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RESUMO

Esta dissertação realizou um estudo sobre o surgimento dos ‘Cultos a Carga na
dinâmica dos encontros e conflitos no contexto intercultural e colonial da Melanésia
e Papua Nova Guiné. Seus objetivos foram: 1) analisar o processo colonizatório e
seu impacto sobre a sociedade, cultura e religiões da Melanésia e Papua Nova
Guiné, enfatizando o efeito da ação missionária e 2) fazer uma aproximação e
leitura do desenvolvimento dos ‘Cultos a Carga’ a partir das relações históricas que
se sucedem ao encontro entre a ‘cultura ocidental’ e as ‘culturas tradicionais’.
Como recurso metodológico, conjugou conceitos como ‘negociação cultural’,
‘tradução cultural’, ‘transculturalidade’, ‘apropriação cultural’ e ‘sincretismo’,
realizando uma leitura que visou superar posturas binárias de reflexão, que veem a
‘sociedade ocidental’ e as ‘sociedades tradicionais’ como ‘totalidades fechadas’.
Com o processo de interpretação na composição da pesquisa, concluiu-se que a
situação colonial e a presença missionária instalou uma nova realidade de conflito e
constante ‘negociação cultural’. Os ‘Cultos a Carga’ foram vistos como expressões
desta nova realidade. A pesquisa mostrou que nesse processo de ‘negociação
cultural’ existem perdas, mas também existem ganhos para ambos os lados.

Palavras chave: Culto a Carga, Melanésia e Papua Nova Guiné, interculturalidade,
contexto colonial, negociação cultural.

ABSTRACT

The present dissertation accomplished a study about the emerging of the ‘Cargo
Cults’ in the dynamic of encounters and conflicts in Melanesia and Papua New
Guinea’s intercultural and colonial context. Its main aim was: 1) to analyse the
colonization process and its impact on Melanesia and Papua New Guinea’s society,
culture and religions, emphasising the missionary actions, e 2) to make an
approximation and reading of the ‘Cargo Cults’’ development through the historic
relations that follows the encounter between ‘occidental culture’ and ‘traditional
cultures’.
As methodological resource it conjugated the concepts of ‘cultural negotiation’,
‘cultural translation’, ‘transculturality’, ‘cultural appropriation’ and ‘syncretism’, making
a reading witch try to surpass the old binary’s approaches of reflections that looked
at the Western and Traditional societies as closed totalities.
From the interpretation process of the research’s composition, it was concluded that
the colonial circumstance and the missionaries’ presence brought about a new
reality, of conflict and constant cultural negotiation. ‘Cargo Cults’ were seen as
expression of that new reality. The research showed that in this cultural negotiation
process there are losses, but also earnings to both sides.

Keywords: Cargo Cut, Melanesia and Papua New Guinea, intercultural context,
colonial context, cultural negotiation,
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INTRODUÇÃO

1.

Motivações

As motivações que orientam a nossa pesquisa estão fundadas numa
experiência missionária que fiz em Papua Nova Guiné, entre janeiro de 2007 e julho
de 2008. Fui para este país sem saber muito a seu respeito. Sentia-me como os
antigos missionários indo para terras distantes e desconhecias, e acreditava estar
munido de bons propósitos. Disseram-me que eu seria acolhido numa casa da
minha ordem religiosa (a ‘Congregação do Verbo Divino’, também conhecida como
‘Sociedade do Verbo Divino - SVD’), que ficava na capital.
Chegando, quando o avião sobrevoava o território papua percebi que
se tratava de um país muito verde, não via cidade nem vilas, somente as avistei
pouco depois de anunciarem o pouso. Desembarquei no pequeno aeroporto de
Porto Moresbi e lá estavam dois missionários me aguardando. Chinelos, roupas
desbotadas, cabelos e barbas crescidas e sorrisos estampados. Depois das
calorosas boas vindas, partimos para nossa casa. Minha curiosidade começou aí.
Pelo caminho eu observava pessoas descalças e dentes vermelhos, coloridos de
buai, que é uma semente extraída de uma palmeira e é muito consumida pelos
nativos do país. Guardei minhas perguntas por hora, pois me perguntavam sobre
minha estadia na África, em Nairóbi, onde fui estudar Inglês em preparação para o
trabalho missionário na Papua Nova Guiné.
A casa, onde moravam onze seminaristas papuas e mais cinco
missionários (quatro padres e um irmão), fica situada numa região muito bonita e
retirada. Enquanto conduziam-me até o meu quarto, encontramos um homem, alto,
barbudo, descalço, roupas encardidas e ‘dentes vermelhos’. Sorrindo ele me
cumprimentou e colocou mais uma pitada de um pó branco na boca cheia de buai.
Esse pó era extraído de conchas do mar (e eles o chamam de kambag, em Tok
Pisin; uma das línguas oficiais do país, junto com o Inglês e o Motu), outra erva
também compõe a receita, é a daka, chamada bétel, em Português. Essa mistura,
que possui propriedades estimulantes, resulta num composto avermelhado que é
cuspido a todo o momento. Fiquei admirado e curioso com aquilo.
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Fiquei nessa casa na capital por seis semanas, tendo aulas de Tok
Psin. Os papuas são geralmente muito alegres e muito acolhedores. Ao me virem
fumar pela primeira vez, se aproximaram e deram risadas, pois muitos são fumantes
em Papua Nova Guiné, quase sempre usam o cigarro artesanal. Nessa roda de
seminaristas papuas e eu, partilhei meus cigarros com aqueles que também
fumavam e conversamos um longo tempo. Fiquei o próximo dia todo sem cigarros.
Pela tarde, um deles chegou até mim com cinco cigarros na mão e me entregou.
Depois dele os outros vieram, trazendo dois, três e até maços de cigarros. Esse
gesto deles me deixou intrigado. Recebi tudo com bom gosto. Nos dias seguintes,
partilhávamos os que conseguíamos comprar. Hoje eu entendo que logo de início eu
experimentava uma das mais fortes características da cultura melanésia, ‘a lógica da
retribuição’, da qual também discutiremos nesta dissertação.
Depois das seis semanas ali já podendo entender razoavelmente o Tok
Pisin, fui enviado para o norte do país, para a Província do Sepik Leste. Cheguei na
cidade litorânea de Wewak, onde permaneci na casa da ‘SVD’ por uma semana e
depois fui para as missões nas vilas ao longo do Rio Sepik, com base em Timbunke,
aonde chegávamos depois de dez horas de viagem, desde Wewak; três horas de
carro e sete horas pelo rio, de canoa a motor. Pelo alto custo da viagem, vínhamos
pouco à cidade. As vilas ao longo do Rio Sepik são pequenas, compondo-se de clãs
e tinham em média trezentas pessoas cada. Ficam distantes umas das outras em
viagens de até oito horas de canoa. Nessas vilas a vida é simples, quase sem
marcas do mundo ocidental. O comércio monetário era quase inexistente. Vivem em
casas feitas com material da floresta, sem portas, sem quartos. A vida deles está
completamente ligada aos rios e às matas. Sobrevivem basicamente da caça, pesca
e coleta de alimentos. Nessa região não chegam itens como sal, sabão e roupas.
Convivi com esse povo quase um ano, visitando muitas vilas, comendo, bebendo,
dormindo, me alegrando e me angustiando às vezes, junto deles; aprendendo de
suas culturas.
Em Timbunke, passei muitas horas na ‘casa dos homens’ (a casa
tradicional destinada aos ritos de iniciação e reuniões), mastigando buai,
conversando e me inteirando das estórias que a circundam. Depois de alguns
meses, quando já podia expressar-me melhor em Tok Psin, eu colaborava mais
ativamente na área pastoral, na catequese.
13

Depois de um ano nessa região era tempo de eu me mudar para uma
experiência com os povos das montanhas, seguindo o meu programa de ‘PFT:
‘Programa de Formação Transcultural’, oferecido pela ‘congregação SVD’. Este
programa consiste basicamente, em morar por um período em outro país,
vivenciando e aprendendo com e sobre outros povos e culturas, nas ‘missões SVD’.
Assim movi-me do norte para as montanhas da Província de Chimbu. Morei na vila
de Dirima. No norte, o clima é quente e úmido, Dirima tem o clima de montanha,
ameno e frio. Em Dirima a cultura era bastante diferente das dos povos do Sepik
Leste. A construção das casas, também de material das matas, segue outro modelo,
a alimentação, o comportamento, as danças e o jeito de falar, as línguas também
eram diferentes. São agricultores e criam porcos domésticos, que são muito valiosos
nesta área. Estão mais próximos da cidade, a duas horas de carro de Kundiawa,
capital de Chimbu. Por isso para eles já é mais fácil o acesso a artigos
industrializados, embora estes não sejam usados como itens de subsistência.
Nesses dois lugares da Papua Nova Guiné onde eu vivi, a cultura
tradicional é muito forte. Passei por vilas onde o trabalho missionário é relativamente
recente, de até apenas quarenta anos atrás.
As casas das missões nas vilas são simples, de madeira ou placas de
zinco, construídas no modelo europeu. Nas que eu vivi, tínhamos o luxo de duas
horas por noite de energia elétrica de gerador. Além da comida tradicional, tínhamos
arroz e outras comidas industrializadas. Acho que essas diferenças é que devem ter
motivado uma senhora de uma vila próxima ao Lago Chambri, no norte, em afirmar
convictamente que era minha mãe. Me dizia que meu nome era Moses, e que eu
havia morrido meses depois de ela ter dado a luz. Ficava irritada por eu, segundo
ela, ‘fingir não entender’ a língua local. Pedia que eu contatasse Ana, outra filha que
ela também perdera e que eu pedisse que Ana também viesse ver a mãe. Essa
senhora e sua prima sempre me traziam presentes. Certa vez trouxeram-me
quatorze bolsas tradicionais. Dentro de cada uma delas havia um pedaço de papel e
um nome, não entendi o que aquilo significava. Também faziam pedidos. Algumas
vezes indiretamente. Uma vez disseram-me que haviam feito uma oferta em minha
homenagem. Por isso eu deveria escrever uma carta e conseguir dinheiro para elas.
Guardo comigo uma lista de nomes e sobrenomes que elas me entregaram; seriam
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todos meus parentes. Todo o enredo me parecia bastante estranho, entretanto, eu
gastava tempo ouvindo o que elas diziam.
Eu refletia, diante de experiências como estas, sobre o que significava
o nosso trabalho missionário para esses papuas. Perguntava-me sobre como de fato
eles acolhiam o que era ensinado nas missas e catequese. E também pensava
sobre que impactos teria essa nossa presença em relação à cultura deles. Foi então
que, ao voltar ao Brasil e vislumbrar a possibilidade de aprofundar nos estudos,
decidi que estudaria sobre a cultura em Papua Nova Guiné. Iniciando meus estudos
vi bem claros três momentos de minha condição em relação ao meu objeto.
Primeiro; eu tinha consciência que ao chegar naquele país eu conhecia pouco a seu
respeito. Segundo, ao retornar ao Brasil, após minha estadia lá, eu tinha certeza que
conhecia muito pouco sobre aquela ilha e seus povos. Terceiro; quando comecei a
fazer o mestrado e comecei as pesquisas, percebi que não sabia quase nada do
universo melanésio.
Esperamos que esse trabalho possa ser uma contribuição para aqueles
que se dedicam na academia, à reflexão no nível sócio, histórico e cultural.
Almejamos de modo especial, que nosso texto possa ajudar de alguma forma aos
missionários e as missionárias que trabalham ou que irão trabalhar entre os povos
da Papua Nova Guiné e na Melanésia em geral.

2.

Apresentação do objeto
Dando prosseguimento ao projeto de pesquisar sobre ‘a cultura’ de

Papua Nova Guiné escolhemos como nosso foco os ‘Cultos a Carga’, conhecidos
em Inglês como os ‘Cargo Cults’. Esses cultos foram muito expressivos em toda a
região da Melanésia, principalmente no século XX, período posterior aos primeiros
contados dos melanésios com a chamada ‘cultura ocidental’, representada pelos
europeus colonialistas e pelos missionários. Mas, as ideias que deram origem a
esses cultos remontam ao século anterior, XIX; quando o contato intercultural
tornou-se mais intenso. Sendo assim, nosso objeto de pesquisa é “O surgimento dos
‘Cultos a Carga’ na dinâmica dos encontros e conflitos no contexto intercultural e
colonial da Melanésia e Papua Nova Guiné”.
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E o que são os ‘Cultos a Carga’? A título de introdução, podemos dizer
que são movimentos ‘religiosos’ sincréticos que agregam em sua configuração
doutrinal e ritualística, elementos próprios das culturas1 tradicionais2 e do
cristianismo. Os nativos desejavam ao se aderirem a esses cultos e realizarem ritos
aos antepassados, heróis culturais ou ao ‘Deus-sincretizado’, conquistar os bens
materiais e industrializados exibidos pelos estrangeiros. Os melanésios cargoístas
acreditavam

que

esses

bens,

compreendidos

como

a

‘carga’,

surgiriam

magicamente para eles; emanados do mundo sobrenatural. O problema era
descobrir a ‘fórmula mágica secreta’, o ‘ritual correto’ para fazer com que a ‘carga’,
chegasse até eles. Sua conclusão era que os ‘brancos’ conheciam a dita ‘formula
mágica’, mas não a revelava. Nem tampouco partilhavam satisfatoriamente a ‘carga’
que usufruíam, segundo a ‘lógica tradicional da retribuição’. A grande incidência do
‘Movimento da Carga’ é expressa no texto abaixo:
“Nos últimos cento e cinquenta anos mais de duzentos movimentos
religiosos foram documentados na Melanésia. Todos qualificados
‘Movimentos da Carga’. O termo ‘culto’ geralmente define um movimento
religioso que é intenso, de vida curta e de pequena escala. Os cultos na
Melanésia foram chamados “da carga” porque em sua grande maioria eles
possuem a característica peculiar da espera pela chegada da ‘carga’
(qualquer tipo de bens: dinheiro, mercadorias e artigos industrializados)
3
como sinal da realização de um novo mundo.”

Conforme veremos nesta dissertação, os ‘Cultos a Carga’ surgiram em
muitas áreas da Melanésia. Abrandavam-se e refloresciam-se aqui e acolá, de
tempos em tempos. Por essa razão, em cada área e a cada tempo eles se
formavam com distinções, mas sempre com o objetivo comum: desvendarem ‘o

1

Ao utilizar a palavra ‘cultura’ no desenvolver dessa dissertação estaremos nos situando dentro da
semântica da conceitualização de Geertz desse termo: “O conceito de cultura que eu defendo, (...) é
essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a
teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise;
portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa,
à procura do significado.” GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar,
1973. p. 15
2
Utilizaremos sempre nesta dissertação o termo ‘tradicional’ em substituição aos termos ‘arcaica’,
‘primitiva’, ‘selvagem’, pela agregação pejorativa neles contida e, por isso, se tornaram inadequados
em cumprir seu (justo) propósito classificatório. Cf. Por exemplo: MAUSS, Marcel. “Mentalidade
Arcaica e Categorias de Pensamento”. In.: Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify,
2003. p. 373
3
ZOCCA, Franco. “Millenarianism in Melanésia.” Trabalho apresentado no “Symposium on Religious
Movements in the Comtemporary World”, promovido pela “Nazan Catholic University”, realizado em
21-27 de setembro de 1997, em Nagoya, Japão. p. 4 (Material cedido a nós diretamente pelo autor).
(Tradução Nossa).
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segredo’ de acesso à ‘carga’. Os nativos concebem o ‘fenômeno da carga’
fundamentados em sua própria cosmologia, por terem aprendido do ‘sistema
religioso’ em suas culturas, que a harmonia espiritual e material provêm dos espíritos
e ancestrais e da observância da tradição.

3.

Objetivos
1) Vamos situar os ‘Cultos a Carga’ no contexto sócio histórico cultural

da Melanésia e Papua Nova Guiné, enfatizando aí os processos econômicos
tradicionais. Essa ênfase procura esclarecer as diferenças na compreensão
ocidental e melanésia no tocante aos seus respectivos sistemas;
2) Buscaremos analisar o processo colonizatório e seu impacto sobre a
sociedade, cultura e as religiões da Papua Nova Guiné. Com ênfase aqui, no efeito
dos missionários cristãos nas culturas tradicionais;
3)

Queremos

também,

fazer

uma

aproximação

e

leitura

do

desenvolvimento dos ‘Cultos a Carga’ a partir das relações históricas que se
sucedem;
4) E, ainda, esclarecer, na visão geral do texto, que processos
conflitivos sempre surgem quando culturas se encontram e se intercomunicam e que
nesse contato existem perdas mas também existem ganhos para ambos os lados.

4.

Problematização e hipóteses

Tendo o objeto e objetivos definidos, várias perguntas podem ser
feitas. Aquelas que norteiam nossa pesquisa são:
1) Qual o impacto sentido pelas culturas tradicionais melanésias e
papuas na medida em que se estabelecia o contato com a cultura cristã europeia?
2) Que elementos culturais europeus (colonialistas e missionários)
entrarão em conflito com as culturas melanésias tradicionais?
3) Que elementos nas culturas em contato estarão presentes no
desenvolvimento dos ‘Cultos a Carga’?
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Refletido as questões básicas elencadas acima, levantamos as
seguintes hipóteses:
1) No contexto transcultural e intercultural da colonização da Melanésia
e da Papua Nova Guiné, o contato entre os melanésios (particularmente os papuas)
e os europeus (colonialistas e missionários cristãos), se dá através de conflitos e de
encontros culturais.
2) Os ‘Cultos a Carga’ surgem nesse cenário, como uma expressão
desses conflitos interculturais. São movimentos que buscam a definição das
‘alteridades’ em inter-relação e protestam contra a desarmonia social estabelecida
pela presença dos ‘brancos’ europeus.

5.

Metodologia e processo de pesquisa

A metodologia usada para a composição deste trabalho foi a pesquisa
bibliográfica. Encontrei bastante dificuldade para encontrar textos específicos sobre
o nosso assunto no Brasil. Na verdade, nenhuma das obras especializadas de que
me vali possui tradução em Português. Não são, tampouco, facilmente encontradas
em nosso país. Portanto, a maioria das leituras e pesquisas básicas para nossa
dissertação é de língua inglesa. Alguns dos livros usados foram trazidos por mim
diretamente de Papua Nova Guiné. Mas também recebi livros e artigos de amigos
pesquisadores que trabalham na Papua Nova Guiné, na Inglaterra e no ‘Instituto
Anthropos’, na Alemanha. Foram textos fundamentais para existência do que aqui é
apresentado.
Durante a redação do texto, dois limites se impuseram diante de mim.
Primeiro o tempo de espera até que algumas obras citadas chegassem às minhas
mãos. Depois, a própria dificuldade pela grande maioria das leituras referenciadas
nesta pesquisa (e outras que não são citadas no trabalho) estarem numa língua
estrangeira. Como um conhecedor de nível intermediário do Inglês, a pesquisa
constituiu-se para mim num grande desafio. Não obstante, tenho confiança de que o
resultado da pesquisa satisfaz aos objetivos de nosso projeto.
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6.

Estado da arte
Os ‘Cultos a Carga’ ganharam forte repercussão internacional em

termos acadêmicos, mas não somente. Devido a fronteiras linguísticas seu alarde
não ressoa tanto no Brasil. Existe, portanto, um extenso volume de literatura
disponível em países como Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. Muitos dos textos
com os quais tomei contato ressaltam essa peculiaridade dos ‘Cultos a Carga’: de
instigarem a curiosidade de muitos pesquisadores. Existem muitas análises sobre
esses cultos com a exposição de diferentes pontos de vista. No tópico 4 e 4.1 do
capítulo IV, desta dissertação, apresentamos um resgate breve de algumas dessas
interpretações coletadas por Seinbauer, em 1979, após sua revisão de mais de 400
trabalhos sobre os ‘Cultos a Carga’. Algumas foram compostas e oferecidas já na
primeira metade do século XX.
Francis Williams Edgar foi um dos primeiros a relatar sobre o
fenômeno, já em 1934, num artigo intitulado “The Valaila Madness”. Neste artigo ele
relata as reações dos seguidores do culto como “sintomas de confusão mental”.4
Segundo Holger Jebens, a ‘invenção’ do termo ‘Cargo Cult’ (‘Culto a
Carga’) é de 1945 e desde este ano o tema exerceu um fascínio enorme sobre
público ocidental, especialmente sobre os antropólogos. As próximas obras que se
destacam são a de Guiart, que classifica os seguidores dos cultos como ‘Os
Precursores do Nacionalismo Melanésio’, 1951; e juntamente com Bodrogi,1951;
Worsley, 1957; Mulammann, 1961, fazem a leitura dos movimentos cargoístas como
uma expressão de resistência ao colonialismo. Depois destes, são também muito
conhecidos os autores Burridge, 1960 e Lawrence, 1964, ambos tratam os ‘Cultos a
Carga’ como ‘expressões próprias do sistema de orientação e valores dos
melanésios’. Strelan, 1977, fala que o movimento seria supostamente um anseio
pela ‘salvação universal’. Jebens diz que de tempos em tempos esse fenômeno tem
sido objeto de uma grande quantidade de analises.5
Alguns autores como Kenneth E. Read, 1958 e McDowell, 1988;
questionaram a existência dos ‘Cultos a Carga’ enquanto uma entidade social
dizendo que o termo tem sido usado para caracterizar ideias e atividades por demais
4

WILLIAMS, 1934 apud JEBENS, Holger. “Trickery or Secrecy: On Andrew Latta’s Interpretation of “Bush
Kaliai Cargo Cults”. In.: Revista Anthropos. v. 97, p. 181-199, 2002. p. 181
5
JEBENS, Holger. “Trickery or Secrecy:… op. cit., p. 181
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heterogêneas e que não é adequado classificá-las dentro de uma categoria de
analise. Existem autores que comentam também sobre as conotações negativas do
termo ‘Cargo Cult’ (‘Cultos a Carga’), conotações estas relegadas por agentes
colonizadores e missionários, que inicialmente usaram o termo. Estes classificavam
os cultos como obstáculos para a pacificação e cristianização. Os autores que
fizeram essa observação foram Hemenstall e Rutheford, 1984 e Kaplan 1990, 1995.
Segundo Holger Jebens, essas criticas tem apontado como a percepção ocidental
do ‘outro’ é deficiente e tem levantado a hipótese de que as construções ocidentais
que descrevem outras culturas, o ‘outro’, revelam muito mais sobre a identidade
ocidental do que sobre a daqueles povos de quem elas falam. 6

Essa critica é

encontrada também em Lindstrom, 1993.
A repercussão dos estudos dos ‘Cultos a Carga’ inspirou alguns
autores a relacionarem outros fenômenos em outras sociedades às suas
características. Assim, Michael Rutschky, 1992; por exemplo, identificou aspirações
‘cargoístas’ na história da ‘reunificação da Alemanha’. E o recente trabalho de Roy
Wagner, 2000; faz uma comparação da crença contemporânea em UFOs; ETs;
como sendo ‘Our Very Own Cargo Cult’, ‘o nosso próprio Culto a Carga’.
Bom, aqui relacionamos apenas alguns autores que nos dão uma ideia
sobre o ritmo da pesquisa sobre os ‘Cultos a Carga’ tem se feito em âmbito
acadêmico. Poderíamos continuar citando mais um número de autores e obras, mas
vamos agora fazer um rápido comentário de algumas obras que foram básicas para
o nosso texto. Dos livros referenciados acima tivemos acesso apenas às obras de
Worsley, 1957 e Lawrence, 1964; considerados em vários textos como duas grandes
referências, especialmente o segundo autor. O contado que tivemos com as obras
relacionadas foram de forma indireta; por citações em outros livros ou por recessões
e comentários em artigos ou pela internet. No entanto tivemos contato com outros
autores menos conhecidos, cuja projeção internacional não é muito visível. Apesar
disso, seus textos não deixam de ser úteis e confiáveis. Conforme já dizíamos antes,
a literatura correspondente ao tema dos cultos em questão é enorme e tem
aumentado mais a cada ano.
Conforme iremos perceber, nosso estudo não é um estudo que toma
os ‘Cultos a Carga’ para fazer neles uma ‘anatomia exaustiva’, nosso foco foi ver
6

Cf. JEBENS, Holger. “Trickery or Secrecy: … op. cit., p. 182
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como eles surgiram, frutos de que circunstância histórica e o que poderiam significar
ou expressar em termos históricos e socioculturais. Nesse sentido, usamos algumas
obras que, ou não tratavam dos cultos ou o faziam de modo mais distante. A seguir
vamos citar apenas alguns dos mais referenciado por nós.
Para embasar o contexto cultural tradicional, usamos: O livro editado
por Darrel Whiteman ‘An Introduction to Melanesian Cultures’, que foi publicado pelo
‘The Melanesian Institute’, situado em Papua Nova Guiné. Neste livro tivemos
contato com vários autores que tratam sobre as culturas tradicionais na Melanésia e
Papua Nova Guiné. O próprio editor, escreve praticamente cinco artigos dos onze
que compõem o livro, um deles ele escreve junto com Kenneth McEhanon, sobre o
sistema do kinship. Esse livro foi muito útil, pois me possibilitou uma visão geral das
culturas melanésias e também dos fatores de mudança que tem agido sobre elas.
Outros temas importantes são aí encontrados como sobre: valores, ética, liderança,
propriedade de terras, economia, passado e presente das comunidades melanésias,
etc.
Também outro livro do ‘Institudo Melanésio’ é o de Pech Rufus, que faz
um estudo sobre o mito ‘Manub e Kilibob’; muito importante para a cosmovisão dos
povos nas costas das ilhas melanésias, e fundamental na formação dos ‘Cultos a
Carga’ destes povos. Rufus analisa o mito em suas várias versões enquanto situa
suas reinterpretações no decorrer da história de Papua Nova Guiné, principalmente.
Esse livro contém muitos dados históricos e coloca a estória dos dois irmãos do mito
como chave de leitura para os contatos interculturais inter-étinicos. Seu livro aborda
ainda, a relação do mito citado e o ‘Movimento da Carga’.
A tese de mestrado de Dave Landman na defendida na ‘University of
Amsterdan’, faz um estudo minucioso e detalhado sobre a colonização na
Melanésia, enfatizando a colonização na Ilha da Nova Guiné. Em seu livro muito
bem documentado, ele relata os conflitos políticos e dos governos imperiais na
disputa pela expansão e conquista de territórios nessa área do Pacífico. O acesso a
essa obra foi fundamental em nossa compreensão sobre como se processou o
contato da cultura europeia cristã e colonialista com as culturas tradicionais.
A obra de Peter Lawrence, 1964; é uma das obras mais citadas na
literatura sobre os ‘Cultos a Carga’, e segundo alguns autores, como J. K. McCarthy,
é um dos livros mais abrangentes e profundos na analise e que conegue mostrar a
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complexidade, elaboração e a lógica do ‘pensamento cargoísta’. Lawrence estuda
minuciosamente o fenômeno tendo como linha condutora a história e a cultura. Ele
aborda desde a cosmovisão melanésia, passando pela história da colonização, a
presença do cristianismo e o surgimento dos cultos na área de Madang em Papua
Nova Guiné. Lawrence é uma das mais importantes vozes na discussão que
fazemos na dissertação.
A obra de Peter Worsley, 1957; faz uma leitura dos ‘Cultos a Carga’ do
ponto de vista de sua significância política, de viés bastante marxista. Ele os analisa
classificando-os como movimentos pré-políticos. Sua contextualização histórica é
bastante interessante. Usamos Worsley para entender o caráter milenarista desses
movimentos.
G. W. Trompf, 1991; é uma das obras mais atualizadas de que tive
acesso. E a que mais tarde chegou até mim. Trompf nos foi muito útil. O autor
escreve sobre as religiões tradicionais melanésias estudando temas como ‘as
crenças na vida e na morte’, ‘as missões’, ‘igrejas independentes’, ‘teologia
melanésia’ e ‘interpretações dos ‘Cultos a Carga’’. Seu livro é bastante crítico em
relação aos estudos do ‘Movimento da Carga’. Além de suas críticas ele sugere
pontos que precisam ser pesquisados e esclarecidos. Um dos aspectos que ele
sugere para estudos mais aprofundados e cuidadosos é ‘a relativa resiliência de
vários aspectos da religião tradicional que pode ser vista nos ‘Movimentos da
Carga’. Trompf nesta obra faz um bom estudo sobre a presença missionária cristã
na parte sudeste e sul da Nova Guiné.
No livro editado por Ennio Mantovani, 1984; vários artigos referentes à
religião tradicional são apresentados. No geral o livro trata sobre a relação entre a
religião tradicional e cristianismo, analisa e compara religiões tradicionais, estuda a
questão mítica e sobre os ‘Cultos a Carga’. Todos os assuntos de certa forma se
complementando pela sua estrita relação.
Patrick Gesch, 1985; faz um estudo muito interessante de um ‘Culto a
Carga’ na região norte, no Sepik Leste. O culto ‘Mount Hurum’. Para ele esses cultos
cargoístas revelam e expressam o que a religião tradicional é. Assim, ele analisa a
religião tradicional como a identidade do povo. Ele estuda e entende que os
‘Movimentos da Carga’ são um tipo de ‘iniciação’ aos tempos modernos. Seu livro é
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bastante abrangente no respeito aos aspectos culturais. Com seu estudo ele revela
várias dimensões da cultura tradicional, sua religião, seus ritos e sua cosmologia.
Ainda diretamente ligados ao tema dos ‘Cultos a Carga’, são os vários
artigos que oferecem sempre, por vezes, uma visão geral do fenômeno e, por
outras, revisões bibliográficas ou análise de alguma obra específica. Alguns de todos
os que tivemos acesso entram nas referencias desta dissertação. Destacamos aqui
os artigos de Franco Zocca, que foi uma grande influência neste nosso estudo. Um
deles de 1997 e o outro de 2011, ambos referidos na bibliografia. O primeiro faz uma
análise dos ‘Movimentos da Carga’ numa leitura ‘milenarista’. Ele analisa os
movimentos milenaristas na melanésia e aponta suas características e as
interpretações a eles atribuídas, algumas de linha mais marxista. No segundo ele
descreve sua experiência como pesquisador no contexto melanésio e oferece uma
descrição geral da cosmovisão desses povos. Este artigo foi publicado na revista ‘
‘VerbumSVD’, volume 52 de 2011 (referência completa na bibliografia). Ainda desta
revista citada, vários outros artigos ligados não tão diretamente ao tema dos ‘Cultos’,
nos foram disponíveis. Dentre eles o de Jügen Ommerborn que faz um estudo sobre
as missões no norte da Nova Guiné. Neste artigo ele analisa as missões católicas,
em especial as da ordem ‘Sociedade do Verbo Divino’, que chega na região
melanésia no ano de 1896. Seu estudo é importante para entendermos as relações
interculturais no tocante ao contato missionário com as chamadas ‘culturas pagãs’.
Foram usados em nosso estudo vários artigos da revista ‘VerbumSVD’, pois é uma
revista especializada em ‘Antropologia das Missões’ ou ‘Missiologia’, sitamos aqui
apenas alguns.
O livro de Andrew Walls, 1996; sobre ‘O movimento missionário na
história cristã’, narra a influência da ação missionária nas culturas em diversos
lugares onde a missão cristã se fez presente e marcadamente reconfiguradora de
ambientes culturais. Esta obra faz um grande giro na história e nas ações
missionárias praticadas tanto na África quanto no oriente. Nos ajudou aqui suas
abordagens sobre a intervenção missionária nas culturas tradicionais africanas e o
movimento missionário no século XIX.
Várias vozes foram evocadas com a intenção de ajudar na analise de
tudo o que foi sendo exposto no texto. Esses autores nos ajudaram a clarear nossos
objetivos iniciais (expostos acima) que foram, basicamente, entender os tramites da
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interculturalidade no mundo colonial e nas práticas missionárias em meio à culturas
tradicionais. Apenas citaremos os nomes aqui: Barbara Rogoff; Paula Monteiro;
Cristina Pompa; Andrew F. Walls; Durkheim, Maecel Mauss, Nicola Gasbarro, LévStrauss, Malinowski, e poucos outros, que são referenciados na bibliografia.

7.

Apresentação do texto e divisão capitular

A metodologia de apresentação de nosso trabalho segue o seguinte
movimento: em cada capítulo, nossa abordagem focaliza um ângulo mais geral e
num segundo momento convergimos nosso olhar para realidades mais particulares.
Nosso texto está dividido em quatro capítulos:
No primeiro capítulo “História e vida social da Melanésia”, tratamos de
situar o espaço geográfico da Melanésia e Papua Nova Guiné e contextualizar neste
ambiente a grande diversidade de povos e culturas. Em seguida estudamos sobre a
cosmovisão melanésia; um ingrediente fundamental para compreensão de sua
‘alteridade’. Como as sociedades melanésias ‘funcionam’ de forma holística,
trabalhamos a sua organização e demais estruturas sociais como emanando de sua
cosmovisão. Um dos pontos fortes neste capítulo é o de apresentar a ‘lógica da
retribuição’ como sistema dinamizador dos relacionamentos interpessoais e
intergrupais.
No segundo capítulo trabalhamos “O drama colonizatório: contato,
invasão e violência”. Procuramos aí descrever como se realizou o processo
colonizatório e quais foram suas implicações para as sociedades tradicionais
melanésias. Adiante, trabalhamos a colonização da Papua Nova Guiné e os
desdobramentos conflitivos e de ‘ajustamentos culturais’ que o contexto intercultural
proporcionou. Oferecemos chaves de leitura que tentam nos direcionar à
interpretações não binárias (opressor x oprimido, por exemplo) dos fatos; sem negar
que não havia diferenças de ‘forças’ em jogo. Situamos todo este capítulo,
mostrando que entre os ‘embates e encontros interculturais’, vai surgindo uma
realidade cultural nova; onde acontece constantemente o intercâmbio de elementos
culturais. Os ‘Cultos a Carga’ são frutos dessa realidade.
No terceiro capítulo, esboçamos um panorama da empreitada
missionária cristã no espaço geográfico da Melanésia. Primeiro abordando a
24

chegada dos missionários na região em geral, depois, demos ênfase na missão
católica no norte da Nova Guiné. Neste capítulo continuamos a obsevar a dinâmica
das trocas interculturais. Mostramos que problemas são enfrentados pelos dois
lados. Buscamos neste capítulo entender como o estilo de vida dos missionários
impactou as sociedades tradicionais e como suas ações são aplicadas, acolhidas,
ou rejeitadas.
No último capítulo, fazemos uma aproximação ao fenômeno dos
‘Cultos a Carga’, investigamos como os elementos discutidos nos capítulos
anteriores se interagem na composição e dinâmica desses cultos. Mostraremos
como surge o ‘Movimento da Carga’ e como ele se manifesta nas sociedades
papuas. Ao estudar os ‘Cultos a Carga’, aqui, buscamos situá-los como expressão
de um esforço papua em definir a identidade própria e a do ‘outro’; nesse processo,
‘apropriações culturais’, ‘negociação’ e ‘sincretismo’ são mostrados como uma
dinâmica própria de como os ‘Cultos a Carga’ existiram e existem, e como se
configuraram.
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CAPÍTULO I

HISTÓRIA E VIDA SOCIAL DA MELANÉSIA: LINHAS GERAIS
“Uma das regras que aqui seguimos é, mesmo estudando
os fenômenos sociais em si mesmos e por si mesmos, não
deixá-los no ar, mas referi-los sempre a um substrato
definido, isto é, a um grupo humano, ocupando uma porção
determinada do espaço e representável geograficamente.
Ora, de todos esses grupos, o mais vasto, aquele que
compreende em si todos os outros e que, por conseguinte
insere e envolve todas as formas da atividade social é,
parece, aquele que forma a sociedade política, tribo, povo,
7
nação, cidade, estado moderno, etc.”
Èmile Durkheim e Marcel Mauss

Nossa discussão sobre os ‘Cargo Cults’ – ‘Cultos a Carga8’ - inicia
retrocedendo um pouco aos conhecimentos sócio-histórico-culturais acerca dos
povos da Melanésia, onde esses cultos incidiram. Trataremos aqui a respeito das
origens e localização desses povos, sua extraordinária diversidade étnico-cultural,
sua cosmovisão, suas organizações sociais e seus sistemas econômicos simbólicos.
Assim, este capítulo busca contextualizar as sociedades melanésias, enfatizando
especialmente seus aspectos tradicionais em sua dimensão holística. Os pontos
citados são intrínsecos à formação dos ‘Cultos a Carga’ e, relevantes ao seu
entendimento.

7

DURKHEIM, Émile; MAUSS, Marcel. “Notas sobre a Noção de Civilização (1913)”. In.: Ensaios de
Sociologia. 2ª. Ed. ‘Col. Estudos’, n. 47. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2001. p. 469
8
O termo ‘carga’ utilizado em nossa pesquisa vai denotar, além do significado próprio verificável no
dicionário, ou seja, o “conjunto das mercadorias transportadas por um navio, avião ou qualquer outro
veículo”. DICIONÁRIO On Line de Português. Tabu. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/tabu/>.
Acesso em mai. 2011.
Acesso em dez. 2011, outras ‘riquezas’ como: o próprio dinheiro, ou ainda, ‘riquezas’ de cunho mais
abstrato: o conhecimento espiritual, a saúde, o segredo mágico para produção de navios, aviões,
automóveis, motores para tração de canoas, desenvolvimento em geral.
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1. A MELANÉSIA E A ILHA DA NOVA GUINÉ

O português Jorge de Meneses é tido como um dos primeiros europeus
a navegar pelos mares do Sul do Oceano Pacífico. Ele teria acidentalmente
ancorado numa das ilhas desses mares entre os anos de 1526-27. Ao chegar ali,
ficou impressionado com o cabelo crespo dos habitantes. Fixado nessa
característica, nomeou a terra que ‘achara’ de Ilha de Papua (nome de origem
Malaia, da palavra papuwah; que quer dizer, de cabelo crespo). Em conjunto, as
ilhas da região ficaram conhecidas como as Ilhas dos Papuas. Mais tarde, em 1545,
o espanhol Yñigo Ortiz de Retez, teria chegado à costa norte da Ilha de Papua,
nomeando-a de ‘Nueva Guinea’. Nome que veio da comparação de Ortiz, das
semelhanças entre os povos desse território com a dos povos da Guiné Portuguesa,
na África (hoje Guiné-Bissau).9
Isso é um pouco da etimologia do nome ‘Papua Nova Guiné’, que hoje
designa um Estado independente, localizado no continente da Oceania. Esse país
abarca a parte oriental da Ilha da Nova Guiné10, que é dividida politicamente pelo
meio. A parte ocidental da ilha pertence à Indonésia.11 Ao longo do litoral de Papua
Nova Guiné pontilham outras 600 pequenas ilhas que completam o território do país,
somando uma área total de 470.000 km². Sua população atual é de
aproximadamente 6.1 milhões.12 É o maior dentre os países da sub-região
denominada Melanésia13. Veremos a história política de Papua Nova Guiné com
maiores detalhes no capítulo II.
9

Cf. MANDAVI. Western New Guinea. Disponível em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/West_Papua_(region)#cite_ref-14>. Acesso em: 29 out. 2009. E, cf.
YÑIGO Ortiz de Retez. Wikipedia. Disponível em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Y%C3%B1igo_Ortiz_de_Retez>. Acesso em: 29 out. 2009.
10
A ilha como um todo é denominada “Ilha de Nova Guiné”. É a segunda maior ilha do mundo, com
785.753 km², estando atrás da Groelândia, com 2.130.800 km². Cf. LISTA de ilhas por área.
Wikipedia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_ilhas_por_%C3%A1rea>.
Acesso em: 29 out. 2009.
11

A parte ocidental da Ilha Nova Guiné é chamada hoje de Papua Ocidental. Foi colônia holandesa e
em 1963 foi anexada à Indonésia - no continente asiático. Cf. PAPUA Province. Wikipedia. Disponível
em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Papua_(province)>. Acesso em: 11 nov. 2009
12
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Papua New Guinea. Wikpedia. Disponível em:
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pp.html>. Acesso em: 12 nov. 2009.
13

“Melanésia” é um termo derivado do Grego (μέλας negro; νῆσος, ilha), significando, “ilhas negras”.
Esse termo foi cunhado no século XIX, em 1832, pelo navegador francês Jules Dumont d’Urville, para
descrever as ilhas do Pacífico habitadas por pessoas de pele negra. Cf. WHITEMAN, Darrell L.
“Melanésia: Its People and Cultures”. In: WHITEMAN, Darrell L. (Ed.). An Introduction to Melanesian
Cultures. “Point Series N°. 5”. (1ª. Ed). Goroka: The Melanesian Institute, 1984. p. 86 “Melanésia”
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Figura 01. Mapa – As três maiores áreas culturais da Oceania:
14
Melanésia, Polinésia e Micronésia.

Fonte: Wikimedia Commons.

A natureza moldou Papua Nova Guiné, dividindo-o em espaços
distintos: o oceano, que separa a ilha maior das outras várias ilhas menores; as
densas florestas; as cordilheiras; os pântanos de malária e os rios. 15 A disposição
demográfica seguiu-se subordinada a esse multiforme cenário natural. A dinâmica
da sobrevivência conduziu esses grupos na ocupação desses diferentes espaços
durante milhares de anos de migração. O difícil acesso imposto pela natureza entre
um lugar e outro reduzia a intercomunicação dos grupos. Rupturas aconteciam e se
davam, muitas vezes, pelo isolamento, pela disputa de território e, logo, pelo ódio e

tornou-se um termo etno-geográfico. Assim, abrange a área entre a Indonésia oriental (Timor e
Mollucas) e Fiji. Os limites da divisão política da Melanésia são: desde o nordeste temos as
províncias da costa leste da Indonésia, particularmente Irian Barat; seguindo, Papua Nova Guiné; as
Ilhas Salomão; Vanuatu; Nova Caledônia (proclamada colônia francesa em 1853 e controlada pela
França até hoje); e Fiji.” Cf. PECH, Rufus. Manub and Kilibob. Melanesian Models for Brotherhood.
Shaped by Myth, Dream and Drama. “Poit Series N° 16”. Goroka: The Melanesian Institute, 1991. p.
25
14
KAHUROA. Major culture areas of Oceania: Micronesia, Melanesia, and Polynesia. Disponível em:
< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pacific_Culture_Areas.jpg>. Acesso em: 12 nov. 2009.
15
O clima do país também apresenta variações. Apesar de a Melanésia no geral, ser tropical, nas
altas montanhas da cordilheira de Papua Nova Guiné, o clima é subtropical. A cordilheira é a região
mais povoada de Papua Nova Guiné. Curiosamente, até 1930 acreditava-se que as montanhas desse
país não fossem habitadas. Cf. WHITEMAN, Darrell L. “Melanésia:... Op. cit., p. 87
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desconfiança. Esses sentimentos eram e são com freqüência expressos na prática e
no medo da magia e das guerras tribais.16
Dessa forma, na Melanésia, os grupos étnicos são altamente
fragmentados, social e politicamente. Esses grupos, geralmente pequenos, cultivam
um ethos geral que comumente concebe as pessoas de fora do grupo como inimigas
potenciais.17 Segundo Levi-Strauss, essa característica é comum em todas as
sociedades chamadas ‘primitivas’. Nelas, o ethos “fixa as fronteiras da humanidade
nos limites do grupo tribal, fora do qual elas não vêem senão estranhos, isto é, subhomens, sujos e grosseiros, talvez mesmo não-homens: feras perigosas ou
fantasmas”.18 Tal estranhamento acentuava o isolamento que foi experimentado na
Melanésia como grande colaborador para sua ampla diversificação cultural,
lingüística e biológica.19

2. A DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL NA MELANÉSIA

Por muitos anos a Melanésia tem atraído a atenção de lingüistas,
antropólogos e outros estudiosos por ser a menor área geográfica no globo a abrigar
uma extraordinária variedade lingüística e cultural.20 Segundo Douglas W. Young, só
em Papua Nova Guiné, entre seus aproximadamente seis milhões de habitantes,
existem mais de 800 diferentes línguas faladas. Essas se distribuem entre os mais
de 1.000 grupos culturais distintos.21 De acordo com o Ethnologue, o número de
línguas que se tem listado para Papua Nova Guiné é de 830, sedo que 10 dessas já
foram extintas.22
Diante dessa realidade os estudiosos e mesmo os próprios melanésios
se questionam: Como teria acontecido tal diversidade? Teriam grupos díspares
migrado de diferentes lugares para estabelecerem-se nessa região? Ou seriam

16

Ibid., p. 89
Idem.
18
LEVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. São Paulo: Ed. Nacional, 1976. p. 195
19
Cf. LAWRENCE, Peter. Road belong cargo. A study of a Cargo Movement in the Southern Madang
District New Guinea. London: Manchester University Press, 1964. p. V
20
Cf. WHITEMAN, Darrell L. “Melanésia:... Op. cit., p.85
21
Cf.YOUNG, Douglas W. Our Land is Green and Black. “Point Series N°. 28”. Goroka: The
Melanesian Institute, 2004. p. 14 e, cf. WHITEMAN, op.cit., p. 89
22
cf. SIL International. Ethnologue: Languages of the World, 16th Edition: Languages of Papua New
Guinea. Disponível em: <http://www.ethnologue.com/15/show_country.asp?name=PG>.
Acesso em: 13 nov. 2009.
17
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procedentes de um mesmo lugar? Como se deu o estabelecimento deles nesse
território?
As tribo (grupos) na Melanésia respondem a essas questões com seus
mitos, que alias, possuíam grande força na sociedade tradicional. Segundo
Malinowski:
“O mito, tal como o encontramos numa comunidade selvagem, quer dizer,
na sua forma primitiva, não é unicamente uma história contada, mas uma
realidade vivida. Não é a natureza da ficção, tal como a lemos hoje em dia
num romance, mas é uma realidade viva, que se crê ter acontecido em
tempos recuados, e que continua a influenciar o mundo e os destinos
humanos. Este mito é para o selvagem o mesmo que é, para um cristão
plenamente crente, a historia bíblica da Criação, da Queda, da Redenção
pelo sacrifício de Cristo na Cruz. Assim como a nossa história sagrada vive
no nosso ritual, na nossa moralidade, assim como orienta a nossa fé e
controla a nossa conduta, o mesmo se passa com o mito para o
23
selvagem.”

