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lntrodução 

Descrever e analisar uma experiência de cooperativa de produção agrícola 
na Guiné-Bissau-eis o objectivo destas páginas. Fazemo-lo com o fim de 
recolher e difundir os ensinamentos contidos nessa experiência, embora saiba-
mos de antemão que não se trata de a propor como t:modelo» a intitar. 't ver-
dado que estamos perante um caso cujos resultados têm sido extremamente 
positivos. seja no que diz respeito ao aumento da produção-duas colheitas 
anuais de arroz-. seja no interessante processo de mobilização popular. 
Todavia seria errado generalizaT conclusões ou pretender transpor fórmulas 

concretas. Exactamente o grande valor do trabaJho em curso na aldeia de 
Contuboel está no seu enraizamento nas condições locais e na adaptação a 
uma determinada realidade social. 
Não esquecemos porém que ao aprofundarmos uma experiência bem 

concreta, nos seus limites e nas suas conquistas, aprendemos lições cujo alcance 
ultrapassa de longe o caso particular. Daí a nossa intenção de olhar os factos 
e reflectir os processos, para que muitos outros possam aproveitar dessas 
mesmas lições. 
A oportunidade desta reflexão será tanto maior quanto o problema do 

cooperativismo agrícola continua a ser uma questão 'fundamental no mundo 
rural dos nossos dias e particulannetlte nas sociedades camponesas do conti-
nente africano. Numerosos países de África, atravessados por profundas trans-
fomlaÇÕCS sociais, lutando pela independência económica e por um~~: libertação 
das forças produtivas. depositam grandes esperança.s na via das cooperativas 
de produção para o desenvolvimento da agricultura. 

'é: o caso da Guiné-Bissau.  A actual orientação politica do PAIGC pros-
segue. neste campo. uma directriz que vem do tempo da luta. No seu estilo 
caracteristico, vivo e improvisado. Amílcar Cabral dizia, em 1969. aos quadros 

do Partido: 
«Temos que pôr claro na nossa cabeça. no quadro da nossa luta, qual 

é o aspecto principal da nossa resistência económica. No caso concreto da 
nossa terra, todos vocês sabem já, é a agricultura, não temos mais nada na 
nossa terra. t agricultura hoje. agricultura amanhã e  ainda agricultura talvez 
mais tarde. Desde já temos que fazer o máximo de esforço para avançarmos 
com a nossa agricultura, elevando a consciência politica dos nossos camaradas 

agricultores. dos nossos patrícios lavradores, moStrando-lhes que o caminho 
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da agricultura é  o primeiro caminho para o sucesso e para o avanço do nosso 

povo, desde já. Mas também é o caminho que pode abrir ao nosso povo a 

oportunidade para desenvolver a indústria amanhã, para criar uma situação de 

vida mais elevada, mas temos em primeiro lugar que tirar o rendimento devido 

da nossa agricultura, que até boje é uma agricultura atrasada no meio da nossa 

vida africana, agricultura simplesmente de subsistência, cada um produz 

aquilo que é necessário para a sua família comer, agricultura sem poupança 

nenhuma, sem se poder guardaT para amanhã, às vezes mesmo nem guardar 

o  necessário para  as sementeiras. E no quadro colonial a agricultura pura· 

mente para a economia de troca, com os tugas, explorando eles o nosso povo. 

PrOOuzir mancarra, colher coconote, cera, mel, para trocar com os tugas ou 

\ender o arroz da sua produção e é tudo. Come-se o dinheiro e todos os anos 
filhos da nossa terra, lavradores, em cada começo de ano estão na mesma 

!.ituação de desgraça, não avançam nada. Esta é que é  a característica da nossa 

agricultura.» 

Perante esta situação, que medidas tomar? 

«Temos de estabelecer  a pouco e pouco toda uma maneira de resolver 

o problema dos pequenos agricultores da nossa terra amanhã, porque a nossa 

terra. pelo seu  atraso, nem verdadeiramente pequenos agricuJtores chega a ter 

na Guiné. Em Cabo Verde, o problema é diferente, porque os pequenos agri· 

cultores são muitos, não tanto como era de desejar, porque a maioria são ren-

deiros ou parceiros. O problema é fundamentalmente de levar as pessoas a 

trabalharem juntas nessas condições. Na Guiné a pouco e pouco temos de ser 

capazes de criar cooperativas, aumentando em primeiro lugar a cooperação 

entre famílias e procurando amanhã os melhores militantes para pegarem nas 

cooperativas em conjunto, para desenvolverem o sistema cooperativo que, 

quanto à nossa ideia, é  o caminho mais curto para desenvolvermos a nossa 
agricultura e  a  nossa economia dentro da nossa terra amanhã.» (Transcrição 

das intervenções orais gravadas de Amílcar Cabral no Seminário de Quadros 

do PAIGC em 1969). 

Que esta orientação continua a ser seguida, prova-o o Discurso sobre o 

Estado da Nação proferido pelo Presidente Luís Cabral em Majo de 1978 

perante a Assembleia Nacional Popular: «A Agricultura deve ter uma acção 

decisiva na vida das cooperativas que estamos a constituir. Acreditamos na 

importância do movimento cooperativista, mas também estamos cientes das 

dificuldades que ele enfrenta. As cooperativas não são coisas fáceis de  fazer. 

