, pela cobran-
ça de taxas e de expedientes que permitem contornar as normas
legais. Os procedimentos e o funcionamento da economia nas em-
presas privadas e organismos públicos, tal como nas pequenas em-
presas familiares, são caracterizados pela utilização de princípios
informais. O contexto no qual tais oportunidades são transforma-
das em empreendimentos informais depende da capacidade das
comunidades para mobilizar os recursos sociais necessários para
enfrentar o poder das leis estatais e assegurar transações de mer-
cado tranqüilas.

É no âmbito dos procedimentos informais do mercado que as
relações sociais  são decisivas  para realizar com êxito qualquer
empreendimento, o que valoriza a instrumentalização das relações
sociais  nas estratégias econômicas. A reunião de comerciantes do
setor informal e funcionários públicos pode ser instrumentalizada
para obter vantagens econômicas, num contexto em que o acesso
aos serviços do Estado e às oportunidades econômicas decorre pelos
canais informais, baseados em relações sociais. As relações soci-
ais entre as comerciantes e destas com os funcionários públicos
são assim importantes para obter posições vantajosas no negócio,
apoio para  arranjar emprego, obter empréstimos, capital para in-
vestir, acesso a mercados e  fazer face aos imprevistos, configu-
rando simultaneamente estratégias econômicas e sociais. Estas re-
des de relações sociais estruturam-se não só pelas tradicionais re-
lações de parentesco, como também, crescentemente, pelo
associativismo.  O exemplo da mandjuandade7 Adjagaisi, uma as-
sociação das peixeiras e tripulantes do barco de carreira entre Bissau
e Bubaque, o Sambuia, dá conta desta articulação e contaminação
entre atividades formais e informais, por um lado, e entre as activi-
dades econômicas e sociais, por outro.
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O cobrador de bilhetes e a peixeira que conheci a bordo do
barco de carreira ligando Bissau a Bubaque, sentavam-se,
cerimonialmente como  rei e rainha, presidindo o almoço da
mandjuandade Adjagaisi.
Músicos exímios tocavam tinas8 e as palmas9 , latas vazias e
tampas de panelas de ferro, percutidas pelos convivas  marca-
vam os ritmos das mulheres  dançando no interior do círculo
 (Caderno de campo da autora).

A atividade mais regular desta mandjuandade é o almoço/
festa semanal, que tem lugar, rotativamente, em casa de cada uma
das mulheres. É custeada por uma abotax10, cobrada após a venda
do pescado.

Numa sociedade onde, para manter e desenvolver as
atividades comerciais informais, é necessário recorrer a relações
privilegiadas com os agentes do setor formal envolvidos no proces-
so econômico, os interesses econômicos e corporativos constituem
um dos principais motivos pelos quais as bideiras que utilizam o
Sambuia para ir comprar pescado aos Bijagós se organizam em
associações voluntárias informais. Por exemplo, com base na lista
de membros da mandjuandade estabelece-se informalmente, mas
não menos eficazmente, o direito das bideiras de transportar a arca11

no barco Sambuia.
Institui-se, neste processo, uma imbricação entre o setor for-

mal, representado pelos agentes da administração pública que tra-
balham no barco, e o setor informal (as comerciantes de peixe), no
desenvolvimento das atividades relativas à comercialização e dis-
tribuição do pescado dos Bijagós. Isso confirma que, na Guiné, as
relações entre o setor formal e o informal não são de oposição ou
concorrência, mas de um convívio intenso, como atesta a circula-
ção de mercadorias, dinheiro e favores entre os operadores infor-
mais e os agentes da administração pública.

Entre outras funções, tais como religiosas, lúdicas e de apoio
socio-econômico, esta associação prossegue fundamentalmente
interesses profissionais e corporativos, numa sociedade onde, para
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manter e desenvolver as atividades comerciais informais, é neces-
sário recorrer a relações privilegiadas com os agentes do setor for-
mal envolvidos no processo econômico. Além das  bideiras, outras
mulheres aderem às associações.

Estas associações femininas, denominadas em crioulo
mandjuandades, acumulam várias funções, perseguindo diversos
objetivos: poupança e compra coletiva de bens de consumo, como
por exemplo: a compra de um tecido para fazer, no mesmo padrão,
o vestuário para usar nas festas e cerimônias, crédito individual aos
membros, e preponderantemente, elas têm como finalidade a cele-
bração de cerimônias familiares e religiosas.