Esses mitos, que surgiram muitas vezes na interação entre os
diferentes grupos, geralmente foram compilados cheios de intencionalidades. Entre
elas, a finalidade política de justificar o direito de um grupo sobre a terra e seus
recursos num determinado território. Existem afirmações sobre a possibilidade de os
mitos conterem algo de histórico.24 Contudo, as retrospectivas das estórias míticas
remontam apenas de cinco a dez gerações atrás. 25 Entretanto, uma compreensão
mais universal e científica sobre a origem da diversidade cultural em questão, requer
estudos capazes de retroceder mais; em profundidade nos fatos e no tempo.
A Arqueologia, a Antropologia e suas subdisciplinas com suas
metodologias específicas: a Antropologia Lingüística, a Antropologia Física, a
Antropologia Cultural, etc., têm tentado ir além da memória contida nos mitos e na
história oral dos povos. Na Melanésia, esses estudos, incluindo a genética, estão
procurando por vestígios que forneçam mais informações acerca dos 42-45 mil anos
23

MALINOWSKI, Bronislaw. Magia, Ciência e Religião. “Col. Perspectivas do Homem”, vol. 30.
Edições 70: Lisboa, 1984. p. 103
24
Como nos diz Kaima, Sam T. “Para maioria das sociedades melanésias as tradições orais
funcionavam como arquivo de eventos históricos ou “história” através da palavra. Cantos, lendas e
outros folclores constituíam uma forma de documento histórico. Esses eram passados adiante nas
cerimônias de iniciação, rituais e outros eventos anuais.” (Por isso), “o estudo das tradições orais
podem (ajudar a) revelar conexões com o passado” (como sobre o sistema de trocas comerciais entre
grupos, por exemplo, etc). (Tradução Nossa) Cf. KAIMA, Sam T. “The Use of Oral Sources in Writing
the Religious History of Papua New Guinea”. In.: “Catalist: Social Pastoral Magazine for Melanesia”, v.
19, n. 3. Goroka: The Melanesian Institute, 1989. p. 297 – 394
25
Cf. RYNKIEWICH, Michael A. Cultures and Languages of Papua New Guinea. Goroka: The
Melanesian Institute, 2004. p. 05
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do estabelecimento da população na Austrália – Nova Guiné.26 Seguimos
resgatando um pouco desses conhecimentos.

2.1.

A diversidade como fruto das migrações na Melanésia

Conforme Rynkiewich, dos sítios arqueológicos descobertos em Sahul,
aproximadamente 15% datam de mais de 30.000 anos atrás.27 Os mapas de Joseph
Birdsell, ilustram as várias possibilidades de rotas de migrações para Sahul.
Algumas delas requereriam avançadas técnicas de construção de barcos e de
navegação para cruzar o mar. Infelizmente, não se tem conhecimento sobre a
competência de navegação marítima a longas distâncias em tempos tão remotos.
No entanto, segundo Birdsell, todas as rotas desenhadas no mapa seriam
possíveis.28
Figura 02. Mapa - Possíveis rotas migratórias ainda no Pleistoceno.
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Fonte: MICHAEL A. RYNKIEWICH

26

Cf. O’CONNELL J.F., ALLEN, J. “Pre-LGM Sahul (Australia-New Guinea) and the archaeology of
early modern humans.” JOC-FJA Cambridge, 2006. p. 02. Disponível em: <
http://www.anthro.utah.edu/PDFs/Papers/oconnell_allen06.pdf>. Acessado em: 22 jan. 2010.
27
SMITH; SHARP, 1993:52 apud KIRCH, 2000:67 apud RYNKIEWICH, op. cit., p. 17
28
Argumentos e mapas de Joseph Bisdsell. Birdsell, 1977, p. 113-167 apud RYNKIEWICH, 2004, p.
19
29
RYNKIEWICH, Michael A. Cultures and... Op. cit., p. 19
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A pré-história da Melanésia foi muito dinâmica; de movimento,
desenvolvimento e inovações. Em seu artigo, Whiteman nos diz sobre o grande
trabalho ainda a ser realizado (ao correlacionar culturas, línguas e tipos físicos), para
se compreender melhor a configuração dos povos da Melanésia.30 Nesse sentido,
ele pontua que há uma grande tarefa a ser executada por antropólogos, arqueólogos
e lingüistas; um trabalho que levará ainda muitos anos, pela sua complexidade.
Whiteman, citando Shutler e Shutler, sintetiza dessa forma a explicação sobre a
diversidade étnico-lingüística cultural e as migrações na pré-história da Melanésia:31
“Os povos da Melanésia são resultado de um processo extremamente
antigo e contínuo de fluxo de pessoas da Ásia para as ilhas do sudeste do
Pacífico. Durante a última etapa de sua história, essas pessoas ainda
mantinham contatos esporádicos com pessoas das ilhas vizinhas ao norte e
ao leste. De tempos em tempos e de muitos lugares, novos movimentos de
pessoas traziam mudanças para genética, para as línguas, para os
costumes e para o estilo de subsistência das pessoas nas ilhas
32
melanésias.”

Segundo Rynkiewich, desde a chegada dos primeiros ocupantes em
Sahul, novas culturas, línguas e mesmo a biologia humana, desenvolveram-se com
características singulares nesse território.33 Por milhares de anos esses povos
seguiam sua vida adaptando-se aos novos desafios de novas terras.34
Por volta de 9.000 anos atrás surge a agricultura na Nova Guiné.35 Há
indícios de que as populações das montanhas drenavam brejos e usavam irrigação
nas terras mais altas. Plantavam tubérculos, árvores utilizáveis (frutíferas), bananas
e cana de açúcar. Os solos eram preparados com o corte ou queimada. Com a
agricultura os acampamentos tornaram-se mais permanentes, a importância das
terras cresceu e, com mais recurso alimentar, a população aumentou. Entre 9.000 e
4.000 anos atrás alguns grupos na Melanésia eram progressos agricultores.36

30

Cf. WHITEMAN, op. cit., p. 92
Idem.
32
SHATLER, R; SHATLER, M., 1975, 1977 apud WHITEMAN, op. cit., p. 92 (Tradução Nossa).
33
Cf. RYNKIEWICH, loc. cit.
34
Idem.
35
A 7 km de distância de Mount Hagen, um sítio arqueológico chamado Kuk, oferece indícios de uma
seqüência de eventos na invenção do cultivo. Como é uma região pantanosa, o desafio era drenar a
terra. Jack Golson descobriu resquícios de grandes valetas que serviam para drenagem. GOLSON,
1988,1990 apud RYNKIEWICH, op. cit., p. 24.
36
Cf. RYNKIEWICH, op. cit., p. 37
31
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2.2.

Outros eixos migratórios: os povos austronésios

Por volta de 6.000 anos atrás, outros grupos agriculturalistas,
procedentes de Taiwan de línguas austronésias, começaram a migrar para as ilhas
do sul do Pacífico. Eram colonizadores. Chegaram às Filipinas por volta de 5.500
anos atrás e de lá migraram até a Indonésia por volta de 5.000 anos atrás.
Substituíram as populações coletoras e caçadoras onde as encontraram. Com a
agricultura podiam alimentar grandes grupos e assim aniquilar outros menores.
Também eram mais desenvolvidos nas técnicas de construção de canoas e
navegação, o que lhes davam grande vantagem de rápida mobilidade pelos mares.
E ainda, possuíam organização social que os permitiam unidade para defesa e
ataque. Tudo isso possibilitou aos austronésios que se espalhassem e colonizassem
muitas ilhas.37
No percurso de migração desde Taiwan as pessoas, a língua e a
cultura foram se modificando pelo caminho.
“As sociedades austronésias variaram grandemente nesse sentido no
passado. E, para todas elas há evidencias lingüísticas, biológicas e
arqueológicas, que indicam uma origem comum em diferentes graus. É
possível traçar sua retrospectiva numa profundidade de até 6.000 anos
atrás. Essas sociedades austronésias obviamente se dividiram e
diversificaram de maneira complexa e esta é uma das razões do porquê
estudar essas sociedades (do Sudeste da Ásia e Oceania), passado e
38
presente, pode ser tão intrigante e recompensador.”

Em sua jornada, os austronésios chegariam à Nova Guiné por volta de
4.000 atrás. Ao chegarem nessas novas terras tiveram problemas com a malária39.
Os non-austronésios, que parece terem sido os primeiros habitantes da Melanésia,
37

Ibid., p. 38
BELLWOOD, Peter; FOX, James J.; TRYON, Darrell. “The Austronesians in History: Common
Origins and Diverse Transformations.” Chapter 1. In.: BELLWOOD, Peter; FOX, James J.; TRYON,
Darrell (eds). The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives. Canberra: The Australian
National
University,
1995.
(Tradução
Nossa).
Disponível
em:
<http://epress.anu.edu.au/austronesians/austronesians/mobile_devices/ch01.html>. Acessado em 12
fev. 2010.
39
“A malária ou paludismo é
uma doença
infecciosa aguda ou crônica causada
por protozoários parasitas do gênero Plasmodium, transmitidos pela picada do mosquito Anopheles.
(Atualmente) a malária mata 3 milhões de pessoas por ano, uma taxa só comparável à
da SIDA/AIDS, e afeta mais de 500 milhões de pessoas todos os anos. É a
principal parasitose tropical e uma das mais frequentes causas de morte em crianças nesses países
tropicais: (mata um milhão de crianças com menos de 5 anos a cada ano). Segundo a OMS, a
malária mata uma criança africana a cada 30 segundos. (...).” Cf. MALÁRIA. Wikipédia. Disponível
em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1ria>. Acessado em: 12 fev. 2010.
38
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já estavam na Nova Guiné há milhares de anos. Conseguiam manejar melhor a
malária e eram grupos numerosos e hábeis na defesa de seu território. Assim, os
austronésios se restringiram às proximidades do oceano, na costa.40 Conseguiram
colonizar somente a costa oeste da Nova Guiné e desde aí, espalharam-se pela
costa e ilhas do leste (Admiralties, Arquipélago de Bismark). 41 No leste da Melanésia
e no oeste da Polinésia, o rápido estabelecimento dos austronésios foi favorecido
pela ausência de habitantes nesses espaços.42
Por estarem estabelecidos na costa no tempo das massivas
colonizações européias, os primeiros contatos europeus na Melanésia, foram
freqüentemente feitos com os austronésios. Somente 50 a 70 anos mais tarde é que
non-austronésios fizeram contato com os europeus.43 Por muito tempo os nonaustrónesios e austronésios foram, tidos como se fossem todos de uma mesma
etnia.44
Na ilha de Nova Guiné, a população dominante era (e é) a de nonaustronésios. Eles se repartem pelas regiões montanhosas e pelo interior da ilha e
ao sul. Habitavam os morros e montanhas, desde o Sepik, Madang, Morobe à costa
da Nova Bretanha, o nordeste da Ilha Karkar e o interior da Ilha Umboi. São
habitantes do interior das densas florestas e tradicionalmente agricultores.
Raramente aventuraram longe adentro do mar. Assim, há alguns poucos grupos no
Arquipélago de Bismark, no sudeste das Ilhas Salomão, nas Ilhas de Santa Cruz e
poucos na Indonésia Oriental.45
Acredita-se que os primeiros habitantes da Melanésia falavam línguas
não austronésias, das quais as línguas non-austronésias de hoje teriam se
originado. Todavia, não é possível se ter certeza disso. Mas é certo que as línguas
non-austronésias não possuem clara familiaridade com nenhuma língua fora da
Melanésia (exceto com poucas na Indonésia Oriental).
Vimos então que a tremenda diversidade lingüística e cultural na área
em questão foi corroborada por suas características naturais, sua pré-história e pela
migração e interação entre os seus muitos grupos étnicos. Um quarto das línguas

40

Cf. RYNKIEWICH, loc. cit.
Ibid., p. 39
42
Ibid., p. 37
43
Ibid., p. 39
44
Idem.
45
Idem.
41
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faladas em todo mundo, por exemplo, são dessa região. Diante desse quadro, saltanos à mente a questão sobre como essa diversidade está situada e organizada nas
sociedades melanésias. Tentaremos esclarecer essa questão no próximo tópico.

3. A COSMOVISÃO E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MELANÉSIAS

Queremos mostrar aqui, que a organização social melanésia
condiciona o modo como os melanésios veem o mundo, mas ao mesmo tempo é
condicionada por essa cosmovisão. De certa forma Durkheim afirmava isso ao dizer
que: “essa realidade, que as mitologias representam sob formas tão diversas, mas
que é causa objetiva, universal e eterna dessas sensações sui generis de que é
constituída a experiência religiosa, é a sociedade.”46 Seriam, assim, duas dimensões
ligadas intrínseca e dialeticamente.

3.1.

A cosmovisão melanésia

Os aspectos considerados nesse tópico 4 são de certa forma todos
intrincados na cosmovisão melanésia
Segundo Darrel Whiteman, a cosmovisão dos melanésios é dividida em
duas partes: 1) A empírica; que inclui o habitat natural, seus recursos econômicos,
animais e seres humanos e tudo o que se pode tocar e ver e, 2) A não empírica; que
inclui os espíritos, as forças ocultas impessoais e os totens. No entanto, segundo o
autor essas categorias ‘empírica’ e ‘não empírica’, são imprecisas, pois para os
melanésios o sobrenatural e o natural se entrelaçavam.47
Assim, segundo Franco Zocca, na Melanésia é difícil ou impossível
separar religião de culturas; isso, diz ele, se considerarmos ‘religião’ as crenças e
práticas direcionadas a seres ‘fora’ das experiências humanas comuns. Dessa
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DURKHEIM, Émile. As Formas Elementares de Vida Religiosa. São Paulo:
Paulinas, 1989. p. 495
47

Cf. WITHEMAN, Darrel. “Melanesian Religions: An overview”. In: WHITEMAN, Darrell L. (Editor). An
Introduction to Melanesian Religions. “Point Series N°. 6”. (3ª Ed.). Goroka: The Melanesian Institute,
1995. p. 88
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forma, a religião na Melanésia era ‘cósmica, pois nela o mundo era acolhido em sua
vitalidade total; holisticamente.48
Um dos aspectos mais notáveis da vida social na melanésia era sua
complexa rede de trocas, que dinamizava todas as relações sociais na lógica da
reciprocidade. Todos eram incluídos nessa rede da qual ninguém escapava. Todos
estavam obrigados uns para com os outros por débitos contraídos. As trocas podiam
ser de bens, mulheres (casamentos) ou pessoas.49
Os melanésios não tinham um sistema de escrita e nenhum
especialista tradicional em cultura oral. A religião nesse contexto era mantida por
mitos, danças e outras cerimônias e expressa em práticas. Os elementos secretos
eram importantes na dimensão religiosa desses povos. Histórias míticas, crenças e
outras práticas eram mantidas em segredo e reveladas eventualmente para os
membros do clã no rito de iniciação.50
Com sua visão de mundo encantada, tudo era cheio de mistérios,
espíritos e divindades. Seus sonhos eram interpretados como experiências fora do
corpo ou a invasão de seus corpos por um espírito; a fim de transmitir mensagens
vindas ‘da outra esfera’, do ‘alto’. Essas mensagens podiam ser intermediadas
também por pássaros ou outros animais; que podiam ser os ancestrais
materializados para protegerem os seus.51
As pessoas com ‘mentalidade mágica’52 não aceitam a noção de
‘acidente’. Assim, diante de um acontecimento a maioria dos melanésios primeiro
perguntava sobre ‘quem’ (humano ou espírito) o teria causado.53
Crenças em alguma forma de espírito supremo ou deus poderia estar
presente, mas não era central. A maioria dos mitos coletados na Melanésia
tematizava a origem do clã. Os ancestrais eram a fonte das tradições e costumes;
frequentemente um par de irmãos que depois de uma briga se vão. Ficava em
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Cf. ZOCCA, Franco. “My Work as a Research Missionary.” In.: Verbum SVD. Fasciculus 4. Vol. 52.
Netherlands: The Steyl Press, 1994. p. 495
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Idem.
50
Idem.
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aberto a possibilidade do retorno ancestral trazendo bens para seus descendentes.
Eram mitos sempre reinterpretados, de acordo com as circunstâncias.54
De acordo com Zocca, há em toda Melanésia um grupo de ancestrais
míticos conhecidos coletivamente como divindades ‘Dema’. Um ‘Dema’ seria um
ancestral que foi morto violentamente ou que escolheu morrer. E do seu corpo, mal
enterrado, brotam plantas ou surgem animais, importantes para o sustento da
comunidade.55
Os espíritos, habitantes no mesmo ‘cosmos’ eram ambivalentes;
capazes de fazer o bem e o mal. Por isso, era preciso manter boas relações com
eles e não perturbá-los. Os antepassados também precisavam ser apaziguados,
pois vigiavam o clã para certificarem se os costumes e tradições estavam sendo
respeitados. Os mais distantes ancestrais eram lembrados como ‘reis e protetores’,
os mais recentes eram temidos.56
Os melanésios também acreditavam em poderes ocultos não
personificáveis, separados; como o ‘numen’ antigo. Espíritos e almas tinham esses
poderes, mas também o tinham lugares e coisas. Segundo Franco Zocca, o termo
polinésio ‘mana’ foi modificado pelos antropólogos para explicarem essa força. O
‘mana’ era adquirido por herança ou por meio de fórmulas mágicas. Sucessos
incomuns, na caça pesca ou guerra eram sinais da posse do ‘mana’. Acreditavam
que quem possuía ‘mana’ tinha poderes de multilocação, de controlar as forças da
natureza e de causar infortúnios. Os homens que possuíam ‘mana’ eram
especialmente venerados depois que morriam. Mulheres geralmente não tinham
esse poder.57
Eram muitos os tabus nas sociedades melanésias, ligados a situações
tais como nascimento, gravidez, guerras tribais, iniciação e a morte de parentes.
Infringir tabus era atrair desastres. E, frente a desastres, as causas suspeitas eram:
os espíritos, feitiçaria, ou possíveis ofensas aos ancestrais. A solução estava na
busca pela possível reconciliação com os ofendidos; espíritos, ancestrais ou
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pessoas vivas. No caso de feitiçaria a solução era matar o ‘bruxo’ 58; que muito
frequentemente era uma mulher. 59
A maioria das sociedades melanésias não possuía templos ou locais
especiais de culto. Ritos mágicos eram realizados na ‘casa dos homens’, nas hortas,
nos túmulos, ou um lugar importante. Algumas sociedades tinham ‘casas
tradicionais’ para culto aos ancestrais, como na região do Rio Sepik, no norte da
Papua Nova Guiné. Nessas casas eles guardavam objetos sagrados, como flautas,
máscaras, crânios e ossos dos ancestrais.60
A religião na Melanésia era profundamente pragmática. O ritual servia
para controlar os eventos cósmicos; controlar fenômenos naturais ou fazer crescer
plantas e animais, bem como favorecer a caça, pesca, fazer alguém se apaixonar,
ou servia para matar ou curar. Por isso, a maioria dos antropólogos tem descrito as
religiões melanésias, não como um instrumento de salvação, mas muito mais como
um ‘apanhado’ de técnicas para obter resultados.61
Havia muitos rituais. Muitos deles privados. Os de caráter público eram
anuais, ou repetiam-se depois de um ciclo de anos. Durante os rituais, grandes
quantidades de porcos, peixes e tubérculos eram consumidas. Eram ritos de
renovação cósmica e autênticas celebrações da vida; com símbolos (e práticas) da
fecundidade. Nesses ritos os mitos dos fundadores eram renovados em estória e
dança. Clãs amigos podiam ser convidados e com isso eram firmadas alianças,
projetados casamentos e o prestígio do clã aumentado.62
As sociedades melanésias eram ricas em ritos de iniciação, que eram
privados. Os mais marcantes eram os de puberdade, com cortes na pele,
circuncisão e a revelação dos segredos do clã aos candidatos.

Estes ritos

preservavam a continuidade entre os espíritos ancestrais e os vivos, entre o totem e
os membros do clã. Tudo isso contribuía para o senso de pertença e lealdade, como
resultados do processo de iniciação. Nessas sociedades os homens ascendiam de
status por meio de ritos que eram seguidos de várias prestações (ofertas).63
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Em algumas partes da Melanésia, outros ritos estavam associados à
introdução de novos chefes ou à entrada em alguma sociedade secreta. O ‘segredo’
ou ‘sigilo’ era um valor especial nas religiões Melanésias. Os mitos de fundação,
ritos, cerimônias de iniciação, tabus, etc., eram todos mantidos em segredo e
revelados somente aos iniciados. Acreditava-se que os mitos e ritos podiam perder o
seu poder se revelados a ‘outros’ ou podiam ser usados pelos inimigos.64
É claro que além dessas fortes características comuns, as religiões
melanésias eram especificas em cada clã: com diferentes fundadores, mitos, ritos,
ancestrais, espíritos da natureza, objetos sagrados e fórmulas mágicas, etc. 65 Mas
mesmo em sua diversidade, segundo Franco Zocca, elas partilham um núcleo de
crenças e práticas, que nos permitem olhá-las desde um ânglo mais amplo.66

3.2.

A organização social na Melanésia

Apesar de distintas as sociedades na Melanésia são organizadas
similar e basicamente em grupos ou unidades políticas com número baixo de
membros. Por unidade política deve-se entender um grupo dentro do qual conflitos
organizados não deveriam ocorrer. Nas planícies os grupos formam-se geralmente
de poucas centenas de pessoas, com exceção de alguns grupos na área do Sepik
que podem conter mais de mil membros. Nas montanhas os grupos já são mais
numerosos, normalmente em torno de mil pessoas, mas a concentração pode
chegar a milhares em certos pontos. É importante ressaltar que uma unidade política
não corresponde necessariamente a um grupo lingüístico-cultural. Várias unidades
políticas podem partilhar de uma mesma cultura e língua. Assim, quando
classificado pela cultura e língua o grupo apresenta-se maior.67
Essa é umas das justificativas ao se afirmar que na Melanésia não
existem tribos de fato - com um chefe a frente do grupo. Essa característica é um
dos pontos contrastantes entre sociedades melanésias e polinésias. Os polinésios
hierárquicos possuem um chefe no topo da pirâmide, liderando milhares de pessoas.
Já as sociedades melanésias são igualitárias: Constituem-se em vários grupos
políticos compreendidos dentro de um grupo etnolingüístico maior. Nessas, a
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liderança de cada grupo é alcançada segundo habilidades pessoais e não herdada
como acontece com o chefe polinésio.68 Whiteman ilustra essas diferenças com o
diagrama abaixo. Note as figuras do chefe supremo e do big-man, como chave para
a distinção entre os dois tipos de organização social:69
Figura 03: Compara as estruturas sociais da Polinésia e da Melanésia:

Chefe
supremo

Membros
comuns

70

Grupo Étnico-lingüístico

Grupos
políticos
com um
líder
(bigman)

Fonte: DARRELL L. WHITEMAN

* “É do “chefe supremo” ajudado por seu general da guerra, a responsabilidade de controlar as esferas
econômica, social e assuntos religiosos das tribos sob seu comando. Por ele ser o descendente mais próximo da
deidade ancestral da tribo principal, ele possui autoridade máxima. O chefe supremo tem poder sobre a vida e a
morte. As tribos o reverenciam regularmente com tributo, como: oferta dos primeiros frutos, trabalho, e outras
ofertas rituais. É obrigação do chefe, prover seus subjugados em tempos de necessidade. Seu poder pode ser
questionado por meio de revolta ou pela profecia de um sacerdote, expressando o descontentamento da deidade
ancestral diante da sua incompetência em exercer bem sua função. Todos os chefes gozam de privilégios.
Desfrutam dos melhores bens, como casas e barcos. Além disso, os plebeus devem observar uma série de tabus e
regras complexas de etiqueta ao se referirem à classe dos chefes. Isso porque, acredita-se que eles possuem
poderes sobrenaturais. Logo, os plebeus devem evitar entrar em contato com o corpo dos chefes ou com seus
71
pertences. Fazendo-o, estariam colocando sua vida em risco. ”

** A forma mais comum de liderança política tradicional na Melanésia é a do “big-man” (grande homem líder). Consiste na liderança de um homem sobre um grupo pequeno de seguidores que ele pessoalmente
conquistou. O big-man é geralmente ambicioso e energético. Consegue acumular bens e organizar atividades em
larga escala. Seus status é atingido por meio de seu sucesso no cultivo de alimentos, na criação de porcos e na
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boa transação nas trocas de seus bens. Seus seguidores são membros de dentro de seu grupo ou de grupos
vizinhos que são atraídos pela sua generosidade na distribuição dos bens que possui, colocando-os em débito
com ele. Para permanecer como grande líder, ele deve manter sua dinâmica da generosidade. A prática da
poligamia é muito importante, pois quanto mais esposas ele tiver, mais mão de obra disponível para cuidar de
mais plantações e de mais porcos para suas trocas. Além disso, conta-se o alargamento de relacionamentos e
alianças políticas e econômicas com os diferentes grupos de suas esposas. As qualidades desejáveis para que um
homem se torne big-man, variam de acordo com o local. Nas montanhas onde a população é densa e a incidência
de guerra tribal é maior, um líder deve ter boas habilidades para guerra e mágicas de guerra. Nas montanhas
centrais e a oeste, onde ocorrem festividades com grande abate de porcos, um líder precisa ser bom organizador
e empreendedor. Já na região costal, um homem que possua o conhecimento ritual e mágico para sucesso no
cultivo, na pesca e no comércio, atrairá grande numero de seguidores. Outras qualidades para o grande líder
variará de grupo para grupo (ser atraente fisicamente, ter dotes artísticos, ser bom orador, ter uma personalidade
agressiva e dominante). Em todo lugar na Melanésia, a habilidade para planejar e administrar a produção e as
72
trocas é importante para que um homem se torne um big-man.

Nas sociedades melanésias o individuo aprende que para sua
sobrevivência e sua relevância diante dos demais, é imprescindível estar bem
conectado com seu pequeno grupo político. Pois, é junto dele que ele lutará contra
os inimigos, trabalhará e festejará. Esse senso de pertença se justifica pela
segmentação, quebra e divisão observadas nas sociedades tradicionais na
Melanésia. E, por ser assim, a conversão ao cristianismo se fará de forma tão
diferente aqui em comparação com os grupos polinésios. A saber, na Polinésia,
quando o chefe se decidia a converter-se, todo grupo político o seguia. Entre os
melanésios, uma ‘unidade’ assim é inexistente, devido ao seu modo de organização
social. Por isso, os missionários cristãos tiveram aí maiores dificuldades e as
conversões levaram mais tempo.73 No capítulo III esboçaremos um panorama da
empreitada dos missionários cristãos, em especial os católicos romanos entre os
melanésios.
Sendo tão heterogêneas, as unidades políticas apresentam grande
variedade e nenhuma uniformidade. Existem dispersões em toda direção.
Geralmente há vilas ao longo da costa, enquanto a maior dispersão no interior das
ilhas maiores é a de pequenas aldeias formadas de poucas famílias, resistentes a
permanecerem numa vila. No entanto há exceções, como as observadas entre os
Huli nas montanhas do sul da Papua Nova Guiné.

Entre estes, geralmente a

dispersão é de unidades de família, com o homem vivendo numa casa e suas
esposas vivendo numa ou mais casas. Na Melanésia a regra é a diversidade e não a
uniformidade. Nesse sentido, as missões e os governos que se estabelecerão na
Melanésia provocarão grande impactado, por exemplo: na sua insistência na
72
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consolidação de vilas em detrimento das organizações anteriormente vigentes; no
recrutamento de homens de diversos grupos para o trabalho nas plantações e na
máquina do governo.74 Tais impactos, que vão gerar confusões nos melanésios (as
concepções cargoístas, por exemplo), serão estudados com maior ênfase nos
próximos capítulos.75
Circunscrito pelas florestas e montanhas, o indivíduo melanésio
conhecia as terras de seu clã e possivelmente as do clã da pessoa com quem se
casou. Por precaução e segurança, circulava somente até os parceiros de trocas
comerciais que eram habitantes dos arredores, distantes a poucos kilômetros.
Restrito por esses limites, a visão de mundo dos melanésios fez-se essencialmente
vertical. As dimensões físicas e conceituais essenciais de sua vida eram abstraídas
da observação de seu habitat: das montanhas e o céu lá no alto; da terra por onde
se moviam e viviam, e da percepção do mundo vazio debaixo de seus pés. Já os
habitantes das proximidades da costa, navegantes, possuíam uma visão de mundo
mais ampla e diversa, influenciados pelos austronésios. As dimensões espaciais de
sua experiência possuem os limites do mar com a terra, das montanhas e o céu no
horizonte. Além disso, mesmo não aprofundando longe adentro do mar, conheciam
a mobilidade e liberdade desconhecida pela maioria dos habitantes melanésios dos
interiores das ilhas.76

3.2.1. A liderança nas sociedades tradicionais melanésias

Na Oceania as sociedades tradicionais possuem similaridades entre si.
Entretanto, a Melanésia distingue-se significativamente da Polinésia e da Micronésia
em seu sistema sociopolítico. Os grupos destas sub-regiões apresentam acentuada
estratificação social e centralização política77, enquanto as sociedades melanésias
são não centralizadas politicamente e relativamente igualitárias. Por conseguinte,
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diferente da Melanésia, na Polinésia e na Micronésia encontramos divisões sociais
baseadas em castas e classes. Nestes casos o status social é hereditário e os
chefes e nobres gozam de privilégios de tratamento e decisões, inclusive (em
algumas sociedades como em Hawaii, Tahiti e Tonga), sobre a vida ou morte de
seus subjugados.78
Hierarquias acontecem na Melanésia apenas em poucos grupos
situados na costa, mas também em alguns grupos das montanhas e outros das ilhas
ao redor de Papua Nova Guiné. Sociedades hierárquicas são mais desenvolvidas
nas ilhas de Fiji e Nova Caledônia e, mais expressivamente, naquelas mais
próximas à borda com a Polinésia. Devemos ressaltar que mesmo seguindo o
modelo de organização hierárquica, as sociedades desse tipo na melanésia, não
funcionam exatamente da mesma forma que as polinésias. Por isso, Fiji e Nova
Caledônia representam uma área de transição cultural entre a Melanésia e
Polinésia.79
Por exemplo, nessas áreas de fronteira com a Polinésia, as relações de
poder funcionam na proporção do envolvimento nos relacionamentos interpessoais
(amizade, parentesco, nos sistemas de trocas de presentes ou de favores). O poder
não está centralizado nos chefes. Em contraste, os chefes polinésios gozam de
poder pleno sobre seus subchefes e súditos. A influência e poder dos chefes nas
sociedades hierárquicas melanésias oscilam em relação à sua capacidade de
persuasão. Independente disso, da mesma forma que na Polinésia, são tratados
com privilégios e sua substituição dá-se hereditariamente. A grande diferença é que
sua liderança combina peculiaridades tanto do molde polinésio do chefe supremo
quanto do modelo do grande líder, big-man, de outras sociedades melanésias
igualitárias.80
De modo geral, tanto na Micronésia, na Polinésia, quanto na Melanésia
prevalece a forte influência do sistema do kinship nas relações de poder e status dos
grupos. A seguir, refletiremos sobre como as sociedades melanésias se organizam
nos seus sistemas de kinship (sistema fundamentado nas relações de parentesco).
Como o kinship influencia o status nos grupos, ele também o faz na organização e
funcionamento dos seus sistemas econômicos. Portanto, é importante darmos
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atenção também à dimensão econômica. Por assim ser, esses pontos nos serão
úteis e nos ajudarão a pensar o ‘mundo melanésio’ e seu contraste com o ‘mundo
dos colonizadores e exploradores europeus’ (ingleses, alemães, e outros) que
chegarão aqui.
Conforme notaremos, nossa compreensão dos ‘Cultos a Carga’, se
enriquecerá em posse do conhecimento do que aqui apresentados. Justamente
porque, ao tomá-los, teremos condição de situar as razões e os argumentos da
cultura tradicional que viabilizarão e sustentarão o movimento cargoísta. Neste,
estão imbricados os modelos tradicionais da liderança, dos sistemas econômicos,
enfim, do kinship.

3.2.2. O sistema do kinship

Na Melanésia a organização social é baseada no kinship (sistema de
parentesco). Nesse tipo de organização as responsabilidades e o cotidiano das
pessoas não estão outorgadas a uma autoridade governamental superior e distante
do grupo. Essas sociedades não possuem um ‘Estado’ com uma autoridade
centralizada. Por essa razão essas coexistem numa permanente tensão e conflitos
frutos da competição entre grupos. Como o caráter desse sistema não é a
organização de grandes grupos, também ele não favorece o funcionamento de uma
economia de mercado visto nas sociedades modernas. É raro nas sociedades
tradicionais o comércio onde o interesse seja gerar grandes lucros. O que podemos
encontrar nelas são modelos comerciais com economia de subsistência. Aqui, o
grande objetivo nas trocas entre indivíduos ou grupos intenta gerar relações e a
harmonizar o interrelacionamento entre os envolvidos.81
Entender as organizações e o funcionamento dos sistemas de kinship é
basilar para se compreender o comportamento das pessoas dentro de suas
sociedades correspondentes. Conforme diz Luís Batalha: Para que o estudioso das
culturas,
“compreendam as redes de relações sociais, eles necessitam conhecer a
terminologia parental, assim como as regras de comportamento subjacentes
a cada um dos termos empregues.(...) E, seu estudo deve começar pelas
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categorias do cotidiano doméstico, ou seja, as designações adotadas pelos
82
parentes uns em relação aos outros.”

Conhecer como o kinship se estrutura num grupo, possibilita entender
os valores, a ética, a economia e a política, os casamentos, a vida familiar e a
religião dentro dele. Ao conhecer como funciona o kinship conseguimos entender
que comportamentos aparentemente incoerentes, obedecem a uma lógica interna
desse sistema. Para ilustrar isso, citamos baixo um evento acontecido numa vila de
Papua Nova Guiné descrito por McELHANON e WHITEMAN,
Uma garota adolescente apareceu grávida. A pedido de sua família, uma
corte pública (composta por líderes (anciãos) da vila e quem mais quisesse
presenciar) foi organizada para julgar quem seria o pai da criança. Exposto
o problema, um homem em seus 40 anos, membro da igreja e pai de vários
filhos, calmamente se levantou e disse não ser o pai, pois esteve com a
adolescente somente duas vezes. Em seguida outro disse que não poderia
ser o pai porque esteve com a menina somente uma vez e, um terceiro
ancião negou a responsabilidade explicando ter estado com a garota
também só duas vezes. Entre os presentes todos sabiam que para um
homem gerar uma criança era preciso estar com uma mulher quatro ou
cinco vezes. Entendendo a lógica intrínseca do sistema: De acordo com os
autores, um dos mais altos valores daquele kinship é: evitar ser
envergonhado. E, ser envergonhado publicamente seria a maior tragédia.
Sendo assim, como esses respeitáveis líderes da igreja puderam se
levantar sem receio, em público, e confessar terem tido relacionamento
extramarital? Podemos compreender esse comportamento olhando de perto
esse Kinship: Nele, expor o jovem que engravidara a moça em julgamento
público seria uma vergonha inconcebível. No entanto, era preciso encontrar
um parente próximo que assumisse seu lugar. Sublinha-se que nessa
sociedade é de responsabilidade dos mais velhos defender os mais novos
quando acusados de algo. Neste caso, os tios paternos defendiam o
sobrinho. Não era vergonha aos anciãos assumirem publicamente terem
estado com a garota e negarem a paternidade. Com isso, estavam apenas
cumprindo uma obrigação do sistema de parentesco, e reafirmando um alto
valor daquela sociedade, pois, ali, ser envergonhado em público é mais
83
trágico que estar envolvido em sexo extramarital.

A coerência no modo como as pessoas se relacionam no kinship
transparece segundo as convenções lógicas internas desse sistema. Na sociedade
melanésia há grandes grupos (étinolingüísticos) e, dentro deles, outros pequenos
grupos políticos. Ao se referirem entre si, usam nomes em concordância com a
relação de parentesco convencionada, sendo os nomes pessoais raramente
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mencionados (por respeito, proibição – tabu84). Na maioria das sociedades de Papua
Nova Guiné, é ofensivo, por exemplo, chamar um(a) cunhado(a) pelo nome pessoal.
Já em algumas sociedades desse país, quando o nome é mencionado ele o será
sempre como uma referência. Por exemplo: a mãe de ‘Anok’.85
Segundo McElhonon e Whiteman, na Melanésia os sistemas de kinship
são complexos e variados e contrastam com os vários modelos nas sociedades
africanas. Por esse motivo os padrões para descreverem os sistemas de parentesco
africanos (que enfatizam descendência unilateral pelo lado materno ou pelo lado
paterno), mostram-se inadequados para sociedades melanésias. Na Melanésia
devem ser considerados: o modo como a descendência genealógica ou biológica é
organizado e, o modo da organização territorial.86 Muitas vezes, pessoas membros
de um grupo não o são biologicamente. Assim, as relações de parentesco estão
para além da genealogia e conexão biológica de fato, mas também, na associação
segundo outros fatores de aproximação. Este princípio de inclusão e de extensão
indefinida nas relações do sistema de parentesco é a base para o ‘wantok sistem’87,
amplamente disseminado na Melanésia.
Nos kinship da Melanésia a descendência é reconhecida tanto do lado
paterno quanto do materno. Os diferentes modos de traçar a afinidade por
parentesco variam em relação à ênfase num desses lados e, ao propósito dessa
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Significado de Tabu no Dicionário on line de Português: “s.m. Etnografia. Instituição religiosa que,
atribuindo caráter sagrado a um objeto ou a um ser, proíbe qualquer contato com eles e até mesmo
referência a eles. P. ext. Ação, um objeto, uma pessoa ou um lugar proibido por uma lei ou cultura. A
palavra tabu vem da palavra polinésia tapu, que significa algo sagrado, especial, perigoso ou pouco
limpo. Muitas sociedades acreditam que se uma pessoa for a um lugar tabu ou tocar em um objeto
tabu, sofrerá sérios danos. Além disso, a sociedade poderá puni-la severamente ou considerá-la um
tabu. Os objetos ou pessoas sagrados são tabus porque supostamente têm uma força misteriosa que
lhes permite ferir ou matar uma pessoa. Objetos pouco limpos são tabus porque supostamente
trazem o mal a uma pessoa ou a um grupo.” DICIONÁRIO On Line de Português. Tabu. Disponível
em: <http://www.dicio.com.br/tabu/>. Acesso em mai. 2011.
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Cf. McELHANON, Kenneth; WHITEMAN, Darrell. Op. cit., p.107-108
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Wantok; conterrâneo – na tradução literal: wan- uma; tok- língua. Formam um grupo de wantok
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os da mesma sociedade, região ou país). Essa pertença é o potencial de cumplicidade. ‘Wantok
sistem’ é um ‘sistema de conterraneidade’; aqui o sentimento de pertença funda já os
relacionamentos. Assim, Wantok(s) serão pessoas que se entendem e se apóiam mutuamente. No
Wantok Sistem subjaz a compreensão de que os conterrâneos devem estar sempre ligados pela
cumplicidade e favorecimentos recíprocos. A ideologia desse sistema é amplamente difundida em
Papua Nova Guiné. Se por um lado essa compreensão parece muito positiva, por outro, o Wantok
Sistem tende muitas vezes a apoiar situações de corrupção em benefício dos relativos. O favoritismo
do Wantok Sistem, por exemplo, acontece escancaradamente entre políticos e empresários em
Papua Nova Guiné. Cf. MACDONALD, Mary. “Melanesian Communities: Past and Present”. In.:
WHITEMAN, Darrell L. (org.). An Introduction... Op. cit., p. 220 et seq.
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ênfase. Uma ‘norma’ estabelecida pelo sistema de kinship é que seus membros se
ajudem mutuamente e sejam leais entre si. O sistema também dita quais categorias
sociais e grupos são importantes. Cada termo relativo aos membros, usado dentro
no kinship, traz consigo associados os comportamentos esperados e desejados. No
kinship todos são parentes e os termos de tratamento usados resguardam uma
acepção de direitos e deveres recíprocos.88
Um kinship é então um sistema que organiza o grupo em torno das
relações entre os parentes. Mas o que define tal parentesco e como ele é
estabelecido? Veremos a seguir que há várias formas de configuração dessas
relações de parentela. E, essas formas diferentes são fundamentais na organização
e dinâmica integral das sociedades tradicionais. Não intentamos que nosso esboço
abaixo seja tão aprofundado e minucioso, mas que remonte uma noção básica
necessária dos tipos de kinship melanésios.

3.2.2.1. Tipos de kinship na Melanésia

Na Melanésia, a localização de organizações de sistemas de kinship
matrilineares e patrilineares correspondem à distribuição dos grupos lingüísticos
austronésios e non-austronésios (conforme já estudamos acima). Esses dois
sistemas são unilineares. Ou seja, neles a descendência é traçada ou pelo lado
materno ou pelo lado paterno. Em quase todas as pequenas ilhas e em alguns
lugares ao longo da costa da ilha de Nova Guiné, os grupos são essencialmente
matrilineares, conforme a tradição dos povos austronésios.89

3.2.2.1.1. O sistema patrilinear

No sistema patrilinear a descendência é traçada a partir dos homens,
tendo em conta um ancestral (homem) comum. Na Melanésia, entretanto, poucas
sociedades baseiam-se somente no sistema patrilinear. De acordo com Lawrence90,
o sistema patrilinear é mais notável entre os povos da Província da Nova Bretanha
Ocidental e em Manyamya na Província de Morobe. Assim, a Melanésia possui
88

LEPERVANCHE 1973:10 apud McELHANON; WHITEMAN, Darrel. Op. cit., p. 110
Cf. Tópico acima, referente à ‘diversidade etinico-cultural da Melanésia’.
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Lawrence 1967: 40 apud McELHANON; WHITEMAN, op. cit., p. 111
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variações de organização em suas sociedades sendo o sistema mais comum aquele
conhecido como patriclã. Este combina mais de um grupo patrilinear que juntos
reivindicam um ancestral comum. Mas nem sempre suas convicções evidenciam a
comum ancestralidade. O sistema do patriclã é muito comum na ilha de Nova
Guiné.91
No patriclã, os membros do sexo masculino possuem em comum o
direito sobre a terra. Geralmente vivem juntos no mesmo assentamento e se ajudam
mutuamente no trabalho, nas atividades rituais e de troca comerciais. Nessa
sociedade o relacionamento entre os homens é muito forte e isso é marcado pela
mutua assistência e apoio. Em seu assentamento, os homens solteiros e os viúvos
partilham uma residência (chamada, a ‘casa dos homens’), os homens casados
ocasionalmente pernoitam com eles. A ‘casa dos homens’ abriga os membros do
patriclã relacionados genealogicamente. Sendo da mesma geração os homens se
tratam como ‘irmãos’, aos das gerações anteriores como ‘pais’ e aos das gerações
posteriores, ‘filhos’. Essa ‘classificação’ estabelece os relacionamentos de
proximidade correspondentes aos laços biológicos.92
Esses grupos são geralmente exogâmicos; ou seja, podem desposar
apenas fora do grupo do qual descendem. Caso contrário a relação seria incestuosa.
Abaixo obsevamos um esquema geral que ilustra a organização de uma sociedade
tradicional melanésia.93
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Cf. McELHANON, Kenneth; WHITEMAN, Darrell. Op. cit., p. 111
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Segundo McElhoan e Whiteman, a ilustração explica, mas em muitas sociedades ela não bate
precisamente com a realidade. O que se pode encontrar é bem mais complexo. Pois, nem sempre
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Figura 04: Estrutura organizacional da Sociedade Melanésia

94

Fonte: McELHANON; WHITEMAN

Conforme o esquema acima vários grupos patrilineares juntos formarão
um clã, vários clãs formam uma tribo (ou fratria) e várias tribos ou fratrias formam a
sociedade. Esse é um tipo de sociedade encontrado entre os habitantes das altas
montanhas da Nova Guiné, na cordilheira de Finisterre – Saruwaged e nordeste da
Papua Ocidental (parte ocidental da Ilha de Nova Guiné).95
Concluímos acentuando que aqui a relação genealógica não é tão
importante. Assim, a ideologia de um sistema patrilinear é mais forte do que o que
se pode constatar na realidade. Ou seja, na prática há uma abertura imensa de
inclusão de pessoas no grupo independentemente da relação biológica ou
genealógica. Dessa forma num grupo patrilinear podem ser encontradas pessoas
que de fato não possui clara relação de descendência sanguínea. Na verdade a
disposição em ‘cooperar’ é a linguagem da inclusão e não apenas os laços
biológicos. A isso os antropólogos chamam ‘patriafiliação’.96

3.2.2.1.2. Sistema matrilinear

Este é também significativo na Melanésia. É um sistema de
descendência unilinear, em que os descendentes são traçados desde uma ancestral
mulher. Na Melanésia há dois tipos diferentes deste sistema. Entre os povos Lesu,
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da Ilha Nova Bretanha (província de Papua Nova Guiné), encontramos a forma em
que o direito à herança de bens é passada de mãe para filhas. Já no outro tipo de
sistema matrilinear a descendência é traçada de mãe para filhas, mas, o direito à
herança de bens é resguardado aos homens do grupo de descendentes matrilinear.
Ou seja, o sobrinho herdará bens do irmão de sua mãe. Por esse motivo neste
sistema a relação entre irmãs e irmãos é de muita cooperação.97
Sendo assim, o irmão da mãe que valoriza seu laço sanguíneo nos
filhos e filhas de sua irmã, tem sobre eles grande influência e responsabilidade. É
responsável pelo seu desenvolvimento e educação. Caberá a ele ir de encontro às
necessidades materiais do sobrinho quando chegar o tempo dos rituais de iniciação
na ‘casa dos homens’. Com as mudanças trazidas pelo governo e pelos
missionários, o irmão da mãe deve prover os filhos e filhas desta: mensalidade em
escolas, custo com o transporte caso eles forem trabalhar na cidade, etc. Por isso,
esse tio deterá respeito e poder sobre seus sobrinhos. E, mais tarde, esse tio
requisitará ajuda e presentes de seus sobrinhos que, de maneira inevitável,
responderão positivamente.98
As sociedades Melanésias matrilineares organizam-se em torno de
matriclãs. Nestes, as matrilinhagens se ajuntam para formar matriclãs exogâmicos.
Os matriclãs, conectados através dos laços definidos pelo kinship e pelos
casamentos, vão abalizar essa sociedade. A organização social matrilinear é
geralmente encontrada nas ilhas menores99 da Melanésia.100

3.2.2.1.3. Sistema em moiety - metade

A organização social conhecida como moiety (metade) compreende
uma sociedade dividida em duas partes ou moieties (metades). Cada metade,
normalmente exogâmica, é constituída de vários clãs, sendo eles patrilineares ou
matrilineares. Assim teremos sociedades organizadas em patrimoiety (a de
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Gogodala, e outras na região do Rio Sepik, por exemplo) e matrimoiety (encontradas
na Nova Irlanda e na Nova Bretanha).101
Cada membro dos grupos clânicos deve pertencer a uma das metades.
Entre as metades a conexão é forte em decorrência dos vários casamentos entre
seus membros, da interação econômica e das obrigações cerimoniais. Na Província
de Oro, em Papua Nova Guiné, por exemplo, entre os Miniafia os grupos
tradicionalmente constituem-se em metades. As posições sociais como ‘chefe’, ‘subchefe’, ‘chefe de cerimônia’, ‘chefe da lança’ são distribuídas e cada metade terá um
chefe de especificidade diferente. Com isso, a sociedade encontra equilíbrio na
fluência do poder.102
Os chefes com suas especificidades são muito respeitados. São
frequentemente consultados nas questões do grupo e senão o forem, o
acontecimento planejado ou a decisão tomada não terá sua finalidade concretizada
com sucesso. O consenso é sempre o caminho na resolução de matérias ordinárias
ou peculiares. Essa é a lógica social da liderança nesse sistema. Segundo
McELHANON e WHITEMAN, projetos e tentativas de mudanças sociais a serem
implementados nessas sociedades por organizações modernas podem falhar se se
ignora a organização social do sítio.103

3.2.2.1.4. Por descendência unilinear dupla

Embora não seja comum, há na Melanésia sociedades com o kinship
organizado pela descendência unilinear dupla. Essa forma de organização social é
encontrada, por exemplo, em localidades como a Ilha de Wogeo (ou Vokeo) e entre
os Ngaing na Rai Cost (Madang). Esse sistema é distinto da forma unilinear por
considerar tanto a linhagem patrilinear quanto a matrilinear. A tendência em enfatizar
um dos dois lados progenitores dependerá do propósito (direito ou vantagem)
almejado.104
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3.2.2.1.5. Sistema cognático

No sistema cognático a descendência não é traçada unilinearmente.
Homens e mulheres consideram-se, para efeito de parentesco, tanto ao lado
materno quanto ao paterno.105 “A criança, ao nascer, contrai obrigações, direitos e
deveres, tanto em relação aos parentes da mãe quanto aos do pai.” 106 Os Kwaio, na
Malaita nas Ilhas Salomão107 e os povos da Ilha Choiseul108 se organizam sob o
sistema cognático. E, assim também, os Huli nas montanhas ao sul de Papua Nova
Guiné e algumas sociedades em Madang.109
Sociedades baseadas no sistema cognático tendem a ser menos
estáveis que as baseadas no sistema unilinear. Ao pertencerem a grupos maternos
e paternos as pessoas são mais livres para trabalharem ou residirem com diferentes
parentes. Dessa forma, a migração é mais comum. Diferente do sistema unilinear
onde a composição do grupo é bastante uniforme: Trabalham e moram com os
membros de seus grupos (linhagem, clã, tribo ou fratria), a quem recorrem em caso
de necessidade. São mais próximos e se identificam com a terra. Por isso, há maior
vínculo com o grupo e a migração é mais problemática.110
Funcionando numa dinâmica admiravelmente tradicional os grupos
sociais na Melanésia mantêm-se coesos. Essa coesão é conservada pelas
estruturas organizacionais, assim, temos visto a importância do kinship. No próximo
tópico discutiremos sobre a economia dentro do contexto tradicional.
Nos ‘Cultos a Carga’ é evidente a importância econômica. Por isso,
vamos aprofundar um pouco nosso entendimento sobre essa dimensão na lógica da
mentalidade tradicional. No próximo tópico notaremos que a reciprocidade e a
retribuição tradicionais, comuns e funcionais nos sistemas econômicos de trocas
são, talvez, um dos grandes anseios revogados pela doutrina cargoísta. A lógica da
reciprocidade e retribuição dinamiza a redistribuição dos bens na sociedade
tradicional, disponibilizando-os a todos igualitariamente. Veremos aqui que, favor,
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benevolência, bens materiais, etc. são esperados e ‘com juros’, cada vez que
colocados a disposição; isto é, trocados ou presenteados a outro ou outros.