Em muitos países, passaram-se anos e anos para se chegar a um modelo que 

pudesse servir. Mas já temos algumas experiências de cooperatjvas, no quadro 
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dos nossos Combatentes da Liberdade da Pátria ou no quadro das iniciativas 

de compatriotas nossos vindos da França e  do Senegal.» Estas experiências 

r1 que se refere Luis Cabral representam já importantes passos em frente, seja 

no caso de antigos Combatentes das FARP (Forças Armadas Revolucionárias 

do Povo) que foram desmobiHzados c que agora se enquadram em cooperativas 
de produção, seja nas referidas iniciativas de grupos de antigos exilados e 
emigrantes (designadamente a Coopemtiva Domingos Ramos). 

Este esforço de desenvolvimento rural está sujeito a critérios politicas que 

progressivamente se têm vindo a clarificar e que se podem resumir em dois 

princípios: garantir prioritariamente a segurança alimentar da população e 

confiar sobretudo  na mobilização das massas camponesas. 

O primeiro princípio tem uma importância que pode passar despercebida. 

Seria fácil, num  país como a Guiné-Bissau tão dependente da importação de 

produtos estrangeiros, cair-se na tentação de seguir uma política agrária essen-

cialmente virada para a exportação, dando prioridade às culturas que, sendo 

vendidas ao estrangeiro, pudessem equilibrar a balança comercial. O resultado 

poderia ser o de agravar uma situação de dependência, condicionand o  a pro-

dução interna às exigências do mercado externo. Pelo contrário, ao afirmar-se 

o  critério de dar prioridade à segurança alimentar da população, a produção 

agrícola passa a estar, antes de mais, condicionada pelas necessidades popu-

lares e toda a economia fica assim centrada nas próprias realidades inter-

nas do pal.s. Isto não exclui evidentemente que também se incremente a produ-

ção agrícola destinada à exportação e ao abastecimento da indústria local, 

objectivo aliás que é expressamente referido mas colocado em segundo lugar. 

O outro princípio diz respeito à confiança na mobilização das massas 

camponesas. Na origem desta insistência poderão estar as düiculdades surgidas 

nos projectos agrícolas directamente dependentes do Comissariado de Estado 

da Agricultura. Com efeito. as Granjas do Estado existentes nas diversas 

Regiões da Guiné-Bissau enfrentam pesadas deficiências de gestão e os seus 

resultados parecem ser pouco encorajadores. No mesmo discurso Luís Cabral 

dava um exemplo sugestivo: «A Agricultura fez em Pitcbe uma experiência 

de milho cm 17 hectares. Mas, pergunto: se em vez de fazermos esta expe-

riência naquela extensão, directamente organizada pelo Comissariado da Agri-

cultura, não seria melhor mobilizar os camponeses para participarem nesta 

acção de produção de milho?». Tudo indica portanto que a orientação funda-

mental será a de uma poütica centrada na mobilização dos camponeses e no 

apoio técnico a essa acção de base. 



6

~ na linha desta politica que se situa a cooperativa de produção agrícola 
em Contuboel, cujo relato fazemos de seguida. 
Aí se põe em prática a directiva apontada pelo m Congresso do PAIGC: 

«Não há desenvolvimento sem vontade politica e fim1e determinação de 
transformar as nossas realidades. Por isso a pedra angular da nossa estratégia 
de desenvolvimento consiste na acção política do Partido que permita mobi-
hza.r todas as camadas sociais, ocupar cada metro de terreno cultivável, exigir 
o máximo de cada quadro, integrar todo o país num vasto esforço de recons-
lrução nacional, para produzir mais e melhor ( ... ) Um dos princípios essen-
ciais do nosso Partido foi sempre o da confiança nas massas. Foi com base 
nele que fizemos a luta armada de libertação nacional. É com base nele que 
damos passos seguros nesta nova fase de independência politica conquistada e 
do reconstrução nacional.>> 
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Contuboel -Uma cooperativa agrícola na Guiné~ Bissau 

Naqueles dias em Contuboel havia falta de arroz, alimento base para 
toda a população guineense. Nos Armazéns do Povo da aldeia, muita gente 
fazia bicha para conseguir comprar uma porção. Era a estação seca e as 
reservas da anterior colheita estavam a esgotar-se. Mas eis que um grupo de 
homens e mulheres, membros de uma dúzia de familias, entra na aldeia dan-
çando e cantando, até chegarem junto à bicha da loja. Nas suas cabeças trans-
portavam as tradicionais cabaças cortadas ao meio que lhes servem de reci-
pientes para tantos produtos quotidianos. E dentro havia arroz acabado de 
debulhar. Não havia memória de uma colheita de arroz em plena estação seca. 
O povo ficou espantado, os mais reticentes renderam-se à evidência, os que 
tinham desistido certamente se arrependeram naquele momento. Aquilo que 
presenciavam poderia vir a transformar o seu modo de vida no futuro. 
Que se passou em Contubocl? 