Atualmente em Bissau, as cerimônias religiosas12 ao lado
dos eventos mais significativos da vida familiar e comunitária são
indispensáveis, testemunho de um investimento afetivo, social e
econômico considerável; relacionam-se com a valorização e refor-
ço das relações sociais que estes eventos permitem. É este fato
que explica a importância atual das práticas cerimoniais13 tradicio-
nais, quer entre as práticas religiosas tradicionais locais, como en-
tre as cristianizadas ou islamizadas. São as estruturas associativas
que permitem a realização destas cerimônias, ultrapassando as li-
mitações impostas pelas condições de vida cada vez mais precárias
e o custo monetário cada vez maior das despesas cerimoniais. Ora,
são estas associações que permitem às mulheres organizarem os
rituais religiosos indispensáveis para celebrar, condignamente, os
batizados, casamentos, funerais e outros rituais religiosos, e ultra-
passar as carências econômicas e as despesas cada vez mais con-
sideráveis que estes eventos implicam. Por meio das cotizações
elas obtêm o dinheiro indispensável para custear as despesas com
alimentação, bebidas, pagar os músicos, as viagens (quando neces-
sárias). Deste modo, as associações permitem às mulheres
prestigiarem estas cerimônias realizando-as com o rigor necessá-
rio.

As mandjuandades contribuem para a manutenção das prá-
ticas cerimoniais religiosas, mas as funções das associações não se
esgotam na sua contribuição para a manutenção destas práticas.
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As associações possuem ainda outras finalidades e, muitas vezes,
são as suas actividades lúdicas e as desenvolvidas na área da segu-
rança social e crédito que detêm a primazia. No associativismo são
ultrapassadas as dificuldades inerentes às situações extraordinári-
as, como sejam as relativas a doenças e períodos de carência
econômica.

A adesão às associações pressupõe que o futuro membro
seja ativo economicamente, de forma a poder suportar as despesas
de cotização, destacando-se aí aqueles que têm maior expressão
entre a população de rendimentos escassos (logo, mais carente de
apoio), mas previsíveis, como sejam pequenos comerciantes, assa-
lariados da administração pública; pequenos artesãos e agriculto-
res. As populações de menores recursos, mas com rendimentos
monetários, reúnem as motivações (necessidade de apoio social), e
as condições (possibilidade de investimento monetário), para as prá-
ticas associativas.

Neste modelo associativo institui-se um sistema mutualista
proporcionando empréstimos, apoio financeiro e organizativo na
realização de cerimônias familiares como sejam as funerárias, e o
apoio na doença e em momentos de crise financeira. As mulheres,
que majoritariamente obtêm rendimentos das suas atividades in-
formais, não têm acesso por si, ou pelos maridos (freqüentemente
desempregados ou subempregados), a esquemas formais de
proteção social e crédito, nem apoio financeiro (pagamento dos
medicamentos em caso de doença, crédito para pagar as despesas
com vestuário e material escolar dos filhos, ou para investimento).

A importância das atividades mencionadas, relaciona-se com
a introdução da urbanização e da monitorização cada vez mais
exclusiva da economia, que contribuíram para desorganizar o sis-
tema de segurança social baseada na família extensa, que era res-
ponsável solidariamente, pelo bem estar de todos os membros, in-
tervindo sempre que um deles necessitava de apoio. Em parte,
estas funções teriam sido transferidas para organizações sociais
outras, que não as baseadas no parentesco. Deste modo, o enfra-
quecimento das funções sociais de interajuda e solidariedade fa-
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miliar, potenciada pela pobreza generalizada, é em grande medida,
responsável pela transferência de algumas das funções da família
extensa tradicional, para novas organizações sociais.