4. OS SISTEMAS ECONÔMICOS SIMBÓLICOS NA MELANÉSIA TRADICIONAL

Conforme John Paul Chao, nas sociedades da Melanésia as atividades
de cunho econômico estão também inteiramente vinculadas às relações no kinship
(seus costumes e valores). ‘Um sistema econômico’ na Melanésia engloba, além
das ações para produzir bens, todo o modus vivendis do grupo. Dessa forma, cada
grupo (com suas particularidades), teria um sistema econômico que lhe é peculiar.111
Sendo assim, Chao diz que a teoria econômica112 entendida no mundo
capitalista ocidental é demasiado estreita para traduzir os sistemas econômicos na
Melanésia. No mundo capitalista os fins a serem atingidos na atividade econômica
(pela força do trabalho, tempo gasto, uso de recursos, etc.), em qualquer investida,
visam adquirir e acumular riqueza (bens). Na Melanésia, a atividade ‘econômica’
visa adquirir (ou ‘capitalizar’) vantagens, que podem ser riqueza material ou não. Por
essa razão os sistemas econômicos melanésios transitam muito mais que bens
materiais, sustentam uma lógica simbólica de trocas.113
Claro que nos grupos da Melanésia também se observa o objetivo de
adquirir riquezas. No entanto, pela ótica ocidental, é difícil analisar em termos
precisos as escolhas e transações ‘comerciais’ feitas pelo grupo. Seus recursos e
bens não estão sempre colocados prontamente para trocas. A produção não se
direciona primeiramente para fins comerciais e lucro como no sistema econômico
111
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ocidental capitalista. Por exemplo, grandes quantias de bens são obtidas por um
grupo em vista de serem distribuídas numa cerimônia. Aqui, os fins seriam o do
reconhecimento e o do prestigio de um grupo sobre o outro. Em jogo estão a
capacidade que dado tem ou teve para conseguir tais bens; e subentendida, a
obrigação da reciprocidade provocados nos demais receptores.114
Na prática dessas transações, há obrigações entre parentes a serem
observadas e ancestrais ou espíritos a serem presenteados. A distribuição ou as
trocas visam mais que apenas obtenção de riqueza, mas, a manutenção de uma
ordem. Isto é, a violação ou omissão de detalhes relacionados aos costumes
durante a distribuição ou trocas (como se esquecer de homenagear algum
ancestral), podem incorrer em conseqüências. Por exemplo: provocar maus
relacionamentos entre os membros do grupo; desarmonia com os ancestrais; baixa
colheita e mortes.115
Os sistemas econômicos tradicionais da Melanésia são organizados
segundo suas convenções culturais. O grande abismo nesses termos entre as
culturas tradicionais melanésias e a colonialista europeia (capitalista) será um dos
problemas a que os ‘Cultos a Carga’ tentarão solucionar, preencher. Elencaremos a
seguir os elementos comuns nos sistemas econômicos melanésios. Um deles, a
saber, é que são sistemas de produção e de trocas de recursos com as quais as
pessoas atingem seus objetivos, sejam eles adquirir bens materiais ou outras
vantagens.

4.1.

A produção no sistema tradicional

Na Nova Guiné, a fauna e a flora são tão diversas quanto suas culturas
e línguas. Esta característica da ilha possibilitou que desde os primórdios seus
habitantes vivessem da caça, pesca e coleta de alimentos. As comunidades
tradicionais na Melanésia eram autossuficientes. Utilizam ferramentas simples.
Cultivam como alimento principal a batata doce, taro, inhame, cana de açúcar,
bananas, etc., variando de área para área. Hoje, os melanésios são em grande parte
agricultores, principalmente nas montanhas. Mas, a maioria de suas sociedades tem
apenas um item como alimento básico. Nas áreas de planície e pantanosas tem-se o
114
115

Cf. Ibid., p. 173
Cf. Ibid., p. 180-181

54

sagu; uma farinha abstraída do sagüeiro e, nas montanhas e algumas outras
regiões, a batata-doce; introduzida na Nova Guine por volta de trezentos anos
atrás.116
Essa dieta básica é suplementada por caça, pesca e alimentos
selvagens. Como não possuem técnicas de conservação, a alimentação diária exige
árduo trabalho de mulheres e homens. A criação de porcos é comum em quase toda
Melanésia, e, sendo os produtos cultivados perecíveis, a única forma de
armazenamento é sob a forma de alimentação dos porcos. A bebida tradicional era a
água e a água de coco nas planícies. Não havia em Papua Nova Guine bebidas
alcoólicas ou toxicológicas. O equivalente toxicológico mais próximo talvez seja o
buai117. O buai é uma semente produzida por uma espécie de palmeira. Mastigada,
conjuntamente com hidróxido de cálcio (kambang, na língua vernácula, a cal, em
Português) e uma erva nativa (daka, na língua vernácula, mostarda, em Português),
produz uma substância de cor vermelha, que é psicoativa.118
A especialização econômica ainda hoje é pequena na Melanésia,
geralmente há divisão de trabalho por sexo e idade. Conhecimentos sobre magia e
medicina são restritos a algumas pessoas, mas estas também se engajam em outros
116
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2011.
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trabalhos. Os homens executam o trabalho mais pesado como o corte de árvores e
o preparo da área a ser cultivada. São também de responsabilidade deles a caça e
as guerras tribais. As mulheres são encarregadas de plantar, carpir a lavoura,
colher, cuidar das crianças e dos trabalhos de casa.119
Certas atividades que requerem cooperação, como: limpeza de terreno,
pesca com rede, colheita e construção de casas, são levadas a cabo pelo grupo
familiar, mas outros grupos do mesmo clã muitas vezes se revezam em colaboração
nessas atividades. O modo como são conduzidos esses trabalhos e a distribuição
dos produtos difere de acordo com a ideologia do kinship do grupo.120

4.2. O sentido do direito à propriedade na mentalidade tradicional
Os melanésios não pensam em ‘posse’ de propriedades (no caso as
terras), mas no direito de uso delas. Um clã não ‘possui’ a terra na qual cultiva, mas,
possui o direito de usá-la. Esse direito é fortalecido ou enfraquecido mediante ao
cumprimento das suas obrigações no kinship. E, as obrigações não são extenuadas
quando o membro do grupo necessita se ausentar de sua vila. O ausente é
observado pelo grupo quanto às suas obrigações e é cobrado a visitar
frequentemente a vila.121
Não raras vezes conflitos entre melanésios e ocidentais ocorreram e
têm ocorrido, devido à divergente compreensão do conceito de ‘posse’ entre eles.122
As terras são a principal fonte de recursos para os melanésios. Isso
poderia conduzir à conclusão de que eles sejam restritos na administração ou
divisão de terras. Na verdade referente a isso há relativa flexibilidade. Mesmo que
num grupo a regra de transmissão de direitos sobre a terra seja de pai para filho,
será possível a um homem usar a terra do grupo de sua mãe ou do grupo da mãe de
seu pai. Os direitos sobre a terra podem ser também presenteados por: um favor
recebido; em sinal de amizade ou em casos de precisão (quando o grupo não dispõe
de terras, porque teve de migrar, por exemplo).123
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Após a compra de um pedaço de terra o ocidental pensava gozar de completa autonomia perante
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A guerra também é um importante meio de transferência de direitos
sobre terras. A disputa de territórios é freqüente. Seja como for, esses direitos
podem ser retornados ao possuidor anterior mediante procedimentos tradicionais em
cerimônias rituais ou festas.124
Os relacionamentos entre os membros de um grupo são influenciados
pela maneira como classificam suas propriedades e o modo como elas são
herdadas. Os direitos sobre terras são passados de irmão para irmão, de pai para
filho ou do irmão da mãe para o filho da irmã, conforme o kinship respectivo. Há de
se ressaltar que outras propriedades de ordem não material como métodos de cura;
uma dança; desining artístico (tatuagem, escultura), são propriedades’ e só podem
ser usadas mediante autorização do grupo ou indivíduo a que pertence.125

4.3.

Tradição econômica baseada nas trocas simbólicas

Chao nos relata que tradicionalmente os sistemas econômicos na
Melanésia dinamizam a oferta de bens e serviços com base nas trocas. Então três
formas são classificadas de como se procedem as trocas, a saber, as trocas
recíprocas; o comércio; e as trocas redistributíveis. A primeira, trocas recíprocas,
baseia-se nos presentes e ajuda mútuos sempre regidos por obrigações sociais e
pelo sistema do kinship. A qualidade e quantidade são menos importantes. O
objetivo implícito é criar relacionamentos e a obrigação em vista de uma
reciprocidade futura. Valores não equilibrados entre os bens e serviços trocados
matem o fluxo de trocas e os relacionamentos sempre ativos.126
A segunda forma é o comércio. Se uma comunidade não produz
determinado produto, há uma procura em outra comunidade. Assim se manteve por
milhares de anos muitas rotas comerciais de longa distância na Melanésia. Nota-se
que quando o comércio se dá entre pessoas de diferentes clãs ou grupos, a
tendência é serem mais calculistas e até ‘espertos’ na barganha. Por causa disso,
desentendimentos

ocorriam.

Para

resolvê-los

e

evitá-los,

foi

estabelecido

tradicionalmente o comércio ritual com parceiros de outros grupos. O Kula Ring127,
124
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onde o comércio acontecia num círculo de ilhas na Bahia de Milne (nas Ilhas
Trobriand) é um exemplo desse comércio ritual.128
Nas trocas redistributíveis, a terceira forma citada, há um agente
central, geralmente um big-man ou o patrocinador de uma festa. Essa figura central
administra a redistribuição dos produtos. Essa forma de troca também envolve
reciprocidade entre o agente e o grupo; ou entre dois grupos.

As celebrações

comuns e festas periódicas são exemplos onde ocorre essa forma de troca. Nas
cerimônias comuns, um grupo acolhe e os grupos vizinhos são envolvidos.129
Grandes

quantidades

de

produtos

são

trocados

nas

trocas

redistributíveis. Milhares de porcos podem ser abatidos em ocasiões desse tipo nas
montanhas. Um espírito de competição é sempre presente nas comparações que o
líder central faz em relação a festas de outros grupos, isso incentiva grande
produção. Nessas celebrações as trocas econômicas, os relacionamentos sociais e
as estruturas de status e prestígio, bem como o relacionamento com o ‘sobrenatural’
(espíritos ancestrais), formam um todo dinamicamente.130
As trocas econômicas na Melanésia são baseadas num trançado de
comportamentos com forte significância social. Marcel Mauss se refere a essas
trocas denominando as de Potlatch.131 Entender a economia nessas sociedades
então pressupõe o conhecimento de outros aspectos culturais a ela intrincados.
Seria inadequado não considerá-los aja visto que o sistema econômico tradicional é
um sistema unificado, onde elementos de conotação religiosa, tecnologia e
extremamente complexo por abranger uma extensa área geográfica e por dinamizar um grande
número de objetivos. “O Kula é uma forma de troca e tem caráter intertribal bastante amplo; é
praticado por comunidades localizadas num extenso círculo de ilhas que formam um circuito fechado.
(...) unem uma ilha a outra ao norte e ao leste do extremo oriental da Nova Guiné. Ao longo dessa
rota artigos de dois tipos – e somente dois – viajam constantemente em direções opostas. No sentido
horário movimentam-se os longos colares feitos de conchas vermelhas, chamados soulawa. O
sentido oposto, movem-se os braceletes feitos de conchas brancas, chamados mwali. Cada um
desses artigos, viajando em seu próprio sentido no circuito fechado, encontra-se no caminho com os
artigos da classe oposta e é constantemente trocado por eles. Cada movimento dos artigos do Kula,
cada detalhe das transações é fxado e regulado por uma série de regras e convenções tradicionais;
alguns dos atos do Kula são acompanhados de elaboradas cerimônias públicas e rituais mágicos.
(...)” MALINOWSKI, BRONISLAW. Argonaltas do Pacífico Ocidental: Um Relato do Empreendimento
e da Aventura dos Nativos nos Arquipélagos da Nova Guiné Melanésia. “Col. Os Pensadores”. São
Paulo: Abril Cultural, 1976. p. 75
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economia estão funcionalmente integrados entre si. E, reforçando, este é um dos
mais marcantes traços das sociedades tradicionais melanésias.132

4.4.

M. Mauss: O contrato e a troca simbólicos no Potlatch da Melanésia

A descrição nos tópicos imediatamente anteriores nos remete a certos
pontos imprescindíveis dos estudos de Marcel Maus sobre as sociedades
melanésias, polinésias, australianas, africanas e americanas do norte. Referir-nosemos à reflexão do autor sobre Melanésia. Ele afirma que o contrato e a troca de
bens nas sociedades tradicionais, assumem certas formas para além do aspecto
individual e puramente econômico. E isso está claro para nós até aqui. E, conforme
temos já mencionado, para ele, o contrato e a troca nessas sociedades, não são, em
geral, atitudes de indivíduos, mas de coletividades (de clãs, de famílias), que se
comprometerão entre si em tais transações. Serão estabelecidas alianças e
obrigações mútuas que englobam não só os indivíduos, mas as gerações
sucessivas. Assim, permutam-se amabilidades, danças, iniciações, tudo aquilo que o
clã possui; com a condição da obrigatoriedade de pagar na mesma moeda:
mulheres, crianças, alimentos, ritos, heranças, tudo que é posto em movimento. De
acordo com Mauss, pelo fato de tais trocas não serem de caráter puramente
econômico ou individual, são chamadas de ‘sistema das prestações totais’.133
E, segundo discrimina Mauss, dentre as formas do ‘sistema de
prestações totais’ existe uma mais notável, sobretudo típica no noroeste americano
e na Melanésia. Mauss diz que os etnólogos americanos geralmente a nomeiam de
Potlatch; nome que ficou conhecido pelos importantes trabalhos de Boas entre os
Kwakiutl, na costa norte do Pacífico americano. Segundo Mauss, o Potlatch se
caracteriza por dois traços:
“o primeiro é que quase todas essas trocas, frequentemente muito
complicadas, na realidade implicam um multidão de prestações de todos os
tipos e começam sob a forma de doações na aparência puramente
graciosas de presentes, cujo beneficiário será obrigado a retribuir o
equivalente com usura. Toda transação tem um aspecto suntuário, de
132
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verdadeiro esbanjameto. (...) Sua exasperação chega a dar um segundo
traço a esta instituição do potlatch, traço muito marcante na Melanésia, e
muito mais na América. É um caráter agonístico. (...) É uma rivalidade
constante que pode ir até o combate, à morte, à perda do nome e das
armas. Em todo caso, é por esse meio que se fixa a hierarquia das famílias
e dos clãs. Essa forma completa do potlatch é bastante rara. Mas, por toda
parte, sobretudo no mundo negro e polinésio, há um pouco dessas
prestações totais que começam por dons graciosos cuja aceitação acarreta
134
a obrigação de retribuir com maiores dons, festins e serviços.”

Na Melanésia o Potlatch se conservou ou se desenvolveu mais e
melhor que na Polinésia. Um famoso exemplo melanésio de Potlatch, ainda que
menos característico que o Potlatch americano, é aquele estudado por Malinowski, o
kula.135 Mauss descreve o Kula como uma espécie de grande Potlatch intertribal,
pois se estende por todas as ilhas Trobriand, por uma parte das ilhas Entrecateaux e
das ilhas Amphelett. Ele é de um tipo bastante comum na Melanésia e os presentes
recebidos em seu percurso serão todos retribuídas. No Kula alguns doarão artigos e
outros os receberão. Os que receberam certa vez serão os donatários da vez
seguinte.136
O Potlatch, assim diz Mauss, consiste essencialmente em trocas e
distribuições. Domina a vida religiosa, jurídica, artística. Na sociedade arcaica [sic],
tudo é motivo para o Potlatch: quando se constrói uma casa, em ocasião de
nascimentos, casamento, iniciação, morte, erguimento de tumulo, etc. A festa é o
Potlatch e é nessa ocasião que os clãs cantam seus cânticos sagrados, exibem sua
arte, excitam seus xamanes para o transe de possessão do espírito do clã, tudo isso
sob vigilância das outras casas e dos outros clãs. Mas essas festas, explica Mauss,
só se realizarão para acompanhar uma repartição de bens e uma espécie de troca
especifica. Um Potlatch oferecido, por um lado, é uma dívida assumida, por outro.
Se alguém por ocasião de um casamento faz um Potlatch em favor das pessoas do
outro clã, fratria ou tribo, da qual pertence o genro, por exemplo, esta, ficará
devendo o dobro. Assim há uma espécie de rivalidade entre os contratantes fazendo
com que a troca entre as coletividades seja usuária; ligada à gloria do totem137:
grupo, clã, chefe.138
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Assim, afirma Mauss, o Potlatch é uma prática que se revela cada vez
mais comum do sistema de trocas das sociedades ditas primitivas; é um contrato
que conecta grupos inteiros e está ligado à organização e oposição dos grupos
(tribo, fratria, clã).139 Em nosso texto, quando nos referimos às cerimônias
tradicionais de diversos modos; iniciação, casamento, inauguração, festas, etc.,
podemos de antemão concebê-las todas como expressões plenas ou perpassadas
pelo estilo Potlatch. Eu mesmo, durante minha estadia em Papua Nova Guiné, em
várias ocasiões tive oportunidade de participar de festejos (inauguração de capelas,
jubileu de 50 anos de uma comunidade cristã católica em Dirima, na cidade de
kundiawa; encerramento de retiros comunitários promovidos por essa última, rituais
funerários nas vilas ao longo do Rio Sepik, etc.), onde era perceptível as
características do Potlatch aqui descritas. As doações e trocas (partilhas) entre os
clãs durante as cerimônias eram carregadas desse contrato retribuitivo subjacente e
do caráter agonístico; de rivalidade e competição entre os grupos presentes.

4.5. As dádivas trocadas e a obrigação de retribuí-las

Aja visto nossa exposição acima fica claro que trocar presentes, ou
como chama Mauss, trocar dádivas140, é muito importante para os melanésios. Eles
são uma forma de afirmar relacionamentos. O dote, por exemplo, é uma dádiva dada
pela família do noivo à família da noiva. Mas, a doação de dádivas não para com o
casamento realizado. Na verdade se inicia. Vários Potlatch se realizarão por
consequência: Trocas mútuas entre os grupos do noivo e da noiva perdurarão por
anos a fio. Esse comportamento vai fortificar gradualmente o relacionamento do
casal e dos grupos. Portanto, é fundamental ter o que presentear.
É nesse intuito que os melanésios procurarão acumular certos bens:
para dá-los. Percebemos claro que, o valor significativo dos presentes trocados
torna-se maior que o valor material deles. As trocas de dádivas, conforme já
mencionado em outras ocasiões acima, vão estabelecer status e prestigio sóciopolítico a certos líderes ou grupos. Esse status é alcançado proporcionalmente ao
como e quanto um grupo ou indivíduo é capaz de acumular e doar.
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As trocas de presentes também promulgam as alianças entre grupos
(sejam elas políticas ou alianças para guerras tribais). Se essa recíproca troca é
interrompida, entende-se que há desarmonia ou ruptura de relacionamentos. Para
os melanésios, isso expressa desentendimento entre as pessoas ou entre estas e os
espíritos. O Potlatch é permeado por essa dimensão sobrenatural. Acreditam que o
resultado de desajustes nos relacionamentos são infortúnios como acidentes,
doenças e mortes. Estes só cessarão quando os relacionamentos desajustados
forem sanados com um ritual de troca de presentes em sinal de reconciliação. Ou
seja, quando um Potlatch for oferecido. Vendo a importância do Potlatch na
Melanésia, poderemos fazer uma referência aos ‘Cultos a Carga’ como um protesto
ao seu não oferecimento por parte dos ‘brancos europeus’141.

4.6. A presença europeia e as mudanças na economia simbólica

Com a chegada dos europeus na Melanésia, muitas mudanças
ocorreram no sistema econômico tradicional. No decorrer dessa pesquisa,
observaremos como isso vai acontecendo. Na verdade, certa descontinuidade na
reciprocidade dos bens dos ‘brancos europeus’ aos melanésios, é que levarão estes
a desconfiarem que aqueles ‘brancos’ os estariam enganando e segurando para si
todo o ‘cargo’.
Na dinâmica do contato entre eles, o comércio se estabeleceu
rapidamente e logo as ferramentas de pedra usadas pelos melanésios foram
substituídas pelas ferramentas de aço. Com as novas ferramentas o tempo
despendido no trabalho de subsistência sofreu uma redução de pelo menos um
terço. Com mais tempo disponível o sistema econômico tradicional dispunha agora
de produção excedente para a novidade do comércio monetário.142
O comércio de produtos agrícolas foi tornando-se cada vez mais
comum, conforme mencionaremos nos próximos capítulos. Mesmo nas montanhas,
onde o contato com os europeus se deu mais tarde, somente há algumas décadas
atrás, o cultivo comercial se espalhou. Entre os produtos cultivados em Papua Nova
Guine, no geral, estão: café, cacau, coco, óleo de palmeira e borracha.143 Hoje,
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Papua Nova Guiné possui 75% de sua população vivendo da agricultura de
subsistência. Dessa percentagem a maioria está envolvida com o comércio do que
produzem.144 Podemos imaginar o quanto isso mexeu com a lógica da retribuição no
sistema tradicional.
Nesse sentido, com essas mudanças aparecem problemas de ordem
cultural. Por exemplo: A flexibilidade no direito ao uso das terras sofre alteração.
Conseqüentemente, o cultivo comercial provoca desentendimentos e disputa de
terras. Com essa nova perspectiva de comércio, os relacionamentos sociais também
são afetados.145
Desentendimentos referentes à herança de terras começam a surgir.
Por exemplo, em sociedades matrilineares, pai e filho cultivam a terra e
comercializam seus produtos. Ambos desfrutam do capital levantado. Porém, com a
morte do pai, tradicionalmente as terras deveriam passar para seu sobrinho, o filho
da sua irmã. Mas muitas vezes hoje isso é alterado; há casos em que o pai passa a
terra para o filho, deixando o sobrinho de fora da herança; infringindo as regras do
kinship. Conflitos são enfrentados nessa transação. Para uma solução desse caso
específico houve um acordo em algumas áreas. O de que, no caso de terras usadas
para o cultivo comercial, a herança devesse ser pela linha patrilinear.146
Os

grupos

tradicionalmente

patrilineares

também

enfrentaram

problemas. Um exemplo é quando um líder, big-man, comanda um grande terreno
pertencente a vários clãs e a produção se faz coletivamente. Acontece que, ao
aproximar da velhice, esse big-man converte a terra legalmente para um título
individual que mais tarde seria herdada pelo seu filho. Ou ainda, coloca o dinheiro
ganho com a produção numa conta bancária a ser herdada pelo filho. Com essa
atitude o conflito está posto. Além disso, se a terra não pertencer mais ao grupo e
sim a um indivíduo, as futuras gerações não herdarão nada, sendo forçados a migrar
para outra área.147
O comércio monetário influenciou no valor de utensílios tradicionais.
Objetos antes símbolos de riqueza (como plumagens, conchas, e dentes de animais,
etc.), estão sendo substituídos pelo dinheiro. A autossuficiência relegada pelas
comunidades tornou-se vulnerável na medida em que bens manufaturados
144
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começam a ser consumidos. Consequentemente, essas comunidades experimentam
então as flutuações inflacionárias da economia do mercado mundial.148
Aumenta a dependência da população dos alimentos industrializados
importados. A crescente população urbana adapta sua dieta, incluindo agora
refrigerantes, farinha de trigo, arroz e outros alimentos processados. Com uma
economia baseada no dinheiro, aparece no cenário melanésio diferenças sociais
entre ricos e pobres e disparidades econômicas entre os grupos. Esses fenômenos
eram antes desconhecidos tradicionalmente. Temos visto, na sociedade tradicional
os bens fluíam através dos sistemas econômicos de trocas. 149
O status e prestigio sociais são impactados. No ‘ar’, a confusão das
duas ideologias: Com o novo sistema monetário um homem de negócios é
pressionado ao acúmulo individual de bens (a possuir carros, geladeira, a educar
seus filhos em escolas, etc), e, ao mesmo tempo, ele deve ser generoso com seu
grupo, contribuindo para festas, ajudando os pobres e colaborando em projetos
comunitários.150
Assim sendo, o empreendedor melanésio se vê num dilema entre dois
modelos econômicos, o tradicional e o capitalista. Ele deve balancear os dois se
quer alcançar sucesso. Caso não realize esse equilíbrio, ele perderá prestígio, apoio
no futuro, será visto como mesquinha e atrairá feitiços sobre si. Nessa dinâmica,
mesmo trabalhando distante de sua vila, de tempo em tempo seus parentes e
wantoks virão a ele em busca de apoio financeiro. É notório que os melanésios que
trabalham longe geralmente mantêm contato e laços com os seus na vila natal. Não
querem perder seus vínculos afetivos e seus relacionamentos em seu grupo com o
qual se identifica e onde pode encontrar segurança emocional e econômica.151
Há, portanto na Melanésia dos dias atuais, sistemas econômicos que
incluem

quatro

modelos

de

trocas:

trocas

recíprocas;

comércio;

trocas

redistributíveis; e trocas mercantis (sob oferta e demanda). Essa última tem crescido
dramaticamente nos últimos anos e substituído modelos tradicionais. No entanto,
mesmo que os produtos tradicionais tenham se diferenciado, as trocas recíprocas e
redistributivas continuam muito influentes em sua ideologia. As trocas de presentes

148

Idem.
Ibid., p. 183
150
Idem.
151
Ibid., p. 184
149

64

continuam como uma forte característica da cultura melanésia, sendo assim, o
dinheiro entra como um ‘produto novo’ nas trocas tradicionais.152
Nisto observa-se que o dado cultural direciona a maneira como os
melanésios vêem e lidam com o dinheiro. Um modo diferente ao modo ocidental. O
dinheiro é veículo de trocas que visam antes do acúmulo de capital, a possibilidade
de ser usado para criar, manter ou fortalecer relacionamentos em continuidade com
a lógica tradicional.153
As mudanças nos sistemas econômicos tradicionais trouxeram como
afirma Chao, uma desorganização social. Alterações nos relacionamentos e conflitos
decorreram da possibilidade da propriedade privada. Novas frentes de mercado ao
absorverem mão de obra de pessoas de diversos grupos provocaram numerosa
migração. Isso enfraquece as formas tradicionais de organização e controle social.
Com a educação, os mais jovens ao se verem mais instruídos em relação aos mais
velhos tendem a não reconhecer sua autoridade. Como conseqüência acontece o
aumento da criminalidade, abuso de drogas como álcool e maconha, prostituição,
etc. 154
Para nós, os ‘Cultos a Carga’ e sua doutrina serão uma reação a essas
mudanças trazidas pelo paradigma europeu de estilo vida, outorgado cotidianamente
pelos colonialistas e missionários. Desta forma, o ‘movimento cargoísta’ protesta em
favor do sistema igualitário e redistributivo de bens.

5. CONSIDERAÇÕES

Como vimos, em termos gerais os grupos na Melanésia viviam em
pequenos agrupamentos e eram caçadores e coletores, pescadores, agricultores, e
criadores de porcos e outros animais de pequeno porte. Sua tecnologia era simples,
moravam em casas construídas de materiais naturais tirados da mata. Não usavam
metal nenhum, mas manufaturavam artefatos de argila, pedra, madeira, cascas de
árvore, ossos e conchas.155
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Seu sistema econômico era de pouca especialização. O sistema de
subsistência não visava o lucro propriamente. Em sua dinâmica, cada individuo se
inseria contribuindo nas atividades necessárias dentro do grupo. Onde se percebia
alguma especialização era em atividades tais como: na construção de canoas,
instrumentos sagrados, nos rituais, preparo da terra. Estas eram tarefas exercidas
por homens. Esse modelo econômico dinamizava a vida social dos grupos e se
mantinha pela tradição. De acordo com Lawrence, mudanças internas e estruturais
aconteciam, mas quase imperceptivelmente e por isso, sem inserirem grandes
rupturas.156
Na Nova Guiné, a estrutura social era quase majoritariamente baseada
no sistema do kinship, e seus laços; nos casamentos (monogamia e poligamia); na
localização geográfica e nas trocas estabelecias entre grupos e indivíduos. Eram
sociedades igualitárias com pouca estratificação por ocupação, riqueza ou
nascimento. Com exceção dos grupos nas ilhas, e poucos na costa de Nova Guiné,
todos eram equivalentes no acesso aos recursos básicos necessários. Não havia
unidade política ou áreas controladas por uma autoridade central.157
Guerras tribais aconteciam freqüentemente. Lutavam não por posições
econômicas e status, mas por desforra em casos adultério, bruxaria e homicídios. A
liderança não era hereditária. A posição de liderança dependia do esforço e sucesso
em atividades econômicas de guerra ou relativa a conhecimentos mágicos e rituais.
A autoridade era restrita dentro do grupo local, embora o líder pudesse ter
seguidores de outros grupos.158
A dimensão religiosa dos grupos tradicionais é de difícil definição. Isso
porque as concepções “religiosas” não estavam separadas culturalmente como nas
sociedades ocidentais modernas. A cosmovisão tradicional melanésia compõe os
seres humanos, as divindades, os espíritos dos mortos e os totens todos existindo
dentro de uma mesma realidade. Supostamente todos estariam em comunicação
dentro dessa realidade. O mundo que entendemos como natural e o sobrenatural
são intrínsecos nessa compreensão.159 De tal modo, os espíritos e as divindades e
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os totens fazem parte da Natureza assim como o fazem os seres humanos, os
animais, as plantas, etc.160
Tradicionalmente os melanésios acreditavam que deuses e espíritos
viviam na Terra; nas florestas ou em santuários (árvores, fontes, lagos ou nos
arredores dos agrupamentos). Descreviam que esses seres eram mais fortes que os
seres humanos. Possuíam emoções e sempre podiam tomar a forma que
quisessem; animal ou humana.161
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CAPÍTULO II

O DRAMA COLONIZATÓRIO: CONTATO, INVASÃO E VIOLÊNCIA

“Contudo, a Era dos Impérios não foi apenas um fenômeno
econômico e político, mas também cultural: a conquista do
globo pelas imagens, ideias e aspirações transformadas de
sua minoria “desenvolvida”, tanto pela força e pelas
instituições como por meio do exemplo e da transformação
162
social.”
Eric J. Hobsbawm

No capitulo anterior descrevemos os povos melanésios, sua origem,
sua cultura e o estilo tradicional de suas sociedades. Mostramos um pouco essa
região que também se tornou ‘alvo’ de interesses dos poderes imperialistas do norte
no século XIX. Nosso próximo passo é pontuarmos como esses famigerados
impérios (Holanda, Inglaterra, Alemanha, França, mais tarde o Japão) maquinaram
para expandir e implantar sua empresa colonialista entre esses povos.
Em nosso percurso, testemunharemos muitos trâmites políticos e
acordos diplomáticos entre os ditos impérios. Mas, muito pouco ou nenhum acordo
ou diálogo com os autóctones; pois eles eram gente que não se contava para esses
acordos. Não tinham importância, afinal, deviam ficar quietos, pois estavam sendo
favorecidos... A verdade era que, nesse período, reinava a ‘certeza’ de que “é a
Europa que leva sua civilização, que impõe suas ideias e que impõe seus valores
(...) A recíproca não existe, porque a Europa não deve quase nada às civilizações
extraeuropeias.”163 Por isso, quase nada da voz dos dominados aparece nos
registros documentais. Se de nada valia sua opinião, como poderiam ser
registradas? Se o tivessem feito, delas teríamos ainda mais a dizer nessa pesquisa.
Seja como for, tentaremos neste capítulo, falar da colonização no Sul
do Pacífico, focalizando a colonização na Ilha da Nova Guiné e, especialmente, na
Papua Nova Guiné. No início de nossa exposição nosso olhar abrangerá outras
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áreas da Melanésia, mas logo nos restringiremos à área de nosso interesse: a Nova
Guiné Oriental, que mais tarde se tornará o país de onde tiraremos nossa ‘amostra’
dos ‘Cultos a Carga’. Por essa delimitação, nesse capítulo nossas referências aos
povos nativos vão se convergindo: de ‘melanésios’ (que denota os nativos de toda
Melanésia) a ‘papuas’ (que aqui vão se referir aos nativos no país Papua Nova
Guiné).
Vamos discutir sobre como se desdobrou a colonização nessa área e
porque os europeus (holandeses, ingleses, alemães, franceses) se interessaram por
ela. Queremos, com os elementos aqui apresentados, entender os acontecimentos
dos primeiros contatos entre esses europeus com os nativos. Desses contatos,
brotarão os germes que se confeccionarão, também, em ‘Cultos a Carga’, isto é, em
tradução e resistência culturais. Assim, disporemos de argumentos que nos
permitem perceber que apesar de subjugados pela força, os ‘papuas’ eram sujeitos,
transformando seu mundo com o que a contingência histórica a reveria os
presenteava – ou desgraçava. Os ‘Cultos a Carga’, serão também, uma invenção
reivindicativa da realização do Potlatch por parte dos ‘brancos’.
Veremos que na interação, os ‘papuas’ não apenas assimilava ou
entendia o novo da cultura europeia, como iam além; transformava, criava, traduzia.
E, nesse processo, os europeus citados não saíam incólumes. As novas
perspectivas e reflexões das Ciências Sociais nos têm esclarecido, que as
mudanças de nível cultural resultavam para ambos os lados (aqui, melanésios,
colonialistas e missionários).
O estudo aqui menciona os contatos esporádicos iniciados desde o
século XVI, mas se atém aos séculos XIX e XX; pois estes constituem o período no
qual se deram de fato as a interações culturais. As políticas envolvidas no processo
colonizatório serão acompanhadas até os anos seguintes à independência de Papua
Nova Guiné. Defrontaremos com vários acontecimentos dramáticos, dentre eles as
Grandes Guerras. Essas fortes experiências pelas quais os melanésios tiveram que
passar, reforçarão a confusão, o desespero e o fascínio de um povo que
praticamente nada sabia sobre o que via. Não abordaremos em detalhes o período
histórico atual de Papua Nova Guiné, privilegiamos aqueles necessários à
apreensão do nosso objeto de estudo, os ‘Cultos à Carga’.
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Todo o enredo aqui esboçado nos ajudará a melhor nos reportarmos
ao olhar dos povos autóctones em direção aos ‘estranhos brancos’: antepassados,
espíritos, deuses e, também, invasores. Seremos conduzidos, a situar as
mentalidades em contato; a colonizadora europeia e a tradicional papua, dentro de
um contexto que caracterizamos como de encontros e embates culturais. Como
instrumento de interpretação da relação intercultural, tomaremos as ideias centrais
de ‘ambiguidade’ e ‘antagonismo’ e os conceitos nucleares de ‘tradução cultural’,
‘transculturação’ e ‘negociação’ (trabalhados nos tópicos 2.1 e 2.1.1, a seguir).

1. O CONTATO INICIAL E AS DISPUTAS TERRITORIAIS NO PACIFICO SUL

Por muitos séculos o comércio de especiarias da Europa em geral com
as chamadas terras das Índias Orientais permaneceu muito importante. Durante
esse tempo, o oriente sul asiático fez-se bastante promissor para a empresa
econômica europeia. Com o avanço das técnicas navais a mobilidade pelos oceanos
tornou-se mais ampla e frequente e, nessa dinâmica, o contato entre povos foi
acontecendo. As relações entre as culturas diferentes travaram-se acima de tudo por
interesses materiais e econômicos. Isso é atestado na história dramática da
exploração colonialista mundo afora. No Pacifico Sul não foi diferente.
A interação entre os povos no contexto colonialista era paradoxal; tanto
possibilitava uma ampliação no conhecimento quanto no desconhecimento mútuo,
pois, decorria com bastante influência de aspirações etnocêntricas.
Hoje, sabemos que as relações entre os povos (realizando-se de
formas distintas no tempo e constituindo-se de encontros e embates), compõem o
drama da própria autocompreensão humana em circunspecção mais global. E isso
tem nos mostrado as Ciências Sociais: a Etnologia, a Antropologia, a História, etc.
A partir do século XV, portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses,
alemães, franceses e outros povos europeus, se especializaram em localizar e
explorar outros povos em terras estrangeiras.164 Estavam principalmente em busca
de “artigos de valor” (especiarias; matéria prima em geral, metais preciosos, etc.)
para suprir as sociedades na Europa. Ao mesmo tempo, também queriam estender
o domínio imperialista. Assim como a história do colonialismo em outras áreas do
164
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mundo, no Pacífico Sul também houve muita disputa entre os poderes europeus na
colonização das ilhas.
No que concerne à Ilha da Nova Guiné, os primeiros contatos europeus
foram esporádicos. O português Jorge de Meneses parece ter sido o primeiro
europeu a ancorar nas terras do nordeste da ilha, isso aconteceu em 1526. Os
próximos foram espanhóis: Entre 1526 e 1529, Álvaro de Saavedra navegou ao
norte da Nova Guiné e passando pela Ilha de Biak, nomeou-a de “Isla del Oro”, para
afirmar a existência de ouro na região. E Luiz Vaez de Torres navegou do leste ao
oeste, entre Nova Guiné e Austrália em 1606. Dada a semelhança notada por este,
entre as montanhas da região da Nova Guiné com as montanhas do Peru, concluiu
que as ilhas dessa região do Pacífico também deviam estar ‘recheadas’ de ouro.165
1.1. O “Tratado de 1824” entre os colonizadores holandeses e ingleses

As notícias sobre as possíveis riquezas das ilhas do Pacífico Sul
instigaram o interesse da Europa em geral durante o século XVI. A Inglaterra e a
Holanda iniciaram suas investidas na região. Os ingleses visitaram e mapearam
algumas ilhas da área e chegaram a estabelecer um assentamento no nordeste da
Nova Guiné, mas não ficaram mais que dois anos devido ao acometimento de
doenças e a conflitos com os nativos. Já os holandeses, conseguiram estabelecer
atividades comerciais duradouras nas ilhas a oeste da Nova Guiné.166
As relações comerciais da Holanda com o sul asiático resultaram num
tratado com o Sultão de Tidore167. Esse tratado facilitou aos holandeses se
apossarem de territórios, dentre eles, a parte ocidental da Ilha da Nova Guiné. Os
holandeses fizeram muitas tentativas de estabelecimento nessa Ilha, mas as
doenças tropicais eram um grave problema. Só no final do século XIX é que
assentamentos holandeses nessa Ilha começaram a ter sucesso. Também é nessa
época, que os missionários europeus começaram a chegar. Os primeiros foram os
Maristas, nas Ilhas Salomão (na metade do séc. XIX), mas, a dificuldade em lidar
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com a malária os fez deixar as ilhas cinco anos depois. Um grupo de italianos os
substituiu, porém, não ficaram mais que três anos.168
Além das forças holandesas e britânicas, também a França e
Alemanha possuíam grande interesse em aumentar suas posses e riquezas pela
exploração colonialista. O Pacífico Sul era mais um alvo. Havia uma grande disputa
“imperialista” entre os governos das nações citadas pela posse de terras ao sul. Por
esse motivo, para assegurar seu quinhão, surge o “Tratado de 17 de março de
1824”, firmado entre os reis da Holanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda. Este tratado determinava os limites territoriais e as esferas de influência
desses países na região do Pacífico.169
No tratado os dois governos reconheciam como fronteira entre os dois
impérios, uma linha imediatamente ao sul de Singapura. Não era um acordo
vantajoso para Inglaterra, mas era oportuno, pois, o fortalecimento do reino holandês
na Europa faria com que o reino francês se sentisse pressionado. Além disso, era
melhor para Inglaterra ter um vizinho fraco na Ásia (a Holanda), que ter visinhos
mais perigosos como França ou Estados Unidos (os EEUU estavam naquele
momento em pleno desenvolvimento e com aspirações expansionistas), que
certamente preencheriam o espaço caso a Holanda fraquejasse em suas
colônias.170
Conforme ficou claro na declaração do secretário britânico do
‘Ministério de Relações Internacionais’, George Canning, os “ingleses e holandeses
juntos tinham o objetivo comum de serem os ‘exclusivos senhores do Oriente’”. 171
Embora essa fala aparente um pleno acordo entre essas nações, a história nos
mostra que, para além desse objetivo comum, havia interesses próprios em ambos
os lados. Como veremos, a relação entre esses dois países enfrentará rivalidades e
disputas de territórios.
1.1.1. A anexação holandesa da ‘Nova Guiné Ocidental’

Desde 1826, rumores chegavam ao rei da Holanda de que os ingleses
intencionavam estabelecer um posto comercial na Nova Guiné. Preocupados com o
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crescimento de um possível monopólio britânico na região, a Holanda tratou de
organizar seu estabelecimento na parte ocidental da Ilha. Mesmo comprovando que
os rumores do estabelecimento inglês eram falsos, a Holanda levou a cabo seu
projeto, que desta maneira, manteria os ingleses longe.172 A anexação oficial pelos
holandeses aconteceu em 24 de agosto de 1828. Um forte erguido e nomeado em
honra ao comissário geral holandês, o governador Du Bus de Gisignies, oficializou a
posse.173
Embora tenham ido com “toda sede ao pote”, o ‘Forte Du Bus’ teve vida
curta. Não houve comércio com os povos nativos, nem nenhuma fonte econômica
favorável à Holanda foi explorada nessa localidade. Em poucos anos, problemas de
logística dificultaram a manutenção dos soldados no assentamento e ocasionaram
seu término. A intrigante citação do conde italiano Vidua de Gonzalo ilustra a
situação dos soldados e de outros no Forte Du Bus:
“Estão acampados por volta de quatrocentas milhas das ilhas Moluccas,
sem chance de receberem nenhum apoio, num país que não provém nada,
cujos habitantes estão na mais baixa posição da escada da civilização e
174
devem ser contados entre os maiores traidores da região”.