Fomos ver com os nossos oU1os. no fim de urna longa viagem em Land-
-Rover, saindo de Bissau pela estrada de Mansoa, passando por Mansabá e 
Bafatá. Bafatá é  a segunda cidade do país, implantada na bela margem do 
Gcba, o maior rio da Guiné-Bissau. Estamos na terra dos fulas, uma das 
maiores etnias, predominantemente muçulmana, com um tipo de sociedade 
bem característica que se aproxima do semi-feudalismo, com o régulo no topo 
da hierarquia social e uma notável estratificação de classes (autoridades reli-
giosas, comerciantes, artesãos, servos ... ). 
As tabancas (aldeias) que atravessávamos denotavam uma boa organiza-

ção do espaço, as moranças (conjuntos da habitação familiar) distribuíam-se 
ordenadamente, separadas entre si por paliçadas de cana. Nas zonas de con-
vivência junto à estrada ou cm frente das lojas, viam·se muitos homens 
ociosos, pois o grosso do trabalho recai sobre as mulheres:  são elas que asse-
guram as tarefas domésticas. além de garantirem todo o processo da cultura 
do arroz c dos legumes. Entre os homens há alguns artesãos c artistas (cestei-
ros, alfaiates, tocadores ... ), mas na sua maior parte são pastores e criadores 
de gado. embora também se dediquem ao trabalho agrícola nas culturas da 
mancarra (amendoim), do milho, da mandioca. 
Fomos acompanhados por um técnico do Comissariado de Estado da 

Agricultura, um engenheiro-agrónomo responsável pelo DEPA-Departa-
mento de Experimentação e Produç."io de Arroz. O DEPA arrancou em 1977 
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com duas experiências em pontos muito diferentes do pais. Um dos Centros 
está instalado em Catió, no sudoeste da Guiné-Bissau, região de Balantas, 

onde a cultura do arroz se faz nas terras do litoral invadidas pelas marés. 
Aí os Balantas, utilizando comprovadas técnicas ancestrais, constroem na 
maré-baixa um hábil sistema de diques que impede a subida da água do mar. 
Como a terra fica salgada, é preciso esperar pelas chuvas que eliminam pro-

gressivamente a salinidade c irrigam os arrozais. O outro Centro do DEPA 
está próximo da tabanca de Contubocl, região de água doce, onde também 
a:-chuvas são o principal elemento de irrigação, não obstante a proximidade 
do Rio Geba, de cujas águas já Amílcar Cabral dizia serem uma grande 
riq ueza que se estava a desperdiçar. 

O novo arrozal 

Contuboel fica a cerca de 20 km ao norte de Bafa tá, relativamente próximo 
da fronteira com o Senegal, país para onde se deslocam numerosos grupos de 
jovens em regime de trabalho temporário-3 ou 4 meses-para a apanha 
da mancarra. 

À chegada, a primeira coisa que nos fizeram ver foi um campo de arroz 
(bolanha) cultivado segundo os métodos tradicionais. Logo nos demos conta 
da má distribuição das plantas, aqui rarefeitas, ali demasiado concentradas, 
e do carácter rudimentar do sistema de captação da água das chuvas: umas 
pequenas covas na terra e uns canais irregulares. A produção módia destes 
arrozais anda à volta dos 600 ou 700 kg de arroz por hectare cultivado. 
A seguir atingimos a grande bolanha criada pelo DEPA e por um grupo 

de famílias da tabanca. Quando os técnicos do Comissariado da Agricultura 
aqui chegaram, mais de duas centenas de familias se interessaram inicialmente 
pela sua proposta de cultivar o arroz em novos moldes, aproveitando as águas 
do Geba e recorrendo a  meios que pemlitissem aumentar a produtividade da 
terra. Mas na sua esmagadora maioria, quando perceberam que se tratava de 
ir para o campo na época seca,  olharam com cepticismo para o projecto e 
foram desistindo pouco a pouco. Apenas 12 fanúlias persistiram até ao fim, 
apesar de se verem ridicularizadas pela restante população que as ia pre· 
vcnindo contra o risco de ficarem loucos, com  o «Cérebro preto», por irem 
ttabalhar ao sol e sem chuva! 

O apoio técnico fornecido a esta experiência desdobrou-se em diversos 
aspectos que acompanhavam todo o ciclo produtivo do arroz: preparação dos 
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terrenos, instalação de viveiros, ordenamento da plantação, escolha dos adu-

bos, sistema de irrigação, debulha mecânica, annazenamento ... 

Ao longe via-se um catcrpilar procedendo ao arranque de algumas árvores 

e  a pequenas operações de terraplanagem no meio de uma extensa planície. 

Mais perto da estrada encontravam-se os canteiros em rectângulo, contor-

nados por canais, onde eram experimentadas as diferentes variedades de arroz, 

desde as espécies de ciclo curto (90 dias) às de ciclo mais longo (4-5 meses), 

umas semeadas com fertilizantes, outras sem adubo. Uma vez seleccionadas 

as melhores variedades e as mais adaptadas às condições locais, são elas repro-

duzidas em quantidade e fornecidas como sementes aos camponeses da tabanca. 

Colocava-se então um dos maiores problemas deste processo: como orga-

nizar o trabalho produtivo na bolanha? Limitar-se a apoiar a antiga estrutura 

familiar da produção, continuando cada famllia a cultivar separadamente o 

seu arrozal? Ou avançar rapidamente para um sistema de cooperativa, colec-

tivizando desde logo  a exploração da terra (que, aliás, pertence ao Estado) 

e os instrumentos de produção? 