As práticas associativas são uma oportunidade para as mu-
lheres constituírem redes de relações sociais desligadas do univer-
so familiar, permitindo a individualização das estratégias femininas
de sobrevivência e promoção socio-econômica. Elas têm por base
relações sociais voluntárias, que implicam confiança e solidarieda-
de. Estas relações sociais privilegiadas são imprescindíveis, na in-
certeza das duras condições de vida que as mulheres enfrentam
atualmente nas cidades. Para pagar os medicamentos na doença,
conseguir vantagens nos negócios, ultrapassar a burocracia dos
procedimentos, é sempre preciso a cunha14 ou juda15 de alguém.
Manter laços, ou ser capaz de contatar, mesmo que por vários in-
termediários, a pessoa necessária em cada caso, é «ser sociável» e
implica um investimento na sociabilidade, pelos convites, ofertas e
tempos livres em comum.  Neste contexto inserem-se, por exem-
plo, as atividades cerimoniais em que se constituem e reafirmam as
relações socais, e as associações informais pelas quais as mulheres
de Bissau  obtêm vantagens econômicas e sociais que lhes permi-
tem fazer face à precariedade das suas condições de vida. Esta
constatação permite pensar que o fenômeno da informalidade ca-
racteriza essencialmente o processo de reutilização e re-significa-
ção de elementos diversos e plurais, de forma inovadora, criando
fenômenos, procedimentos e praticas atípicas, fluidas, ambíguas,
plurais e multi–referenciais, elaborando neste processo uma “cultu-
ra do informal” que poderá em parte contribuir para o desenvolvi-
mento socio-econômico sustentável, endógeno e autônomo da Guiné-
Bissau.  

Notas
1          Além da área continental integram ainda o  país,  algumas dezenas de ilhas

do arquipélago dos Bijagós.
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2       “Cultural brokers” é um termo utilizado em antropologia para designar o papel
dos  mediadores entre diferentes níveis e grupos sociais  que, geralmente,  se
situam  nas fronteiras e margens dos grupos em questão, e cuja acção é
importante para a mudança social.

 3         Bibiana Vaz, uma mulher luso-africana que dirigiu uma extensa rede comercial
entre a Gâmbia e a Serra Leoa, entre 1670 e 1680,  manteve cativo o comandante
do Cacheu durante quatorze  meses (BROOKS, 1987: 294).

 4       A África Ocidental é conhecida como uma área de intenso envolvimento das
mulheres no comércio (SHELDON, 1996:7 ; BROOKS, 1976, 1987, 1990,
1993).

 5         A  introdução do sistema econômico colonial de monocultura para exportação,
em que os preços dos produtos eram fixados pela administração colonial, e a
implantação do sistema de impostos provocaram a desintegração da economia
pré-colonial, mantendo, no entanto, inalterado o sistema de produção agrícola
familiar.

 6         Banco Internacional Para a Reconstrução e Desenvolvimento, vulgarmente
denominado Banco Mundial.

 7         Mandjuandade é a denominação, em crioulo, das classes de idade e ainda das
associações urbanas, multifuncionais, com fins cerimoniais

8           A  tina ou  tambor de água é um instrumento de percussão que consiste num
recipiente (antigamente um bidão ou barril cortado a meio), onde é introduzida
água e uma cabaça semiesférica. O músico bate com as duas mãos,
alternadamente  fechadas e abertas, por cima da cabaça produzindo um som
ritmado.

 9         As palmas são pares de tábuas que são  tocadas percutidas uma contra a
outra.

10       Sistema de poupança e crédito mutualista rotativo.

 11       Contentor para transporte de peixe, geralmente velhas arcas frigoríficas sem
motor onde o peixe é conservado com gelo.

12    No recenseamento de 1991, as práticas religiosas da população foram
classificadas como: animistas, cristãs e muçulmanas. Esta diversidade religiosa
é resultado da coexistência das religiões tradicionais locais, ditas animistas e
das religiões trazidas, sucessivamente, pelas migrações de populações
africanas de confissão muçulmana e pela colonização europeia cristã. A
persistência do universo religioso tradicional permeia as outras duas religiões,
de tal modo que nos parece mais correto falar de práticas religiosas tradicionais
locais ou  práticas religiosas islamizadas e cristianizadas.
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 13     Segundo alguns estudiosos, são estas associações que concorrem para a
monetarização e inflação dos encargos cerimoniais (ODEYÉ-FINZI, 1985:
116-117).

 14      Relação particular estabelecida com intuito vantajoso baseado na família ou
amizade.

 15      Ajuda em crioulo.
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