Da mesma forma que os britânicos haviam abandonado outros postos
na Austrália, pelas mesmas dificuldades logísticas, também a Holanda determinou
que suas tropas abandonassem o Forte Du Bus em 6 de julho de 1835, até que
localizassem um local mais apropriado.175 Em fevereiro de 1836 deixaram a Nova
Guiné Ocidental.176
1.1.2. Holanda X Inglaterra: “vigilância e prevenção”

A notícia do insucesso do assentamento holandês se espalhou e o
interesse na Nova Guiné passou a um estado de indiferença por alguns anos. 177
Mas, em 1840, com o restabelecimento da presença inglesa no norte da Austrália, o
dilema em torno da parte oriental do Arquipélago emergiu novamente. Conforme
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sinalizamos, apesar do “tratado de 1824”, os conflitos anglo-holandeses eram
constantes no longínquo oriente. De fato, o forte Du Bus na Nova Guiné foi uma
reação clara às atividades britânicas na região em torno das Ilhas Mollucas. O
objetivo holandês de anexar a parte ocidental da Nova Guiné (exemplo de política
imperialista), era o de proteger seu monopólio nas Mollucas.178 (Ver mapa 000
capIII)
Ainda nessa perspectiva, outro fato importante sobre a relação angloholandesa aconteceu em 1841. Londres pediu ao governo holandês que listasse as
ilhas e povos sob seu domínio na região asiática oriental. Após investigar sua
administração da área, a Holanda emitiu seu relatório, em 1845, onde reconhecia a
insegurança de sua soberania sobre suas fronteiras. Seus limites de domínio
calcavam-se em acordos assinados com o Sultão de Tidore, o que era ordinário para
as negociações coloniais, mas que não eram ao mesmo tempo, de confiança. Prova
disso é que, curiosamente, a maior parte do território referente aos tais acordos com
Tidore, correspondia a áreas anexadas em nome do rei britânico William IV, em
1828.179
Em 1847 rumores chegaram à Holanda de que os ingleses haviam
anexado uma parte da Nova Guiné. Mesmo tendo sido publicados na imprensa
holandesa, esses rumores foram provados falsos em 1849. Ainda assim, em 1849, a
Holanda à surdina, para não ofender abertamente os britânicos, protegeu as suas
fronteiras na Ilha com armamentos. Isso caracterizava a posição do poder colonial
holandês em termos de vigilância e prevenção.180

1.2.

Expedições científicas e presença missionária durante os anos 1860

Nos anos 1860 a Nova Guiné Ocidental permaneceu a seu bel estar. O
governo holandês como tal não estabeleceu mais nenhuma ocupação embora o
território continuasse posse sua. A Nova Guiné Oriental, incluindo as ilhas ao seu
redor, também não havia sido anexada oficialmente por nenhum país. No entanto,
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ambas as partes eram visitadas esporadicamente por cientistas e experimentavam a
presença temporária de missionários.181
Cientistas famosos, como o físico e darwinista Arthur Russel Wallece,
viajaram entre as ilhas da Ásia Oriental. Suas publicações faziam crescer o interesse
internacional na Nova Guiné. O poder imperial holandês via com suspeita esses
viajantes estrangeiros, porque poderiam estar vindo para o Arquipélago com
diferentes objetivos do que aqueles revelados ao governo colonial e, por isso,
poderiam figurar perigo à sua soberania imperial. Era conhecido que ingleses
(principalmente na Austrália), americanos, russos e alemães, nutriam o interesse
científico, mas também o de estender as relações comerciais de seus respectivos
países no Pacífico. Como estratégia o governo holandês, desde 1855, incentivou
(subsidiando pesadamente) as atividades de várias sociedades missionárias nas
ilhas.182
Segundo aponta Landman, os missionários eram uma importante
contribuição para ciência e para o governo holandês. Eles apoiavam os cientistas
em suas localidades missionárias e ao mesmo tempo fortaleciam a afirmação de
posse holandesa dos territórios onde atuavam. De acordo com o autor citado, os
missionários

provaram

ser

eficientes

guardiões,

pois,

inconsciente

ou

conscientemente, notavam e informavam sobre as atividades de visitantes
estrangeiros, que poderiam estar agindo com interesse puramente científico ou com
outras intenções. Esse sistema de controle foi extremamente efetivo para o poder
colonial e a Holanda via a presença dos missionários como ‘arras’ da civilização
holandesa no Arquipélago.183

1.3. Conflitos políticos internacionais sobre a Ilha da Nova Guiné

Nos anos subsequentes a 1870, rumores na Europa afirmavam o
interesse dos franceses, alemães, italianos, norte americanos, australianos e até dos
russos, em tomar posse de ilhas no Pacífico Sul. Outra chamada à clareza sobre a
soberania holandesa no Arquipélago foi exigida. Agora a Ilha da Nova Guiné,
diferentemente das décadas anteriores, era o centro das atenções. Por pressão da
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Itália, em 1870, o segundo maior poder colonial, o holandês, foi forçado (pela
primeira vez depois dos conflitos com os britânicos nos anos 1840) a fazer escolhas
mais claras referentes à Nova Guiné.184
Depois da unificação da Itália nos anos 1860, seu interesse em adquirir
colônias tornou-se conhecido. Apesar disso, suas tentativas no Arquipélago
“holandês” não tiveram sucesso. Como resultado da pressão sobre a Holanda, esta
teve que deixar claro sobre seu ‘domínio’ da parte ocidental da Nova Guiné e sobre
o seu desinteresse em anexar todo o território da grande Ilha. Em 1879, os
arrolamentos ítalo-holandeses chegaram a um consenso e o governador britânico
das ilhas Fiji, Arthur Gordon, expressou apoio à Holanda. Ele dizia que moveria toda
a população da Austrália para Nova Guiné, a fim de impedir os planos italianos na
Ilha. Também influenciou nesse consenso, um pronunciamento do ‘Ministério para
Negócios Coloniais’, que dizia que a soberania da Holanda sobre a parte ocidental
da Nova Guiné deveria ser respeitada.185
No que diz respeito ao interesse da Rússia, o caso foi que durante os
anos 1871 e 1872, o físico e ministro Miklucho Maklay em uma expedição científica
na parte sul da Baía Astrolabe, subsidiada pelo governo russo, despertou a suspeita
(atitude comum conforme já vimos) sobre os interesses daquele país. Todavia, as
tensões logo se dissiparam pelo fato de Maklay desaparecer na Ilha por meses.
(Pensou-se até que pudesse estar morto). Um pedido oficial da Rússia chegou ao
governo holandês para um possível resgate. Mas, Maklay conseguiu chegar vivo e
bem na Austrália. As declarações do cientista na Austrália, que afirmavam as
dificuldades da anexação de qualquer parte ou de toda a Ilha, também ajudaram a
por fim na suspeita sobre o interesse russo. Com essas informações, percebeu-se
que Maklay não advogaria em favor de uma anexação territorial pela Rússia. 186
A suspeita em relação aos Estados Unidos era também eminente nos
anos 1870. Pela sua prosperidade, pensou-se que fossem empreender num império
colonial visando as ilhas do oriente asiático. Em 1873, essa suspeita foi esclarecida
pelo próprio governo dos Estados Unidos como sendo infundada. Mesmo assim
alguns governantes holandeses ficaram à espreita. O governador holandês Loudon,
estava convicto de que uma conspiração arranjada pela Rússia, Alemanha, e
184
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Estados Unidos, estava por acontecer e objetivava invasões nas colônias
holandesas e a repartição ‘do mundo’ entre esses países.187
Já a presença francesa era mais concreta e importante na conjuntura
em torno da Nova Guiné. Em 1853 a França havia anexado a lha da Nova
Caledônia. Isso mexeu bastante com a Austrália que a via como uma ameaça em
sua esfera de influência. Desde os anos 1850 a Austrália havia se tornado bem mais
importante nas colônias britânicas e tendia a estender-se pelas ilhas nos arredores
do continente australiano. De acordo com Landman, a interferência francesa no
Pacífico Sul perturbou a confiança entre as colônias australianas e provocou uma
atitude da Austrália enquanto um poder colonial. Essa atitude, naturalmente, se
referia também à Nova Guiné, conforme veremos adiante.188
Em 1871, podia-se ler nos jornais na Austrália artigos sugerindo uma
presença colonial mais expressiva desta na Nova Guiné. Em decorrência dessas
declarações houve renovada tentativa em Londres, por Archibal Campbell, em favor
da anexação da Nova Guiné pelo governo britânico. Mas, um tratado entre a
Holanda e Inglaterra assinado neste mesmo ano, reforçava pontos do ‘tratado de
1824’, dentre eles, o de evitarem tomar posse mútua de ilhas no Arquipélago.
Assegurada pelo tratado citado, a Holanda pretendia manter os britânicos longe da
Nova Guiné. Porém, logo se viu que as opiniões na Inglaterra, tanto a pública quanto
a do governo, eram mais que nunca desfavoráveis à anexação da Ilha.189
Em contrapartida, era conhecido e provado o interesse da Austrália na
Nova Guiné, pois, a fundação por ela da ‘Associação Nova Guiné' em 1871, saiu em
expedição com a finalidade de procurar e explorar os benefícios econômicos na e ao
redor da Ilha. Essa empreitada, porém, fracassou. O navio da associação ficou
emperrado numa grande barreira de recife. Isso provou o desconhecimento
australiano sobre o contorno do litoral da Nova Guiné e moderou seu entusiasmo
sobre uma possível exploração de ouro no norte da Ilha.190 Com o fracasso, o foco
se voltou aos descobrimentos do capitão britânico Sir Fairfax Moresby, ao longo do
litoral sul. Moresby descrevia na Austrália que a parte oriental da Nova Guiné era
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como uma terra paradisíaca. O capitão tinha se convencido de que era de grande
vantagem anexar aquele “paraíso”.191
A repercussão dessas informações fez com que o governador holandês
Daniel Ploos, situado em Melbourne, na Austrália, escrevesse para seu superior na
Holanda em 1873, perguntando se não seria prudente declarar toda a Ilha da Nova
Guiné como adjacente integral da Holanda. Mas a Holanda preferiu afincar-se aos
seus direitos à parte ocidental da Ilha, baseada no acordo com o Sultão de Tidore
(que era supostamente o soberano dessa parte ocidental) e na proclamação de
1828 (na qual tanto a população inglesa quanto as colônias australianas,
reconheciam as fronteiras holandesas). Além disso, a política adotada desde 1828,
pelo ‘Ministério para Negócios Coloniais’, também afirmava a não objeção a
qualquer estabelecimento por outros países estrangeiros na parte oriental da Nova
Guiné. Dessa forma, a Holanda estava impedida de reclamar direitos sobre essa
parte, pois não tinha argumentos históricos onde se fundamentar.192
A Holanda se beneficiava com todos os choques políticos referentes à
Nova Guiné, pois eles contribuíram muito para que ela se desenvolvesse enquanto
entidade colonial integrada, o que aconteceu nos anos 1870. Depois de 1874, por
determinação do ‘Ministério para Negócios Estrangeiros’193, a Nova Guiné Ocidental
tornou-se definitivamente holandesa.194
Em abril de 1883, a colônia Queensland, no norte da Austrália, tomou
posse da parte oriental da Nova Guiné. Esse foi o resultado de pressões vindas de
todas as colônias australianas desde 1875, ano no qual uma tentativa de posse já
havia sido feita por Queensland, Victoria e pela Austrália Sul. Estas, na época, foram
barradas pelo ‘Ministério para Negócios Estrangeiros’. Entretanto, o secretário deste,
o inglês Lord Carnarvon expressou, mesmo que não oficialmente, que a anexação
da Nova Guiné Oriental seria consentida desde que as colônias australianas se
confederassem e prontificassem em contribuir financeiramente nos procedimentos,
uma vez que o interesse maior era da Austrália e não da Inglaterra.195
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A exigência do Lord Carnavon baixou os ânimos na Austrália e o
interesse na Nova Guiné ficou in suspensus por alguns anos. Em 1881, a Alemanha
‘sentiu’ que devia investir em seus interesses comerciais no Pacífico Sul. A Nova
Guiné tornou-se seu alvo. De imediato as colônias australianas cobraram medidas
do ‘Ministério para Negócios Coloniais’ que barrassem a política colonial germânica
no Pacífico. Foi nesse momento que, mesmo antes de uma reação desse ministério,
o ministro de Queensland ordenou a anexação da Nova Guiné Oriental.196
Diversas razões, segundo cita Landman, são apontadas pelo governo
da Holanda como incitadoras da anexação da Nova Guiné por Queensland. Dentre
outras, a atuação de missionários britânicos na Ilha; a necessidade da Grã-Bretanha
de possuir pontos estratégicos ao longo das principais rotas comerciais do mundo e
o medo do estabelecimento de colônias penais197 estrangeiras próximas à costa
norte da Austrália. Em resposta, o ‘Ministério para Negócios Coloniais’ privilegiou a
política internacional britânica de Londres198 sancionando a anexação por
Queensland, afirmando, porém, que os direitos da Holanda na Nova Guiné Ocidental
seriam resguardados.199

1.4. A Alemanha no cenário colonial do Pacífico Sul
A política colonial alemã mudou muito com a presença de Bismark 200.
O interesse dele no Pacífico pode ser explicado pelas vantagens econômicas e
comerciais que a região trazia para as empresas alemãs201. Essa explicação,
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conforme pontua Landman, é em parte correta, mas não é adequada para explicar a
intervenção germânica de 1884202. Primeiro porque o valor econômico da região era
bastante marginal em comparação com os empreendimentos da Alemanha na
Europa e na África. Depois, um pedido de proteção endereçado por comerciantes
alemães no Pacífico ao governo alemão, em 1880, foi absolutamente negado com a
resposta de que a Alemanha não podia se envolver com ocupações nos oceanos do
sul e que, deixaria a iniciativa das relações comerciais com essa área nas mãos das
corporações privadas.203
Essa atitude de ‘desinteresse’ da Alemanha começou a mudar em
1883 em virtude do debate, intensificado no início dos anos 1880, sobre as práticas
comerciais estrangeiras e mais especificamente sobre o trabalho forçado ao redor
da Nova Guiné. A prática de ações violentas cometidas pelo grupo inglês e o tráfico
e comércio de trabalhadores em regime de escravidão foram denunciadas ao
governo alemão por Hernsheim. Este pedia que a Alemanha defendesse interesses
na área (na costa norte da Nova Guiné) e ajudasse por um fim no comércio
escravo.204 Ao que parece a Alemanha buscava mesmo é por pontos estratégicos e
rotas comerciais, apostando em possíveis lucros futuros nas ilhas do Arquipélago.
Temendo uma reação alemã, as colônias australianas e a Nova
Zelândia, assinaram uma resolução em Sydney, em dezembro de 1883,
assegurando a incorporação ao Império Britânico de boa parte da Nova Guiné
Oriental e suas ilhas adjacentes. Com isso, a formação da confederação das
colônias australianas exigida como condição para o anexo da Nova Guiné Oriental
estava se realizando. Esse fato aumentou a pressão em Berlim para uma tomada de
decisão. E, assim, em janeiro de 1884, o representante da Alemanha em Londres
informou ao governo inglês que, seguindo o exemplo britânico de 1877, iria também
apontar um representante para o Pacífico, para proteger seus interesses comerciais
na região. Essa atitude da Alemanha provocou o processo que iria resultar, dentro
de um ano, na tripartição da Nova Guiné.205
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1.5. O ‘acordo anglo-germânico’ e a tripartição da Nova Guiné

Com a formação da confederação das colônias australianas, a pressão
sobre os governos alemão e inglês chegava a um limite. Ao mesmo tempo as firmas
alemãs presentes no Pacífico requisitavam constantemente o apoio do governo.
Controvérsias sobre os interesses comerciais em lugares tão distantes se tornaram o
foco de discussão do poder político europeu. Londres não se convencia dos motivos
das aspirações coloniais alemãs na região. Por sua vez, Bismark achou que os
ingleses não estavam reagindo adequadamente às propostas alemãs referentes à
Nova Guiné e, por isso, em abril de 1884, resolveu, por ele mesmo, tomar atitudes
mais concretas.206
Bismark incentivou a criação da ‘Companhia Nova Guiné’ (dia 13 de
maio), numa parceria com os banqueiros alemães Hansemann e Bleichroder. E já
em julho, enviou o Dr. Finsch, representante da companhia, para a costa norte da
Ilha. Este tinha a missão de construir bons portos e estabelecer contato amigável
com a população local, criar pontos comerciais e adquirir a maior quantidade de
terras possível. Com essas terras, juntamente com a ‘Deutsche Handels- und
Plantagen-Gesellschaft’ (empresa alemã já presente no Pacífico) queriam instituir
uma colônia primada na organização e no desenvolvimento.207
Com a aprovação secreta desse projeto por Bismark, uma solução
diplomática tornou-se urgente. Isso por que: a anexação de parte da Nova Guiné
pela Alemanha se fez sem o conhecimento da Inglaterra e esta, logo ao tomar
conhecimento, poderia forçar Londres a efetuar as garantias de anexação que havia
dado à Austrália em 1883; e ainda, a Inglaterra já havia expressando seus
interesses, quando declarou que qualquer estabelecimento estrangeiro na Nova
Guiné Oriental seria tomado por ela como um ato ofensivo. Dessa forma, para evitar
conflitos maiores o embaixador inglês Münster foi mandado a negociar e clarear com
seu governo, sobre as áreas da Ilha sob seu domínio e suas fronteiras. Münster
deveria fazer com que a Inglaterra limitasse os interesses da Austrália à parte sul da
Nova Guiné Oriental e que não mais tentasse anexar a parte norte.208
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Em 9 de agosto, a Inglaterra respondia a Münster que o governo
estava de acordo em reivindicar somente a parte que tinha mais significância para
as colônias australianas. Berlim teria interpretado que a parte referida pela Inglaterra
seria somente a costa sul da Nova Guiné Oriental e, em 19 de agosto, instruiu seu
cônsul-geral em Sidney a fincar a bandeira alemã no Arquipélago da Nova Bretanha
e em todas as partes do norte da Nova Guiné que não estivesse dentro das zonas
de interesse da Holanda ou da Inglaterra.209
Essa atitude da Alemanha causou a última crise nas relações anglogermânicas, pois, o responsável em executar as instruções alemãs, Otto Finsch,
tomou posse de parte demasiadamente grande. Isso provocou descontentamento na
Austrália e na Inglaterra e, nos primeiros meses de 1885, a relação destas com
aquela era de frieza. Contudo, em março, o governo inglês abandonou suas
pretensões sobre o norte da Nova Guiné Oriental em troca do apoio da Alemanha na
‘questão do Egito’210. Desde sua intervenção no Egito, em 1882, a Inglaterra
precisava do apoio de pelo menos um país europeu forte para controlar a área.211
Em outubro de 1885, os limites territoriais da Inglaterra e Alemanha
foram temporariamente demarcados na Nova Guiné Oriental. Os alemães ficaram
com o norte e a Inglaterra-Australia com o sul.212 A parte ocidental permaneceu com
a Holanda, na verdade, como resultado de uma política passiva desta, frente aos
visinhos mais fortes. Isso é certo, pois, tanto a Inglaterra quanto a Alemanha
prescindiam do fato de que a Holanda e sua influência, constituía-se como um
visinho de baixo poder colonial, portanto, inofensivo.
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Figura 05. Mapa - Território tripartido da Ilha da Nova Guiné (1884-1919):
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Fonte: Wikimedia Commons.

2. A COLONIZAÇÃO NA ‘NOVA GUINÉ ORIENTAL’

O contato inicial intermitente na Nova Guiné Oriental culmina com a
ocupação da Alemanha em 1884. Desse ano em diante, as investidas coloniais
nessa parte da Ilha tornaram-se mais intensas. Veremos a partir daí, um período de
sessenta e cinco anos de presença dos poderes coloniais (Alemanha, Austrália e
Inglaterra e mais tarde, também o Japão; que entra no cenário na 2ª. Guerra
Mundial). Segundo Lawrence, o contato inicial ocorria sem grandes conflitos, mas na
fase do contato mais intenso, no início da exploração de fato, aconteceram
segregação racial e antagonismos resultantes de incompreensões e imposições;
práticas típicas dos regimes coloniais.214
Antes de prosseguirmos com o relato histórico do drama colonizatório,
tomemos um pouco de tempo em algumas considerações interpretativas sobre o
fenômeno. Essas notas nos serão importantes para ligarmo-nos ao objetivo primeiro,
qual seja, situar e compreender o alastramento e a razão de existência dos
“movimentos cargoístas” em decorrência do contato intercultural.
A incisiva ação colonizadora sobre a Ilha da Nova Guiné faz com que
seu cenário social, político, econômico e cultural comece a mudar dramaticamente.
A mentalidade colonialista européia trouxe aspectos culturais que afetaram
definitivamente os povos em contato com ela. Convicta de sua superioridade, a
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Europa via-se como a mais evoluída civilização. Assim justificada, compreendia
como sua missão a de conduzir os povos tribais ‘primitivos’ que subjugavam, a um
estado cultural e social ‘evoluído’.215

2.1. Desvelando a missão civilizatória da empresa colonialista
Nos meandros da história, vemos que a proposta de ‘trazer a
civilização’ ou a ‘evolução social e cultural’ fez-se bastante ambígua. O objetivo
primaz na verdade era o de encontrar riquezas, explorar e expandir os impérios
europeus. Com a ‘Revolução Industrial’, no século XVIII, a necessidade de matériasprimas era grande e as colônias uma promissora fonte delas. A extração de riquezas
das colônias e o expansionismo imperialista, esses são objetivos claros na história
dos colonialismos.
Colonizar a Nova Guiné pressupôs, logicamente, uma busca nas
diferentes regiões do seu território e, conforme discutimos no capítulo I, essa é uma
ilha com regiões de difícil acesso. Para essa empreitada, os poderes coloniais
mobilizaram os nativos a ‘colaborarem’. Os colonizadores os ‘empregaram’ para que
carregassem as pesadas cargas de equipamentos e víveres; servirem de guias;
protegerem-lhes a vida num ambiente austero e desconhecido; carregá-los quando
exaustos ou doentes e etc.
No desenrolar do contato em estabelecimento, entre os citados
europeus e os povos autóctones, alterações na autocompreensão que cada lado
tinha de si começavam inevitavelmente a acontecer. Os europeus colonizadores
afirmavam sua superioridade técnica, científica, artística, religiosa e cultural.
Colocavam-se numa posição tal que sugeria aos nativos tomarem consciência de
sua miserabilidade em amplos alcances frente aos ‘evoluídos homens brancos’.
Essa posição, bastante criticada por estudos mais atualizados, é expressa na
análise de Barbara Rogoff sobre a dominação dos Estados Unidos dos indígenas do
território. Sua reflexão, que desmascara as ‘boas intenções coloniais’, é aplicável
também aqui. Ela diz que:
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“Os esforços coloniais e governamentais para “civilizar” os povos nativos se
caracterizaram por uma atitude de que haveria Uma Melhor Forma – a qual,
obviamente, é a do grupo dominante. Em debates acadêmicos e em muitos
projetos de intervenção voltados a melhorar as vidas das pessoas, o
pressuposto de que há Uma Melhor Forma continua existindo. Os
fundamentos da fé em Uma Melhor Forma são, muitas vezes, apenas o
consenso dentro de um grupo de pertencimento, com base em seus
próprios pressupostos e valores (junto com interesse próprio pela obtenção
de terras e na dominação de outros). As diferenças nos valores entre
comunidades ajudam a iluminar os sistemas culturais que, caso contrário,
costumam ser tomados como naturais por pessoas que estejam tentando
216
mudar outras pessoas”.

Esta postura definida por Rogoff é também notável entre os europeus
colonialistas na Melanésia. Eles julgavam seu modus vivendis como ‘exemplar’; um
modelo a ser implantado e seguido. Diante disso, a reflexão antropológica e
historiográfica mais atual tem mostrado que a imposição cultural européia e seu
‘esforço’ em difundir seu modus vivendis provocou comportamentos diversos e
bastante particulares. Esses, se localizam entre a violência, a resistência e a
assimilação de aspectos culturais217; reação recorrente em muitos povos submetidos
a algum tipo de dominação. Nos ‘Cultos à Carga’, veremos que a atitude dos papuas
diante dos ‘novos’ elementos culturais é compreendida por esse raciocínio; num tipo
de ‘fusão (tradução) cultural’, não planejado pelos colonialistas e pelos missionários,
mas, um fenômeno resultante da própria ‘natureza’ do ‘encontro’ intercultural.
Nesse sentido, colocamo-nos em conformidade com Paula Monteiro e
sua abordagem da ‘mediação cultural’. Com ela a autora constrói uma reflexão que
busca superar, por um lado,
“as dificuldades que a literatura que reduz a relação entre índios e brancos
ao desenraizamento cultural nos colocam: estamos todos de acordo que
esses ‘encontros’ são feitos de violência e desigualdade de forças. Ainda
assim, as relações que se estabelecem e reproduzem criam uma realidade
cultural particular (...); por outro lado, (busca) superar o pensamento dual
que opõe cultura nativa e cultura ocidental, e procurar a partir dessas
oposições equivalência e traduções, uma vez que já está amplamente
estabelecido o fato de que muitas vezes o considerado e reconhecido como
nativo foi tomado emprestado do mundo branco ao longo do processo
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histórico de suas relações, ou fixado como nativo pela perspectiva
218
classificadora do próprio branco.”

Em lugar algum a imposição cultural tencionada pelos grupos
dominadores (isto é, a intenção de uniformizar os grupos mais fracos à cultura
dominante) foi ou é consumada pura e plenamente. Para a ação missionária entre
os povos não cristãos, converter os pagãos e convencê-los a abandonar seus
cultos/costumes tradicionais e adotar o culto/costume cristão, mostrou-se uma tarefa
árdua e muitas vezes forçada. Um dos passos era denunciar os rituais mágicos
como práticas ‘religiosas’ tradicionais equivocadas.

A expurgação dos cultos

tradicionais era uma conquista muitas vezes alcançada, mas uma quota de
ambigüidade sempre pairou entre os povos missionados.
É exemplo dessa afirmação o que o antropólogo Malinowski disse na
década de 1920, sobre os costumes tradicionais melanésios em relação ao contato
e às influências dos europeus:
“Mesmo com cerca de 30 anos de domínio europeu e influência missionária
e mais de um século de contato com negociantes brancos, a magia é
encarada pelos nativos como absolutamente indispensável à prosperidade
das hortas. No entanto não atribuem todo resultado positivo à magia, sabem
que existem condições e causas naturais e que podem controlar essas
forças. Mas, seu conhecimento limitado é permeado pelo misticismo. Assim,
enfrentam as condições naturais com o trabalho e os acontecimentos que
fogem à sua expectativa e previsão (mudanças inesperadas como frio ou a
praga em momentos fora do curso natural ou época esperada), enfrentam
219
com a magia.”
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salvar’. Com essa mentalidade as diferentes instituições missionárias chegam à
Nova Guiné, com uma força tarefa de ‘salvar e cuidar das almas’, ou seja, anunciar e
converter os gentios (pagãos), inocentes da verdadeira mensagem da salvação.
Sinteticamente, Whiteman nos oferece uma avaliação sobre a postura européia no
trabalho de cristianização colonial:
“Em nenhum outro campo o complexo de superioridade europeu teve efeito
mais prejudicial como no de lidar com religiões não cristãs. O senso de
superioridade cultural dos gregos, que consideravam todos os outros povos
como bárbaros, o senso de superioridade religiosa dos judeus, que
chamavam todos os outros povos goyim ou pagãos, combinaram-se e
chegaram a um clímax na Idade Média. A religião Cristã transformou-se em
sinônimo de cultura. Todos os que não estavam circunscritos por ela eram
taxados como selvagens, pagãos e idólatras. Os cristãos eram tão
fascinados pela luz de sua própria religião e cultura que podiam apenas ver
221
defeitos na religião e cultura dos outros.”

2.1.1. Chaves de leitura para os contatos interculturais

Tomemos nota de que a presença colonialista era interpretada pelos
papuas mediante à sua própria cosmologia. Essa nossa afirmação se contrasta com
aquela do ‘binarismo’ (colonizador-colonizado, antes-depois, aqui-lá, etc), que
caracterizou os estudos, principalmente nos primórdios da etnologia no início do
século XIX. Um comentário de Egon Schaden sobre os objetivos do trabalho de Karl
Friedrich Von Martius (1838)222 (acerca da mudança cultural indígena), é um
exemplo disso: Schaden diz que além do primordial interesse lingüístico de Martius,
“seu interesse é o de interpretar os processos de transformação, o que é feito
geralmente em termos de culturas e de raças superiores e inferiores. (...) (e assim,)
procura explicar a reação do índio em contato com a civilização ocidental.”223
Pontuando isso, queremos dizer que estamos considerando a posição
da ‘teoria pós-colonial’ (desenvolvida principalmente nos anos 1990). Seus
defensores inauguraram um novo modo de ‘encenar os encontros’ entre sociedades
colonizadoras e seus ‘outros’, fazendo uma releitura dos binarismos em termos de
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tradução cultural224, ou transculturação.225 O conceito de "transculturação" é utilizado
para análise cultural no contexto da globalização, descrevendo as influências
interculturais. A “transculturação” se revela no
“fato de a globalização ser, ao mesmo tempo, um processo de
"ocidentalização do mundo" e de "orientalização". Acrescenta que se trata
também da influência ou adoção de elementos de culturas africanas, indoamericanas e afro-americanas pelo mundo. Neste sentido, a globalização
não é um processo recente, mas uma tendência que acompanha a própria
modernidade, ainda que tenha acentuado-se recentemente e caracterizado
a época atual como a "era do globalismo". Se a modernidade de modo
inicial e mais forte, pelo menos até há pouco, realmente foi um projeto de
"ocidentalização" do mundo, ela implicou desde sempre o encontro, mescla,
conflito, amálgama, absorção e mundialização também de orientalismos,
africanismos e indigenismos.(...) Portanto, é bem possível que nos lugares
onde se mesclaram as culturas não-ocidentais e ocidentais surjam
significativas utopias e ideais progressistas que criem soluções e
alternativas, que criem melhores respostas diante dos desafios desta nova
226
era de modernização social, que é a globalização.”

Na perspectiva dessa teoria, o ‘outro’, não é tomado como um ser fixo
no espaço e no tempo externo ao sistema de identificação, mas num sistema de
posições onde a diferença é constantemente reformulada ‘dentro de uma cadeia
discursiva’.227 Ou seja, não existe aqui uma posição rígida como no binário dentro –
fora, mas, um significado sem origem ou destino final, não fixado, está sempre em
processo ‘posicionado’ ao longo de um espectro.228 Assim, continua Montero,
“O conceito ‘pós-colonial’ não se restringe a descrever uma certa sociedade
ou época, mas enfatiza a análise das relações transversais, laterais e
descentradas no intuito de superar a idéia de um mundo composto de
identidades isoladas e captar as interconexões e descontinuidades
operantes no jogo dessas relações transculturais. Se há consenso na
literatura de que as diferenças entre as culturas colonizadoras e colonizadas
permanecem profundas, as formas como essas diferenças operaram (e
operam) nunca foi binária; conseqüentemente, segundo Hall, “é impossível
224
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desenredar, conceituar ou narrar, enquanto entidades distintas, as
trajetórias totalmente desiguais que constituíram as bases do antagonismo
político e resistência cultural, embora seja isso precisamente o que a
tradição ocidental dominante tem freqüentemente tentado fazer.”
229
(HALL:116-117, 2003).”

Nenhum povo se submete passivamente à dominação de outrem,
mesmo que na dinâmica, possa aparentar uma atitude de passividade. De fato, no
contato intercultural durante o colonialismo, acontece “um processo (material e
simbólico) de incorporação de relações mais ou menos locais a relações globais” 230.
Esse processo é ‘mediado’ por agentes no contexto colonial. Pela análise da
‘mediação’, busca-se
“compreender como dois (ou mais) pontos de vista interagem para produzir
significações compartilhadas em níveis cada vez mais generalizantes.” “(...)
e de como agentes em interação acessam alguns de seus códigos próprios
231
ou se apropriam de alguns dos códigos alheios para significar.”

Pela ‘mediação’, acontecem as passagens nos planos das trocas, no
das definições de alteridade, nos dos meios de resistência, nos das reconstruções
da memória do saber.232
Cristina Pompa diz que na dinâmica do ‘encontro’ entre índios e
brancos no Brasil, acontece um permanente processo de ‘tradução’ e transformação
de códigos e registros.233 As ‘santidades’ indígenas, citadas por ela, que se
apropriavam de signos católicos, podem bem encontrar correspondência, como se
poderá perceber no nosso texto do capítulo IV, nas atitudes dos adeptos ou dos
líderes dos movimentos cargoístas.
A reflexão de Cristina sobre ‘a leitura ‘negociada’ da realidade colonial’
também nos é interessante para analisar o contato entre os povos na Nova Guiné.
No contato intercultural o processo de ‘negociação’ dos sentidos culturais foi
ativamente funcional e se deu de várias formas. Pompa diz que, “se, por um lado, a
superioridade dos brancos foi codificada em termos míticos (...), por outro, as
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próprias categorias cosmológicas foram repensadas à luz da nova realidade
colonial.”234 Assim,
“aos poucos relatos sobre as ‘crenças’ indígenas, apresentam já versões
cristãs, ou cristianizadas, de temas mitológicos. Melhor dizendo, eles já
apresentam aquele processo de ‘tradução’ que marca a percepção e a
235
devolução para o outro, da nova realidade colonial e missionária.”

Em muitos grupos papuas, os mitos foram também tomados como
parâmetro nessa dinâmica de ‘negociação’ e ‘tradução’. Iguais a quaisquer povos, os
papuas possuem muitos mitos tradicionais que os fornecem explicações sobre o
mundo e as coisas (sua cosmologia). Tomaremos um mito que será importante na
compreensão dos ‘Cultos à Carga’. Esse mito, pertencente a vários grupos papuas
de diferentes localidades (ao longo do litoral) e, por isso, com diferentes versões, era
um elemento de sua cosmologia pelo qual os nativos ‘traduziam’ o fato novo da
presença dos ‘brancos’. Assim, de acordo com Pech Rufus, mesmo antes da
ocupação da Nova Guiné, quando de tempos em tempos os papuas da costa viam
navios passando no horizonte do mar, faziam memória de seus heróis culturais do
mito de Mandumba e Kiliob.236 No geral, essas divindades ou ancestrais descritos
nos mitos, são tidos como os fundadores, a origem ou os criadores dos diferentes
grupos e seus habitat e culturas.237
O conhecimento do mito citado é importante para entender uma das
maneiras de como os papuas chegarão a conceber os ‘Cultos à Carga’. Veremos
que, nesse sentido, o uso do mito para associarem e abstraírem a ‘ordem colonial e
cristã’ será uma forma de inserção dos papuas na cosmologia cristã, pois mesclarão
elementos de uma linguagem cosmológica cristã.238 Abaixo, uma versão sintetizada,
já nos fornece uma chave para entendermos como os papuas vão codificar, ‘traduzir’
a chegada os ‘homens brancos’.
Em suma, o mito conta que Kilibob e Mandumba viviam na Ilha. Então
surge uma mulher e ela é disputada e desposada por Kilibob. Um dia enquanto
Kilibob estava na mata coletando e caçando, Mandumba veio até a casa onde
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estava a mulher de Kilibob. Uma rixa entre os irmãos acontece, pois Mandumba
comete adultério com a mulher de Kilibob. Depois da discussão Mandumba pegou
sua canoa e artefatos e foi embora numa canoa. Em seu caminho, enquanto
navegava pelos mares da costa, criou algumas ilhas e culturas pelo litoral afora, com
coisas que tirava de seu bilum (bolsa tradicional), pois ele era entendido em
magia.239
Intérpretes nativos dizem que a lenda se realizaria um dia. Pois esse
irmão que migrou, levando consigo os melhores artefatos, haveria de voltar e refazer
as pazes com o irmão Kilibob. Dessa forma, os navios que viam passando de
tempos em tempos no horizonte eram explicados (‘traduzidos’) como pertencentes
ao ancestral Mamdumba que um dia partira. Quando chegam os colonizadores, os
papuas da costa da ilha, baseados no mito, rememoram o a ‘historia’ de seus
antepassados e vêem esses europeus como se fossem os descendentes de
Mandumba. A expectativa era a de que, ao retornarem, eles “mas bringim dispela
pasim wanbel na serim olgeta samtin papa i karim i go” 240 - deveriam trazer consigo
todos os bons equipamentos (cargo/carga) levados (e desenvolvidos) pelo tio
ancestral.241 Ou seja, deveriam oferecer, na denominação de Mauss, um Potlatch;
uma festa de redistribuição desses bens.242
Pontuados esses aspectos, tenhamos em mente que, nesse contexto
colonialista e do contato intercultural, estão em jogo as construções das alteridades
(tanto a dos papuas quanto a dos europeus). O mundo ocidental, na medida em que
entrava em contato com sociedades diferentes, verificava a sua própria identidade
diante das novas humanidades através da construção das alteridades destas.
Conforme vimos até aqui, essa dramática dinâmica de ‘encontro’ e de ‘embate’ vai
configurando um novo mundo cultural, onde aspectos culturais se ‘digladiam’ na
‘negociação’

de

significados;

pela

‘mediação’
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cultural’
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‘transculturação’. Continuaremos no próximo tópico o relato histórico da colonização
na Nova Guiné Oriental, tendo em vista, os elementos expostos acima.
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2.2. O contato pré-colonial na Nova Guiné Oriental, 1643 - 1884

Mesmo com a aquisição da parte ocidental da ilha da Nova Guiné em
1824, pela Holanda, nenhuma força colonial se estabelecera na parte oriental da ilha
até sessenta anos depois. E, antes de 1824, a Nova Guiné era praticamente
desconhecida dos europeus. De fato, há relatos de que os europeus há tempos
conheciam a área. Por exemplo, em 1643, o europeu Tasman havia navegado pelos
arredores de Umboi. Em 1700, Dampier navegou pela Península de Huon, Umboi,
Long Island, etc. Em 1792-3, d’Entrecasteaux viajou por entre o Golfo de Huon. Em
1827, Dumont d’Urville entremeava a Baía de Astrolabe, dando a ela o nome de seu
navio. O cientista Miklucho Maklay esteve na ilha, na parte sul da Baia Astrolabe,
entre 1871 e 1872. Ainda assim, pouco contato aconteceu até a ocupação Alemã do
nordeste da Nova Guiné Oriental, em 1884.243
De acordo com Peter Lawrence, os europeus que ficaram mais tempo
em contato com os povos da Nova Guiné Oriental nesse período pré-colonial foram
os Missionários Católicos Maristas. Eles chegaram e permaneceram no sul da atual
Madang, estabelecendo uma missão na Ilha de Umboi entre 1847 e 1855.244
Outro contato mais próximo foi o experimentado pelo russo, Nikolai
Miklouho-Maklay, mencionado anteriormente, chegando na Rai Cost, em Bongu, em
1871. Suas visitas de interesse científico aconteceram em três ocasiões: de
setembro de 1871 a dezembro de 1872; de junho de 1876 a novembro de 1877 e
por dez dias em 1883. Ele percorreu lugares fazendo anotações sobre as línguas e
culturas dos habitantes.245 Maclay será uma das primeiras figuras a ser interpretada
pelos papuas em termos míticos sobre a ‘crença’ na chegada do ‘cargo’. No capítulo
IV veremos que Lawrence define a 1ª. Fase do cargoísmo ligada elementarmente
com esse russo. Essa identificação dele com os heróis míticos papuas foi favorecida
pelo modo como se deu contato:
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Maclay levava consigo alguns presentes como tecidos, contas, pregos,
azois, etc. Ao fazer contato com os papuas, presenteava-os. Em retribuição,
ganhava cocos, bananas, leitões, etc. Os presentes e as armas de fogo
trazidas pelo europeu deixaram os papuas extremamente impressionados.
Maclay sabia que os nativos o tinham na conta de algum ser sobrenatural. E
de fato muitos o chamavam tibud, que para os Bilibil significa “o senhor
ancestral”. Os nativos acreditavam que Maclay possuía super poderes,
como: o de queimar com água (devido às suas demonstrações com
246
combustível); o de provocar terremotos, o de parar a chuva, etc.

Conforme já mencionado acima a Austrália, em 1878, tentou montar
um esquadrão para exploração de ouro em Bongu, mas fracassou. Em 1881,
Romilly (o Diretor Suplente e Alto Comissário do Pacífico Ocidental Britânico), esteve
na Rai Cost. No mesmo ano esteve ali, Dr. Finsch; que estava investigando o
potencial econômico da área em nome da ‘União de Comércio Alemã’, de von
Hansemann. A Alemanha, sob comando de Dr. Finsch (que representava a ‘União
de Comércio Alemã’ – e a ‘Companhia Nova Guiné’), tomou a parte nordeste da Ilha
e o Arquipélago de Bismarck (em 1884) e continuou estendendo as posses como
pode. Assim, no dia 3 de novembro desse ano, a bandeira Alemã estava fincada em
Matupi, na Nova Bretanha; no dia 4 em Duke, das Ilhas York; no dia 12 de novembro
em Madang e no dia 27 estavam em Finschahafen.247 (Veja mapa 08 no apêndice:
mostra os lugares mencionados no texto p?).