Viveiros para experimentação e selecção de sementes 
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A dimensão familiar da produção 

Tocamos aqui uma das questões nevrálgicas da política agrária em Ãfrica 

(e não só), questão onde se joga o próprio futuro das sociedades camponesas. 

Por um lado, a dimensão familiar da produção está profundamente arreigada 

nos hábitos das populações, mesmo quando existem interessantes formas de 

colabomção inter-farniliar nas tarefas agrícolas. Por outro lado, a fraqueza 

da famllia camponesa enquanto unidade produtiva toma-a incapaz de obter 

os meios financeiros e técnicos indispensáveis ao desenvolvimento. A explo-

ração colectiva da terra e  o alargamento da dimensão da unidade produtiva 

tomam-se assim condições necessárias para o progresso, até porque permitem 

transformar as relações entre os indivíduos e os grupos, estabelecendo um sis· 

tema de ampla colaboração onde todos se situam cm pé de igualdade. Todavia 
as experiências de colectivização forçada ou prematura têm-se revelado inefi-

cazes e prejudiciais. Os resultados só serlo positivos quando os camponeses 

avançam para fomms de propriedade cooperativa ou outras fom1as de pro-
priedade colectiva de maneira consciente e deliberada, indo ao encontro de 

necessidades efectivamente sentidas, com uma margem de segurança real. 

Cuidadosamente atentos a esta problemática. os técnicos do DEPA pro· 
puseram em Contuboel uma solução que se manifestou como a mais adequada 

às circunstâncias concretas. A bolanha comum cultivada pelas famílias que 

aderiram ao projecto está dividida em talhões que se estendem transversalmente 

entre a estrada e  o Geba c cada família trabalha autonomamente um talhão. 

Será porventura uma forma de transição mas que, de momento, tem a grande 

vantngem de conciJiar os bencffcios do apoio técnico colectivo e  a estrutura 

social da produção a nível familiar. 

Cada família dispõe assim de uma área com um pouco menos de meio 
hectare e quando atravessámos a estrada para vemtos os talhões da nova 

bolanha facilmente nos apercebemos da qualidade do sistema de plantação: 

o ordenamento e  a distribuição das plantas eram incomparavelmente melhores 

que os da primeira bolanha que nos mostraram. Pelos regos e canais circulava 

água em abundância e não era água das chuvas, das quais já não se está 

dependente. A irrigação vinha das águas do Geba, graças a potentes moto-

bombas que as elevavam até ao nível da bolanha, já que o rio escavara um 

estreito vale a um nível inferior ao da planície. Por isso mesmo foi possível 

produzir arroz em duas colheitas anuais, uma na estação seca, outra na estação 

das chuvas. E os que foram trabalhar para o campo na época seca não ficaram 
loucos, nem o sol lhes queimou o cérebro ... 
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Uma das motobombns no Rio Geba 

Além de irrigado. o arrozal roi fertilizado com adubos. O regente agrícola 

que vive na própria tabanca contou-nos que estavam  a utilizar um adubo à 

base de algas recolhidas no Rio Gcba, aproveitando uma técnica que peritos 

chineses tinham introduzido no Senegal. com resultados encorajadores. 
O que é admirável é que o recurso a este conjunto de meios relativamente 

simples e pouco dispendiosos permite aumentar espectacularmente a produti· 

vidade. Enquanto uma bolanha tradicional. como vimos, produz 600 ou 700 kg 
de arroz por hectare. aqui atingem-se as 4 toneladas por hectare, ou seja 

6 vezes mais e duas vezes por ano! 

A mecanização agrícola 

Quando nos referimos à relativa simplicidade dos meios técnicos utiliza-

dos, sabemos qtte isso tem a  ver com o complexo problema da mecanização 
agrícola. Também nesse domínio se está a avançar cautelosamente em Contu· 

bocl, na medida em que,  no trabalho com os camponeses, o esforço está 

prioritariamente virado paro introduzir a tracção animal. Efectivamente na 
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Guiné-Bissau só raramente se aproveita a força dos animais para as tarefas 
de produção e de transporte. Ora esta região tem gado abundante e seria 
imperdoável não explorar esse potencial com vista a aliviar  o trabalho dos 
camponeses e aumentar a produtividade agrícola. Por isso mesmo o DEPA 
destacou para Contuboel um técnico especializado nessa matéria, o qual pro-
cura dinamizar a utilização da tracção animal, à semelhança de outros projec-
tos análogos que estão em curso no leste do país, designadamente na região 
de Fá-Mandinga. 
Assim, os camponeses cultivam o arroz sem recorrerem ainda à mecani-

zação. A única máquina usada colectivamente é uma pequena debulhadora 
de pedal, instalada num recinto cimentado à entrada da tabanca. 

