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Resumo: Texto de parede com uma apresentação geral sobre o povo Bijagó da Guiné Bissau. 
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Os Bijagós vivem no arquipélago de mesmo nome na Guiné Bissau, em quase vinte ilhas 

regularmente habitadas e outras ocupadas somente durante o período das chuvas para o plantio 

do arroz. Ficaram conhecidos por terem resistido à penetração portuguesa em seus territórios e 

à dominação de outros povos africanos islamizados. 

Esse povo possui um processo particular de socialização no qual homens e mulheres passam por 

complexos ritos de passagem que são “estágios” organizados em faixas etárias. Até os sete anos, 

meninos e meninas vivenciam a mesma etapa e são denominados Néa. As etapas seguintes, no 



 

entanto, são especificas para cada gênero até atingirem o estágio Ocotó, compartilhado por 

homens e mulheres. 

Assim, entre os sete e doze anos, os meninos bijagós são denominados Cadene; até os dezessete, 

dezoito anos, os rapazes são chamados de Canhocam e, após essa idade, tem-se início a fase 

Cabaro. Nesse estágio, o jovem vive intensamente, podendo participar de danças, caçadas e 

festividades em todas as tabancas (aldeias) das diferentes ilhas do arquipélago. É nessa fase 

também que os rapazes realizam a mais conhecida dança bijagó: a Vaca Bruto, na qual os 

rapazes representam animais selvagens através de uma coreografia aprimorada que exige 

grande esforço físico.  

As alegrias e diversões do estágio Cabaro são substituídas pela exigência do recolhimento, dos 

inúmeros sofrimentos e provações da fase Camabi, que quer dizer coitado. Nesse período, o 

homem bijagó deve viver recluso para se dedicar ao aprendizado de todos os segredos do grupo. 

Ao final desse estágio que pode durar até sete anos, esses homens passam a ter papel relevante 

nas reuniões decisórias do grupo. 

E, finalmente, após essa fase considerada muito dura e difícil, o homem bijagó passa pela etapa 

do Caxucá, encerrando essa longa trajetória marcada por desafios no estágio Ocotó, quando 

homens e mulheres passam a dominar os conhecimentos mais secretos e importantes do grupo 

e são considerados anciãos. 

As cerimônias e festividades de cada estágio do ciclo da vida bijagó são celebradas utilizando 

um aparato material bastante particular. A vida no arquipélago aparece refletida nas produções 

artísticas através da recorrência de temáticas ligadas ao mundo aquático. Destacam-se 

máscaras com forma de cabeça de tubarão (Omã), de peixe-serra (Caíssi) bem como de tubarão-

martelo (Iatata), todas usadas tanto pelos Canhocam quanto pelos Cabaro. 

Nas mesmas cerimônias em que as máscaras são dançadas, bailarinos usam adereços variados 

sobre a cabeça, nos braços, nas pernas e nas costas. Os adornos de cabeça possuem geralmente 

forma de arco encimada por uma figura humana ou de um boi. No adereço de cabeça Utempa 

destaca-se uma figura antropomórfica central acompanhada por animais híbridos ou 

fantásticos, como serpentes e dragões. Assim como os adornos de cabeça, os adereços usados nas 

costas são muito variados, destacando-se aqueles constituídos por longas barbatanas de tubarão 

reproduzidas em madeira e pintadas com variadas cores. 

Em cerimônias específicas, como a do fanado, não raramente os iniciados empunham lanças 

esculpidas em madeira podendo variar de comprimento. Enquanto as dos homens apresentam 

duas partes, o cabo e a parte da lâmina, as moças usam lanças de madeira de uma peça só. 



 

Os diversos estágios e cerimônias iniciáticas vivenciados pelos bijagós são de grande 

importância na manutenção da coesão do grupo. É através dessas diferentes etapas de 

aprendizagem que ocorre a transmissão dos valores e conhecimentos da história e organização 

social desse povo. Em cada estágio, os bijagós passam a ter deveres e direitos, sempre 

respeitando e obedecendo aos mais velhos. Todos os indivíduos têm a oportunidade de 

atravessar as diversas fases e obter status, riqueza e poder, podendo, inclusive, integrar o 

Conselho dos Grandes. 

 

 