2.3. As administrações coloniais e as missões

Segundo o relato histórico de Lawrence, entre 1885 e 1950 existiram
sete administrações coloniais na Nova Guiné Oriental: duas Alemãs; quatro
Australianas e uma Japonesa. E Havia três missões: Luterana; Católica Romana; e
depois de 1945, a da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As atitudes administrativas
das sete instâncias durante o período em questão variavam entre liberalistas a
severas.248
As iniciativas colonialistas durante essas administrações serão,
naturalmente, um contraste ao estilo de vida tradicional. Nesse momento, se
estabelece um contato mais intenso entre os estrangeiros (os alemães, ingleses e
australianos e japoneses) e os papuas. Nesse sentido, é importante ressaltar que o
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drama desses contatos se funda num emaranhado de relacionamentos repletos de
interesses, tanto do lado dos nativos quanto mais do lado dos colonizadores.
É importante nos referirmos ao que vimos no Capítulo I, ali,
acentuamos entre outras coisas o estilo de ‘liderança’ a ‘economia tradicional’, a
‘produção no sistema tradicional’ o ‘direito tradicional sobre o uso das terras’, as
‘barganhas’ e as ‘trocas de presentes’ na Melanésia. Esses e outros aspectos da
vida dos papuas começam a ser confrontados com estilos diferentes de
relacionamento com a terra, com os recursos naturais, de interrelacionamento
pessoal, de ‘contato com o mundo sobrenatural’, etc. A ‘nova religião’, a produção,
as novidades técnicas, a igualitária distribuição dos bens, enfim, a equidade entre
papuas e europeus que não chegava (...), etc.; todos esses elementos,
principalmente último citado, estão imbricados no surgimento dos ‘Cultos à Carga’.
2.3.1. A Pax Germânica, 1884 – 1914

Denominamos aqui a Pax Germânica esse período da presença
colonial da Alemanha no território da Nova Guiné Oriental. A Alemanha esteve
investindo na exploração da ilha primeiramente por intermédio da ‘Companhia da
Nova Guiné’, entre os anos de1885 – 1899. Depois, devido a problemas
administrativos e frustração em termos de ‘resultados’ (ou seja, lucro para
metrópole), a Alemanha articulou uma administração diretamente vinculada ao
‘Governo Imperial’ que conseguiu funcionar entre 1899 – 1914.
2.3.1.1. A Administração Alemã via “Companhia da Nova Guiné”, 1885 – 1899

Os jornais que circulavam nas colônias das índias orientais por volta de
1885, publicavam opiniões que apoiavam o governo alemão na Nova Guiné.
Segundo eles, a Alemanha estava mais bem equipada que a Holanda e por isso
teria maior chance de sucesso na exploração da Ilha. O Javabode, por exemplo,
dizia que a Alemanha certamente tiraria bastante vantagem com a posse dessa Ilha,
pois esta, era até então inexplorada249. Também o Soerabajaansch Handelsblad
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dizia que a Nova Guiné parecia uma colônia promissora para Alemanha e poderia se
destacar mais no futuro, que qualquer outra colônia alemã.250
A Kaiser-Wilhelmsland (como era chamada a parte alemã da Nova
Guiné em 1885) foi administrada, entre 1885 e 1899, pela ‘Companhia Nova Guiné’
(licenciada pelo governo alemão). Essa administração tentava seguir com rigor os
princípios de Bismark que proferiam que uma colônia deveria em primeiro lugar
render matéria prima para suprir as indústrias da Alemanha. A Companhia, que
gozava do monopólio comercial na colônia, exploraria seus recursos e pagaria ao
governo os impostos sob seu lucro nos negócios e estaria responsável também em
construir o aparato governamental.251
A Companhia Nova Guiné trabalhava inicialmente com base em
Fischhafen e tentava fazer da Kaiser-Wilhelmsland uma terra atraente para os
migrantes fazendeiros alemães. Mas, sem muito sucesso neste ponto, a colônia
alemã nunca excedeu o número de 300 europeus.252 A Companhia tinha o direito
exclusivo de adquirir propriedade privada de terras não ocupadas e fazer acordos
com os nativos da Nova Guiné.253 A história dessas compras de terras dos nativos é
marcada de irregularidades e ilegalidades.254
Para sua empreitada, a empresa trouxe ao solo da Nova Guiné,
colonialistas; dentre aventureiros a românticos, e um bom número de acadêmicos.
Trouxeram também trabalhadores das favelas de Macau e Batávia, para a lavoura
de tabaco e sisal.255 O negócio controlado pela Companhia ergueu uma economia
viável, mas com uma política opressiva e incompetente para os nativos. 256 Lawrence
diz que, os oficiais alemães falharam em seu objetivo (que manifestavam como
sendo a motivação de sua presença na Nova Guiné), em salvaguardar os interesses
dos nativos.257
É importante ressaltar que, para o desenvolvimento dos trabalhos das
empresas estrangeiras, estas recrutavam papuas de diversos pontos (e de grupos
culturais distintos) das regiões até então contatadas. Eles eram trazidos para as
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imediações dos empreendimentos das firmas e colocados para viver conjuntamente
em assentamentos. Atentemo-nos então, que o processo do contato intercultural
aqui, não acontece somente entre os papuas e europeus, mas também, entre
papuas e papuas de culturas diferentes. Conforme discutíamos no Capítulo I, os
grupos culturais papuas viviam em considerável isolamento uns dos outros,
principalmente aqueles que não eram geograficamente vizinhos imediatos.
No

que

concerne à

interação

entre europeus e

papuas,

o

relacionamento era ambíguo e muitas vezes conflituoso. Na Baía de Astrolabe e em
Madang, a cooperação entre nativos e estrangeiros durou mais que em outras
áreas. Isso se deveu à inicial identificação que os papuas fizeram dos líderes
brancos com suas divindades ou ancestrais da mitologia (cosmologia) tradicional.
Não obstante, a suspeita e o ressentimento logo se instalariam. Pech afirma que
esse aspecto pode ser visto em documentos da imprensa secular e missionária da
época. Neles, as boas descrições sobre o alto nível moral dos nativos
desapareceram em poucos anos cedendo lugar para uma descrição negativa, cínica
e de natureza desilusória. O estopim dessa mudança foi o assassinato do
administrador distrital Kurt Von Hagen, em agosto de 1897, enquanto tentava
prender dois policiais nativos acusados de vários homicídios.258
Com a morte de seu líder Hagen, os colonialistas na Baía de Astrolabe
entraram em pânico. Os assassinos eram procurados. Durante a primeira quinzena
de agosto a tensão e o medo assolavam a colônia. Foi então que, inesperadamente,
no dia 19 de agosto uma embarcação francesa ancorou no território para uma visita
de cortesia. Os trabalhadores nativos ficaram impressionados pela rapidez com que
chegara a ajuda e interpretaram, segundo Rufus, que os ‘brancos’ eram mágicos
que com apenas um assovio faziam aparecer navios de guerra.259 Na mesma manhã
alguns nativos trouxeram os assassinos de Hagen, mortos a lança e flecha. Os
alemães ordenaram a decapitação e a exibição das cabeças dos assassinos em
Stephansort (sudeste de Madang). Essa atitude rebaixou o prestígio dos ‘brancos’
aos olhos da população local.260
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No decorrer dos anos a “Companhia Nova Guiné” empreendeu um
vigoroso programa de exploração com base na Baía de Astrolabe. Enquanto isso,
em 1896, a ‘Expedição de Terras Kaiser Wilhelms’, de Drs Kersting, Lauterbach e
Tappenbeck adentraram até Ramu. O botânico Dr Schlechter penetrou as
Cordilheiras de Bismarck, descobrindo que eram bem populosas. Esses eram os
primeiros contatos dos europeus e seus empregados papuas com aqueles grupos
da Ilha. Alguns desses contatos se fizeram sob derramamento de sangue. Segundo
Rufus Pech, essa violência acontecia quando os nativos tentavam retaliação frente
aos saques e ao abuso de mulheres nas vilas, cometidos pelos intrusos.261
Pech Rufus nos diz que depois de quinze anos na ativa a “Companhia
Nova Guiné” não levantava grandes lucros, demonstrando que a colônia era de
potencial econômico modesto. E, segundo este autor, o trabalho de administração
da colônia tornou-se demasiado para apenas uma Companhia.262 Dave Landman
também afirma que a Nova Guiné foi se mostrando inapropriada para o comércio
colonial, na medida em que a ‘Companhia Nova Guiné’ não conseguia convencer a
população local com seus empreendimentos. Como conseqüência, pequenos
ataques às plantações às zonas de assentamento aconteciam sempre. Isso causava
grande prejuízo para a reputação da colônia na Alemanha e barrava a migração
para a Ilha. A Companhia não conseguiu vencer os obstáculos, pois lhe faltava
habilidade e autoridade263 necessárias na colônia.264
Esses dados explicam o insucesso dessa empresa, mas, outro fator do
fim administrativo pela Companhia foram os novos empreendimentos na abertura de
estradas na Baía de Astrolabe e para o acesso à planície ‘descoberta’: Ramu. Com
o aumento dos trabalhos trazidos pela nova ‘Expedição de Terras Kaiser-Wilhelms’,
o ‘Governo Imperial Alemão’ teve que tomar partido da colônia em 1899.265
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2.3.1.2. A Administração Alemã pelo ‘Governo Imperial’, 1899 – 1914

A mudança de administração não foi imediatamente notada pelos
nativos. A conseqüência para eles foi o aumento de mais trabalhos não
remunerados. Um deles era a requisição de que doassem um mês de trabalho livre
por ano, na construção de estradas. A “Companhia Nova Guiné”, bem como outras
firmas, agora ficavam por conta de controlar seus negócios e ‘disciplinar’ seus
trabalhadores. (Para fortalecer sua organização e ‘autoridade’, era permitido aos
responsáveis ‘brancos’ nas empresas, punir seus empregados por ofensas
cometidas. Incluindo o direito de açoitar).266 E, o ‘Governo Imperial’ concentrava-se
apenas em matérias administrativas da colônia. Segundo Lawrence, essas
mudanças trouxeram melhorias na administração colonial. Por sua vez, mesmo com
a transposição de poder, as firmas continuaram muito influentes na colônia.267
O Império à frente da colônia notou que era baixa a eficiência dos
nativos

nos

trabalhos.

Assim,

decidiu

que

também

necessitavam

de

desenvolvimento. Programou, para isso, a instalação de meios que permitissem o
progresso dos nativos, principalmente nos campos educacional e econômico.268
Esses tramites de poder não impediram que crescessem os negócios
alemães na colônia. Só em Madang, os nativos haviam perdido 540 hectares de
terras que eram ocupadas com fileiras e fileiras de coqueiros. Também outras terras
eram forçosamente tomadas para construção de casas (para os europeus e
trabalhadores trazidos da Malásia e China e depois, do interior da Ilha – das
montanhas), hospitais e leprosários. (A necessidade de trabalhadores trazidos da
Malásia e da China e do interior da Ilha tentava suprir a falta gerada pela resistência
ao recrutamento dos papuas da população costal).269 Em algumas vilas houve
reações aos abusos colonialistas. As investidas coloniais de desenvolvimento
técnico eram vistas por muitos nativos como ameaças (por exemplo: para eles, abrir
estradas poderia trazer epidemia aos seus porcos). Os Bilibil e os Siar, situados em
pequenas ilhas próximas ao litoral de Madang, decidiram parar de cooperar com os
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invasores. Em resposta, sofreram confiscações e represálias dos policiais
coloniais.270
A introdução pelo Governo Imperial dos luluai, tutul e tutul médico271,
para governar as vilas, foi recebida com suspeita. Era um sistema que interferia na
vida da vila, onde as tomadas de decisões eram tradicionalmente feitas sob o
consenso de todos os membros do clã. De acordo com Hoffman, os grupos da Baía
de Astrolabe e Madang diziam claramente: “queremos que nos deixem em paz, e
assim nós poderemos fazer e praticar o que desejarmos”.272
O governo havia estabelecido como lei a proibição de práticas
“antissociais” de canibalismo, de caça de cabeças, de guerras intertribais, e magia
de morte. Este foi o alvo primeiro do ‘Regime Imperial’ – a pacificação; assim
chamavam. Paradoxalmente, muitas das investidas para pacificação consistiam em
expedições policiais para aplicação de punições coletivas. 273 O sistema dos luluaitutul ficaria na espreita e denunciaria as práticas proibidas, mas, permitiria os
costumes tradicionais; considerados não antissociais pelos princípios europeus do
século XIX e início do XX.274 Nesse ponto, além das práticas da administração
juntava-se a ação missionária e seu esforço de disseminação do cristianismo que,
seguramente, se contrastava com as práticas inerentes à cosmologia tradicional;
seus costumes cerimoniais, sociais (como a poligamia) e adjacentes.

2.3.1.2.1. As revoltas dos papuas entre 1903 - 1904

Os acontecimentos de 1897 mostraram que entre os nativos e os
‘brancos’ não reinava a harmonia, mas o conflito de poder. Os nativos perceberam
que o poder era detido por quem controlava as armas de fogo. A partir dessa sua
conclusão, fizeram uma reunião em janeiro de 1904, na ‘casa dos homens’275, em
270
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Bilibil, sob a farsa de que se tratava de uma cerimônia de iniciação. Essa reunião
envolveu também homens de outras vilas como de Bel, Buged e Bongu. O plano
traçado por eles era o de pegar as armas nos depósitos policiais e com elas matar
todos os ‘brancos’ em Madang, incluindo os missionários. Apenas as esposas de
dois europeus e um garotinho deveriam ser poupados. O mesmo deveria ser feito na
Baía de Astrolabe.276
Antes que executassem o plano, um jovem nativo acabou denunciando
a conspiração. Este, falou ao missionário Hanke de Bongu, em janeiro e depois em
fevereiro de 1904. Quando o missionário informou isso às forças administrativas,
estas cuidaram de neutralizar o ataque com a exibição de grande número de
policiais nos arredores das estações. Enfatiza Lawrence, que os revoltosos em
Madang (onde haviam perdido a maior parte das terras e tinham que trabalhar duro)
foram reprimidos com ‘mão de ferro’.277

Entretanto, a insatisfação com esses

‘espíritos hostis’ (os europeus), se espalhava para além de Madang. Quase todo ano
colonialistas eram mortos em áreas não bem controladas.278
Quando o governo colonial descobriu que o ataque havia sido
planejado durante o culto tradicional de iniciação, tratou de proibi-los. Com isso em
todos os lugares os nativos sentiram sua tradição ameaçada em sua base. Os
ataques e mortes continuavam aqui e lá. Em 1904 uma Missão Católica de irmãos
leigos em Aitape foi atacada e os missionários seriamente feridos. Também em
1904, 14 pessoas incluindo dois padres, irmãs e nativos seus ajudantes foram
mortos por dois jovens nativos. Muitos nativos também eram feridos e mortos nos
conflitos e, certamente, em maior número. Além de pagarem com a vida pelas suas
rebeliões, as vilas ainda tinham que reparar os danos com indenizações (porcos ou
produtos do campo) pagas ao governo.279
Nota-se que, principalmente na região de Madang, havia uma
resistência generalizada a todos os estrangeiros, não excluindo os missionários. De
fato, nem sempre era clara para os papuas a distinção dos objetivos entre as duas
esferas; o governo e as missões, pois os estrangeiros mantinham relações próximas
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e conjugavam muitas vezes os seus interesses. Mas deve-se ressaltar que havia
localidades onde a missão estava presente, principalmente as mais distantes e
isoladas, onde os nativos diferenciavam ‘mais razoavelmente’ as posturas dos
missionários da dos gestores colonialistas.
A resistência dos nativos em Madang, por exemplo, não se
enfraquecia. Em 1906, vinte jovens de duas vilas foram batizados, sendo que a
maioria deles não permaneceu no cristianismo, coagidos pela determinação da
maioria em resistir.280 Rufus Pech relata que, para os melanésios de Madang, o
cristianismo não lhes trouxera nada de novo. Os missionários apresentaram a eles
seu grande deus sob o nome de Anut281, a quem eles já conheciam. E ainda, para
eles era Kilibob seu fundador, aquele a quem devotavam sua lealdade e aliança.
Outros grupos dos arredores, da mesma forma, como os Sek, Yabob, Bilibil, Buget e
Bongu, reconheciam Mandumba como o criador de sua cultura.282
2.3.1.2.2. Os “Progressos da Colônia Alemã”

Com grande esforço, aos olhos do governo alemão o progresso
chegava pouco a pouco na Nova Guiné (Kaiser-Wilhelmsland). Ruas foram
construídas e municípios organizados. As novas plantações já produziam bastante e
traziam bons lucros. A malária ia sendo superada e os nativos postos sob controle
do sistema dos luluai-tutul. Impostos foram estabelecidos em 1907 e em 1911 foi
incentivado o desenvolvimento e ampliação de plantações de estrangeiros no interior
da Ilha.283
Depois de 1906 novas políticas foram adotadas. Elas envolviam
reformas nas leis trabalhistas e nas esferas da economia e educação dos nativos.
Em 1907, a lei prescrevia o melhoramento das condições de trabalho e salários
deveriam ser pagos (pelo menos cinco Marcos por mês). As taxas fixadas e
cobradas por pessoa tinham o propósito de obrigar a busca de emprego. Foram
280
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incentivadas as plantações de propriedade dos nativos. Também no campo
educacional houve iniciativas; encorajava-se as missões e planejava-se a criação de
escolas (abriu-se uma na Nova Bretanha e planejou-se outras quatro). O objetivo
das escolas era substituir o Pdgin English pelo Alemão, difundir os ideais e cultura
germânicos, e tornar os pupilos nativos abeis para substituírem a administração nas
agências coloniais.284 Vemos aqui encaixar perfeitamente o que diz um interessante
trecho citado por Rogoff, onde, no colonialismo, a escola é vista como um
instrumento colonial:
“Esforços proselitistas para ensinar os hábitos dos colonizadores ou
reformadores eram, muitas vezes, tentativas sinceras de ajudar aos outros,
mas costumavam envolver também ganhos militares para países que
patrocinavam os missionários e os professores. A educação colonial foi
central à construção de impérios, o que se pode observar no conselho dado
ao Parlamento Britânico, em 1847, por um educador renomado que
afirmava ser o objetivo da educação colonial introduzir o cristianismo,
hábitos de autocontrole e disciplina moral “como o agente mais importante
285
da civilização para a população de cor nas colônias”

Esse comentário de Rogoff é certeiro em reforçar o que temos
discutido até aqui no relato do drama colonizatório na Nova Guiné. E estará em
consonância com o que continuamos a expor. Uma história recheada de
condicionais: com muitos ‘mas’ e ‘tambéns’, como os usados na primeira frase do
texto citado acima.
O programa de desenvolvimento estava se iniciando no distrito de
Madang em 1914. Entretanto, as reformas trabalhistas que beneficiariam os nativos
não haviam saído do papel até 1921. E até este ano, o desenvolvimento econômico
era ainda muito pequeno.286
Em decorrência disso, o progresso creditado pelos alemães frustrava
os nativos que viam cada vez mais suas terras sendo roubadas. Estes, insatisfeitos,
organizavam novamente ‘cerimônias de iniciação’ com o intuito de planejar novas
estratégias. Guerreiros vinham desde Karkar e Sarang para costa norte de Madang.
Mas, tão breve em 1912, um tutul de Bilibil denunciava que um massacre estava
sendo novamente planejado. Tendo apurado e confirmado a denúncia, o oficial de
distrito comandou a remoção de todos os habitantes de Siar, Bilibil e Yabob, que
284

Cf. LAWRENCE, op. cit., p. 43-44
SHUTTLERWORTH, J. K. P. apud WILLINSKY, 1998:100 apud ROGOFF, op. cit., p. 277
286
Ibid., p. 44
285

102

foram fretados por navio e exilados para Rai Cost; para Megiar e Karkar. Os
cabeças da revolta foram banidos perpetuamente e os aldeões temporariamente.
Aproveitando-se da desgraça alheia, os plantadores não perderam tempo ocupando
as melhores terras agora esvaziadas de seus verdadeiros donos.287
De acordo com Pech, o exílio tornou-se um tempo de profunda
reavaliação por parte dos nativos exilados e também dos seus anfitriões.
Missionários luteranos, que haviam reaberto uma missão em Kurum, em julho de
1912, colaboravam com os exilados fazendo-lhes visitas freqüentes e os ajudando
na reavaliação de seu infortúnio. Segundo o autor, esse exílio foi um tempo de
abertura de mente e partilha de experiências tanto para os aldeões quanto para os
luteranos. No entanto, mesmo com os luteranos ao seu favor, seria difícil reverter a
situação do exílio enquanto a colônia permanecesse sob o poder da administração
alemã.288
Essa situação mudaria em 25 de setembro de 1914. Nesse dia, mais
de quinhentos australianos adentraram Madang. Demandavam a desocupação
alemã do território. Não houve derramamento de sangue. Tomaram o poder. Tão
breve, a aqueles exilados foi dada a permissão de retorno ao seu território.
Surpreendidos, os Siar encontraram suas terras plantadas. Em decorrência disso,
acordos tiveram que ser feitos para que pudessem se instalar e garantir sua
subsistência em novas terras. Ocuparam terras que antes haviam vendido para a
missão e áreas que haviam sido expropriadas em 1912.289

2.3.1.2.3. As mudanças e a aceitação do cristianismo: esperança de vida nova

Os papuas iam se dando conta de que era preciso fazer ajustamentos
culturais para que pudessem coexistir com os ‘vitoriosos brancos’. Segundo Pech
Rufus, muitos aceitaram, a princípio, o cristianismo como eixo central de uma nova
síntese cultural. Isso foi facilitado pelo encorajamento de seis missionários polinésios
da Samoa e das Ilhas Cook, que chegaram entre 1912-13 e ficaram em Bongu,
Riwo, Mabonob e Karkar. Desde então, muitos foram sendo conduzidos ao batismo.
De acordo com Rufus, nesse período, muitos nativos de vários grupos batiam nas
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portas dos missionários pedindo que fossem batizados. De 1912 em diante, um
grande número de “conversões” aconteceu.290
Digno de nota é o fato de que nas festas291 celebradas pelos batismos,
era organizada a distribuição tradicional de alimentos para o grande aglomerado de
pessoas. Era o mesmo comportamento tradicional vivido nas festas melanésias,
como nos festivais de iniciação. Durante as celebrações de partilha de alimentos,
para afirmar as conversões, o ‘Culto Secreto’ das cerimônias de iniciação era
revelado publicamente por seus guardiões.

Havia uma promessa geral de paz.

Muitos vinham de vilas distantes para testemunharem os batizados; inclusive de
áreas que estavam fora do controle do governo, mas algumas, com presença
missionária.292
Muitos antropólogos têm questionado sobre a genuinidade daquelas
conversões, principalmente porque foram grupais. Para alguns deles, essas
conversões parecem atender muito mais a aspirações pragmáticas, que à aceitação
pura, convicta e espontânea.
As conversões começaram com os nativos da costa já contatados a
mais tempo e depois se espalhou a seus parceiros comerciais nas planícies, ao
norte e ao sul.293 Somente nos finais da década de 1920 e 1930 é que os papuas
das montanhas se juntarão à onda de aceitação do cristianismo. A partir dos
movimentos de conversão e batismo, os melanésios começavam a ‘assimilar’ a
cultura dos ‘brancos’. E, de acordo com Pech, essa foi a única forma encontrada por
eles para tentar compreender a cultura estrangeira. Em outras palavras, a conversão
era o único caminho de acesso dos melanésios à epistemologia ou ideologia básica
e própria, oferecido pela ‘civilização branca’.294
É importante termos em conta a essa altura o aspecto pontuado por
Janssen; de que os melanésios em suas unidades políticas e comunitárias são
bastante conscientes de suas responsabilidades comunais e ‘religiosas’. Essas são
consideradas os principais meios com os quais conseguem atingir seguridade sócio290
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econômica e seguridade em tempos de guerra. Essa motivação pragmática, na
visão de Janssen, parece ser bastante recorrente nas conversões ocorridas.
Contudo, afirma, não se pode excluir motivações profundas em casos individuais de
conversões.295
A análise de Andrew F. Walls é interessante para ajudar pensar o que
Janssem disse. Walls fala que:
“a influência das ‘visões de mundo tradicionais’ (ou como ele chama, ‘visões
de mundo’ primevas), continuam presentes por um longo tempo depois da
adesão ao Cristianismo, ou ao Islamismo, ou ao Hinduísmo ou ao Budismo;
mas isso não é o mesmo que dizer que a “conversão” seja superficial ou
insignificante. A grande mudança simbólica pode ser altamente significante,
e marcar um ponto decisivo no desenvolvimento religioso de uma sociedade
tradicional (sociedade primeva). E assim, em certo sentido, na própria
296
297
religião
tradicional (religião primeva).
[E mais adiante ele diz,] “Essa
quebra (se referindo ao abandono de elementos da tradição) pode ocorrer
em relação à “conversão” para uma das crenças (religião) universais, mas
isso pode também acontecer sem esse movimento; e isto, em si mesmo,
298
não altera todas as percepções tradicionais ”

A complexidade das conversões, expressa por Walls, pode também
nos ajudar a entender as suspeitas, referentes às conversões dos papuas (citadas
acima). Além disso, notemos que a ‘importância simbólica da mudança’ ressaltada
por Walls. Para além dos julgamentos à disposição subjetiva do/a ‘convertido/a’, há
o dado do próprio ato externo que é o ritual pelo qual ele/a (o/a convertido/a) passa
(o batismo ou outro). Esse dado, geralmente público, é também experimentado
socialmente; pela participação ou mesmo pela observação. As conseqüências de tal
participação ou observação são afetações em maior ou menor grau nas sociedades
e ‘cosmovisões’ tradicionais que a partir de então, se questionam diante do diferente
experimentado.
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Abaixo, o texto exemplifica o sentimento e esperança dos papuas
numa vida nova e melhor pela adesão ao cristianismo. Esse caso foi documentado
no Distrito de Kâte299.
“Sattelberg, a ‘congregação-mãe’ do distrito de Kâte se formou como
resultado de um processo de conversão grupal que iniciou em 1904 e,
imediatamente esse grupo trabalhava na conversão dos demais kâtes e de
um grupo nas imediações, o Hube; que era um inimigo tradicional. O
missionário luterano Keysser acompanhou todo o processo dessa ‘missão
congregacional’ até sua saída em 1920. Como acontece freqüentemente, foi
durante o período de perda e pesar depois de sua partida que o fator mitosonho esteve particularmente ativo no subconsciente do povo Kâte. Para
300
eles, o missionário representava a figura de um pai carismático
que
encarnou as esperanças e sonhos de uma vida melhor que eles
acreditavam que deveriam ter seguindo-se da sua fiel adesão ao
301
cristianismo.”

2.3.2. A Pax Britânica na ‘Nova Guiné’, 1914 – 1942
Nesse período, 1914 – 1942, as estruturas alemãs começam a se
esvair da Nova Guiné Oriental, que passa a ser ocupada pelas forças britânicas,
representadas pela Austrália; que já administrava a parte sul da ilha, chamada
Papua. A colônia alemã, que era chamada Kaiser-wilhelmsland, passa a ser
chamada ‘Nova Guiné’. A Austrália, conforme observaremos, conservará muito dos
moldes alemães de administração, pelo menos até 1921. A partir deste ano, com a
intervenção da ‘Liga das Nações’, novas perspectivas serão assumidas e
monitoradas quanto ao seu cumprimento pelo organismo. Havia muita expectativa
em relação aos planos de desenvolvimento desse governo mandatório, outorgado à
Austrália pela ‘Liga das Nações’. Mas as confusões trazidas pelas Grandes Guerras
Mundiais, principalmente a 2ª. Guerra, anuviaram sua realização. De fato, com a
ocupação japonesa do território em 1942, todo foco se voltou aos objetivos de
299
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defesa e reconquista das áreas ‘afetadas’. Mais tarde, tendo os japoneses sido
expulsos pelas forças aliadas, em 1946, a presença britânica continuou, culminando
com o acordo da ‘Organização das Nações Unidas’ com a Austrália, conferindo a
esta o governo administrativo da Nova Guiné (parte norte). A influência e
interferência administrativas britânicas persistirão plenas até 1975, ano da
independência do território (composto pelas partes unificadas sob a Austrália: a
norte: Nova Guiné; e a sul: Papua.
2.3.2.1. A Administração Militar: velhas regras sob novo governo, 1914 – 1921

As forças militares da Austrália ocuparam Rabaul no dia 13 de
setembro de 1914 e a colônia alemã se rendeu no dia 21 do mesmo mês. Três dias
depois Madang estava ocupada pelos australianos.302 Eles encontraram a colônia
relativamente bem desenvolvida. As plantações estavam produzindo e o sistema de
comunicação por navios na costa estava bem situado. Entre 1914 e 1918, o mundo
vivia a 1ª. Guerra Mundial e, a então formada ‘Liga das Nações’ (em 1919), discutiria
a situação colonial da Nova Guiné. Nos seis anos entre 1914-1921 os australianos
aprendiam a governar colônia de acordo com as antigas regras alemãs. Para isso
eram ajudados pelos alemães remanescentes (negociantes e plantadores). As
relações entre os estrangeiros e nativos ainda não eram tranqüilas. Mas, os nativos
estavam concentrados em absorver a ‘essência’ da cultura européia, representada
naquele contexto pela religião. Dessa vez os papuas pareciam contentes ao se
adaptarem aos estrangeiros e ao seu estilo de governo.303
Segundo Lawrence, a administração militar australiana descartou o
programa alemão de desenvolvimento da colônia e permitiu que o comércio europeu
dominasse novamente. Os alemães remanescentes teriam permanecido porque a
Austrália queria dominar o comércio da copra304 à custa dos nativos. Os oficiais
australianos deveriam administrar a colônia como um ‘território capturado’, assim, as
leis anteriores (do governo alemão) deveriam vigorar. Por não estarem qualificados
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para tal, eram obrigados a consultar sempre os fazendeiros alemães. Por isso, estes
se tornaram bastante influentes.305
Lawrence cita que a administração militar australiana falhou em muitos
pontos. As rodovias sem manutenção tornaram-se terríveis. As fronteiras de controle
alemão do território colonial não foram restabelecidas ou ampliadas. A sua única
realização positiva foi a permissão para os exilados de Madang retornarem às suas
terras. Sua grande preocupação era com a produção de copra. Várias plantações
foram alargadas. As missões Luteranas e Católicas também expandiram suas
plantações. A única preocupação com os nativos era assegurar que eles
respondessem à demanda do trabalho. A indústria local, antes incentivada pelos
alemães, também foi desencorajada por esta administração. A escola na Nova
Bretanha foi fechada e os planos de abertura das outras quatro escolas foram
abandonados.306
Em 1915, novas leis trabalhistas, baseadas naquelas anunciadas
pelos alemães em 1914, foram promulgadas. Proibia-se: aos empregadores
privados de açoitar seus empregados; o recrutamento forçado ou fraudulento de
trabalhadores; e a contratação de garotos abaixo dos 12 anos. Só em 1919 o
açoitamento foi abolido de vez. Todavia, embora essas leis estivessem sendo
seguidas razoavelmente nas imediações dos distritos, elas eram burladas
constantemente em localidades mais afastadas. Nestas, a coerção, os seqüestros e
os disparos de armas de fogo eram comuns.307
2.3.2.2. A Administração sob mandato: acordo da ‘Liga das Nações’, 1921- 1942

Em dezembro de 1920 a tutela do território da Nova Guiné foi confiada
pela ‘Liga das Nações’ ao governo da Austrália. Segundo o organismo internacional,
a Austrália deveria cuidar do desenvolvimento e do bem estar dos habitantes da
área. A capital continuou sendo Rabal e a Kaiser-Wilhelmsland (agora, Nova Guiné)
passou a ser governada pela Austrália separadamente da parte sul, que era
chamada de Papua. Após a delegação governamental à Austrália, os negociantes e
plantadores alemães foram deportados. Entretanto, foi concedido aos missionários
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alemães permanecerem, pois eram importante fator de estabilidade e de
continuidade entre os dois regimes coloniais; o alemão e o australiano.308
A administração australiana desse período reagrupou assentamentos
mantendo o sistema dos luluais e tutuls. Mas dessa vez a autoridade destes era
reduzida. As taxas cobradas por eles, das quais detinham 10% como salário durante
o regime germânico, deviam agora ser repassadas integralmente. Introduziu-se o
‘grande luluai’, que era assalariado (3 libras por ano) e passou a ter autoridade geral
sob todos os outros de sua área. O trabalho forçado foi abolido, mas o governo
obrigava que as estradas entre as vilas fossem mantidas limpas. O governo também
controlava o número de homens recrutados de cada vila, cuidando para que não
mais que 33% deles partissem para o trabalho em lugares distantes. Nesta
administração,

os

lideres

nas

vilas

podiam

denunciar

práticas

ilegais

e

recrutamentos indevidos.309
A cobrança de impostos por pessoa foi imposta mais efetivamente o
que forçava a busca dos nativos por empregos junto aos empreendimentos
coloniais. Em Madang, todas as propriedades expropriadas dos alemães (grandes
áreas cultivadas ou em cultivo) foram vendidas para australianos. Um ou outro
pedaço de terra adquiridos ilegalmente pela ‘Companhia Nova Guiné’, bem como
outros improdutivos e virgens foram devolvidos aos nativos. As plantações mais
rentáveis foram manejadas a permanecerem posses dos europeus.310
A administração local seguiu o regime germânico. Por volta de 1937,
várias localidades antes não controladas (até partes nas Montanhas Centrais do
interior da Ilha), estavam agora sob controle. No interior da Ilha as pessoas
ofereceram menor resistência (do que as pessoas da costa à administração alemã).
Um incidente, portanto, é digno de nota: Aconteceu na Rai Cost, durante uma
patrulha feita por seis policiais na área dos Ngaing. Em Saing, os policiais roubaram
algumas trombetas de bambu tradicionais da ‘Casa dos Homens’ e as tocaram na
presença de mulheres que eles haviam se ‘apropriado’.311 Os Ngaing ficaram
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enfurecidos com o duplo insulto e mataram um dos policiais. Os culpados pelo
assassinato foram postos no trabalho de abertura de estradas. Um dia,
aproveitando-se de uma oportunidade, eles atacaram o oficial que os mandara para
o trabalho. Durante o fato, policiais chegaram e atiraram em ‘um número’(?!) dos
‘agressores’ nativos.312
Mas a mesma eficiência em ‘fazer justiça’ não era vista nas mudanças
no campo educacional dos papuas. Entre 1939 a 1940 existiam somente seis
escolas com um total de 491 alunos. O governo planejava ensinar o Inglês e
preparar nativos para lecionarem nos estágios iniciais. Por infeliz sorte dos papuas,
de 1923 a 1937, o recurso para educação reduziu de 18 mil para 5mil libras, para
todo território. Mas também houve sinais de esperança. Em 1941 foi aberta mais
uma escola em Madang (com 150 alunos), que foi fechada devido à invasão
japonesa. Segundo Lawrence, a falha na educação fez a população papua reter-se
no ‘Pidgin English’ como língua franca.313

2.3.2.3. A confusão econômica no pós-guerra

A economia continuava florescendo desde o regime militar. Coco e
borracha eram produzidos e vendidos a bom preço. (A supremacia do interesse
comercial era cada vez mais confirmada).314 Uma emenda do governo australiano
proibiu, em 1921, as exportações e importações diretamente da e para a colônia.
Agora tudo deveria passar pelos portos australianos. A conseqüência para o
território da Nova Guine foi uma redução de 25% de importações. Mesmo assim, o
setor monetário se recuperava a partir de 1925, até encontrar a ‘Grande Depressão
de 1929’. Por volta de 1932 o valor da copra estava muito baixo e isso ruiu a
promissora economia. Nesse período, a mina de ouro no Distrito de Morobe
alcançava seu clímax de exploração. Por isso, a demanda por aviões de carga
aumentou drasticamente e, em meados da década de 1930, a Nova Guiné possuía a
metade de todos os aviões de carga do mundo atuando no território. Ironicamente,

enfraquecimento dos homens e de todo grupo; derrotas em caso de guerra inter-tribal, ou infortúnios
como doenças e má colheita. (Fonte: Conversa informal minha com amigos papuas de Timbunke, na
Província de East Sepik, em 2007).
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isso não diminuiu a confusão econômica e menos ainda a confusão mental,
experimentada pelos papuas da Nova Guiné.315
Pech nos diz que essas flutuações econômicas confundiam e eram
incompreensíveis para os melanésios. Eles que se comprometeram em adaptar
seus estilos de vida ao dos ‘brancos’, se viam agora enganados. As transações
econômicas daqueles papuas que recebiam ‘salário’ podiam fazer antes, agora
reduziram ou mesmo, se extinguiram. A essa altura, eles haviam ampliado sua
necessidade dos produtos importados que, com a crise econômica, se tornaram
inacessíveis com o dinheiro que ganhavam da exportação da copra.316
Rufus Pech nos fala que é nesse momento de crise econômica, que os
sonhos apocalípticos e a preocupação com o segredo do ‘cargo’ tornam-se mais
expressivos. Com a escassez econômica ‘misteriosa’, como conseguiriam o acesso
ao ‘cargo’?

Se nem os próprios europeus entendiam a lógica da crise de sua

economia, os nativos menos ainda. Diante da situação os papuas buscavam alguma
explicação para o que estava acontecendo dentro de sua tradição mitológica, que
nesse momento, estava já suplementada também pela mitologia judaico-cristã que
eles aprendiam nas estórias da Bíblia, ensinadas pelos missionários. 317 No capítulo
IV, veremos como as ideias cargoístas se delineiam nesse período. E se a situação
não era boa, tudo piora no início da década de 1940, com a eclosão da 2ª Guerra
Mundial.
2.3.3. A A.N.G.A.U318 e a Administração Militar Japonesa, 1942 - 1944

A administração australiana tentava manter a população da Nova
Guiné calma no período da 2ª. Guerra Mundial, escondendo os acontecimentos dos
nativos. Ao meso tempo, treinava secretamente um esquadrão de nativos (‘New
Guinea Volunteer Rifles’ – N.G.V.R – ‘Atiradores Voluntários da Nova Guiné’) para
defesa da costa. Esse esquadrão formava-se de um grupo de oficiais locais prontos
para permanecer em suas áreas em caso de ataque e informarem sobre os
movimentos dos inimigos. Mas isso não conteve o Japão, que invadiu Madang em
315
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1942, e a estrutura colonial no sul deste distrito entrou em colapso. No final de
janeiro deste ano, a capital Rabal estava nas mãos dos japoneses e no dia 21 eles
bombardearam Madang em um ataque aéreo. Muitos dos policiais, apavorados,
fugiram de Madang. A administração civil foi substituída por um grupo pequeno dos
N.G.V.R. e da A.N.G.A.U. Todos (com exceção dos missionários e dos vigilantes
costais da N.G.V.R), foram evacuados de Madang.319 Pe. Fritz Bornmann SVD320
nos oferece uma síntese dos acontecimentos:
“Em dezembro de 1941 o Japão declarou guerra aos Estados Unidos e à
Inglaterra. Não demorou muito e a Nova Guiné se via arrastada para a zona
de conflito. O Japão planejava a conquista da Austrália, e o caminho para lá
passava pela Nova Guiné. Dia 21 de janeiro de 1942 aviões nipônicos
bombardearam Madang, perto de Alexishafen. Em dezembro de 1943
tropas japonesas desembarcaram e ocuparam Wewak e Madang, alguns
dias depois também Alexishafen. Imediatamente todos os nossos
missionários foram postos sob prisão domiciliar, mesmo os alemães, apesar
de o Japão ser aliado da Alemanha. Os nipônicos afirmavam que os
alemães eram espiões da Austrália, caso contrário ela não os teria deixado
321
no país.”

Lae foi o ponto onde os novos invasores montaram sua base de
operações. Ocuparam todo o nordeste da Ilha e, em 18 de dezembro de 1942,
desembarcaram em Madang. Os N.G.V.R. e a A.N.G.A.U recuaram para as Central
Highlands – (Montanhas Centrais). Pouco a pouco os japoneses foram ocupando o
território e substituindo as insígnias australianas pelas japonesas. Substituíram ou
confirmaram os administradores locais nativos que os apoiavam. Estes deveriam
prover trabalhadores para a tropa invasora.

Criaram a ‘Força Policial Nativa’ com

nativos recrutados de diferentes vilas. Essa força deveria fazer rondas nas vilas do
interior da Ilha e escoltar o exército estrangeiro. Os missionários da Rai Cost e
Nobanob conseguiram fugir para o interior da ilha, já os de próximo a Madang foram
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cercados, publicamente humilhados e deportados. A comunidade chinesa em
Madang foi tradada do mesmo jeito.322
Nem todas as deportações tiveram um desfecho feliz:
“(...) no dia 15 de março de 1943, ancorava diante da Ilha de Kairiru o
destróier japonês Akikaze. Duas horas depois a nave levantava ancora
323
levando a bordo o Bispo Lörz, seis padres, 14 Irmãos e 18 Irmãs. No dia
17 de março, um pouco depois do meio dia, na rota entre Kavieng e Rabaul,
eles foram sendo retirados das cabines, em intervalos de três minutos, um
após outro. Vendaram-lhes os olhos com um pano, amarraram-lhes as
mãos com uma corda diante do peito(...) Cada um era agarrado pela corda
por uma espécie de guindaste e erguido. Uma rajada de metralhadora e o
324
corpo era lançado ao mar.’’

Enquanto isso, os japoneses eram vistos por muitos papuas de uma
forma bastante especial. Acima fizemos menção do mito de ‘Manub e Kilibob’. Esse
mito terá uma função ativa na interpretação dos nativos sobre esses novos ‘irmãos’
que aparecem no cenário papua. Muitos grupos em Madang deram as boas vindas
aos tardios recém chegados presenteando-lhes com alimentos e oferecendo
serviços. De acordo com Rufus Pech, os povos Letub, por exemplo, iniciaram um
movimento (cargoísta), por meio do qual expressavam acreditar que os japoneses
eram ou os espíritos dos mortos ou humanos especiais com equipamentos militares,
enviados por Jesus-Manub325 para livrá-los da dominação dos europeus e
estabelecer-lhes uma nova era de prosperidade.326 Em termos gerais, Walls diz o
seguinte sobre o que acima expomos:
“No Pacífico, a 2ª. Guerra Mundial, por ela mesma, teve um dramático efeito
religioso. Os povos melanésios em particular se viram arrastados para
dentro de um conflito massivo entre povos forasteiros, e de repente,
expostos a exibições distantemente estranhas de suas experiências
anteriores. Todos os dias testemunhavam eventos que eram de escala
apocalíptica; e as ‘visões de mundo’ melanésias geralmente possuíam um
elemento escatológico (o retorno dos heróis culturais ou dos ancestrais);
327
que ilustrava ou explicava os acontecimentos."
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Assim, a experiência do contato com os japoneses conduz ao
surgimento de movimentos nativos organizados, caracterizados por tons ‘religiosos’
e ‘políticos’. Esses movimentos conjugavam elementos mitológicos tradicionais com
outros vindos das atividades dos estrangeiros, especialmente das atividades
missionárias. Surgiram vários movimentos por todo território, mencionamos dois
deles que estiveram ligados com a presença japonesa. Um é o movimento de
Mirkuk\Milguk com a liderança do nativo Tagarab, aliado dos japoneses. Este era
organizado em termos mais ‘luteranos’ e utilizava um mito sincrético centralizado no
Deus-Kilibob328. O outro é o movimento dos Letub centralizado no Jesus-Manub
(citado anteriormente), liderado pelo nativo Kaut. Ambos cooperavam ativamente
com a administração militar nipônica.329
Confirmados pela atuação e interpretação dos acontecimentos pelos
líderes dos movimentos, seus seguidores se convenciam em colaborar com a atual
administração militar. Essa colaboração incluía a captura de soldados adversários
para execução, e a denúncia de atividades dos cristãos conversos; que eram
acusados de rezarem pela vitória dos ‘brancos europeus’. Na Rai Coast e em Karkar
os grupos da costa e do interior estavam também divididos entre os que
colaboravam com os japoneses e os que só o faziam sob pressão de violência ou
morte. Para os líderes dos dois movimentos, as preces dos cristãos estariam
atrasando a realização da profecia por eles anunciada: a chegada do ‘cargo’. 330
O curso dos acontecimentos muda a partir de 1943. Os aliados
(exércitos norte-americanos e australianos) retomam Lae, Salamaura e Finschhafen
no início de outubro. Em janeiro de 1944, as tropas dos Estados Unidos tomaram
Saidor e em 22 de abril se juntaram aos australianos que lutavam desde
Finschhafen. Australianos e estadunidenses em conjunto fechavam o cerco dos
japoneses tomando distrito por distrito. Em 24 de abril de 1944, as forças conjuntas
(Austrália e EEUU), retomaram Madang e Alexishafen. Os nativos participaram em
todas as operações de combate com os aliados.331
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encurralados, seu estoque de munição e alimentos acabava. Começaram então a
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demandar alimentação e trabalhos dos nativos. Por fim, por questões de higiene e
alimentação, desenvolveram a disenteria que se tornou epidemia e causou a morte
de centenas de nativos. Com tudo isso, estavam desmoralizados diante dos nativos
que os apoiavam. Os Letub, movidos por suas expectativas mítico-cargoístas, se
decepcionaram e viram seu sonho do ‘cargo’ se transformar em pesadelo. Os
japoneses, recuados, eram ameaçados por bombardeamentos que bloqueavam seu
caminho desde a Rai Cost, o Vale Ramu e Madang.332
Conta Pech Rufus, que o líder Tagarag estava junto de ‘seus irmãos’
japoneses, enquanto estavam retrocedidos nas matas ao norte de Madang. Certo
dia, ele teve a coragem de protestar contra o saqueamento indiscriminado das
hortas das vilas por onde passavam e contra o canibalismo crescente de papuas
(pelos japoneses). Durante o protesto, também anunciou que ele e seus seguidores
desde aquele momento iriam trabalhar ritualmente pelo retorno dos australianos e
aliados. Sua fala se abreviou ao ser baleado por seus ‘irmãos ancestrais
imaginários’ - os japoneses.333
As batalhas militares encontravam seu desfecho no sul do Distrito de
Madang por volta de abril de 1944. A A.N.G.A.U. retomou o controle dessa área e os
nativos colaboradores dos japoneses foram presos. De imediato a Austrália reiniciou
o recrutamento de trabalhadores, o maior número possível, para as batalhas junto
aos australianos contra os japoneses que ainda acampavam na parte norte da
colônia.334 Muitos dos recrutados eram destinados também ao restabelecimento da
produção das plantações e ao serviço militar noutras áreas da Nova Guiné
Oriental.335
2.3.4. O ‘Governo Provisório da Austrália’

Os anos de 1942-1945 teriam sido para os papuas uma revelação das
poderosas forças detidas pelos ‘brancos’ e pelos japoneses. Com todo o drama da
guerra, a ‘tranquilidade’ da vida tradicional era o que aqueles mais desejavam. Ainda
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em 1945, os australianos tentavam restabelecer a ‘ordem’ e a relação metre-servo –
‘brancos’ e ‘nativos’, que imperava no período pré-guerra. Em outubro desse ano, o
‘Governo Civil Provisório’ foi estabelecido em Port Moresby. Os últimos japoneses
que restavam no norte foram eliminados. O novo governo pouco a pouco assumiu a
administração da Papua (que já era administrada pela Austrália) e da Nova Guiné (a
antiga Kaiser-Wilhelmsland); administrada anteriormente pela A.N.G.A.U. e pelos
militares (australianos).336
A primeira medida tomada pelo ‘Governo Provisório’ foi demitir os
aproximadamente quatro mil trabalhadores empregados pela A.N.G.A.U. Não havia
dinheiro para continuar pagando-os. Essa decisão desagradou muito a grande
maioria dos trabalhadores.337
Durante todo o ano de 1946, negociantes, plantadores, mineiros e
missionários encontravam maneiras de retornarem para a costa norte, em busca do
que havia restado de suas propriedades e contatos. O exército dos EEUU deixara
para trás uma enorme quantidade de equipamentos: veículos, barracas com
hospitais montados, oficinas, clubes e cinemas; materiais que ajudariam na
reconstrução. Mas, por não saber o que fazer com todo material disposto em várias
localidades, os americanos ao invés de doá-lo, preferiu ‘despejar’ grande parte disso
sobre os recifes de corais dentro do mar. Outra grade parte de material restante no
país, que poderia ter sido usada na reconstrução e em benefício das pessoas
nativas, foi vendida (com a aprovação australiana em Camberra), aos primeiros
negociantes ‘brancos’ interessados. Estes tiravam grandes lucros transportando e
vendendo a ‘parafernália’ em navios, para fora do país. Durante os primeiros anos
da década de 1950, esse foi o único negócio ‘industrial’ lucrativo na Nova Guiné.338
Se esse fato pode provocar-nos indignação hoje, o que dizer da reação
dos aldeões ao verem esse fantástico acúmulo de bens (depositado em sua terra
por milhares de espíritos (soldados) beneficentes), ser desmontado e novamente
tomado por mestres não-bons? Diante de tal angústia, apaziguava um pouco o
recebimento de indenizações pagas pelo governo aos nativos; desde que pudessem
provar de alguma forma seus prejuízos (perda de porcos, coqueiros, etc) durante a
guerra. A quantia era geralmente boa, mas logo se ‘evaporava’ e seus recebedores
336
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tinham novamente que retornar ao trabalho nas plantações ou em suas hortas, e
continuar a sonhar com o dia da chegada do ‘cargo’.339
‘Papua e Nova Guiné’ estavam agora oficialmente sob o ‘Governo
Provisório’ que, segundo Pech, não se via capaz de oferecer serviço publico
eficiente ou nem mesmo os serviços essenciais e industriais, dos quais dependiam o
bem estar tanto dos nativos quanto dos ‘brancos’.340
2.3.5. O Acordo Administrativo da ‘ONU’ com a Austrália

Nesse período pós-guerra, as populações estavam dispersas em
muitas vilas e outras estavam abandonadas. No ambiente ainda em reconstrução,
pois as pequenas cidades ao longo da costa de Madang (incluindo esta) haviam sido
completamente destruídas, foi anunciado um novo acordo administrativo. Desta vez
por intervenção das ‘Nações Unidas’, que encarregou a Austrália de administrar o
território agora conjugado (Papua e Nova Guiné Norte). Port Moresby tornou-se a
capital do território integrado.341
No dia 13 de outubro de 1946 a Assembléia Geral da ‘ONU’ aprovou o
acordo que transformou o governo ‘sob mandato’ ao governo ‘sob a curadoria’ da
Austrália. Dentre as determinações das ‘Nações Unidas’, a autoridade administrativa
australiana deveria:
1- “Levar em consideração os costumes e práticas dos habitantes
(nativos) da Nova Guiné; respeitar seus direitos e salvaguardar
seus interesses presentes e futuros (...) em particular (...) sobre
suas terras;
2- Promover (...) avanços educacionais e culturais dos habitantes;
3- Assegurar (...) um progressivo aumento da participação dos
habitantes na administração e outros serviços do Território;
4- Garantir (...) liberdade de expressão, de imprensa, de reuniões e de
requisições, liberdade de consciência e culto e liberdade de
instrução religiosa.”342
Diferentemente da antiga ‘Liga das Nações’, sua sucessora a
‘Organização das Nações Unidas’, demonstrou maior interesse ao apontar as graves
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deficiências nos serviços de saúde e educação em ‘Papua e Nova Guiné’. A
administração dos serviços básicos de saúde e educação era confiada aos centros
dos distritos e subdistritos, que estavam sob a direção de um ou dois kiap
(autoridade ‘branco’). Somente com o aumento da receita em razão do boom das
minas de ouro, pouco antes da 2ª. Guerra Mundial, é que o governo sob mandato
abrira algumas escolas. Assim, durante o período pré-guerra e da reconstrução no
pós-guerra, todos os serviços de saúde e educação existentes eram os oferecidos
pelas missões cristãs com seus poucos recursos.343
Agora, o governo sob a tutela da Austrália, com o coronel J. K. Murray,
parecia finalmente trabalhar para o progresso das oportunidades para os nativos. As
diretrizes propostas pela ONU ressoavam nas intenções da ‘nova’ administração.
Não obstante, Murray teve que resistir a fortes pressões dos estrangeiros no
território, pois queriam a todo custo o retorno aos ‘bons tempos’, onde ‘cada qual
sabia seu lugar’. O novo sistema de recrutamento proposto pelo coronel era
consideravelmente mais humanizado. Murray visava em primeiro plano, abrir a rica
região das montanhas para o desenvolvimento agrícola. Ao mesmo tempo, os
habitantes das montanhas eram ‘uma novidade’ no cenário de Papua e Nova Guiné
Norte, pois com esses ‘grupos ambiciosos’ o contato se intensificara somente nesse
momento.344
As leis trabalhistas foram revisadas e o ‘salário’ aumentado. As taxas
por cabeça deixaram de ser cobradas (serão reintroduzidas em 1958). Foram
planejadas reformas nos campos político, econômico e educacional. Escolas
primárias e secundárias seriam construídas e o ensino deveria ser em Inglês. Para
tais realizações, foi planejado um subsidio anual. O progresso da indústria local seria
incentivado – a produção de vegetais, copra, arroz, café e cacau. Na prática, todos
os planos se atrasavam na realização. Houve muitos problemas com os
trabalhadores, muitos deles recrutados entre 1944-1945. Estes esperavam ser
dispensados quando a A.N.G.AU. fosse desmembrada, mas o governo, sem ter
como substituí-los, não os ‘deixou ir’. Por causa disso, houve tumulto e
reivindicações destes. Os lideres do tumulto foram todos presos. 345
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Conforme os parâmetros da ONU, a administração devia preparar e
inserir nativos nos cargos de administração do território. Para cumprir tal exigência o
governo buscava pessoas que pudessem exercer tais funções. Seu nome é Yali
Singina346, da vila de Sor, da Rai Cost, ao sul de Madang. Esse homem, que se
tornará um líder famoso e terá um papel extremamente ativo na disseminação das
ideias e sonhos sobre um fascinante mundo de abundância que estaria por vir –
quando os nativos poderiam finalmente ter acesso ao ‘cargo’, detido pelos ‘homens
brancos’.347
Durante os cinco primeiros anos da vigente administração, as reformas
fizeram pouco progresso. O território não dispunha de pessoal treinado
tecnicamente. Eles ainda deviam ser recrutados e treinados. Só em 1950 os nativos
tiveram o primeiro sucesso econômico com a produção de arroz, mas cooperativas
não existiram até 1952. Um ‘Conselho de Governo Local Nativo’ só foi proclamado
em 1956. Das escolas planejadas, uma foi construída em Madang logo depois da
guerra, mas nenhuma outra apareceu até 1955. O campo da saúde também viu
pouco desenvolvimento, com o treinamento de poucos nativos.348

2.4.