A debulha do arroz 

'é. verdade que o DEPA dispõe no local de outras máquinas incluindo, 
como já vimos, um caterpilar. Aliás, no final da nossa visita, havíamos de 
encontrar uma espécie de grande eira bem pavimentada, que era nem mais 
nem menos do que uma pista de helicópteros ali construída em tempos pelo 
exército colonial português, e onde agora estavam diversas máquinas agrícolas 
:Unda por utilizar-um tractor com arado, uma debulhadora e ensacadora 

lO 
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automática, etc. Talvez na sua maior parte estas máquinas eram de fabrico 

holandês e  a sua aquisição foi financiada pelas instituições que auxiliaram o 
lançamento do DEPA, concretamente a FAO e  a agência americana USAID. 

Uma das máquinas tinha uma configuração gigantesca que lhe era dada por 
um enorme braço mecânico; teoricamente servia para alisar ou nivelar os 

terrenos; mas o agrónomo que nos acompanhava falou-nos da sua inutilidade 
e do total despropósito daquela presença incómoda. 

Isto leva-nos a reflectir sobre a questão das transferências tecnológicas 

levadas a efeito pelos centros capitalistas para os países dependentes. Muitas 

vezes. por detrás dos beneméritos <<auxílios» ao Terceiro Mundo está a von-

tade mal disfarçada de transpor modelos de produção e de consumo cuja 

di(usão só vem beneficiar os países ricos. Nestas condições, o pscudo-desen-
volviroento é apenas a manutenção, quando não o agravamento, da dependên-
cia. Chega-se mesmo frequentemente a situações ridicuJas, como esta, em que 
0 carácter sofisticado do equipamento fornecido não só o toma dispendioso 
como ainda perfeitamente inútil. É evidente que o desenvolvimento agrícola 
necessita de inovação tecnológica e  o caso de Contuboel bem o demonstra 
com os exemplos da motobomba e da debulhadora de pedal, instrumentos de 
fácil manipulação pelos camponeses. ~ evidente ainda que este processo é 
dinâmico exigindo avanços sucessivos. Mas não é menos verdade que o pro-
gresso técnico deve fundamentalmente basear-se no aprovcilamente integral 
dos recursos locais e nas potencialidades do seu próprio desCllvolvimento. 
E aí a con[iança na criatividade popular determina uma atitude polít.ica não 
apenas justa mas também verdadeiramente eficaz. 
As máquinas a que nos referimos encontravam-se na proximidade da 

sede do Departamento de Experimentação e Produção de Arroz instalada em 
plena tabanca de Contuboel, num antigo edifício onde habitam os técnicos do 
Comissariado de Estado da Agricultura. ou seja o regente agrlcola. o rcspon-
~ável pelo tmbalho directo com a população, o encarregado do programa de 
tracção animal e outros ainda. Na casa há uma ampla sala de convívio com 
uma pequena biblioteca e uma dependência lateral serve provisoriamente de 
armazém para o arroz que aJi é ensacado, ainda antes do descasque, enquanto 
não termina a construção de outros grandes armazéns, cujas obras estão adian-
!adas. situados mais ou menos a meio cantinho entre a bolanha c  a tabanca. 
O conjunto dos técnicos coordena a actividade de, aproximadamente, 

40 trabalhadores ass.'llariados, dependentes do Comissariado da Agricultura, 
os quais asseguram as tarefas produtivas no âmbito do DEPA. Com efeito, 
independentemente dos arrozais cultivados pelas familias da tabanca, o DEPA 

11 
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tem a sua bolanha onde se integram os viveiros e os terrenos para a reprodução 
de sementes. Em 1977 explorava directamente 3 hectares, em 1978 tinha já 

aumentado para 75 e prevê-se que em 1979 se chegue aos 100 hectares. 
Foi na própria sede do DEPA que participamos numa reunião com os 

«homens gmndes» da tabanca. Eram algumas dezenas, falavam em língua fula 
quo um intérprete traduzia para crioulo. O seu primeiro porta-voz foi um 
venerável velho, «sacerdote» muçulmano, mas muitos outros tomaram a pala-
vra, encorajados pelo estilo informal da reunião e pela insistência do enge-
nheiro-agrónomo em que dissessem não só o que estava bem como o que 
corria mal. Como estávamos presentes, recapitularam a história do trabalho 
que ali arrancou desde o inicio da bolanba e os primeiros passos da mobili· 

zação popular. 

Os • homens grandes !I na Sede do DEP A 

Segundo diziam. havia fome na região pois as chuvas foram escassas e 
em quase todas as bolanhas o arroz secou por falta de irrigação (em 1977 cho-
veu só metade do normal). O mesmo aconteceu com os outros cereais. Só na 
tabanca de Contuboel não faltava o arroz. Nunca os colonialistas portugueses 
tinham feito alguma coisa por eles, mas agora estavam agradecidos ao PAIGC 
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que lhes havia proporcionado os meios para promoverem o seu próprio desen· 

volvimento. Referem-nos as dúvidas iniciais e  o descrédito colectivo quanto 

aos possíveis resultados da experiência. Descrevem-nos a persistência das 

12 primeiias familias, o seu trabalho de desbravar  o terreno, de preparar os 
\iveiros, de lavrar a bolanba e de a dividir em parcelas, salientando que o 

trabalho era feito colectivamente, sem discussões, antes com boa colaboração 

entre todos, o que devia «servir de exemplo a todos os camponeses da Guiné-

-Bissau>>. 