Papua Nova Guiné rumo à independência política, 1952 – 1980

Durante os anos 1952 e 1980 muitas mudanças ocorreram no campo
da educação e do desenvolvimento econômico e especialmente no campo político
de Papua Nova Guiné. Pelo menos em expectativas e planos... O governo e,
principalmente as missões investiam em projetos que visavam a melhoria social e
econômica do território. Os próprios papuas estavam motivados e até exigiam do
governo, políticas para sua melhoria educacional e econômica.
Mas, com o passar do tempo os eles se desanimavam com esses
projetos de ‘salvação’. Pois não viam os resultados por eles esperados na aceitação,
execução e andamento dos tais planos. De fato, conforme perceberemos a realidade
de deficiências tanto nas posições e investimentos do governo quanto na resposta
pelos papuas, dificultavam o sucesso desses ‘projetos de salvação’.
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De qualquer forma, a essa altura, o estilo ocidental de educação e
organização já inspirara novas filosofias, ideias e mudanças nas pessoas e
sociedades nativas. Havia nativos que alcançaram níveis de educação suficientes
para sua inserção na máquina política e outras áreas. E entre os interessados na
política, um projeto para independência do território foi cogitado e logo nascera.
Vejamos maiores detalhes desse processo na discussão a seguir.
2.4.1. A ‘salvação’ pela educação

A iniciativa política da ONU de unificar a administração da colônia
australiana e do território sob governo mandatório (Nova Guiné Norte) tornou-se lei
em 1949. Pouco depois disso aconteceram dois fatos importantes: 1- Foi criado o
‘Ministério para Territórios Externos’ (tendo como ministro o professor universitário,
diplomata e ex-jornalista, Paul Hasluck). 2- Em 1952 o administrador Coronel Murray
aposentou-se e seu lugar foi ocupado pelo seu assistente o Brigadeiro D. N. Cleland.
Com o novo administrador veio também nova esperança de que o sonho de maior
igualdade viesse a ser.349
Havia nessa época de pós-guerra uma ideologia da classe do governo
liberal que permeava todos os países vitorianos (territórios (colônias) ligados ou
pertencentes ao Império Britânico), qual seja, a de alfabetizar ‘todo o mundo’ no
tempo de uma geração. No entanto, esse ‘sonho’ acabou como consequência da
‘Guerra Fria’ e da corrida pela independência disseminada tanto na Ásia quanto na
África. Mesmo assim, foi estabelecida como meta a alfabetização ‘universal’ em
Inglês a ser alcançada até 1970. Esse era o intuito do professor inglês Hasluck, que
se juntava à preocupação dos missionários no desenvolvimento da educação nas
comunidades sobre seus cuidados. Dessa forma, fé, educação com base técnica e
científica e dedicação era o caminho para trazer aos Papua-Nova-Guineenses350 o
tão almejado sonho de igualdade com os ‘brancos’.351
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Conforme diz Pech, os papuas tinham fé, a Administração recrutaria os
técnicos e as missões contribuiriam com sua dedicação.352 A fé de muitos papuas
era grande, pois estavam convictos de que o ‘segredo mágico’ para a equidade com
os ‘brancos’ estava em algum lugar entre o sistema de educação européia e o
aprendizado da língua inglesa. Os nativos naquele momento, desconhecendo o
processo de produção e a instrumentária técnica dos europeus, imaginavam que os
bens industrializados, eram adquiridos por algum ritual mágico cujo segredo não era
socializado a eles pelos ‘brancos’. Diante de sua admiração e desejo de também
possuir tais bens eles buscavam desvendar como alcançá-los. Sua inquietação os
levava a investigar: Estaria o segredo em algum texto bíblico? Ou nos hinos
ensinados pelos missionários nas igrejas? Ou no aprendizado da aritmética nas
escolas?353
Já na década de 1930 crescia o consenso nos papuas de que a chave
deveria estar na comunicação em Inglês. De acordo com Pech, os melanésios
pensavam que direta ou indiretamente, a comunicação na língua estrangeira abriria
o caminho da riqueza para eles. Por isso os papuas demandavam do governo
mandatório e dos missionários, o ensino do Inglês nas escolas. Iniciativas para o
ensino foram tomadas, mas interrompidas pela 2ª Guerra. Depois, com a reabertura
das escolas a demanda cresceu ainda mais pela língua inglesa. Os luteranos eram
relutantes e defendiam o ensino nas línguas locais. Já os católicos e adventistas
apoiavam a ‘adoção’ do prestigiado Inglês.354
Segundo Rufus, o ‘programa educacional’ finalmente deu sinal de
desenvolvimento em 1952 com a abertura de uma escola primária (sob internato) 355
em cada distrito. Dentro e fora dos educandários a única língua permitida agora era
o Inglês. Mas em muitos distritos a Administração não conseguiu manter as escolas.
A influência das ideias propagadas pelos adeptos de crenças ‘cargoístas’ prejudicou
o sucesso das escolas em algumas localidades. Curiosamente, as comunidades que
352
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mais avançaram na educação, foram aquelas onde essa influência era fraca. Com
as várias dificuldades (fim do entusiasmo e desistência, abandono e fechamento de
escolas), um número muito baixo de alunos conseguia completar o ‘Ensino
Médio’.356
Diante desses percalços os pragmatistas decidiram que a formação e
treino formais devessem focar na preparação de um pequeno número de papuas
que constituiriam a elite nacionalista de Papua e Nova Guiné. Posteriormente, seria
a eles confiado a implementação do projeto educacional primário.357
Dessa forma, enquanto as igrejas e missões, com seus poucos
recursos, continuaram expandindo o sistema primário de educação, a Administração
restringiu-se em manter o que já havia implementado e desenvolver o sistema de
educação

secundária

e

a

implantação

de

uma

universidade

nacional,

descentralizada, com campus em várias partes do território. Com essas medidas o
governo teve de disponibilizar recursos para o desenvolvimento intelectual. Por não
haver nativos ‘preparados’ ainda, a nova nação seria liderada por uma elite
internacional que a representaria política e economicamente. Mesmo os primeiros
graduados na universidade careceriam, de antemão, de uma básica credibilidade no
âmbito político. Porém, a primeira coalizão governamental formada será, segundo
Pech, bem representada com os nativos: o Primeiro Ministro Michael Somare, o
Ministro das Finanças Julius Chan e o Senhor John Guide.358
Antes da introdução da educação ocidental em Papua e Nova Guiné, a
educação tradicional era parte integral da vida em toda sociedade. A transmissão do
conhecimento se dava de uma geração a outra, pela observação, experiência,
imitação e prática. Quando a educação formal em salas de aula foi introduzida, os
modos tradicionais declinavam ou perdiam sua significância. Com isso, muitos pais
perdiam o controle sobre seus filhos, principalmente daqueles que saíam das vilas
para estudarem em outras localidades, para trabalharem ou viverem nas cidades. O
testemunho abaixo ilustra esse aspecto, que talvez, esteja ainda mais acentuado
nos dias de hoje.
Quando estive em Papua Nova Guiné e morava na estação missionária
dos ‘Missionários do Verbo Divino – SVD’, ( na vila Timbunke – Rio Sepik), ficava
356

Pech cita que as estatísticas de 1966 mostram que 30% da população estudaram por certo
período. Deste total, 1,3% completou 6 anos de estudo e apenas 0,2% terminou o nível médio. Idem.
357
Idem.
358
Ibid., p. 198

122

admirado em testemunhar o apoio de um de nossos missionários pela volta e
continuação dos rituais de iniciação entre os jovens nas aldeias. Ao perguntá-lo
sobre sua atitude, ele respondeu que o motivo para tal apoio estava no fato de que
“a juventude desde que os rituais de iniciação foram interrompidos (no decorrer de
50 anos atrás – com a chegada da missão) está ‘fora de controle’: Segundo esse
missionário, há muitos desentendimentos e brigas entre os mais jovens, percebe-se
entre eles o desrespeito para com os mais velhos, e tudo isso está ligado ao uso
indiscriminado de bebida alcoólica (que eles mesmos fazem, pois aprenderam como
com os estrangeiros), ao uso de maconha359– consequências do enfraquecimento
da ‘ordem’ que os ‘costumes’ conseguiam impor neles”.360
Os novos moldes educacionais ocidentais trouxeram novas filosofias,
ideias e mudanças para as pessoas e sociedades nativas. De modo especial as
escolas das missões, que também eram oportunidade e instrumento de
‘evangelização’ (ensinamento bíblico e doutrinal da fé cristã). Hoje (considera-se o
ano 2008), a educação não é como era em décadas atrás. Devido ao balanço crítico
feito pelos nativos que estão à frente dos organismos educacionais, foi feita uma
reforma no ‘Sistema Educacional’ do país. Esta, que vem sendo implementada a
partir de 1992, foi pensada visando responder as necessidades próprias do país.361
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as necessidades econômicas, mas o sistema renovado se baseia no ‘desenvolvimento humano
integral em vista de ‘salvaguardar os nobres valores tradicionais e cristãos’. Cf. Apostila do ‘Curso de
Orientação Cultural’, no ‘The Melanesian Institute’, ministrado de 3 a 25 de janeiro de 2008. Goroka –
Papua Nova Guiné. p. 12
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2.4.2. A ‘salvação’ pelo desenvolvimento econômico
Outro caminho para a equidade entre ‘brancos’ e papuas foi visto no
desenvolvimento econômico, principalmente das áreas rurais. Este era bastante
promissor, pois visava colocar os papuas em condição de maiores oportunidades no
mercado econômico. Para tanto a Administração investiu no ‘Ministério da
Agricultura’, na indústria pesqueira e nos galpões de estoques de produtos e nas
associações cooperativas. As cooperativas; com caminhões e navios, ajudaram
principalmente os produtores (de copra, café, arroz e amendoim) a colocarem seus
produtos no mercado e ao acesso dos consumidores.362
Na gerência das cooperativas a Administração colocou os estrangeiros
que tinham experiência no negócio. Tiveram sucesso especialmente nas ilhas da
Nova Bretanha, Bougainville, em Madang, nas províncias do Sepik e outros. Uma
‘Faculdade Cooperativa’ foi aberta em Porto Moresby para treinamento de pessoal
local que pudesse tomar frente da gerência dos negócios. Mas, quando terminaram
a graduação, as cooperativas em quase todo território enfrentavam uma calamitosa
situação financeira. Por conseguinte, foram desaparecendo uma por uma. Mas as
vilas não se abateram tanto com isso, uma vez que a essa altura, estavam
preparadas a tentar algo diferente.363
Algumas

missões

alcançaram

nesses

anos

um

relativo

desenvolvimento econômico, em especial os anglicanos (na Província de Oro), os
católicos (em Bougainville e no Sepik), os luteranos (em Morobe, Enga e outros) e a
Aliança Evangélica (na parte oeste e na Província das Montanhas do Sul). Em 1959,
a ‘Conferência Missionária Luterana de Nova Guiné’ autorizou a criação da
NAMASU364, uma companhia que tentava suprir as carências das cooperativas nas
regiões da província de Morobe. A abertura de filiais desta companhia foram
requeridas pelos nativos, mas não havia pessoal para tocar o negócio propriamente.
Nas regiões da Província das Montanhas do Leste e nas províncias de Chimbu, o
estabelecimento da NAMASU provocou um entusiasmo revestido de expectativas
cargoistas.365
362

Ibid., p. 199
Idem.
364
NAMASU (Native Marketing and Supply Service Pty. Ltda.), nomeada popularmente pelos nativos
de ‘Kampani Bilong Yumi’, a ‘Companhia que Pertence a Nós’.
365
Ibid., p. 200
363
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No começo a NAMASU estava indo bem, mas nunca levantou capital
suficiente como as firmas estrangeiras, por isso, seu funcionamento se assemelhava
às cooperativas criadas pela Administração. Depois de uma década a companhia só
continuava funcionando porque era subsidiada por capital vindo do exterior e porque
passou por drástica reestruturação. Seu lucro quase inexistente é explicado pela
preferência dos papuas pelas unidades tradicionais da base econômica; a individual,
a familiar, e a do clã (fundadas na redistribuição de bens e não no acúmulo). Mesmo
a trancos e barrancos, a NAMASAU sobreviveu mais que as cooperativas do
governo; funcionou até 1985.366
Em algumas áreas jovens políticos (nativos) trabalhavam para levantar
capital e desenvolver a economia em nível local ou sub-provincial. Cada um do seu
jeito tentava combinar as técnicas melanésias tradicionais com os princípios
ocidentais da economia moderna. Isso consistia em combinar acumulação
temporária de capital (para exibição e construção de status no grupo), e a
redistribuição, que é o contrario da filosofia ocidental onde, no negócio, visa-se a
acumulação e aumento do capital e a redistribuição só de parte do lucro. Não é
surpresa saber que sob essas circunstâncias, seu sucesso (dos papuas) nos
negócios nem duravam nem eram altos.367
As missões católica, luterana e anglicana contribuíam com suas
modestas finanças para com o desenvolvimento rural. Investiam em projetos locais
com ajuda capital e do trabalho de voluntários das igrejas européias ou
organizações368 ligadas a elas. Nos projetos desenvolvidos pelas missões havia
sempre a preocupação de combater as expectativas cargoístas que sempre
surgiam. Na empreitada pelo desenvolvimento econômico dos papuas, deve-se citar
também, a contribuição das várias ‘organizações não governamentais’ 369 (ONGs) de
vários países desenvolvidos.370
O fato é que mesmo com as políticas de desenvolvimento, a grande
maioria dos papuas permanecia na economia tradicional de subsistência. Uma
grande porção do setor econômico privado estava nas mãos de estrangeiros
366

Idem.
Ibid., p. 201
368
Algumas organizações européias ajudavam as missões, por exemplo, a Misereor, a Brot fuer die
WeltI (e outras).
369
Como por exemplo a VSO, AVA, CUSO, etc., bem como outras instituições ligadas ao governo e
às igrejas. Cf. PECH, op. cit., p. 201
370
Idem.
367
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(australianos). A dominação estrangeira era forte e sustentada pelo seu poder
aquisitivo no país. Ante a isso, a elite educada de Papua Nova Guiné já não se
sentia confortável. Aspirava por uma política e economia mais voltada aos interesses
mesmos dos papuas, ou seja, orçamento mais independente, produção nacional e,
em geral, prioridade pelo processo de desenvolvimento nas áreas rurais, bem como
um sistema econômico mais igualitário.371

2.5.

A Independência Política

Nesse clima de busca pelo desenvolvimento educacional e econômico
o Território de Papua e Nova Guiné, sob a administração australiana, seguia rumo à
independência política. Em 1963 a ‘Casa da Assembleia’372 substituiu o ‘Conselho
Legislativo’, estabelecido em 1951. Em junho de 1964 foi aberta a primeira ‘Casa da
Assembleia’.373 Nesse ano, Papua e Nova Guiné teve sua primeira eleição. O
primeiro partido nativo (chamado PANGU374) a ter representação na ‘Casa da
Assembleia’ formou-se em junho de 1967, por um grupo de nativos graduados na
‘Faculdade de Administração de Port Moresby’ e outros membros da ‘Casa da
Assembleia’. Seu líder era o papua Michael Somare375. No ano seguinte, 1968, a
371

Nessa perspectiva, podemos interpretar no movimento da iniciativa dos papuas em defender seus
interesses, uma necessidade subentendida por uma afirmação de sua identidade; enquanto estado
soberano e enquanto ‘povo’ (identidade cultural). Cf. MELANESIAN Institute. “Material fornecido
durante o ‘Curso de Orientação Cultural”, 2008.
372
‘Casa da Assembléia’ é um nome dado para a ‘Legislatura’ ou ‘Casa Inferior’ de um parlamento
bicameral. Bicameralismo é a prática política em que a legislatura de um país é dividida em
duas câmaras (ou casas). Um parlamento bicameral ou congresso bicameral é uma herança da
noção de "governo misto" que remonta à Antigüidade Clássica. Na maioria dos casos, os parlamentos
bicamerais são divididos em "câmara baixa" (normalmente a Câmara dos Deputados ou de
Representantes) e "câmara alta" (Senado). Nas colônias sob o domínio da “coroa britânica”, quando
essas ganhavam maior responsabilidade governamental interna, a ‘Casa da Assembléia” suplantava
o (geralmente não elegível) ‘Conselho Legislativo’ e sua legislatura na colônia e, geralmente
tornando-se
a
‘casa
inferior’.
ASSEMBLY
House.
Wikipesia.
Disponível
em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Assembly>. Acesso em: 29 agos. 2011. e BICAMERALISMO.
Wikipédia. Disponivel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Bicameralismo>. Acesso em: 29 agos. 2011.
373
A mudança da atitude política da Austrália em relação a Papua Nova Guiné começa a acontecer
amplamente quando o Governo Australiano convida o ‘Banco Mundial’ a enviar uma missão ao
território, para orientar sobre as possíveis medidas a serem tomadas no âmbito do desenvolvimento
econômico e da preparação política. O relatório cunhado pelo ‘BM’ foi publicado em 1964.
Cf. <http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Papua_New_Guinea>. Acesso em: 29 agos. 2011.
374
PANGU, ‘Partido da União de Papua e Nova Guiné’. Estabelecido como partido parlamentar em
1968,
por
Michael
Somare.
Cf.
PANGU
Party.
Wikipedia.
Disponível
em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Pangu_Party>. Acesso em: 19 agos. 2011.
375
Michael Thomas Somare é da região dos Lagos Murik, no norte do Rio Sepik. Ele é o primogênito
de sua família e filho de um policial que teve uma carreira respeitável. Antes de entrar para política,
Somare foi professor, diretor educacional e radialista. Seu avô e seu pai foram ‘chefes mediadores da
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segunda eleição ocorreu e a terceira aconteceu em 1972.376 Nesse ano de 1972, o
nome do ‘Território de Papua e Nova Guiné’ foi mudado para ‘Papua Nova Guiné’.377
Na eleição de 1972, o PANGU (com nove papuas e dois estrangeiros)
foi apoiado grandemente pela opinião pública e Michael Somare pode anunciar o
estabelecimento de uma coalizão governamental na qual ele seria o Primeiro
Ministro. A política defendida pelo seu partido baseava-se no slogan: ‘Governo
próprio agora e independência em breve!’.378 Logo, o território ainda não
independente, conquistou o direito de se autogovernar e Somare tomou posse no
dia 1º de dezembro de 1973. Pacificamente, em 16 de setembro de 1975, após dois
anos de autogoverno, Papua Nova Guiné tornou-se independente. Dois anos depois,
as eleições de 1977 confirmaram Michael Somare como Primeiro Ministro.379
Em 1980 o governo de Somare perdeu um ‘voto de confiança’ 380 e foi
substituído por Sir Julius Chan. Em dois anos Somare era novamente o Primeiro
Ministro, eleito em 1982. Mas outra vez, em 1985, seu governo perdeu mais um
‘voto de confiança’ e a maioria parlamentar elegeu Paias Wingti, que era o ‘cabeça’
da coalizão de cinco partidos. Essa coalizão foi vitoriosa também nas eleições de
julho de 1987. Depois de um ano exato, o governo de Wingt ganhou um ‘voto de
não-confiança’ e foi substituído por Rabbie Namaliu, que tinha sido apontado
algumas semanas antes para substituir Somare na liderança do PANGU. 381

paz’ em sua tribo e ele também chegou a ser instalado como tal. Segundo Rufus, desde que Michael
iniciou na carreira política, sua característica era a de um líder carismático e capaz de alcançar
consenso entre seus colegas políticos, tanto europeus quanto papuas (alguns destes eleitos sob a
propaganda da ‘chegada do cargo’). Cf. PECH, op. cit., p. 202
376
Cf. KRUCZEK, Z. Z. 50 Yia Bilong Katolik Sios Bilong Enga Provins (1947 – 1997). Catholic
Diocese of Wabag: Enga Province, 1997. p. 15
377
Cf. PAPUA New Guinea. Wikipedia. Disponível em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Papua_New_Guinea>. Acesso em: 29 agos. 2011.
378
Cf. PECH, loc. cit.
379
Cf. HISTORY of Papua New Guine. Wikipedia. Disponível em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Papua_New_Guinea>. Acesso em: 29 agos. 2011.
380
‘Voto de Confiança ou Moção de Confiança’: “Nos países que adotam o sistema parlamentarista,
a moção de confiança é uma proposta parlamentar apresentada pelo governo com o propósito de
verificar se o parlamento confia no governo (na prática, o objetivo é verificar se o governo detém a
maioria no legislativo). A moção é aprovada ou rejeitada por meio de votação (voto de confiança). Em
alguns países, é freqüente que o governo proponha uma moção de confiança para substituir
uma moção de censura proposta pela oposição. Da mesma maneira que a aprovação de uma moção
de censura, a derrota numa moção de confiança dá causa à demissão do governo ou ao pedido, pelo
governo, de dissolução do parlamento e a convocação de eleições gerais.”
Cf. MOÇÃO de confiança. Wikipédia. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7%C3%A3o_de_confian%C3%A7a >. Acesso em: 30 agos.
2011.
381
Idem.
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Essas sucessões na liderança do governo tornaram se a característica
da política de Papua Nova Guiné e têm trazido uma instabilidade nas decisões
políticas desse país. Por esse motivo foi promulgada uma legislação que almejava
maior estabilidade no governo; qual seja, a de tornar os governadores imunes dos
‘votos de não-confiança’ por um tempo de dezoito meses, contados desde a tomada
de posse.382
Mas, a tensão na política do país não se limitou às sucessivas trocas
de governadores. Em 1989, por exemplo, iniciou-se na Província da Ilha de
Bougainville uma revolta secessionista que durou nove anos e dizimou 200.000
pessoas aproximadamente. Um acordo de cessar fogo foi assinado em 1998. Mas,
só em agosto de 2001, foi assinado um ‘acordo de paz’ entre o governo de Papua
Nova Guiné e os combatentes de Bougainville.383 Desde então Bougainville passou
a funcionar como uma ‘entidade autônoma’, com governo e instancias próprias. Em
2005 foi eleito o primeiro presidente, Joseph Kabui.384 A ONU e a ‘Força Regional de
Monitoramento da Paz’ têm monitorado o governo e os líderes da Província. Esse
monitoramento visa cuidar da segurança em tempos de eleições e organizar um
eventual referendo de independência (ainda não consumado).385
Desde a pacífica independência de Papua Nova Guiné, até o presente
ano (2011) a Austrália, que é ainda maior doadora de recursos financeiros, tem tido
ampla influência na economia do país.386
Com a independência, o senso de identidade nacional cresceu
bastante, principalmente moldado no conceito expandido de ‘wantok’, do qual já nos
referimos anteriormente. Mas esse conceito funciona também ao revés, quando a
questão é escolher os representantes para o Parlamento. Daí, o conceito de
identidade grupal ou tribal fala mais alto e a dimensão de ‘wantok’ se encurta, se
regionaliza. Devido à lógica da retribuição, é vantajoso que alguém do kinship esteja
no parlamento. Assim, o grupo se beneficiará, pelo cumprimento desse
representante das obrigações relacionais subjacentes ao seu kinship. Isto é, todo
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Idem.
Idem.
384
Cf. AUTONOMOUS Region of Bougainville. Wikipedia. Disponível em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_Region_of_Bougainville>. Acesso em: 30 agos. 2011.
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Cf. HISTORY of Papua New Guinea. Op. cit. Acesso em: 30 agos. 2011.
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seu grupo demandara vantagens decorrentes da posição que ele ocupa. Qualquer
favor a ele dispensado anteriormente será relembrado e cobrado.
Certa vez, conversando com um lapum (senhor idoso) antigo
catequista da vila, em Dirima- Papua Nova Guiné, ele me explicava suas relações de
reciprocidade com um político de seu clã no parlamento. Ele dizia, “Em mas bekim
samting mi bim givim em.” (Na língua Tok Psin). “Ele tem que me dar de volta o que
um dia eu lhe dei.” Se referia a alimentos que ele lhe teria presenteado. Na mesma
ocasião ele comentava nunca ter recebido pagamento do padre, já falecido, por ter
trabalhado como catequista por muitos anos na capela da vila.
Por ter se tornado um big-man, um líder, aquele parlamentar deverá
cumprir com sua obrigação de ostentar o alto status atingido por ele e,
consequentemente, pelo seu grupo. Ele deverá fazer ofertas frequentes e preparar
cerimônias distributivas de bens – Potlatch - (geralmente comida – nas montanhas
não poderá faltar muitos porcos).

3.

CONSIDERAÇÕES

Historicamente tanto os melanésios papuas quanto os europeus
viveram um grande drama nos tempos do colonialismo. Como pudemos ver, a
dramaticidade da relação intercultural revela dois modos distintos de experiência,
marcados por desigualdades de forças e de dominação na dinâmica do contato. A
fragmentação social em Papua Nova Guiné, mencionada no primeiro capítulo e
também observável neste, também é um fator considerável na medida de tais forças.
Até os dias de hoje, o país se esforça em fortalecer o senso de
identidade nacional numa população composta de muitos grupos de identidades
culturais distintas. Nos tempos da colônia a ‘força’ obrigava papuas de grupos
diferentes a conviver e se integrar quando recrutados e misturados nos campos de
trabalho.
Nos espaços missionados, conforme estudaremos no próximo capítulo,
foi grande colaboração dos missionários para o surgimento de tal senso. As crianças
de vilas diferentes desenvolviam nas escolas o sentimento de pertença a aquele
espaço e eram ensinadas que pertenciam a um grupo apenas, aos dos cristãos. As
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vilas também eram chamadas por eles se juntarem a habitar a mesma identidade, a
cristã.
Os embates e encontros interculturais durante o período colonial
suscitaram mudanças na vida tradicional. A cultura estrangeira era uma ameaça e
criou distúrbios diversos para os povos autóctones. Se pensarmos nos valores
tradicionais desses povos podemos vislumbrar que com o interrelacionamento
cultural, essa dimensão (de como os papuas concebiam o viver dignamente: a
consciência de suas obrigações; suas acepções sobre o que era permitido ou
proibido; as trocas tradicionais como vínculos de relacionamentos – o Potlatch),
entra em questionamento profundo.
Ao acontecer isso, entram em ação as atitudes de mútua interpretação
intercultural, na busca da compreenção: síntese, assimilação – pelos processos da
‘tradução’ e ‘negociação’ de sentidos presentes na cultura nova. Esse movimento,
conforme sinalizamos neste capítulo, fará surgir novos conceitos, ideias, e atitudes
que buscavam fornecer uma leitura mais inteligível da cultura do outro. As ideias de
‘tradução cultural’, ‘mediação’ e ‘negociação’, nos ajudam a perceber como esse
processo no contato intercultural funciona em direção a uma configuração nova;
onde as culturas ‘em jogo’ passam a coabitar em novas realidades culturais, frutos
da bricolagem de elementos culturais recíprocos.
No próximo capítulo continuaremos nossa observação da dinâmica
intercultural, mas voltados ao campo do trabalho missionário na Papua Nova Guiné.
Esperamos encontrar na inter-relação entre os missionários e papuas, elementos
que, somados aos deste capítulo, mais tarde se poderão ver espelhados nos ‘Cultos
à Cargas’.
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CAPÍTULO III

A CHEGADA E A CONSEQUÊNCIA DOS MISSINÁRIOS
“Eles acreditavam que da mesma forma que eles receberam
ajuda; sucesso e bênçãos em suas diversas atividades
tradicionais, da parte do grande ancestral e espírito
fundador da sua cultura, muito mais poderia o Deus Cristão
- que é muito maior que o primeiro e a quem eles tinham
aceitado como o deles próprio - mediar os bens materiais de
seus ‘irmãos brancos’ a eles. Se estava evidente, que o
amável e generoso Deus Cristão, tinha dado aos brancos o
conhecimento e as habilidades que os dotaram com as
bênçãos espirituais e riquezas materiais, poder e sucesso,
mesmo nessa terra estrangeira, por que Ele não poderia
também partilhar tudo isso com seus fervorosos nativos em
387
seu Paraíso tropical?”
Rufus Pech

No presente capítulo, queremos resgatar alguns aspectos da história
das missões cristãs na Melanésia. Primeiro, vamos abordar a chegada das missões
em geral nessa região. Depois, por razões metodológicas, direcionaremos o olhar
para a missão cristã católica. Já nos foi possível perceber no capítulo anterior que a
presença das missões, em conjunto com a força colonial e outras a esta adjacente,
contribuiu no desenvolvimento das idéias e cultos cargoístas. Aqui, buscamos
entender como o estilo de vida dos missionários impactou as sociedades tradicionais
e como as investidas destes, vão sendo aplicadas, rejeitadas ou acolhidas pelos
papuas e como esse processo se relaciona com o surgimento do cargoísmo.
Nesse sentido, veremos que na dinâmica do mútuo conhecimento, as
relações entre papuas e missionários também se deparam com pontos de encontro
e de embates. No capítulo anterior tivemos exemplos desses pontos, que se
referiam mais à agência política e econômica colonialista (da qual as missões não
estão desvencilhadas). Nosso foco agora é conhecer o estabelecimento das
missões e a relação de sua empresa com os ‘Cultos às Cargas’.
Veremos que as ideias cargoístas se fortalecem na medida em que o
que é esperado pelos papuas ao aderirem ao cristianismo, não acontece como
pensavam: eles almejavam a equidade imediata com os brancos. Em outras
387

PECH, Rufus. Manub and Kilibob...op. cit., p. 165 (Tradução Nossa)
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palavras, os papuas queriam gozar também dos bens e tecnologias (do cargo) que
eram usufruídos e exibidos pelos ‘brancos’. Eles queriam ser também sujeitos ativos
diante de tais bens, assim como pareciam ser os ‘brancos’. Mas, o estilo de vida dos
estrangeiros era somente parcialmente disponível alcançável aos autóctones. Essa
situação tornou-se desconfortável para os melanésios, pois, nas sociedades
tradicionais papuas os bens sempre eram de alguma forma, disponibilizados a todos
através das distribuições entre seus membros (conforme vimos no capitulo I). A
partir desse desconforto eles farão sua releitura que desembocará nos ‘movimentos
de culto pelas cargas’.
Dizíamos acima que os europeus em geral não conheciam a área do
Pacífico até o início do século XVI. A região da Melanésia era navegada apenas nas
rotas que davam para as ilhas que comercializavam especiarias com os europeus,
isto é, para as ilhas a oeste de Halmahera. (veja figura 06) Mesmo depois que o
jesuíta Francisco Xavier chegou às Moluccas em 1546, a atividade dos missionários
católicos na maioria das ilhas do Pacífico Sul teve que esperar mais trezentos anos.
E, ainda que a primeira missa tenha sido celebrada em solo melanésio, em 1605 (no
leste sul da Papua Ocidental, durante a expedição de Luis de Torres), o impacto
significativo da missão cristã só iniciaria no século XIX, especialmente na segunda
metade desse.388
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Cf. TROMPF, G. W. Melanesia Religion. Cambridge – UK: Cambridge University Press, 1991. p.
141
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Figura 06. Mostra a região da Ilha Halmarera e as ilhas Moluccas:

389

Fonte: GORDON SMITH

No texto de Trompf, ele adverte que para compreendermos a ação
missionária na Melanésia, devemos ter sempre em mente o contexto do
expansionismo imperial e do colonialismo (descrito no capítulo anterior). Assim, o
estudo da ação missionária tem que ir além da inter-relação entre os proclamadores
e seus receptores. Isso, pois, não se pode ignorar os outros atores estrangeiros no
cenário colonial (comerciantes, exploradores, mineiros, oficiais do governo e
colonos), que possuíam motivações bastante diferentes daquelas dos missionários.
A ação missionária também não pode ser entendida sem se considerar as relações
de poder entre os grupos de estrangeiros.390 O texto abaixo é um exemplo ilustrativo
de tais relações de poder:
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SMITH, Gordon. .Halmarera e as Ilhas Moluccas. Disponível em: < http://www.navalhistory.net/Map63Philippines.GIF>. Acesso em jul. 2011.
390
Ibid., p. 142
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“(...) Havia na área inglesa o Vicariato da Nova Guiné, que permaneceu sob
391
direção do Bispo Navarre MSC, e o Vicariato da Nova Pomerânia estava
na área sob jurisdição da Kaiser-Wilhelmsland. Louis Couppé MSC (1850 1926) se tornou o Vigário Apostólico da Pomerânia. Primeiro ele foi para
Papua, em 1886, mas foi rapidamente transferido para Nova Pomerânia.
Rabaul era o centro de sua administração. Os ‘Missionários do Sagrado
Coração’ não tinham enviado nenhum representante para a KaizserWilhelmsland. Estavam com muito trabalho na Nova Pomerânia. Os MSC
eram predominantemente de língua e cultura francesas e tinham poucos
missionários alemães entre eles, por isso, a Administração Alemã queria
uma mudança: diminuir essa influência dos missionários franceses e, onde
possível, eliminá-la. Nessa direção, o governador da ‘Companhia da Nova
Guiné’ na Nova Pomerânia sempre procurava meios de obstruir as
atividades da missão católica. Devido a esse clima, os primeiros anos dos
‘Missionários do Sagrado Coração’ nesse vicariato foram cheios de
392
conflitos.”

Acrescenta-se que os MSC estavam atuantes na parte inglesa da Nova
Guiné (Papua), desde 1881, onde os bispos Navarre e Couppé foram
profundamente atuantes no estabelecimento das missões católicas. Segundo
Trompf, os povos da Melanésia em contato com a missão católica eram capazes de
diferenciar os missionários dos outros estrangeiros. Os missionários conquistavam o
respeito dos papuas mais do que aqueles outros o fazia. Não obstante, os
melanésios percebiam o fenômeno da chegada dos estrangeiros como um todo;
eles, no geral, representam o grupo dos invasores. Para o autor, os estrangeiros
formavam para os papuas, um conjunto; que era o dos ‘homens brancos e sua
tecnologia’. E por isso, a apreciação dos papuas acerca do cristianismo anunciado a
eles, era freqüentemente afetada pela associação inevitável da ‘nova compreensão
religiosa do mundo’ (a cristã) às novas tecnologias e riquezas dos estrangeiros
(colonizadores, missionários, etc.).393

1. A CHEGADA DOS MISSIONÁRIOS NA MELANÉSIA

As missões católicas e protestantes começaram a chegar na Polinésia
e na Micronésia durante a primeira metade do século XIX. Essas duas áreas
conheceram o cristianismo por intermédio de professores taitianos treinados pela
inter-denominacional ‘Sociedade Missionária Protestante de Londres’. Já os
391
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wesleyanos ou metodistas treinaram missionários de Tonga, e estes foram os
primeiros a trazerem o cristianismo para Fiji (fronteira da Melanésia), em 1830 e
1835. Conforme passaram os anos, mais e mais missionários polinésios eram
treinados e enviados à missão.394
John Willians da ‘Sociedade Missionária de Londres’ foi o primeiro a
atuar nas Ilhas Novas Hibridas (ou Vanuatu). De lá, partiu em 1839, deixando
professores samoanos missionando em Erromanga e Tanna (1839 – 1840,
respectivamente) e depois, em Nova Caledônia. Em 1840 desembarcou na Ilha de
Woodlark. Os missionários católicos maristas franceses chegaram ao norte desta
ilha em 1847 (poucos anos depois, por problemas de doenças e mortes,
abandonaram a missão). Para mesma ilha, a ‘Sociedade Missionária de Utrecht da
Holanda’ enviou dois alemães luteranos em 1885. O centro administrativo da Igreja
Católica – Roma, encontrou os ‘Missionários do Sagrado Coração - MSC’ dispostos
a assumirem as missões na Melanésia e Micronésia. Os primeiros missionários MSC
chegaram à Ilha da Nova Bretanha em 1881. Nesse período, a Ilha da Nova Guiné,
especialmente a parte oriental, permanecia como a última fronteira.395

2. AS MISSÕES EM PAPUA NOVA GUINÉ NO SÉCULO XIX

Por que os missionários vieram para Papua Nova Guiné? Centenas de
anos antes da chegada os europeus em Papua Nova Guiné, o que era conhecido
sobre a Índia, e o Sul da Ásia e sobre a América e outras partes do Pacífico (no séc.
XV), deixava certos cristãos preocupados: os ensinamentos de Jesus e da Bíblia
não estavam atingindo todas as nações. Alguns desses cristãos queriam ajudar as
pessoas que eram destratadas pelos europeus (como o jesuíta padre Peter Claver,
que se devotou na ajuda aos escravos na América do Sul no séc. XVII). Outros
queriam simplesmente converter (como John Wesley, que foi ensinar os índios
americanos nos anos 1730). Outros acreditavam que o reinado de Deus na Terra (o
Millennium), não chegaria ‘enquanto o Evangelho não fosse primeiro pregado em
todas as nações’ (Mc13,10). Segundo G. W. Trompf, todas essas motivações podem
ser encontradas entre os missionários no Pacífico. Eles queriam ajudar as pessoas e
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tirá-las dos ‘caminhos das trevas e da selvageria e conduzi-las à luz’.396 Civilizandoas, conforme diz Gasbarro: “As missões não são apenas o cristianismo em ação,
mas a ‘civilização cristã’ em ação, com suas estruturas de poder e seus limites de
sentido”.397
Os missionários começaram a chegar às ilhas de Papua Nova Guiné
no ano 1847. Como já mencionado anteriormente, a ‘Congregação dos Maristas’
(missão Católica Romana) chegou nesse ano, à Ilha de Woodlark, mas ficou
somente oito anos por causa de doenças, problemas com a alimentação, completo
isolamento e porque dois padres foram mortos. E, além disso, diz Trompf, a
população local não estava realmente interessada no que os missionários tinham a
oferecer. Só nos anos 1870 e 1880, outros missionários chegaram para
estabelecerem as grandes missões e igrejas, que ainda hoje são influentes no
país.398
Um dos missionários pioneiros foi o famoso W. G. Lawes, da
‘Sociedade Missionária de Londres’. De 1870 em diante, trabalhou com assistentes
da Polinésia nos arredores de Porto Moresby. Em 1875, o metodista George Brown
e seus ajudantes de Fiji e Samoa, chegaram às ilhas Nova Bretanha e Nova Irlanda.
Depois de trabalhar em Rabau (1882), o padre Navarre se juntou ao padre Verjus e
outros companheiros filipinos para estabelecerem uma missão católica na Ilha Yule
(pequena ilha próxima a Porto Moresby), em 1885. Em 1886, chegou a Finschafen o
missionário luterano Dr. Flierl. O anglicano Copland King começou seu trabalho em
Wedau, em 1891. A chegada dessas missões é muitas vezes descrita pelos nativos
como a sua mudança das trevas para luz.399
As maiores denominações cristãs da Europa Ocidental já haviam
atingido boa parte da costa de Papua Nova Guiné por volta de 1890. Cada missão,
no inicio, começou seu trabalho em zonas diferentes do país. E, mesmo que não
abertamente, houve certa competição entre as missões. Mas, conforme diz Trompf,
nada comparável à competição entre os grupos cristãos nas missões entre os
séculos XVI e XIX (nas Américas, no sul da África e em parte da China, por
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exemplo). Nestas, houve sérios conflitos entre as missões; seja devido às diferentes
opiniões sobre a natureza e fé das igrejas, ou porque os missionários eram de
diferentes nações (que competiam pretensões imperialistas). Em Papua Nova
Guiné, nos informa o autor, muitos pensam que há efetiva cooperação entre as
diferentes missões. Mas, afirma ele que, historicamente, o choque de opiniões e
interesses entre os grupos cristãos aconteceram e continuam ainda a afetar o
cenário da Melanésia como um todo.400
A possibilidade de conflito entre as diferentes denominações
missionárias que se estabeleciam na Nova Guiné foi resolvida, desde o início,
politicamente. O administrador britânico Sir William McGregor quis evitar esse
problema (pelo menos em Papua, pois a Nova Guiné era governada pela Alemanha
até 1914) sugerindo para as missões, um ‘acordo de cavalheiros’ em relação às
suas ‘esferas de influência’. As missões católicas romana não mandaram ninguém
para a sua conferência de 1890, onde discutiram tal questão. Nessa ocasião, foi
estabelecido que os metodistas pegariam a Louisiade e as Ilhas D’Entrecasteaux e
uma pequena porção da Ilha principal; os anglicanos, a costa norte; e a ‘Sociedade
Missionária de Londres’, a costa sul, excluindo as partes já tomadas pelas missões
católicas.401
No curso dos acontecimentos, o acordo e as divisões de áreas foi
aceito pelos luteranos, católicos e metodistas na Nova Guiné Alemã e nas ilhas da
Nova Guiné. A organização das ‘áreas de influência’ determinou em grande parte a
localização das áreas missionárias no território de Papua Nova Guiné, até os dias de
hoje.402 (veja figura 07) Entre 1890 e 1940, outras missões adentraram em Papua
Nova Guiné. A ‘Igreja Adventista do Sétimo Dia’ (depois de pressionar a ‘Sociedade
Missionária de Londres’403, em sua ‘esfera de influência’), conseguiu uma área entre
os Koiari, em 1908,. Também a ‘Missão para os Lugares Não-Evangelizados’404
iniciou seu trabalho nas selvas do oeste do país, em 1932. Mesmo estando aberta a
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área das montanhas centrais desde os anos 1930, somente os católicos e os
luteranos fizeram alguma incursão aí antes da 2ª. Guerra.405
Figura 07. Mapa: Localização das missões em Papua Nova Guiné, em 1971:

406

Fonte: G. W. TROMPF

2.1. Os encontros entre os missionários e os nativos

Os missionários vieram à Papua Nova Guiné com a intenção primeira
de ensinar os Evangelhos e persuadir os nativos a adotarem o estilo de vida cristã.
Esforçaram-se no início em ‘pregar’ a paz, o que era uma missão árdua. Povos
inimigos cuja cultura dependia da ‘caça de cabeças’ e das emboscadas como
investida constante na estima grupal, nas plantações, construções e mesmo na arte,
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por exemplo, não viam motivos de deixarem seus costumes.407 Esse é um exemplo
dentre as realidades confrontadas pela ação missionária.
Segundo Trompf, os primeiros contatos eram experimentados pelos
nativos, com uma suspeita misturada de modesta curiosidade (pelas pessoas de
estranho cabelo e pele, trajes engraçados e impressionantes botas). Esses primeiros
contatos foram também dramáticos. Tomemos, rapidamente, cinco exemplos: (1) Os
pioneiros missionários luteranos que chegaram à costa norte da Ilha da Nova Guiné
foram mortos. (2) Os papuas também não gostaram quando John Flierl e seus
companheiros acamparam em Simbang, próximo a Finschafen, em 1886. Os nativos
tentaram bani-los. Essas reações eram devidas aos maus tratos dispensados à
população local pelos ‘brancos’ da ‘Companhia Nova Guiné’ alemã. Depois de ser
ameaçado com um machado que havia sido ‘tomado emprestado’ de seu
acampamento por um papua, os nativos resolveram deixá-los ficar.408
Outro encontro (3) foi o protagonizado pelo missionário Lawes, da
‘Sociedade Missionária de Londres’, em 1876. O grupo de Balawaia (situado a uns
70km ao leste de Porto Moresby) já ouvira por algum tempo rumores sobre um tal
‘Misi Lao’ (Mr Lawes). E nos anos 1870, estavam curiosos com os grandes barcos
que cruzavam o mar e nunca ancoravam. Um dia, em 1876, Lawes ancorou com o
navio da ‘Sociedade M. de Londres’ e desembarcou com James Chalmers e um
ajudante da Polinésia, Rau. Estes deram aos nativos presentes como arroz e tabaco
(que eles pensaram que fossem ovos de formigas e coco de cachorro). Chalmers
instigou a curiosidade deles ao exibir os estalos de fósforos sendo riscados e
mostrando seus braços e tórax brancos! Neste caso a dimensão da curiosidade foi
um forte canal para a inter-relação.409
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Figura 08: Cerimônia de hasteamento da bandeira australiana em Porto Moresby, em 1884.
410
Prédios: à frente, a Escola; atrás, a casa do Rev. Mr. Lawes.

Fonte: NATIONAL LIBRARY OF AUSTRÁLIA

Mas a curiosidade não durou muito. Num ataque surpresa Rau teve
que usar sua arma. Atirou para cima e, impressionando os nativos, ele pode fazer as
pazes em seguida, presenteando o líder com uma bengala especial. Construir um
relacionamento pacífico com os clãs era muito importante e um desafio nos contatos
iniciais.411
Na Ilha de Yule (4), a Missão Católica havia tido uma boa aceitação
entre os costais. Sendo assim, três padres, incluindo Alain de Boismenu (‘o cabeça’
da Missão Católica em Papua Nova Guiné), ousaram adentrar o interior da ilha, nas
regiões montanhosas dos povos Fuyughe (5). Mas tiveram que retroceder
rapidamente depois de um bando de guerreiros tomar tudo de suas bolsas. Meses
depois, alguns exploradores de ouro fizeram o mesmo caminho e foram mortos. A
Administração, como de costume, enviou uma expedição para punir os culpados. Os
missionários protestaram sobre a represália. Primeiro, porque temeram serem
410
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afetadas suas relações com os papuas e também, porque, como era típico, os
policiais atacaram as pessoas erradas. Somente em 1904, Boismenu novamente se
aventurou em contatar os Fuyughe. Por alguma razão, que para o missionário foi a
intervenção de Deus, desta vez o grupo os aceitou em seu meio.412
Figura 09: Os ‘Missionários do Sagrado Coração – MSC’ na Ilha Yule; o líder padre Alain de
Boismenu (o segundo da esquerda para direita), crianças e adultos papuas e outros
413
missionários MSC. Foto tirada durante o Jubileu Episcopal de Boismenu, em 1892.

Fonte: NATIONAL LIBRARY OF AUSTRÁLIA

Esse pequeno recorte nos ajuda a ter uma ideia acerca das tensões
que os missionários enfrentaram para ensinar ‘novos caminhos’ aos nativos. E,
obviamente, para os melanésios a experiência do contato era também enigmática e
às vezes, traumática. O entusiasmo dos primeiros missionários alimentava-se no
desejo de reunir as pessoas num “novo rebanho’. Para isso deviam ‘esclarecer’ e
pregar contra os ‘medos desnecessários’ revogados pelos costumes tradicionais;
como o medo dos espíritos e outras ‘superstições’ (tabus).414
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Do outro lado, os papuas ficavam impressionados com os presentes
que recebiam (como roupas e outros objetos), com as igrejas e casas construídas de
forma estranhamente admiráveis, etc. Mas, para eles, a mensagem trazida pelos
missionários era freqüentemente sem sentido e instigante. Afinal, ‘quem era esse
Jesus, vindo de uma terra distante e ou do céu lá no alto? ’ ‘Por que deveríamos
sentir tanta vergonha de nós mesmos?’ ‘Como é isso, que tenhamos feito tanto mau
que precisamos ser salvos por um homem que morreu uma repugnante morte em
uma cruz?’ ‘Não seria também os missionários alimentadores de medos
desnecessários?’415
Mas houve povos melanésios para quem a mensagem cristã parecia
compatível e inteligível. Os Roro, por exemplo, hoje em dia contam que seus
antepassados responderam para os primeiros missionários que eles já tinham Deus
(Riripi) e também que conheciam Jesus (Oarove), nascido milagrosamente de uma
mulher respeitável, numa pilha de madeira. E, também nos arredores de Madang,
havia a crença num deus criador com a qual se juntou a expectativa do retorno de
Jesus pregada pelos missionários.416 Trata-se aqui dos heróis míticos (Manup ou
Kilibob), dos quais fizemos referência no capítulo 2. De acordo com Trompf, a
abundante literatura disponível atesta em grande parte que o clima em torno do
contato entre missionários e papuas foi geralmente de amor e esperança, mais que
de sombras e de ameaça.417

2.1.1. Alguns outros problemas enfrentados

Os missionários esperavam grandes mudanças nas sociedades
tradicionais em vista do cristianismo. Essa expectativa trouxe problemas para o povo
e seu estilo de vida. Um deles era o ciúmes e a irritação entre tribos vizinhas quando
uma delas resolvia converter-se. Por esse motivo, uma vila costal e pesqueira de
Hula que havia se convertido, sofreu um ataque, em 1881. Nesse incidente, vinte
pessoas, incluindo professores da missão, foram mortas num ataque feito pela vila
de Kalo (que era a maior e agriculturalista). Nessa linha, também era problemático
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quando numa vila apenas algumas famílias ou indivíduos se convertiam. Essas
corriam o risco de serem excomungadas de suas próprias sociedades.418
O estilo de vida dos missionários também despertava certa inquietude
nos papuas. Suas grandes casas, construídas longe das vilas; sua vida luxuosa em
comparação com a dos locais, sua alimentação distinta e seus escrúpulos em
relação à higiene. Além disso, a insistência dos missionários na mudança dos
costumes do povo; sua preferência de que os nativos estivessem limpos e vestidos,
sua rigorosidade em questões morais como monogamia, homossexualidade e sexo
pré-nupcial. E ainda, o desconforto dos missionários em relação às festividades,
uma vez que estavam ligadas ao culto aos antepassados e à esperança de
fertilidade futura (estas podiam envolver ‘promiscuidade sexual’). As atitudes em
relação a esse desconforto variavam de missão para missão.419
Segundo Trompf, os católicos e em menor escala os anglicanos, foram
os que mais se preocupavam em preservar, o máximo possível, das danças
originais; mas, reorientando os valores e as percepções das pessoas. A resposta
dos papuas ao esforço missionário era naturalmente muito ambígua. Demorou até
que os nativos conseguissem situar o que estava acontecendo. O autor citado afirma
que, com o tempo, aprenderam a admirar a atitude dos missionários, que arriscavam
suas vidas para trazer a ‘boa notícia’. Demorou também para a ‘mensagem’ atingir
as impenetráveis selvas e os contornos rústicos da Ilha.420

3. AS ATIVIDADES MISSIONÁRIAS NO PERÍODO PRÉ- 2ª. GUERRA MUNDIAL

Muito pode ser refletido sobre as missões em Papua Nova Guiné
desde sua presença mais atuante no país, principalmente a partir de 1890. Porém,
vamos tomar aqui, apenas alguns aspectos mais gerais como amostragem das
atividades missionárias. Com os pontos abordados, pretendemos possibilitar uma
reflexão sobre a ação missionária e como os nativos, processualmente, recebem e
reagem aos ‘homens brancos’ e suas ‘novidades’ (ideológicas e materiais). E, assim,
tentaremos perceber como esses aspectos da interação e contato com os
missionários, estão ligados à eclosão da mentalidade cargoísta entre os papuas.
418
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No

início,

eram

enormes

as

dificuldades

encontradas

pelos

missionários em suas missões. A comunicação, as viagens e o transporte de
materiais eram mínimos e muito precários antes da 2ª. Guerra. Para chegar ao país
e para sair dele, o meio era quase que exclusivamente por navios. Dentro do
território, a locomoção era possível de duas formas: a pé ou a cavalo. As missões
tinham que ter seus próprios barcos para trazerem seus materiais (suprimentos
alimentícios, correspondências e outros utensílios) e conseguirem alcançar os
pontos longínquos onde haviam se estabelecido. Automóveis eram raros. No final da
década de 1930, um bispo católico tinha um exemplar, (parecido a um trator), talvez
o único no país até então. No período do pré-guerra, como se vê, a comunicação
entre as áreas missionadas era pobre; a utilização de rádio era inadequada e as
viagens perigosas.421
Em suas áreas de missão os missionários deveriam aprender a língua
local. Muitos fizeram a tradução da Bíblia para as línguas locais. Essas traduções
eram usadas na igreja e nas discussões catequético-pastorais. Mas, os recém
chegados logo perceberam a complexidade da missão em Papua Nova Guiné ao
constatarem que muitas línguas eram faladas dentro de áreas relativamente
pequenas. Com isso ao tentarem expandirem seus trabalhos, viam que era
impossível aprender todas as línguas em seu redor. Ao mesmo tempo, os grupos
contatados, que formalmente não possuíam contato uns com os outros, precisavam
se comunicar entre si. Para tanto, os missionários incentivavam o uso das ‘línguas
de comércio’422 já existentes ou outra por eles adotada como um meio de
comunicação inter-regional. Na adoção de uma língua os missionários escolhiam as
que possuíam mais relação com o maior número das outras em determinada região.
Essas iniciativas, bem como o crescimento do Pidgin English423 foram importantes à
expansão de uma ‘consciência’ que acomodasse os diferentes grupos étnicos em
um grupo maior e à expansão do senso de nacionalidade.424
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Trompf relata que muitas vezes os missionários foram também
exploradores, se aventurando em territórios ainda não conhecidos ou mapeados.
Entre tantos outros, ele cita como exemplos o pastor Bert Brown da ‘Sociedade
Missionária de Londres’, que desafiou as trilhas ilha adentro desde Toaripi e o padre
Schaefer da ‘Congregação do Verbo Divino - SVD’

que trilhou os desfiladeiros do

Rio Chimbu (1933); ambos sempre ajudados por corajosos homens papuas que os
guiavam até as áreas isoladas e habitadas por grupos que não eram os seus
próprios.425
Manter as missões era difícil. Empenhava-se grandemente para treinar
catequistas nativos, ou seja, para converter pessoas que pudessem assumir o papel
de evangelizadores. As muitas dificuldades eram atravessadas graças às relações
de amizade de homens e mulheres papuas que se interessaram pelo que os
missionários ensinavam. Eles e elas ajudavam a estabelecer e manter boas relações
com as vilas vizinhas da missão. Outra dificuldade eram as doenças e mortes. Em
Delema, na vila de Roro, por exemplo, o alto número de pastores polinésios que
adoeciam e morriam (afligidos pela febre contraída nas selvas e pântanos) deixava
os papuas desconfiados, devido à sua interpretação tradicional da morte. Para os
nativos de modo geral, a morte era o preço por um mal cometido ou causada pelo
poder de feitiçarias.426
Como dizíamos no capítulo anterior, a educação era uma das
atividades importantes dos missionários. Ensinava-se em muitas missões a
educação elementar e algumas vezes também habilidades práticas. O ensino se
dava em Inglês ou outra língua européia dos missionários e sempre com grande
apelo religioso. Tentava-se em Papua Nova Guiné, o mesmo modelo europeu de
educação. Apesar das dificuldades de ajustamento, em sua interação, tanto os
estrangeiros quanto os nativos aprendiam muito. Contudo, os professores brancos
estavam convictos de que eles eram de longe superiores no intercâmbio. De acordo
com Trompf, não há dúvida de que através da educação dos mais jovens, os
missionários e seus ajudantes eram os mais influentes agentes das mudanças
culturais e sociais.427
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Temos dito em nossa pesquisa que os ‘Cultos à Carga’ surgem da
interação cultural dos papuas com os europeus. Sem dúvida como veremos no
próximo capítulo, esses cultos são uma forma de releitura dos acontecimentos na
realidade colonial. Os missionários como agentes de mudanças culturais e sociais
como aponta Trompf, fornecerão material elementar para a interpretação dos nativos
nos termos dos ‘movimentos cargoístas’. Os ‘Cultos à Carga’ serão uma elaboração
com um mesclado de sentidos ‘negociados’ numa nova ordem cultural, de tal forma,
compreensível e familiar. Desse modo, como diz Cristina Pompa em seu texto sobre
as missões no Brasil:

“Como se pode ver, a relação entre missionários e indígenas foi um
complexo e articulado trabalho de tradução recíproca e de organização dos
símbolos, freqüentemente isolados e fragmentados pelo impacto cultural,
numa nova ordem significativa. Assim como para os ocidentais na Idade
Moderna o código religioso englobava todos os outros, também para os
indígenas a linguagem que os missionários identificavam como ‘religiosa’
não se referia apenas ao que chamamos hoje ‘religião’ ou ‘cosmologia’, mas
se constituía como uma metalinguagem que perpassava também todas as
428
esferas da vida social.”

Com essas palavras a autora afirma a complexidade do contato entre
os missionários e os indígenas. E a metalinguagem citada (no nosso caso, a
metalinguagem melanésia) conseguirá abarcar nos ‘Cultos à Carga’, uma
interpretação das novidades religiosas e técnicas dos europeus. Muito embora se
tratando de povos e lugares distintos, a problemática e o drama vividos no início da
missão no Brasil, guardam pontos semelhantes e comparáveis às do início das
missões na Melanésia. A argumentação e a análise de Pompa, nesse sentido, são
consoantes ao estudo que temos feito até aqui, isto é, o de percebermos que as
missões em Papua Nova Guiné confrontaram culturas e cosmovisões que se
entrecruzaram com a dos europeus, pela mediação da linguagem religiosa e da
metalinguagem tradicional.
Nesse sentido, as missões por volta do ano 1940, já haviam provocado
um forte impacto na vida das pessoas de Papua Nova Guiné. As ‘velhas’ crenças e
práticas ‘religiosas’ se conduziam a uma condição ‘subterrânea’ ou eram seriamente
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modificadas nas áreas missionadas. Trompf diz que nessa época, mais e mais
homens e mulheres buscavam nas missões uma nova fonte de inspiração espiritual
ou pessoal; tanto como meio de ampliar seus estreitos horizontes como para
melhorar sua condição social e econômica. Muitos ficaram extremamente
dependentes das missões para seu futuro. As missões no país como um todo,
ofereciam programas que criavam a possibilidade de novas formas de liderança:
como pastor ou evangelista, como agente de saúde ou agente do governo, como
catequistas, etc.429 Isso confirma o que diz Nicola Gasbarro em seu artigo intitulado
“Missões: A Civilização Cristã em Ação”:
“Os missionários, com efeito, são os mediadores não só entre prática
indígena e saber ocidental, mas também entre as diferentes hierarquias de
códigos culturais dos sistemas sociais que se encontram e se chocam.
Conseqüentemente eles constroem junto com outros atores, uma nova
cultura religiosa que atravessa sua própria experiência prática e seu
430
conhecimento de homens e coisas.”

Diante de todo o desenvolvimento trazido ou mediado pelas missões,
temos que ser bastante realistas sobre a natureza dessa influência cristã. Para
Trompf, muitas pessoas escolheram seguir o caminho oferecido pelos missionários,
por exemplo, porque parecia não haver nenhuma outra alternativa significante.
Como alguém poderia rejeitar os ‘homens brancos’ se eles trouxeram o ‘verdadeiro
Deus’ e, além disso, como rejeitá-los, se possuíam coisas extraordinárias como
machados de ferro e aviões? A realidade que envolvia a missão em Papua Nova
Guiné conduzia a muitos maus entendidos. Muitos associavam o cristianismo com
as tecnologias ocidentais (trazidas pelos missionários e pelos colonizadores) e
imaginavam que as práticas dos cristãos nas igrejas, seriam meios ritualísticos
através dos quais conseguiriam adquirir aqueles bens materiais (o cargo). Eles
escutavam as mensagens dos missionários e quando de volta nas vilas, elaboravam
interpretações baseados em suas crenças.431 Ou como diria Pompa, interpretavam
baseados em sua metalinguagem.432
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Sobre essa dinâmica de interpretação e transformação dos signos
culturais, os dois trechos a seguir sobre a tradução cultural, nos ajudam a entender o
processo de ‘negociação’ de sentidos e suas resultantes, ou seja, suas
reelaborações. Ronaldo de Almeida elucida que:
“(...) a tradução cultural ocorre como um processo desigual de mediações
em diferentes planos da vida social com ajustes sucessivos dos diferentes
códigos culturais. Os mal entendidos construídos na evangelização são
ajustados, variando conforme as situações específicas, e a compatibilização
entre os diferentes códigos sempre resulta na construção de um novo
conjunto de sentidos. Dessa forma, penso o ideário missionário inserido em
um fluxo de adequações. Por ser uma ‘ponta de lança’, a tradução
missionária ocorre por meio de uma negociação de sentidos que refaz as
ideias e práticas religiosas com a finalidade de universalizar ainda mais a
433
própria religião evangélica.”
“(...) a tradução exige negociação e os planos de mudanças são vários: o
grupo indígena que foi evangelizado; a mensagem por ele incorporada e
(re)significada; os ajustes feitos pelos missionários para adequar a
transmissão da mensagem, e em um plano maior e em longo prazo, o
próprio sentido da atividade missionária. Nesse processo, não apenas o
grupo indígena está sendo ‘provocado’, mas também alguns códigos da
religiosidade evangélica estão sendo negociados, absorvidos e
recalculados. A tradução tem uma direção intencional precisa que parte da
cosmologia fundamentalista para as sociedades indígenas; mas esse
movimento amplia-se quando ativa e reativamente as populações indígenas
também incorporam elementos da cosmologia cristã e os devolvem
reelaborados, os quais em alguma medida são incorporados ao cálculo do
434
agente missionário por meio de uma cadeia de mediações sucessivas.”

Assim, das reelaborações se fortaleceram os ‘Cultos à Carga’, e outras
formas de movimentos na Melanésia, como o liderado por um homem chamado Ona
Asi; que defendia a preservação e renovação dos ‘velhos costumes’. Muitos dos
movimentos que surgiram, com o tempo foram ‘agarrados’ pela universalidade da
mensagem cristã, mesmo que esta continuasse a ser interpretada e influenciada por
pontos de vista da cosmologia tradicional.435
Quanto a esse caráter da universalidade da religião cristã, Nicola
Gasbarro diz o seguinte:
“(...) o cristianismo desde suas origens se impôs culturalmente como
‘religião verdadeira’ e como ‘religião universal’. Essa universalidade
depende apenas da estrutura intrínseca de uma mensagem
433
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dogmaticamente universalizável ou, também, de uma prática intercultural
capaz de acionar um processo de universalização concreta que
necessariamente afeta também a cultura ou as culturas de origem? A
436
mensagem cristã é universalizável desde os Atos dos Apóstolos , por isso
a Igreja é estruturalmente missionária: desse ponto de vista as missões são
uma prática de evangelização que permite passar de uma universalidade
437
potencial a uma universalidade atual e histórica.”

4. AS MISSÕES EM PAPUA NOVA GUINÉ A PARTIR DA 2ª. GUERRA MUNDIAL

A invasão japonesa ao norte da Nova Guiné, em 1942 trouxe grande
destruição e mortes. Muitos missionários evacuaram e outros permaneceram em
suas missões. Durante a administração japonesa houve missões que foram
mantidas por líderes nativos. Nesse período, os atos heróicos e mesmo o martírio de
um número de cristãos se tornariam fonte de inspiração nos anos seguintes. 438 Por
esses testemunhos houve grande envolvimento nas igrejas das missões.439
A guerra trouxe mais confusão. Muitas vilas apoiaram os japoneses
reagindo aos soberanos australianos. Não obstante, mesmo as vilas pró-japoneses
foram bombardeadas pelos próprios. Os efeitos catastróficos da guerra, bem como a
abundância

de

armamentos

e

outros

equipamentos

dos

soldados

eram

impressionantes para os papuas. Os profetas locais que surgiram e que pregavam a
chegada do ‘cargo’ nesse momento, ganhavam mais credibilidade, pois eles
dispunham de elementos que simbolizavam ‘o cargo’ visíveis por todos os lados.440
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Mesmo durante a guerra, o cristianismo se fortalecia. Nesse momento,
lugares ainda não visitados pelos missionários foram contatados por eles. Os
lugares mais populosos da Melanésia, as montanhas (Highlands – Terras Altas),
tornaram-se atraentes para os missionários, bem como para os colonizadores e
colonos. Inicialmente as montanhas eram consideradas uma zona de perigo onde
somente alguns ‘salvadores de almas’ (evangelistas estrangeiros e nativos costais)
se arriscavam. Agora, com o estabelecimento das plantações e dos postos do
governo nas montanhas, pequenas cidades cresceram pelos arredores. Ruas foram
construídas e, de acordo com Trompf, cento e uma missões de diversas
denominações se rivalizavam em trazer a ‘salvação aos perdidos’.441
Entre 1962 e 1970, as regiões de Porgera, na Província de Enga (nas
montanhas ocidentais – western highlands) e as montanhas orientais – eastern
highlands, estavam extensivamente missionadas. Esta última, segundo o autor, era
o espaço mais missionado do mundo, com mais de oitenta denominações cristãs.
Nas montanhas do sul (southern highlands), inclusive, a presença demasiada de
missões trouxe alegações de confusão, e mesmo, sérios problemas psicológicos
entre os atores envolvidos, além de comportamentos de rivalidade de uma missão
contra a outra.442
Por essas características, certas áreas de Papua Nova Guiné (e da
Melanésia em geral), têm oferecido dificuldades para os historiadores das religiões,
devidas ao pluralismo de missões na região. E ainda, mesmo tendo em conta as
famosas missões elencadas até aqui, a Melanésia abrigou outras atuações
missionárias não muito faladas no período estudado, como é o caso da ‘Missão
Presbiteriana’ em Vanuatu; a ‘Missão Evangélica do Oceano Sul’ nas Salomão; a
‘Igreja de Cristo no Espírito Santo’; várias missões Batistas; e outras.443
O cenário se complica para os historiadores, também pelas unidades e
divisões que emergiram nas igrejas maiores desde os anos 1960. Para citar
algumas: a ‘Sociedade Missionária de Londres’ e a missão ‘Metodista’, se uniram na
‘Papua Ekalesia’ que, em 1968, tornou-se a ‘Igreja Unida de Papua Nova Guiné e
Ilhas Salomão’, que incorporou metodistas da ilha Nova Bretanha e das ilhas da
Nova Geórgia (parte da Província Oriental das Ilhas Salomão). Anteriormente, em
441
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1956, havia surgido a ‘Igreja Evangélica Luterana de Nova Guiné’ e, já em 1948, a
‘Missão Luterana de Nova Guiné’ estabelecida em Enga, transformara-se na ‘Igreja
Luterana de Wabag’. Muitas dessas transformações foram ocasionadas por
discussões acerca de conteúdos de fé relacionados ao modo de interpretar a
Bíblia.444
Entre as várias divisões das missões protestantes na atual Papua Nova
Guiné, observa-se um conservadorismo compactuado por esses grupos. Isso explica
o fato da afiliação de vários deles à ‘Aliança Evangélica’, composta em seu maior
número por batistas de variadas missões. As maiores missões, presentes por um
tempo mais longo na Melanésia (com exceção dos ‘Adventistas do Sétimo Dia’ e da
‘Missão para os Campos não Evangelizados’ – agora chamada ‘Igreja Evangélica de
Papua’), se afiliaram ao chamado ‘Conselho de Igrejas da Melanésia’ e à
organizações similares. Essas igrejas, segundo o texto de Trompf, têm adotado uma
postura de tolerância liberal, diálogo aberto e de relacionamento saudável entre elas.
Outras missões que chegaram mais tarde também se afiliaram ao ‘‘Conselho de
Igrejas da Melanésia’ como a missão ‘Exército da Salvação’ e outras menores,
vinculadas à ‘Aliança Pentecostal’ (que representa os grupos da ‘Assembléia de
Deus’, da ‘Igreja do Evangelho Quadrangular’, entre outros).445
Outro ponto complexo de se pesquisar, de acordo com o outor, é a
atuação das igrejas e suas influências, especialmente na área do desenvolvimento
socioeconômico da Melanésia. As igrejas impactaram amplamente nas áreas da
educação, saúde, transporte, na tradução de línguas, imprensa, plantações,
mercados (a NAMASU, por exemplo) e em muitas das organizações urbanas;
incluindo sua influência na ‘Universidade de Papua Nova Guiné’ (criada pela
Administração Australiana, em 1965). Ainda se ressalta a influência das missões na
formação da política nacional; pois a maioria dos líderes do país e os membros do
parlamento foram educados em escolas das missões. Muitos deles, inclusive,
tendem a defender interesses religiosos nas decisões políticas; devido à importância
das instituições religiosas nas vilas e mesmo, à consideração dessas pelas
constituições do país.446
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Não nos cabe aqui revisar a história das missões em seus detalhes;
dada a sua complexidade como apontamos e ao fato de esse não ser nosso objetivo
nessa pesquisa. Dessa forma, queremos no passo seguinte, fazer um recorte e
tomar pontos da história de uma missão em particular: da história da Missão Católica
Romana. Ainda aqui, nosso enfoque com ênfase na missão católica se fará em
âmbito mais geral no ponto 5 e mais específica à parte norte (que pertenceu à
Alemanha), do ponto 5.1 em diante. Assim, o texto abaixo nos conduzirá pelas
atuações dos missionários e, conseqüentemente, por suas influências na
transformação da dinâmica da vida tradicional em Papua Nova Guiné.

5. ESTUDO DE CASO:
A MISSÃO DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA

Hoje, a missão católica está presente em toda a Melanésia. Nas partes
dessa região sobre o domínio francês, como a Nova Caledônia e em Vanuatu o
governo colonial francês facilitou a entrada de ordens católicas originárias naquele
país. Já na parte central da Melanésia, na Ilha de Nova Guiné e nas Ilhas Salomão,
o governo alemão fez o mesmo, facilitando as missões com origem na Alemanha. A
Igreja Católica teve enorme influência na história e no desenvolvimento de Papua
Nova Guiné. Seus dois primeiros ministros foram católicos: Michael Somare e Sir
Julius Chan. O padre John Momis e o ex-padre Ignatius Kilage, serviram como vice
primeiro ministro e governador geral, respectivamente. Outros católicos como: Alexis
Sarei e Cherubim Dambui foram, respectivamente, primeiros ministros das
províncias Ilhas Salomão Norte e Sepik Leste.447
O teólogo e historiador das missões padre Theo Aerts MSC, diz não
ser possível ainda, abordar a missão da Igreja Católica como uma unidade na Papua
Nova Guiné, uma vez que o próprio país ainda caminha para sua constituição
enquanto uma nação una.448 Além disso, soma-se à complexidade da história dessa
missão o fato de que, como as outras missões não católicas, os vários missionários
chegavam em grupos provindos de diferentes países (Europa, América, etc.) e de
diferentes Ordens, Sociedades ou Congregações religiosas; com distintos
447
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agrupamentos de padres, irmãos e irmãs, conforme cada instituição. Todos esses
grupos de missionários e missionárias eram incumbidos por Roma. Possuíam suas
sedes próprias, as orientações e regulamentações espirituais que regiam suas
ações missionárias eram também distintas; cada qual inspirada em seus distintos
fundadores.449
Alguns grupos que estiveram por um período curto na Melanésia (como
foram os jesuítas) e outros que chegaram mais tarde, contribuem para a abundante
presença histórica de missionários na região.450
Theo Aerts sugere que qualquer estudo histórico da missão da Igreja
Católica Romana em Papua Nova Guiné, deve partir de seus quatro centros
históricos desde os quais o catolicismo se desenvolveu e se espalhou.451 São eles:

A Ilha da Nova Bretanha (no Arquipélago de Bismarque); onde
os ‘Missionários do Sagrado Coração – MSC’ chegaram em
1882;
A Ilha Yule (pequena ilha há 160km de Porto Moresby), onde o
trabalho missionário se iniciou em 1885, pelos MSC;
No nordeste da Ilha da Nova Guiné, onde os missionários da
‘Congregação do Verbo Divino – SVD’ chegaram em 1896,
iniciando na Ilha de Tumleo; e
Ao leste da Ilha na Nova Guiné, onde os ‘Maristas’ retomaram
sua missão em 1898 (47 anos depois de terem abandonado sua
missão em 1851, devido à morte de vários de seus
missionários).452

A iniciativa nesses quatro centros foi seguida pela curta investida
missionária dos ‘Padres de Milão (‘Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras 449
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PIME’), nas ilhas Woodlark e Rooke. Como já mencionado no capítulo anterior,
esses missionários não ficaram mais que três anos. Sentiram-se forçados a
abandonar a missão por causa de doenças e mortes de missionários. Mas, as
missões tomarão maior fôlego após a 2ª Guerra Mundial e, mais ainda, depois do 2°
Concílio do Vaticano, que terminou em 1969. Esses eventos e a conseqüente
quebra das antigas fronteiras e nova configuração mundial influenciaram os novos
missionários que chegavam à Melanésia; eles traziam novas ideias e posturas
diante da evangelização.453
O Monsenhor Romolo Carboni, líder da ‘Delegação Apostólica’ em
Sidney (1953-1960), foi significante nas ‘divisões, subdivisões e redivisões’ do mapa
eclesial de Papua Nova Guiné e na recepção dos novos missionários para as
missões nas novas divisões (ele criou oito novos vicariatos).454 Os MSC australianos
foram os primeiros a se tornarem independentes, ficando responsáveis por Samarai,
no distrito da Baia de Milne. Seis anos mais tarde as missões SVD começaram a ser
também divididas. Em 1952, a parte em torno do terceiro centro histórico de Aitape,
do lado oposto à Ilha de Tumleo, foi confiada aos ‘Freis Franciscanos – OFM’
australianos e estes deixaram a fronteira com a Indonésia para os ‘PassionistasCP’. Em 1957, a diocese de Rabal, que incluía também as áreas da Nova Irlanda e
Manus, deixou estas duas últimas com os MSC norte-americanos.455
Nos anos seguintes mais divisões aconteceriam na Papua. Assim, em
1958, foi estabelecida a Prefeitura de Mendi, tendo como encarregada a ‘Ordem dos
Capuchinhos – OFM Cap’ norte-americana. Em 1959, a área mais ao sul de Mendi,
foi concedida aos ‘Padres de Montfort – SMM’, do Canadá. Nesse mesmo ano a
antiga missão de Yule se tornou uma nova diocese, agora aos cuidados dos padres
MSC australianos. No próximo ano a diocese de Alexishafen teve três áreas
desmembradas de si; Mount Hagen e Goroka, ambas ainda aos cuidados dos SVD,
e Lae, que foi passada aos ‘Padres Holandeses de Marianhill – MHM’. Em 1969, a
Ilha de Yule (hoje chamada Diocese de Bereina) foi novamente dividida, dando
origem à Diocese de Kerema. Com todos esses movimentos, em 1966, a hierarquia
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católica estava estabelecida. As últimas dioceses a serem constituídas foram
Kundiawa, Wabag.456
Esse breve relato sobre as instituições missionárias na Melanésia e em
especial no território Papua Nova Guiné nos permite perceber a grande diversidade
e estilos da atuação missionária ocorridos entre os povos autóctones. Em sintonia
com os capítulos anteriores observamos a imensa possibilidade de encontros e
confrontos do contato entre todos esses atores. De um lado os papuas, de outro os
missionários, os colonizadores, exploradores – invasores – todos estes; portadores,
de certa forma, de uma empreitada coercitiva, ainda que com objetivos distintos.
Nessa conjuntura, os papuas se vêem interpenetrados pela nova realidade que é: a
presença do ‘homem branco’.

5.1. Estudo histórico-missiológico

Na história das missões católicas, com duração de quase um século e
meio até os dias de hoje, as Grandes Guerras são o ponto divisor de águas, pois
foram períodos que paralisaram o movimento missionário. Decorrente desse ponto
divisor a história da missão em Papua Nova Guiné pode ser separada em quatro
períodos.457 Tivemos acesso a três autores que trabalharam os mesmos: o já citado
padre Dr. Theo Aersts, MSC (1992); o padre Dr. Paul B. Steffen, SVD (1996) e o
padre Dr. Hermann Janssen (anos 1970). O primeiro e o segundo autores estudam
basicamente esses quatro períodos sob extensões similares, a saber, ‘o período de
fundação’, ‘o período de expansão’ e ‘o período de restauração e consolidação’ da
missão. De certa forma, Hermann também apresenta categorias similares, conforme
notaremos nas referências a ele por Steffen.
Theo Aerts e Hermann terão como parâmetros muitos dados das
missões MSC; referentes ao primeiro e segundo centros históricos elencados por
Aerts acima. Paul Steffen usa as missões SVD como referencial histórico. Esses
autores escolhem essa demarcação em vista da problemática (conforme já
discutimos anteriormente) da complexidade da abordagem de uma história una das
missões na Melanésia.

456
457

Idem.
Idem.
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Sabemos não ser o ideal fazer uso de generalizações, mas
acreditamos que a escolha de um caminho a seguir será mais proveitosa didática e
metodologicamente e, diante da complexidade histórica já mencionada, certamente
optar por um exemplo especifico nos possibilita ter uma ‘imagem’ do que decorria
nos contatos missionários. Assim sendo, escolhemos como base para esse nosso
tópico o estudo de Steffen, primeiro, porque é o único que discute questões mais
diretamente intrincadas com os ‘Cultos à Carga’ e também, porque ele faz
correlações com o estudo de Hermann e acaba abrangendo os pontos mais
relevantes para nós, presentes também na discussão de Aerts.
Em seu texto, Hermann distingue cinco modelos de comunidades
constituídos no decorrer da história da ação missionária na Melanésia: ‘as
comunidades melanésias tradicionais’; ‘as primeiras comunidades cristãs’; ‘as
comunidades sincréticas’; ‘as comunidades dualísticas’ e ‘as comunidades cristãs
locais’. Steffen por sua vez, distingue quatro períodos que para ele são similares
aos modelos de Hermann: 1) O período da fundação - que ele compara ao modelo
das ‘primeiras comunidades’; 2) O período de expansão - similar ao modelo de
‘comunidades sincréticas’; 3) O período de restauração – relacionado com o modelo
das ‘comunidades dualistas’ e o 4) O período de localização – que, para ele, tem
muito em comum com o modelo das ‘comunidades cristãs locais’. 458 Resgataremos
então a seguir, o caminho desenvolvido por Steffen.

5.1.1. O período da fundação

De acordo com Paul B. Steffen, os esforços iniciais das missões nos
primeiros 25 anos na Nova Guiné Oriental podem ser vistos como de edificação das
bases para as comunidades cristãs. Ele parte da missão da ‘Congregação do Verbo
Divino – SVD’, que chega ao território em 1896. É o período inicial em que os povos
da costa da Ilha estavam ainda fazendo seus primeiros contatos com os
missionários. Numa disposição particular os missionários se apresentam tentando
de várias formas agradar as tribos em contato com eles. Steffen diz que para os
papuas em questão, esses missionários eram vistos como parceiros com os quais
458

Cf. STEFFEN, Paul B. “From Mission to Church: Assessment and Perspectives of the Catholic
Church in Mainland New Guinea after Its First Hundred Years.” In.: Verbum SVD. Fasciculus 1-2. Vol.
37. Netherlands: The Steyl Press, 1996. p. 232
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eles poderiam se associar e mesmo fazer alianças para serem usados como
‘advogados’ contra a ‘Companhia Nova Guiné’, contra os comerciantes e os
administradores coloniais e contra a força policial.459
Enquanto

se

estabelecem

entre

as

comunidades

tradicionais

melanésias, e ao lado dos administradores coloniais e comerciantes estrangeiros, os
missionários vão se localizando nesse primeiro momento como o grupo mais
significante de agentes de transformação cultural nas comunidades tradicionais.
Suas redes de contatos e alianças eram freqüentemente muito mais desenvolvidas
que as dos administradores e comerciantes. Isso, portanto, não decorre de um plano
pré-desenhado para fundação da missão católica no centro da ordem colonial em
Friedrich-Wilhelmshafen, a capital da Kaiser-Wilhelmsland, uma vez que essa
fundação

seguiu-se

valendo

das

oportunidades

encontradas.

A

falta

de

planejamento permitiu aos missionários fixarem em regiões isoladas e longe da
influência colonial direta. A Ilha de Tumleo, nesse sentido, tornou-se bastante
providente à missão, pois,
“Por uma feliz coincidência existia um rico deposito de argila no centro de
Tumleo e esse era usado pelas mulheres dessa ilha para fazer potes de
argila altamente desejáveis. Isso implicava que Tumleo tinha comércio
amigável com numerosas vilas e tribos ao norte e ao sul costa e os homens
mercadores sabiam as línguas dessas vilas e tribos. Os mercadores de
Tumleo levavam a notícia dos missionários e seus ensinamentos pelas vilas
costais durante suas expedições em suas canoas. E os homens de algumas
daquelas vilas, por curiosidade, visitavam Tumleo para encontrar os
missionários e verem a igreja e a escola que eles tinham construído. Os
contatos de Tumleo se tornaram contatos da missão católica e brevemente
crianças de várias dessas áreas lingüísticas e tribais vinham estudar na
460
escola central em Tumleo.”

Dessa forma, Tumleo foi importante para missão SVD no nordeste da
Nova Guiné e, segundo Steffen, numa dinâmica que envolvia interesses mútuos de
se tornarem aliados. Depois de um tempo, os homens e catequistas dessa ilha
estavam preparados a ajudar a fundar e evangelizar muitas comunidades ao longo
da costa.461
De acordo com o fundador da missiologia católica Joseph Schmidlin
(ao visitar Alexishafen, Vunapope e Madang), a missão católica na Nova Guiné
459
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Oriental sustentava-se sobre duas pernas: as escolas e as plantações.462 Isso é
confirmado, pois, na visão do padre Eberhard Limbrock, o primeiro líder da missão
SVD e Prefeito Apostólico da Wilhelmsland, segundo ele, as plantações eram um
complemento à educação nas escolas, mas também um instrumento de
evangelização dos adultos. Isso porque, não era possível evangelizar imediatamente
os adultos e estes mesmos expressavam essa ‘dificuldade’ aos missionários. Mas,
apesar de esses adultos colocarem a evangelização à parte, os aldeões estavam
interessados no desenvolvimento trazido pelos missionários e assim, queriam com
eles um contato estável. Em decorrência desse aspecto e por insistência do padre
Limbrock - que não se contentou em limitarem-se apenas na evangelização dos
mais jovens - evangelizavam-se também os adultos por intermédio das
plantações.463 Numa de suas cartas de 1904, padre Limbrock escreve:
“Não somente as crianças das tribos que freqüentam as nossas escolas,
mas também os já adultos que trabalham conosco, aprendem e são
treinados para uma melhor vida enquanto diligentemente realizam os
trabalhos designados. Eles aprendem nossos altos valores espirituais e
abrem o caminho para nós em suas áreas de origem. Foi dessa forma que
várias tribos ao leste e ao oeste de Berlinhafen (a área portuária em torno
da presente Aitape), nos pediu a muito tempo atrás, que abríssemos uma
estação em sua área. Se nós não tivéssemos recrutado trabalhadores
dessas áreas, nós nunca haveríamos alcançado conexões tão próximas e
464
tão amigáveis com aquelas pessoas.”
E mais adiante ele continua falando sobre a mútua complementação entre o
trabalho e a mensagem cristã:
“(...) E se assim não for, toda educação, todo ensinamento e pregação
seriam de pouco valor; seriam como o polimento e o verniz são para um
pedaço de madeira totalmente corrido pelos vermes em seu interior. O
cristianismo sem o trabalho é de pouco valor. Ele se torna superficial e
contaminado; porque a indolência é a porta de todos os vícios. Assim, sem
o cristianismo, não poderá existir nenhuma cultura viva decente e nenhum
ressoar de progresso... o cristianismo promove, santifica e abençoa o
trabalho; tornando-o fácil e prazeroso. O trabalho físico conduz à ordem e,
465
indiretamente, e mais brandamente, ao cristianismo.”

Era óbvio para ambos os lados que cada qual tinha suas próprias
expectativas. De acordo com Steffen, isso pode ser notado nas cartas e relatórios
dos primeiros missionários. Por conta desse senso mútuo, eles expressavam nos
462
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documentos, que no contexto da Nova Guiné a proclamação da fé cristã teria efeito
mais eficaz nos mais jovens através das escolas. Steffen frisa que a história mostra
as escolas servindo bem a esse propósito.466
Nessa perspectiva, os adultos que trabalhavam nas fazendas, oficinas
e plantações das missões, tornaram-se mediadores da fé cristã em suas próprias
comunidades. Uma característica das missões até a 2ª Guerra Mundial é a de terem
se desenvolvido em grandes estações industriais; com plantações, oficinas e
fazendas: em Bogia (desde 1901), em Santa Ana – Aitape (desde 1904), em São
Michael – Alexishafen (desde 1905) e em Wirui – Wewak (desde 1910). Em outras
missões, mesmo que em menor escala, havia os mesmos empreendimentos.467
Na perspectiva melanésia, conforme já vimos nos capítulos I, II e neste,
o bem estar espiritual e material estão interconectados e interdependentes e não
são facilmente distinguíveis. Para a maioria dos melanésios (apesar de sua inicial
participação nos processos de produção desses no trabalho ou nas escolas), a
prosperidade dos europeus por eles testemunhada, jazia como uma grande
incógnita. Era um enigma, um segredo ainda não descoberto. Baseados em sua
cosmologia, a ‘religião’ e os ritos dos missionários pareciam para muitos deles o
caminho para o desvelamento de tal segredo e para a conquista da equidade no
relacionamento humano e no ‘bem estar’ material com os ‘brancos’. Segundo
Steffen, essa maneira de pensar dos melanésios contribuiu, a seu modo, para a
aceitação e crescimento das missões cristãs na Nova Guiné (e das missões dos
missionários e missionárias de Styel – Holanda, em particular).468
Temos visto, e é importante ressaltar, que os papuas não foram
receptores passivos da cultura estrangeira, mas influenciavam e controlavam a
influência dos missionários pela sua prontidão e habilidade de utilizar os serviços
das missões em suas estruturas, escolas e plantações.469 Esta reflexão reforça o
que acima sugerimos com as categorias de ‘mediação’, ‘tradução’ e ‘negociação’
cultural. A interação dos atores naquele contexto então, (dos papuas, missionários e
os demais estrangeiros) vai acontecendo por vias da ‘negociação’ de sentidos e
466
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signos culturais, colocados nesse processo, pela ‘mediação’ e ‘tradução’, ativas
tanto de um lado quanto de outro. Nesse jogo, muito dos signos e sentidos culturais
é assimilado e, outro tanto, colocado de lado.

5.1.2. O período da expansão
Esse período é comparado por Steffen ao ‘período das comunidades
sincréticas’ de H. Janssen e está compreendido especificamente entre 1921 e 1940
e mais notavelmente na região da Momase470. Vários fatores contribuíram para o
expandir da missão configurada nas assim chamadas ‘comunidades sincréticas’. Um
deles é a frustração das comunidades melanésias diante das suas expectativas em
relação à sua adesão às missões. Para a segunda geração sob a ação missionária
estava claro que, do que esperavam, haviam alcançado pouco ou mesmo, nada ao
se converterem ao cristianismo. Janssen cita a fala de um catequista que ilustra tal
frustração:
“Mipela ol man i lotu pinis; tasol rais stap we? Olgeta pikinini bilong mipela i
skul pinis; na pis stap we?” (Todos nós já nos tornamos cristãos; no entanto,
onde esta o arroz? Nossas crianças já estão todas na escola; e onde está o
471
peixe?)

Nesse momento da história das missões muitos dos cristãos
melanésios estavam frustrados e, conseqüentemente, os missionários também. As
ideias cargoístas se disseminaram por quase toda costa de Papua Nova Guiné e
pelas suas ilhas vizinhas. Nenhuma missão foi desafiada ou confrontada pelos
cargoístas, mas, nos anos entre as duas Guerras Mundiais os ‘Cultos à Carga’ se
desenvolveram por toda a parte do país. A política das plantações durante o domínio
colonial alemão e os investimentos das missões nas plantações pelo padre
Limbrock, pareciam justificadas até a 1ª Guerra Mundial e mesmo até depois da
ocupação australiana, em agosto de 1914. Naquele momento, a exportação dos
produtos da colônia alemã rendia altos lucros. Mas, depois de 1921, quando a
Austrália assumiu oficialmente a antiga Nova Guiné Alemã, o preço da produção
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mais popular do território, o da copra, começou a cair. De 32 libras em 1919 até 3.64
libras em 1933 e 1934.472
Conforme vimos no capítulo anterior, os papuas sentiram muito essa
perda; ao passo que não compreendiam o que ocorria, interpretavam o problema
baseados em sua perspectiva tradicional e mitológica. Essas interpretações
reforçaram as nuances cargoístas já existentes e delinearam os ‘Cultos à Carga’, por
toda parte. Vamos observar isso a seguir, num recorte feito de Theo Aerts, sobre os
‘Cultos à Carga’ nas missões da SVD, nos anos 1930:
“(1931) (...) um ‘rei’ apareceu nas matas de Kep. Três outros malandros o
imitaram. As pessoas dizem que o ‘rei’ espontaneamente surgiu da terra
como surge um cogumelo. Em massa os nativos fizeram uma peregrinação
até os quatro ‘reis’. (...) O ‘primeiro rei’ disse que sua mãe, que morreu há
muito tempo atrás, estava na montanha de Kep e fazia todos os tipos de
coisas para os nativos. Os homens brancos, entretanto, tomaram essas
coisas e as venderam para outros. O ‘segundo rei’ (...) denominou-se
homem medicina. Todos os que recebessem remédios dele nunca ficariam
doentes e nunca morreriam. Eles prometiam as pessoas tudo que podiam:
potes, comida enlatada, barris de gasolina; tudo surgiria simplesmente do
chão. (...) Uma vez que os ‘reis’ agiam contra o governo australiano e
diziam às pessoas que elas não tinham que pagar nenhum imposto, a
administração mandou quatro policiais para prender os quatro ‘reis’. Em
Wewak eles foram sentenciados a três anos de exílio (...), na ilha da Nova
Bretanha. (...) Várias pessoas se apresentaram para resgatar os ‘reis’
473
presos. (...).