Falam-nos do entusiasmo suscitado pelo êxito da primeira colheita na 

estação seca e do grande número de famílias-170-que agora querem 
aderir à cooperativa. Aliás os números são elucidativos: 

Progressão da quantidade de hectares cultivados c do número de 
famílias na bolanha de Contuboel cm 1977·1978. 

Estação seca . 

Estação das chuvas . 

Estação seca . 

6 hectares . 

38 hectares .. 

75 hectares .. 

12 famílias 
108 famílias 

150 famílias 

Estes dados quantitativos demonstram com evidência uma realidade: 

a mobilização dos camponeses não se faz com base numa qualquer «mentaJi. 

zação» abstracta, mas tem de partir da experimentação eficaz e convincente. 

Ao  contrário do homem da cidade que dispõe de outras defesas e de maior 

protecção social, o camponês não pode arriscar inovações ousadas em que 

Lque cm perigo a sua própria sobrevivência. Daí a sua natural resistência às 

transformações de futuro incerto e, inversamente. a sua adesão às iniciativas 

c.ujos resultados já foram comprovados. A ausência desta perspectiva explicará 

porventura muitos erros cometidos nas tentativas de mobilização das massas 

camponesas. 
Se em Contubocl o número de famílias empenhadas no projecto do DEPA 

aumentou tão espectaculam1ente foi porque a prova concreta dos factos venceu 

resistências, hábitos c hesitações. Mesmo assim, porém. cada família agia 

cautelosamente c nunca destacava todos os seus membros activos para a ex!»' 

riência da nova bolanha. Um dos «homens grandes» conlava, na reunião, que 

a sua família englobava 60 pessoas (notar que se trata da graode família, de 

tJpo patriarcal c em regime de poligamia, integrando diversas gerações e vários 

graus do parentesco), das quais só 10 iam trabalhar na bolanba onde dispu-

nham de 5 parcelas, enquanto as restantes se dedicam a culturas diferenciadas: 

mancarra, milho, feijão, tomate ... Um outro tinha urna familia de 25 mem· 

bras («incluindo as crianças que não traba1bam mas comem ... »), mas só 
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6 entre os adultos iam cultivar as 2 parcelas do arrozal  que  lhes estavam 

confiadas. Verificamos assim uma atitude de evidente prudência, pela diver-

s.ificação das tarefas produtivas no interior de uma mesma família, prevenindo 
o eventual fracasso de um qualquer ramo da cultura agrícola. 

Mas a grande inovação operada nos hábitos tradicionais, com o  inicio do 

programa do DEPA, está no facio de o trabalho da bolanha passar a ser 

repartido entre homens e mulheres. Até al, como vimos, só as mulheres cuida-
vam da cultura do arroz, mas agora acabou essa discriminação e os homens 

da tabanca também trabalham intensamente na bolanha. Verdadeiramente, a 

alteração das condições materiais provoca importantes modificações ao nível 
das relações sociais. 

O necessário apoio técnico 

Chamou-nos a atenção a  insistência dos «homens grandes» na necessidade 
de incrementar o apoio t6cnico ao seu trabalho. Referiram por diversas vezes 

o  desejo de criar condições para que fosse aliviado o peso das tarefas manuais, 

O regente agrfcola mostra-nos os novos Armazéns cm construção 
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assim como para superar as incertezas do clima  e das chuvas. Pediam expres-

samente maior auxilio para o transporte do arroz e diziam que os técnicos 
do DEPA em Contuboel precisavam de maior apoio tanto do Governo cen-

tral como da população da área. 

Semelhante insistência prende-se novamente com o problema, já atrás 

aludido, da dinâmica criada pela inovação tecnológica, uma vez que qualquer 
experiência mesmo modesta, quando resulta, desencadeia a aspiração por um 
novo progresso. Nesse sentido, evidentemente, há um longo caminho a per-

correr, mas os passos que estão a ser dados são significativos, quer nos aspec-
tos de tracção animal  e mecanização, quer nos estudos em curso relativos à 
selecção das sementes (só ao fim de 3 anos de experiências a selecção fica 

ultimada), aos adubos e fertilizantes (aquela terra tem sobretudo carências de 

fósforo  e azoto) e aos ensaios para utilização de insecticidas e  herbicidas. 

Aliás, escrevendo com grande lucidez, o engenheiro·agrónomo responsá· 

vel pelo DEPA publicou em «0 Militante», revista ~ensal do PAIGC, um 
interessante artigo de que vale  a pena transcrever esta passagem: 

«Toma·se indispensável que o camponês verifique que o resultado da 

cooperação se traduz por um aumento real do volume da produção e por uma 

melhoria das condições de vida. Para isso, na actual fase, torna·se necessário: 

1) 1\-felhorar as técnicas agrícolas, com a utilização de sementes 

seleccionadas de alto rendimento; utilização intensiva do terreno com aplicação 

de fertilizantes naturais e artificiais para possibilitar a realização de várias 

colheitas por ano; aumento da área de cultura; Juta contra os parasitas e 

doenças; vulgarização de instrumentos de tracção animal. 

2) Aumenta-r os meios de produ~ão, como sejam a terra, os adubos, 

os animais e instrumentos de tracção animal, as obras de melhoramento do 

terreno, como sejam a construção de canais de rega c drenagem (eliminação 

do excesso de água). 

3) Aplicar um bom sistema de gestão, quer dizer, encontrar os melho. 

res meios de planificar, dirigir e organizar o trabalho. Encontrar formas para 

a cooperativa acumular fundos para os seus investimentos. Estudar, numa 

segunda fase, a relação entre a propriedade colectiva e  a área para a explora· 

ção individual de cada membro.>> (O Militante, n.o 2, Agosto 1977, pág. 40). 

Voltando de novo à reunião havida na sede do DEPA, os camponeses 

ali presentes exprimiram ainda o desejo de que fossem aumentadas as áreas 
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das parcelas familiares, dada a insuficiência da sua actual dimensão (entre 0,3 

e 0,5 hectare). Não admira que esta necessidade seja sentida, se atendermos 

à estimativa segunda a qual  o consumo médio de arroz na Guiné-Bissau anda 

à volta de 100 kg por habitante e por ano! Mais ainda, os «homens grandes» 

consideravam indispensável alargar a experiência de Contuboel às tabancas 

vizinhas e nesta aspiração não haveria apenas um motivo altruísta ou de soli-

dariedade para que outros beneficiassem daquelas vantagens, como também 

uma compreensível razão de salvaguarda dos interesses pessoais: é que para 

aquele povo a hospitalidade é uma coisa sagrada, e sabendo-se nos arredores 

da abundância de arroz em Contuboel, numerosos amigos e vizinhos vinham 

visitar as fanúlias da tabanca, as quais repartiam com eles o arroz. ~ um 

pequeno inconveniente, próprio de quem possui o que falta aos outros ... Mas 

é também a lição da prática de partilha. 

Já depois  desta nossa conversa, o crescimento do DEPA permitiu alargar 

a bolanha a famílias de outras ta bancas próximas, a começar pela de Saucunda, 

cumprindo-se assim o desejo dos camponeses de Contubocl. 

A organização dos camponeses 

O carácter progressivo desta experiência de cooperativa agrícola leva-nos 
a pensar nos problemas da sua evolução e nas perspectivas que estão abertas 
para o seu futuro. Efectivamente os técnicos do DEPA defendem claramente 
o princípio de que a  sua actuação deve ir diminuindo de intensidade, com 
um duplo objectivo: por um lado, transferir progressivamente para os próprios 
camponeses as responsabilidades de gestão que ainda recaem sobre os técnicos; 
por outro, dar a estes maior liberdade para outras tarefas, permitindo-lhes 
nomeadamente uma crescente mobiTidade em ordem ao apoio a novas expe· 
riências que se venham a iniciar noutros locais. 

Mas a questão fundamental é obviamente a da capacidade de auto-orga-
nização dos camponeses no sentido de assumirem a  direcção da sua coopera-
uva. Os passos que estão a ser dados nesta direcção consistem na criação de 

Comissões de Camponeses onde se agrupam os conjuntos de familias que 
exploram aproximadamente 20 hectares de terra. Porquê 20 hoctares? Porque 

é a esta área que corresponde a capacidade de irrigação de cada motobomba. 
A ideia é pois a de congregar as familias em tomo dos instrumentos de pro· 
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dução, com relevo neste caso para o instrumento que possibilita a rega 

enquanto factor decisivo daquele processo. Cada Comissão de Camponeses 

tem assim a responsabilidade pela gestão de 20 hectares de terreno, equiva-

lentes mais ou menos a 40 parcelas, com a respectiva motobomba, tendo a seu 

cargo o que diz respeito a sementes e adubos, bem como ao transporte, anna-

zenamento e comercialização do arroz. 

Para que este sistema possa resulta r, impõe-se um esforço global de capa-

citação dos camponeses para o desempenho das funções que lhes são exigidas, 

o que implica o  lançamento, já projectado, de um programa de alfabetização 

e de iniciação ao cálculo. Planificar a produção, organizar o trabalho, conta-

bilizar os custos, programar o annazenamento e  o consumo, prever  os inves-

timentos, enfim numerosas tarefas que a Comissão de Camponeses deve pro-

gressivamente assumir, a partir das exigências surgidas da prát.ica. Exacta· 

mente porque se trata de exigências sent.idas com base no próprio quotidiano, 
haverá condições para o bom resultado na aprendizagem da leitura, da escrita, 

das contas. 

Organizar o trabalho colectivo 
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Todavia são de prever dificuldades várias, a principal das quais será por· 

ventura a que reside na lógica tradicional da economia camponesa, em grande 

parte incompatível com os critérios de gestão de uma economia, digamos. pla-

nificada. Na verdade, o camponês que vive num regime próximo da economia 

de  subsistência, consome  directamente a parte mais importante da sua produ-

ção, comercializa uma outra parte q ue  ele vende ou troca a fim de obter 

outros produtos de  que necessita (tecidos, sabão, sal...) e, em muitos casos, os 

excedentes da produção são consumidos em cerimónias ou [estas. Está ausente 

destes hábitos a prática da acumulação de excedentes cm ordem a obter 

meios para a aquisição de novos instrumentos de produção e. em geral, para 

o crescimento da produção e da produtividade. Ora a gestão de uma coope-

rativa supõe precisamente um outro tipo de esquema mental  e de comporta-

mento prático, implicando as diversas funções que acima exemplificámos, 

corno sejam as de planificação, organização, contabilização, previsão ... , 

incluindo em qualquer hipótese a gestão dos excedentes para promover o 

desenvolvimento. A maneira como estas questões forem equacionadas e resol-

vidas terá wna forte influência na evolução das cooperativas de produção 

2grícola e no futuro das Comissões de Camponeses. 

Quanto a estas Comissões, na actual fase de arranque, a sua direcção é 

assegurada por camponeses que foram eleitos em reuniões, embora os seus 

nomes fossem em d iversos casos sugeridos pelos técnicos do DEPA. O cri-
tério fundamental para a sua composição é o de agrupar os que adquiriram 

maior prestígio através do seu trabalho, compensando assim a espontânea 

inclinação dos camponeses a manterem-se na dependência da hierarquia tra-

dicional. Ora justamente os chefes tradicionais não exercem trabalho prOOu-

tivo e a sobrevivência da sua autoridade alimenta uma estrutura social arcaica. 

Dai a importância do factor trabalho para o surgir de um novo tipo de «auto-

ridade», uma autoridade que já não é sacralizada nem se fundamenta em 

antigos sistemas de dominação. mas que parte de uma base de igualdade e 

que se impõe pela dedicação às tarefas produtivas e pela capacidade de direc-

ção revelada na prálic.1.. Por outras palavras, quem tem a hegemonia nas 

Comissões de Camponeses não Slio os régulos ruas os melhores trabalhadores. 
Entre estes há evidentemente alguns que gozam de maior influência política e 

social, como é o caso de um camponês que trabalha na bolanha  de Cootuboel 

e que é deputado à Assembleia Nacional Popular, ou de outros que são Conse-
lheiros Regionais. Mas estas posições e  o prestígio a elas inerente não lhes dá 
qualquer situação de privilégio. 
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«A gora vivemos a nossa independência» 

· Assim compreenderemos as transfom1ações sociais que poderá desenca-
dear uma cooperativa agrícola deste género. Para além dos aspectos quantita-

tivos do aumento da produção, para além das perspectivas q ue se abrem quanto 

à organização do trabalho colectivo e  à gestão dos recursos comuns, o pro-

cesso em  curso teJil potencialidades para alterar profundamente a estrutura 

social existente, subvertendo as hierarquias tradicionais e criando uma dinâ-

mica assente em novos valores (o trabalho, a dedicação, a capacidade de 

direcção ... ). 

Neste potencial transformador está a promessa de uma sociedade nova. 

Mas aí  também reside  o grande risco de precipitar processos sem a  devida 

consistência ou de forçar as modificações económico-sociais sem atender à 

importância dos factores culturais. A atenção a esse risco constitui uma das 
principais garantias da experiência de Contuboel, como fica comprovado por 

~ta outra passagem do artigo já citado: 

«No nosso país, será possível formar cooperativas agrícolas de cam-

poneses? 
É possível, desde que se tenha em conta as experiências dos países irmãos, 

cm África, desde que se proceda a um estudo prévio das realidades das popu-

lações da área onde essa cooperativa vai ser implantada, desde que o camponês 

seja mobilizado e a sua participação seja livremente consentida, desde que 

~eja ele, camponês. a construir a sua cooperativa, desde que o processo não 

i'.vancc muito mais do que a consciência e  a possibilidade momentânea do 

camponês, desde que haja um aumento evidente nas produções obtidas e uma 

melhoria nas condições de vida do camponês. 

E  o nível cultural do camponês, não será factor que Jjmita a criação de 

cooperativas na Guiné-Bissau? 

O facto de haver na nossa terra uma esmagadora maioria de camponeses 

analfabetos não nos pode levar a dizer que a cooperação camponesa é irreali-

zável, de momento. 

O aspecto principal, não é o de aumentar o nível de conhecimentos do 
camponês para este "atingir" a cooperativa. É, antes pelo contrário, levar a 

cooperativa ao nlvel de conhecimento e preparação do camponês. É encontrar 

formas primárias de cooperação, que motivem o camponês e  o conduzam, 
através desse movimento, a elevar o seu nível de conhecimento e de prepa-

ração técnica para formas superiores de cooperação. É a cooperativa que deve 
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encontrar formas para se adaptar ao camponês e não deve ser o camponês a 
adaptar-se à cooperativa.» (0 Militante, art. cit.). 

Na correcção destes critérios políticos aqui expressos está certamente a 

explicação para o êxito que tem constituído a experiência da cooperativa de 
produção agrícola de ContuboeJ. 

Antes de nos despedirmos dos «homens grandes» da tabanca, na sede 

do DEPA, eles serviram-se de uma imagem para nos explicarem a nova situa-

ção que viviam: «Dantes, se quiséssemos ir para Baiatá, não podíamos passar 
porque havia uma árvore atravessada no caminho». Queriam assim significar 

os obstáculos dos tempos antigos, os tempos em que ((a terra estava fechada». 

E no final diziam-nos: cAgora vivemos a nossa independência.» 
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