O ‘movimento do cargo’ (Cultos à Carga) afetava bastante as pessoas
e as missões católicas na Papua Nova Guiné. Vários exemplos como este podem
ser elencados. O fenômeno cargoísta veio a ser causa de muita preocupação para
os missionários, para as comunidades locais católicas, e para a Igreja Católica como
um todo.474 Iremos ver mais detalhes sobre esses pontos no discorrer do nosso
próximo capítulo.
Outro aspecto a ser mencionado que teve um grande impacto no
cotidiano e na dinâmica socioeconômica e cultural-religiosa dos papuas foi o
recrutamento forçado de milhares de homens pelas companhias de minas de ouro
de Bulolo. Não somente as imediações das missões luteranas em Morobe e da
Província de Madang foram afetadas pelo recrutamento de mais de cinqüenta por
cento da força masculina nas vilas. Mas, as missões católicas ao oeste de Madang e
472
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na Província do Sepik, nas mais remotas vilas, também sentiram a interferência dos
recrutamentos. Com estes, a vida social nas vilas se desequilibrava, e os
trabalhadores que depois retornavam a elas, contribuíam para isso.475 Podemos
imaginar o que significou para as vilas perderem 26.606 homens (em 1932) e mais
ainda, 41.849 (em 1938); recrutados como força de trabalho para as companhias no
território.476
Soma-se a esse impacto o período entre as grandes guerras, que foi
um tempo de crise que afetou as esferas política, social, econômica e religiosa de
Papua Nova Guiné. O ‘movimento do cargo’, afirma Steffen, foi uma resposta de
algumas comunidades a essa crise. Mesmo durante a crise, houve iniciativas nas
missões. Apesar da dificuldade de a SVD enviar novos missionários para o território
sob o mandato australiano, suas missões na costa desenvolveram-se abrindo novas
estações e outras subestações missionárias no interior das florestas da Ilha. Só a
partir de 1927, missionários alemães e austríacos (que eram a maioria dos membros
da SVD e da SSpS até os anos 1950), foram permitidos entrar novamente na Nova
Guine. Desde então, grande número de missionários e missionárias de Styel vinham
para Nova Guiné. Assim, puderam completar e fundar novas estações missionárias
ao longo da costa e em algumas ilhas adjacentes e também ao longo do Rio Sepik.
E, finalmente, de 1933 em diante, o padre Alfons Schafer SVD fundou estações
missionárias nas desconhecidas áreas das montanhas de Papua Nova Guiné.477
Padre Schafer, valendo-se de sua amizade com o carismático e
energético Kawagl, líder dos povos em Mingende, abriu as portas para as missões
entre os povos da Província de Simbu (ou Chimbu), nas montanhas. Schafer
introduziu os novos métodos dos movimentos de renovação eclesial que surgiam na
Alemanha e na Áustria (por exemplo, os movimentos bíblicos e litúrgicos). Ele
adaptou cantos tradicionais com textos cristãos para uso na catequese e liturgia.
Essa prática não era comum na época e por isso ele foi chamado para se explicar
diante do bispo de Alexishafen, Bp Franz Wolf, que se convenceu e permitiu a
disseminação do método nas montanhas. Os missionários SVD estavam
entusiasmados e acreditavam em seu florescimento e consolidação. Os resultados
de suas atividades missionárias os motivavam em tal convicção. Mas as
475
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comunidades cristãs, juntamente com eles, tiveram que enfrentar os tormentos da 2ª
Guerra Mundial. Muitas vidas se perderam nas comunidades lideradas pelos SVD,
incluindo as vidas de missionárias e missionários (dentre eles dois bispos Bp Lorks
e Bp Wolf).478

5.1.3. O período da restauração e consolidação

Steffen diz que os anos de 1945 até 1969 podem ser caracterizados
como ‘o período de restauração e consolidação’. A abertura de certas regiões das
montanhas, a rivalidade entre católicos e luteranos e mais ainda entre esses e as
muitas novas missões cristãs (evangélicas, pentecostais e adventistas) que chegam
nesse momento, são causas de uma corrida por novas fundações e rápida expansão
das missões católicas em Papua Nova Guiné. A missão SVD havia perdido 53% de
seu pessoal durante o pré-guerra e a guerra, mas tinha que desenvolver sua missão
nas montanhas. Com as novas missões chegando a cada mês, a ação missionária
católica tinha que ser mais rápida. Para dar conta da primeira evangelização dos
povos das montanhas, foram convidados missionários franciscanos em Sydney.
Estes chegaram à Nova Guiné em 1947 e trabalharam com os SVD até 1952,
quando a Holy See desmembrou Aitape, transformando-a em Prefeitura Apostólica.
Com isso, a parte leste tornou-se o Vicariato Apostólico479 de Wewak e o antigo
Vicariato da Nova Guiné Leste, tornou-se o Vicariato de Alexishafen.480
O novo bispo para Alexishafen, Bp Adolph Alexander Noser SVD,
tomou posse em 1953. Ao sentir a necessidade de mais missionários ele convidou
mais um grupo vindo da Austrália, os Passionistas, que chegaram em 1955. Pelo
mesmo motivo Noser convidou outro grupo de missionários da Holanda, os
Mariannhill, que chegou em 1960. Em 1959 o bispo Leo Arkfeld SVD, do Vicariato de
Wewak, também convidou congregações de irmãs e irmãos da Austrália, para
478
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restabelecerem e atualizarem o sistema educacional do pré-guerra. Mudanças e
consolidações na estrutura eclesiástica católica continuaram a acontecer, na medida
em que o número de missionários e a necessidade das regiões se equilibravam. 481
Entre 1945 e 1970, a missão se firmava. Em 1966, conforme já
pontuado anteriormente, a estrutura eclesiástica já estava constituída, com suas
dioceses estabelecidas e seus bispos. O padre Schafer continuava com seus os
métodos de aproximação com os líderes e a ênfase na evangelização dos adultos
nas montanhas. Uma nova missão já havia sido aberta nas montanhas do oeste,
pelo padre William Ross SVD, em Monte Hagen. (Esta se centrava na missão
educacional e contava com a cooperação de intermediários; que eram das vilas e
intermediavam o contato destas com os missionários. Subseqüentemente esses
intermediários papuas ganhavam alto status entre seus grupos). Nas montanhas,
era grande a demanda por novas estações missionárias. No entanto, segundo
Steffen, a expectativa dos montanheses não estava na mensagem espiritual dos
missionários, mas, em seus armazéns (dos quais o lucro era reinvestido nas
estações), nas pistas de pouso de aviões, nos hospitais e escolas. Um grande
número de catequistas foi treinado nas montanhas e, nos anos 1950 e 1960, missas
com batizados de 500 a 1000 pessoas por vez eram comuns.482
Entre os missionários SVD, havia sempre especialistas em etnografia,
antropologia, historiadores da religião e lingüistas. Eles eram ligados ao ‘Instituto
Antropos’ (fundado pela SVD na Alemanha) e à Universidade Católica de Nazan, no
Japão (também fundada pelos SVD). Em decorrência da ‘febre cargo-cultista’
disseminada na área do Sepik, o padre Henry Aufenanger (que mais tarde tornou-se
professor na Universidade Nazan), instruía os missionários em 1960 que, “a Igreja
teria que ser implantada no coração das pessoas se se quer que elas se tornem
bons, fortes e saudáveis membros da Igreja.”483 Para que isso acontecesse,
segundo ele, devia-se fazer uma modesta adaptação dos ritos de iniciação e da
veneração aos ancestrais tradicionais e inseri-los na vida litúrgica e espiritual
católicas.484
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Essa preocupação do padre H. Aufenanger é expressa também no
‘modelo das comunidades sincréticas e as dualistas’, localizadas por H. Janssem
nesse ‘momento de restauração’. Janssen alega que em
“alguns movimentos dos ‘Cultos à Carga’ e na maioria das áreas urbanas
em Papua Nova Guiné o desenvolvimento em direção a uma comunidade
dualista pode ser observado (...). Parece haver uma tendência de se
separar as atividades religiosas das seculares e, assim, se cria uma visão
dualista de mundo. Em conseqüência, surge o perigo das atividades
religiosas ficarem situadas em paralelo com a vida real, ou mesmo
erradicadas desta, isto é; de ficarem fora dos interesses sociais, políticos e
econômicos da vida das pessoas. Essa tendência pode levar à
secularização da política e economia, e dessa forma, a igreja pode se tornar
uma instituição privada, supostamente encarregada apenas de cuidar das
485
almas das pessoas (...).”

Ao

lado

dos problemas decorrentes dos movimentos nativos

resultantes da ‘negociação’ simbólico-cultural (os secularismos, os ‘Cultos à Carga’,
por exemplo), a Igreja Católica prosseguia sua consolidação. Certamente esse
processo se fazia também mediante a ‘negociações’ culturais, pelas quais os papuas
e os missionários seriam conduzidos a um ponto de equilíbrio: numa realidade que
considerasse elementos pertencentes à ambas as partes. Daí a orientação proposta
pelo padre Aufenanger, sobre a adaptação e inclusão de elementos culturais
tradicionais à dimensão missionária.
Perseguindo

esse

intuito,

no

‘período

de

consolidação’,

são

importantes as iniciativas de promoção vocacional à vida religiosa e ao sacerdócio
para os nativos.486 (Seria de grande ajuda para a missão, trazer pessoas nativas
vocacionadas, dispostas a assimilarem as verdades cristãs, pois com grande
vantagem se tornariam mediadoras dessas verdades, aos seus próprios irmãos de
cultura). Com essa intenção também se investia muito na formação de catequistas e
no catecumenato. Essa estratégia era usada nas missões católicas em toda parte do
mundo. Theo Aerts diz que na área da Papua, o Bispo Navarre, MSC, aplicava o
método com eficácia:
“Como a missão tinha sua origem em outra cultura, Navarre ressaltava a
necessidade de separar muito cuidadosamente o que na cultura local
precisava ser convertido (...) era imperativo encontrar substitutos para o que
fosse considerado nocivo na cultura local: para o bispo, um meio pelo qual
485
486
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se poderia esperar alcançar isso era o uso absoluto de catequistas locais.
(...) Na visão de Navarre, os catequistas deveriam ser os intermediários
entre os missionários estrangeiros e as pessoas locais. A presença dos
catequistas nativos contribuiria enormemente para ‘localizar’ a igreja e
487
despi-la de sua aparência estrangeira.”

Quanto à promoção vocacional de missionários locais (padres, irmãos
e irmãs), foram fundadas instituições para esse fim: como o ‘Seminário Menor’ na
Ilha Kairiru (1952), pelo Bp Arkfeld e o primeiro ‘Noviciado’ em Wuirui - Wewak, para
candidatas à freira, fundado também por Arkfeld. O mesmo foi feito pelo Bp Noser
no Vicariato de Alexishafen, em 1954. A maior instituição fundada nesse período, em
Kap, perto de Alexishafen, foi o ‘Seminário Maior Inter-diocesano’, denominado
‘Seminário do Espírito Santo’. Este, abriu as portas em 1963, numa parceria entre o
Bp Noser (que providenciou o lote) e a SVD (que ofereceu os professores).488
Os dois vicariatos, o de Noser e o de Arkifeld, se complementavam em
vários aspectos. Havia bastante reciprocidade entre esses bispos, apesar de suas
diferenças. Noser era mais acadêmico; professor e guia em suas Cartas Apostólicas
e manuais catequéticos e Arkfeld era mais pastoralista; gostava de usar bastante os
meios midiáticos. Conhecido como ‘the flying bishop’ (o bispo voador), Arkfeld
pilotava seu avião e pousava entre as vilas das selvas do Sepik, trazendo consigo o
projetor de filmes que usava como meio para evangelizar. É importante citar ainda,
que nesses vicariatos, havia o projeto dos missionários leigos. Estes vinham
principalmente da Alemanha, Áustria, Holanda e Austrália. Segundo Steffen, os
missionários leigos muito contribuíram na catequese, na educação e no
desenvolvimento das áreas rurais das missões.489
Para terminarmos este ponto, é imprescindível notarmos que a partir de
1960, grandes mudanças são esperadas e projetadas pela Igreja Católica em nível
mundial, com o acontecimento do ‘Concílio Vaticano II’490. Até o ‘Concílio Vaticano
487
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II’, a missão da Igreja Católica ‘para todas as nações’ (ad gentes) era considerada
como de responsabilidade do Papa. Mas depois deste concílio, a missão passa a ser
considerada como tarefa de todos os bispos católicos e também das igrejas
católicas locais. As mudanças e as novas visões que surgiram após o concílio,
provieram da avaliação dos acertos e erros na história da Igreja Católica e suas
missões. Após o ‘Concílio Vaticano II’ (no qual o Bp Noser era participante; como o
líder episcopal de Papua e Nova Guiné), difundiu-se o senso de que era preciso
rever muitas posturas, em vista de novas compreensões e de novos métodos de
evangelização. Nos cursos de atualização da SVD pós ‘Vaticano II’, em Nemi na
Itália, os missionários SVD (os jovens e os já experientes), refletiam sobre a
necessidade de uma reavaliação. Levantavam questionamentos muito pertinentes 491
que inspiraram a criação na Papua Nova Guiné do ‘Instituto Melanésio’492.493

5.1.4. O período da Igreja Local

A iniciativa, em 15 de novembro de 1966, de elevar todos os Vicariatos
e Prefeituras Apostólicas (que são formas administrativas em estado de
experimentação e, portanto, provisórias) da Papua Nova Guiné e das Ilhas Salomão
inglesas, à qualidade de dioceses (que são administrações definitivas e
independentes umas das outras e cada qual com um bispo no comando), foi
importante para a localização da Igreja Católica na Melanésia. Anterior a essa
popular; etc. Cf. MARTINA, Giacomo. História da Igreja de Lutero a Nossos Dias: A era
contemporânea. Vol. IV. São Paulo: Loyola, 1997, passim.
491
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iniciativa, havia o chamado ius commissionis, uma lei em que o papa comissionava
certas missões para planejar e executar a tarefa da primeira evangelização. Essa lei
foi abolida em 1969. Com isso os bispos começaram a chamar missionários de
várias congregações a trabalharem em suas dioceses. Duas outras dioceses foram
criadas em 1982 (as duas últimas conforme já mencionado), ambas na área das
missões SVD: a de Kundiawa (na província de Simbu) e a de Wabag (na Província
de Enga). Com essas mudanças, a Igreja Católica em Papua Nova Guiné foi
descobrindo sua própria missão enquanto igreja local nesse país.494
Até os finais de 1980, nas quatro dioceses da região das montanhas
(Goroka, Kundiawa, Monte Hagen e Wabag) e nas dioceses costais (de Madang e
Wewak), os missionários SVD eram a maioria do clero, ou seja, a maioria era de
estrangeiros. O primeiro padre papua, de origem na Província Simbu, foi ordenado
em 1968, para diocese de Goroka. Em 1975 e 1976 foram ordenados mais dois,
uma para Madang e o outro para Wewak, respectivamente. Wabag recebeu seu
primeiro padre papua em 1983, Lae em 1988, Aitape em 1993. Desde então o
número de padres nativos têm crescido a cada ano.495
Para o ramo feminino da vida religiosa-missionária a localização
começou bem antes: Primeiro com a iniciativa do Bp Leo Arkfeld SVD. Ele fundou
em 1953 a ‘Rosary Sisters of Wewak – Congregação das Irmãs do Rosário de
Wewak; e também com a fundação do Bp Noser SVD e da Irmã Arsenia Wild SSpS,
das ‘St. Therese Sisters of Alexishafen – Congregação das Irmãs de Santa Teresa
de Alexishafen’, em 1954. Conta-se também a fundação dos ‘Sacred Heart Brothers
– Congregação dos Irmãos do Sagrado Coração’, pelos missionários Bp Leo Arkfeld
SVD e padre Bill Liebert SVD. A ‘Congregação das Servas do Espírito Santo –
SSpS’, abriu o seu noviciado para formação de nativas somente em 1984. Muitas
outras congregações masculinas e femininas abriram noviciados e começaram a
receber muitas vocações naturais de Papua Nova Guiné.496
Esse processo de enraizamento da Igreja Católica, que culmina numa
Igreja localizada, consistiu em mudanças na sociedade tradicional. Essas mudanças,
de acordo com H. Janssen, observadas sob efeito nas comunidades cristãs locais,
resultaram, pois, de um processo de secularização pelo qual tiveram que passar e
494

Ibid., p. 245
Idem.
496
Ibid., p. 246
495

168

aceitar. No entanto, segundo ele, uma secularização inspirada pela espiritualidade
cristã. Havia uma exigência que perpassava a vida dessas comunidades: do
estímulo às pessoas em relação às suas habilidades de co-criatividade e
responsabilidades sociais e políticas. Essa exigência mediada pela missão católica,
objetivava se contrapor às posturas de inatividade ou indiferença e contra o egoísmo
e o ritualismo.497
Devido aos vários tratamentos existentes sobre o conceito de
secularização, é importante dizer que, queremos nos referir aqui ao processo que
distancia as sociedades papuas de suas concepções mitológicas e sobrenaturais
tradicionais acerca da natureza e da vida. Com a introdução do trabalho técnico e
das novas formas de relações econômicas, adjuntos à ideia de desenvolvimento, a
cultura européia e incluída a missão, exercem influência secularizante nas
sociedades tradicionais. É o que discute e explica Trompf no trecho abaixo:
“Para Harvey Cox, autor do livro The Secular City, “a secularização marca
uma mudança no modo como os homens {sic} conduzem e compreendem
sua vida juntos’; eles desviam sua atenção dos ‘mitos sobrenaturais’, dos
‘símbolos sagrados’ e do ‘mundo do além’ (no paraíso), e olham mais para
‘este mundo e este tempo’, que agora se encontra somente nas mãos
498
humanas.” De acordo com Cox, o ser humano passou por três estágios, o
tribal, o das pequenas cidades e, o das cidades modernas (ou technopolis).
O efeito da urbanização é destribalizar a sociedade; laços de kinship
tendem a perder sua importância, por exemplo, e a escrita usada nas
cidades reduzem a dependência sobre a habitual tradição oral ou nos
oráculos. Acima de tudo, a emergência das pequenas cidades na história da
humanidade promovem que a crença em fantasmas e demônios sejam
deixados para trás em vista da crença em um Deus ou em deuses; feitiçaria
e encantamentos são substituídos pelo uso de orações; padres e
professores são procurados ao invés dos magos-doutores e bruxos,
499
enquanto que os mitos e a mágica dão lugar à religião e à teologia.”

De acordo com H. Janssen, em relação à secularização, havia por
parte da missão o esforço de tornar a igreja local consciente de sua identidade
enquanto comunidade de serviço e de fraternidade – e essa consciência deveria
contrapor todas as formas de tribalismo, racismo e confessionismo.500
Steffen diz ainda, que a Igreja local contribuiu com seus recursos para
com o processo de independência do país, que aconteceu em 1975. Preocupada em
se ‘localizar’ a Igreja Católica se envolveu ecumenicamente sendo ativa e fundante
497
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membro do ‘Conselho das Igrejas Melanésias’ (com o padre Pat Murphy SVD; que
foi também o reitor fundador do ‘Seminário do Espírito Santo’, e responsável pela
transferência deste para Bomana, no distrito da capital nacional, em 1968). No
processo de ‘localização’, as comunidades cristãs católicas de Papua Nova Guiné
participaram ativamente no auto-estudo da Igreja Católica, entre 1972 e 1975,
conduzido pelo ‘Instituto Melanésio’. Outro sinal expressivo da Igreja localizada foi a
publicação do jornal ‘Wantok’; editado pelo padre Frank Mihalic SVD, desde 1970. A
publicação do jornal ‘Wantok’ desenvolveu-se para ‘Word Publishing’, tornando-se
um empreendimento ecumênico (com a participação dos luteranos, da ‘Igreja Unida’,
da Anglicana e outros patrocinadores).501
Depois da redescoberta do ‘Concilio Vaticano II’ do sacerdócio comum
de todos os fiéis, essa diretiva foi introduzida e adaptada na Igreja de Papua Nova
Guiné. Era um insight pelo qual a igreja local começou a descobrir seu total direito e
sua própria missão na sociedade melanésia. A participação dos leigos aumentou
sobremaneira; não mais somente pela presença na liturgia e pela recepção dos
sacramentos, mas agora, mais ativamente, nos ministérios leigos e na tomada de
decisões. As declarações dos bispos incentivavam uma maior consciência da Igreja
a respeito de sua própria missão em todos os setores da sociedade. Depois de um
século de cristianização da Melanésia, finalmente começou a alcançar expressão o
movimento inverso: o de melanesialização do cristianismo.502
Nas décadas de 1980 e 1990 aconteceu, como fala Steffen, uma
transformação na Igreja e seus fiéis: estes deixaram de ser relativamente passivos
receptores dos sacramentos e tornaram-se participantes ativos numa variedade de
ministérios então criados. Mesmo as mulheres e os jovens estavam integrados como
líderes de grupos de oração, grupos de jovens, ou membros do ‘Conselho
Comunitário’ (que ajudava a administrar a paróquia em suas atividades). Esses
meios organizacionais (onde há maior abertura para que todos participem
ativamente), podem ser vistos como mais aproximados ao próprio estilo melanésio
de partilhar a liderança,. Como já ressaltamos, na sociedade melanésia, o status de
pertencer a um grupo é altamente apreciado e a Igreja começou a implementar mais
esse aspecto.503
501

Cf. STEFFEN, op. cit., p. 245
Ibid., p. 148-149
503
Ibid., p. 149
502

170

5.2. A Missão Católica na educação, saúde, desenvolvimento

Nesse tópico, trazemos alguns exemplos referentes ao envolvimento
das missões na educação, saúde e projetos de desenvolvimento. Sem dúvida houve
uma vasta gama de iniciativas e contribuições das missões cristãs nessas esferas
em todo país. No âmbito católico, as contribuições foram diversas na história das
diferentes dioceses de Papua Nova Guiné. Iremos resgatar algumas delas. A área
da educação recebe aqui maior ênfase. Todo o mecanismo trazido pelas missões
exerceu amplo poder de influência e transformação social e cultural na melanésia
tradicional. E essa influência também ajudará nas imbricações que possibilitarão os
‘Cultos à Carga’.
Em Papua Nova Guiné, os católicos resguardavam o direito do
estabelecimento de escolas; o que sempre aconteceu em outras partes do mundo
permeadas pela missão cristã romana. As missões cristãs dominaram o sistema
educacional papua até 1945. Segundo Trompf, algumas das melhores escolas do
país foram e continuam sendo as católicas. Depois do ‘Concílio Vaticano II’ (e a
conseqüente proposta da Igreja Católica de maior abertura e diálogo com o mundo
onde ela se situa), essas escolas ficaram mais heterogenias; com a presença de
estudantes de várias denominações cristãs tradicionais. 504
Setenta anos depois da primeira escola na Ilha de Tumleo, os SVD
ajudados pelas missionárias SSpS, investiram na escola secundária em Madang, em
1968. Era uma escola para estudantes de ambos os sexos que vinham das quatro
dioceses administradas pelos SVD; das dioceses de Madang, Wewak, Monte Hagen
e Goroka. Nessa escola lecionavam: padres e irmãos da SVD, missionárias irmãs
SSpS, missionários leigos e havia também professores papuas. As missões
investiram ainda em instituições de nível superior, como o ‘Seminário do Espírito
Santo’. Entretanto, antes de 1962, existiram os chamados ‘seminários menores’;
destinados à formação ao sacerdócio: em Ulapia (perto de Rabal); na Ilha Kairuru
(Wewak); e Alexishafen (Madang). Com a transferência do ‘Seminário do Espírito
Santo’ para Bomana em 1968, este se tornou o centro para estudos filosóficos,
teológicos e religiosos para todos os religiosos e seminaristas (das várias
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congregações presentes no país, bem como das várias dioceses) de toda área
ocidental da Melanésia e arredores.505
Uma importante instituição de ensino superior foi fundada em Madang,
em 1979, pelos SVD, em parceria com as SSpS: o ‘Divine Word Institute (DWI)–
Instituto Verbo Divino’. Um investimento na educação que já havia iniciado setenta
anos antes, com as escolas de nível primário e secundário em várias localidades do
país. Continuava-se com o instituto superior, o ideal do pioneiro padre Limbrock
SVD, o de:
“servir a nação pela unidade de Papua Nova Guiné através da
506
educação”. “(...) Uma vez que os estudantes são provenientes de várias
partes de Papua Nova Guiné e de várias denominações religiosas cristãs, o
DWI almeja contribuir para o senso de unidade entre as pessoas cristãs
507
deste país.”

Esse objetivo seria alcançado pela interatividade dos estudantes
provenientes de diferentes clãs e tribos de todo território nacional. Dessa forma, o
sistema educacional católico no geral (que funcionava reunindo seus estudantes em
‘regime de internato’ nos dormitórios ou repúblicas), favorecia uma interatividade
muito grande no nível cultural ‘nacional’. Mas não somente do território nacional,
pois, pouco mais tarde, alunos de outros países próximos também chegarão para
realizar seus estudos.508
A interatividade cultural no DWI se alargava a ponto de conjugar
pretensões no nível do processo da ‘transculturação’. Os professores e professoras
do DWI eram membros da SVD e da SSpS, outros da ‘Congregação dos Irmãos
Maristas’ e da ‘Congregação dos Padres Monfort’, também havia professores leigos
de Papua Nova Guiné e de diferentes partes do mundo, além dos funcionários e
funcionárias nativos. Assim, havia no campus do instituto, pessoas de diversos
países do mundo e a convivência entre professores e alunos era uma experiência de
contato intercultural. Desse modo, podemos conferir a realidade da ‘transculturação’
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pelo que diz o padre Jurgen Ommerborn SVD a respeito de um dos objetivos do
DWI:
“Por causa de sua equipe internacional e por atender a estudantes vindos
de outros países, o instituto também almeja transmitir esse senso de
unidade entre as pessoas de todo mundo, representadas no campus do
Divine Word Institute. E isso é particularmente apropriado em nosso tempo,
509
que testemunha a transformação do nosso mundo numa ‘aldeia global’.”

Conforme podemos notar, as instituições de ensino foram e são um
poderoso instrumento de mudança cultural em Papua Nova Guiné. A visão dos
missionários SVD, desde o padre Limbrock, era a de educar os jovens, de modo que
a partir destes, essa educação pudesse fluir até as vilas para onde eles retornariam.
Pelo que temos visto até aqui, podemos afirmar que os jovens e as jovens formados
nessas escolas vêm exercendo uma forte influência na transformação cultural da
sociedade tradicional na Melanésia. Com as novas experiências e contatos com os
moldes ocidentais de vida, a ‘cosmovisão’ tradicional é profundamente afetada. Aos
poucos, muito desse estilo moderno ocidental passa ser querido e buscado. A fala
de uma estudante na festa de sua graduação em ‘Artes da Comunicação’ no DWI,
em 1993, ilustra esse desejo de mudança. Grace Maribu, inspirada em Martin Luther
King, dizia que tinha um sonho, “em que as divisões baseadas nas diferenças
religiosas e nos regionalismos existentes por todo o país, seriam superadas, em que
as mulheres teriam direitos iguais e os grupos menos privilegiados seriam
reconhecidos e ajudados.”510 Essa sua fala representa uma profunda aspiração que,
ao se realizar, reconfiguraria profundamente a conjuntura do país; formada de uma
diversidade cultural gigantesca, muito freqüentemente marcada por divisões.
Em geral, no campo da saúde as missões também contribuíam
bastante. Em quase toda estação os missionários e missionárias possuíam meios
para a ajuda básica aos necessitados de cuidados ‘médicos’. Muito embora não
possuíssem médicos à disposição, algumas missões mantinham pequenos hospitais
ou postos de saúde para atendimentos básicos. Nas missões SVD, que contavam
com a presença das irmãs SSpS e dos leigos missionários, os que possuíam alguma
habilidade na enfermagem contribuíam como podiam. Além disso, as missões
509
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estabeleceram escolas para o ensino da enfermagem. A mobilidade dos
missionários e missionárias; por meio de navios, barcos e, mais tarde, aviões,
facilitava o abastecimento de medicamentos daqueles postos e estações. Muitas
vezes também faziam o transporte de pacientes de um local para outro onde
pudessem encontrar melhores chances de recuperação.511
No capítulo anterior esboçamos várias das realizações do regime
colonial e também das missões voltadas ao desenvolvimento social e econômico.
Queremos relembrar que o desenvolvimento almejado em primeira mão, era o dos
colonizadores e seus respectivos países. Assim, enfatizamos, as colônias
estabelecidas na Melanésia serviam à exploração e ao objetivo das forças coloniais.
A coerção exercida pelos colonizadores confundia os povos colonizados, com a
promessa do desenvolvimento local. Com isso, os papuas esperavam alcançar
aquele nível de vida ocidental exibido e propagado como o melhor estilo de viver. E
esse estilo, segundo a conjuntura colonial, seria alcançável pela educação e pelo
trabalho (ou seja, pelo seguimento das regras colocadas pelo sistema colonial e
pelas missões).
Mas, para os papuas esse ‘nível’ de igualdade ao estilo ocidental
tardava para além de sua compreensão. Era preciso entender o porquê
permaneciam sem o ‘cargo’, no qual se esbaldavam os ‘brancos’. Por que, após
anos, apenas um ou outro papua conseguira possuir aquelas roupas, aquelas casas,
comidas, dinheiro, automóveis, etc? Aqui, devemos ter em mente o que discutimos
no capítulo I, isto é, sobre a característica e mentalidade igualitária da sociedade
tradicional melanésia. Víamos que os bens dispostos na sociedade tradicional
(terras, alimentos, caça, status, força de trabalho, etc.) estavam ao alcance de todos
e que, os méritos alcançados por algumas pessoas (que muitas vezes se tornavam
bigman ou chefes) eram novamente redistribuídos em ocasiões especiais – nas
cerimônias tradicionais. A essa questão da equidade, que para muitos papuas se
tornou um valioso enigma, os ‘Cultos à Carga’ buscarão responder. Nesse sentido
diz Theo Aerts:
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“(...) Esses cultos refletem tanto o choque de culturas quanto a expectativa,
por parte dos nativos, de uma dramática mudança material resultando do
encontro com os recém-chegados e sua surpreendente variedade de novos
produtos/bens. (...) Os líderes desses movimentos estavam interessados na
aquisição de poderes especiais e na abertura de caminhos alternativos às
missões, a fim de resgatar a autodeterminação local e anunciar a chegada
512
‘do cargo’ (pelas mãos de Jesus em seu retorno ou pelos ancestrais).”

No início e nos anos subseqüentes da história das missões católicas os
missionários encontraram diversas dificuldades. Segundo Theo Aerts, eles
enfrentaram tempos de fome, penúria e miséria. Introduziram na Papua Nova Guiné
novos alimentos (vegetais: repolho, feijão, tomate e cebola) e as técnicas agrícolas
(as extensas plantações de coco). As plantações de coco, vale mencionar, foram
objeto de intrigas entre a força colonial e as missões nos tempos coloniais alemães.
Aerts diz que nas plantações de coco das missões católicas na Nova Bretanha, por
exemplo, as condições de emprego oferecidas eram melhores e mais populares que
nas da administração colonial. Isso deixava a administração numa situação de
constrangimento. O padre Limbrock SVD, depois de duras lutas com o governo para
conseguir terras, também investiu em extensas plantações de coco, que para ele,
‘trariam grandes vantagens para o próprio país’, uma vez que os nativos
aprenderiam ‘como trabalhar e ter ordem em suas vidas’. Era também do
conhecimento dos missionários que as plantações poderiam tornar suas operações
financeiramente independentes. Hoje, considera-se que as plantações eram a
‘espinha dorsal’ da economia da Nova Guiné nos anos iniciais.513
Outra novidade que causou impressão na cultura tradicional foram os
novos estilos e técnicas de construções: casas de madeiras eram inicialmente
importadas para serem montadas em solo papua. Rapidamente, como se do nada,
os papuas viam aparecer as grandes casas dos missionários e das freiras, as igrejas
e até catedrais.514 Impressionantes eram também os aviões que começam a voar
para as vilas, já na década de 1930, trazendo os missionários e seus fantásticos
apetrechos.515
E, em se tratando de transporte, a penetração nas montanhas, fez
surgir estradas que abriam caminho para as novas estações missionárias
estabelecidas. Essas estradas eram construídas com o auxilio do governo que
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remunerava os trabalhadores e provia-os com as ferramentas. Os missionários
doavam seu trabalho de supervisão. Muitos padres e irmãos se tornaram
especialistas na construção dessas estradas que eram veículos de mulas, cavalos e
mais tarde de alguns tratores ‘pré-históricos’ e finalmente motos e automóveis. A
contribuição dos missionários para o desenvolvimento do país é repetidamente
reconhecido tendo seus nomes dados a determinados lugares. Esse trabalho
contribuiu muito com os próprios missionários que puderam se misturar mais
livremente com as pessoas e aprender suas línguas e estabelecerem contatos que
possibilitaram sua ação pastoral e espiritual em outras ocasiões.516
Além de construir estradas e facilitar a comunicação entre várias áreas,
outro projeto entendido como benéfico para as pessoas foi o encorajamento dos
nativos ao reassentamento em lugares onde eles pudessem ter maior acesso à
economia monetária. Dessa forma, eles teriam que reagrupar as várias pequenas
aldeias em vilas maiores, para facilitar a cooperação social e o desenvolvimento
comunitário. Alguns projetos estavam envolvidos em tais mudanças, como o das
plantações, muito importantes na história das missões no norte do país – à dos SVD
especialmente.517
Todo esse desenvolvimento e o uso das mais modernas tecnologias
trouxeram vários problemas para os povos melanésios. São exemplos: o domínio
dos ‘brancos’ e os ‘Cultos à Carga’. No que concerne a este último, as máquinas, os
alimentos industrializados e o dinheiro, contribuíram para o seu surgimento. Alguns
movimentos cargoístas famosos nas áreas católicas eram: o Maasina (ou Marching
Rule), principalmente em Malaita e nas Salomão, 1943-1950; o Movimento de Yali,
espalhando-se desde a Rai Cost, Madang, 1945-1955; o Movimento de Paliau, em
Manus e ilhas adjacentes, desde 1946 (os seguidores desse movimento usavam a
liturgia católica, exceto a consagração e a distribuição das hóstias); o Movimento de
Pomio Kivung, entre os Mengen e seus visinhos no leste da Nova Bretanha, desde
1964; e a Associação Peli, no subdistrito e arredores de Yangoru-Negrie, no Sepik
Leste, desde 1971.518
Segundo Theo Aerts, todos esses movimentos atraíram milhares de
seguidores, mas não constituíram significante ameaça à unidade das missões e nem
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à estabilidade das comunidades. Ainda assim, Aerts diz que muitos missionários nos
primeiros anos do surgimento dos ‘Cultos à Carga’, reagiam a esses movimentos de
modo condenatório e com olhar repressivo.519 O trecho abaixo ilustra isso. São
linhas recortadas dos escritos do missionário padre August Knorr SVD, que chegou
a Papua Nova Guiné no início da década de 1960. Entre suas cartas, publicadas em
1977 (onde ele descreve um pouco sua missão e os povos junto dos quais
trabalhava),

há

algumas

que

se

referem

exclusivamente

ao

‘movimento

cargamentista’. Ele dizia:
“O movimento cargamentista influencia, naturalmente, em nosso trabalho
missionário. Ele tem se transformado em uma espécie de religião, de uma
perigosa religião suplente. Muitos dirigentes proíbem seus membros de ir à
igreja rezar com o sacerdote e arrancam as cruzes das tumbas. Dizem que
tudo isso obstrui o caminho dos carregamentos. Outros, por sua vez,
constroem igrejas em suas aldeias, exortam a reza do rosário e convocam a
520
Legião de Maria”.

Se a preocupação trazida pelos ‘Cultos à Carga’ era forte para muitos,
recentemente, segundo o autor, um olhar mais conciliatório e mais paciente tem
surgido na missiologia e antropologia. O objetivo de tal olhar é, em primeiro lugar,
favorecer a compreensão do fenômeno. O ‘Instituto Melanésio’, já referido acima,
além de outras instituições acadêmicas (principalmente na Austrália e na Europa),
têm publicado um número considerável de trabalhos nessa linha, onde são
discutidos os novos movimentos surgidos na Melanésia e o diálogo entre as
‘religiões’ tradicionalistas e as cristãs. Novas iniciativas de pesquisas têm lançado
luz sobre a confusão de ideias (surgidas do contato intercultural; referindo aqui não
apenas o contato dos povos da Melanésia com os de outras partes do mundo, mas
também o contato entre os grupos da própria região), com as quais convivem as
pessoas na Melanésia.521

519

Ibid., p. 183-184
KNORR, Algust. Fango en el rostro: Cartas desde la selva virgen de Nueva Guinea. Navarra:
Estella, 1977. p. 118-119
521
Cf. AERTS, Theo. “The Catholic Missions: A case history.” Op. cit., p. 184
520

177

6. CONSIDERAÇÕES

Neste capítulo, sobre a chegada e a conseqüência dos missionários
nas sociedades tradicionais da Melanésia, é continuada a discussão sobre a
problemática da mudança cultural. Os encontros e embates culturais, aliás, é
questão fundamental que perpassa toda nossa pesquisa. Nessa dinâmica
dicotômica é que se disseminam os ‘Cultos à Carga’. Assim, procuramos discorrer
sobre as investidas da ação missionária que, como vimos, constituíram-se em uma
forte influência na mudança cultural nessa região. Essa mudança e seu
procedimento encontraram resistência no caminho e configurou-se, certamente, de
muitos aspectos positivos e negativos.
Nesse sentido, a ação missionária tem sido julgada por muitos e de
forma negativa, como destruidora de culturas. Podemos considerar que os
missionários em determinados momentos históricos não distinguiam claramente
entre o que era bom e o que não era tão bom nas culturas que contatavam. Mas, o
julgamento da ação missionária como destruidora de culturas provém de uma
apreciação bastante unilateral. O que traz o ‘Preâmbulo das Constituições de Papua
Nova Guiné’, pode ser bastante significativo ao mostrar que os próprios papuas
olham o relacionamento entre o cristianismo e a cultura tradicional de forma
diferente. Nele, há o reconhecimento positivo dos valores tradicionais e dos cristãos.
No preâmbulo referido, os papuas afirmam o objetivo de se manterem e se
assegurarem em sua ‘nobre tradição e nos princípios do cristianismo que são agora
nossos.’522 Essa adoção dos valores cristãos pelo Estado, é devida ao
reconhecimento positivo da missão católica no país, pois, conforme diz Aerts: ‘a
Igreja Católica tem sido vital à unidade nacional de Papua Nova Guiné e para o
desenvolver de um sentimento nacionalista entre uma multiplicidade de tribos
difusas.’523
Para terminar, gostaríamos de elencar alguns aspectos relacionados à
transformação cultural que, conjuntos à influência missionária, formam um
amalgama de forças que funcionam em corroboração.
Andrew F. Walls, em seu livro The Missionary Movement in Christian
History, discute a certa altura de sua pesquisa sobre os fatores que provocam
522
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mudanças nas culturas (e religiões) primitivas [sic]. Segundo ele, as transformações
acontecem com:

Mudanças no habitat, causadas por migração ou drástica
alteração nesse habitat;
Novas formas assimiladas pelo sistema de trocas, ou qualquer
coisa que altere a forma dos relacionamentos interpessoais e a
base sobre a qual o status é reconhecido;
Mudanças

nas

formas

do

kinship

ou

no

ordenamento

comunitário, trazidas por mudança política ou econômica ou
exposição a novas pressões pela presença de pessoas
estrangeiras.

Conforme podemos constatar nos capítulos anteriores e neste, os
elementos dispostos acima estão todos relacionados à história dos povos na
Melanésia. Em cada momento histórico referido em nossa pesquisa, pode-se notar
esses fatores em ação: devido às migrações, os inter-casamentos, as guerras tribais
e suas conseqüências e a presença dos Europeus (missionários, colonizadores,
comerciantes, etc.), trabalhadores recrutados em outros países para a Melanésia,
etc. Diz Walls:
“Todos esses fatores de mudança impõem certas ameaças às religiões
primitivas. Eles criam distúrbios de valores: interconectados com as formas
tradicionais de acesso à dignidade; as dimensões tradicionais da obrigação;
e com os padrões tradicionais de permissão e proibição. Eles criam
perturbações na hierarquia; enfraquecem o tradicional elo com a terra e,
assim, com os ancestrais; eles dissolvem o elo entre o status tradicional e o
poder real; isto é, eles abrem novos caminhos de se adquirir status; eles
freqüentemente destroem distinções vitais (como aquelas entre o trabalho
da mulher e o trabalho do homem). E eles criam distúrbio de foco,
implicando necessariamente uma visão para além da local; onde a
comunidade é vista como parte de uma cadeia de eventos mundiais; as
percepções do mundo transcendente devem agora levar em consideração
524
essa visão total de um extenso mundo.”

Mas, diante de tal realidade de fatos é importante termos em mente
que,
524
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“Nenhum desses fatores é novo, nem um produto unicamente das
condições do mundo moderno. Sociedades primitivas sempre foram
suscetíveis a essas mudanças desde tempos imemoriais e, ocasionalmente
pode-se traçar o arranjo das mudanças na sociedade e sua religião em
séculos. Os Navajo, por exemplo, são descendentes de povos caçadores
que remontam à área norte do Novo México, ainda no século XIV ou XV,
tornaram-se agricultores pela necessidade e mais tarde, adquiriram: o
sistema de clã matrilinear, o pastoreio de ovelhas e um complexo sistema
mítico; que proveio da influência dos assentamentos de grupos agricultores
525
vizinhos. (...)”

Assim, muito embora saibamos que as sociedades sempre estiveram
em contínua mudança cultural no decorrer do tempo, existe uma especificidade na
força com que as transformações culturais se deram nas diferentes épocas
históricas. A diferença do período circunscrito do século XIX em diante, em relação a
períodos anteriores da história da Papua Nova Guiné e da Melanésia em geral, é a
intensidade e a rapidez com que as transformações culturais se realizam,
ocasionando distúrbios. Assim, conforme Walls, entendemos que:
“Nenhuma dessas formas de distúrbio é propriamente nova: a base da vida,
e assim, da percepção das pessoas primitivas, tem mudado constantemente
por causa das guerras, conquistas, migrações, inter-casamentos,
adaptações aos novos vizinhos, epidemias, mudanças ambientais. O que é
novo é a extensão, a intensidade e a universalidade das forças de
526
mudança.”

O poder dessas forças causará um grande impacto nos papuas e sua
reação a elas é o que discutiremos no capítulo seguinte, onde abordaremos os
‘Cultos às Cargas’ de forma mais direta. Ser-nos-á permitido então, ver como esses
fatores de mudança cultural fortaleceram as ideias cargoístas nos melanésios.
Veremos que os ‘Cultos às Cargas’ conjugarão a ‘cosmologia’ tradicional e a ‘nova
cosmologia’ cristã num conhecimento instrumental para interpretação da ‘nova’
realidade e suas transformações.
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CAPÍTULO IV

OS ‘CULTOS A CARGA’: APROXIMAÇÕES
“(...) o ‘outro’ indígena realizava sua própria leitura da
alteridade colonizadora e missionária, tentando absorvê-la e
plasmá-la conforme suas categorias e através de seus
527
instrumentos: o simbolismo mítico-ritual.”
Cristina Pompa

Nos capítulos anteriores fizemos um percurso que abrangeu os
elementos culturais, sócio-estruturais e históricos da Melanésia e particularmente da
Papua Nova Guiné; estudamos o cenário no qual o ‘Movimento da Carga’ nasceu.
Neste capítulo veremos aqueles elementos conjugados na composição, história e
dinâmica dos ‘Cultos a Carga’. Vamos investigar as raízes da ‘mentalidade
cargoísta’ e suas manifestações nos ‘Cultos a Carga’.
Imaginamos que já foi possível entender até aqui que os ‘Movimentos
da Carga’ ou os ‘Cultos a Carga’528, dramatizam o confronto entre duas realidades
culturais distintas: a tradicional melanésia e a ‘moderna’ europeia e cristã.
Tentaremos inserir no debate das vozes aqui evocadas, uma atitude
que busque de algum modo incorporar à analise o ponto de vista nativo, tentando
compreender como o ‘outro’, (colonizadores e missionários) foi pensado pelos
melanésios e papuas.529
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1. DEFINIÇÃO DOS ‘CULTOS A CARGA’
Segundo Brian Schwarz, relatos sobre os ‘Cultos a Carga’ na
Melanésia remontam aos tempos da chegada dos primeiros europeus na região. O
primeiro ‘Movimento da Carga’ de que se tem registro, teria surgido nos anos 1860s,
em Irian Jaya, na parte ocidental da Ilha Nova Guiné, pertencente à Indonésia.530 Já
no lado oriental da ilha, o conhecedor no assunto Peter Lawrence, situa o
surgimento do que ele chama de ‘The First Cargo Belief’ (‘A Primeira Crença na
Carga’), na região do Distrito de Madang, por volta do ano 1871. Mas, diz ele, essa
origem de fato pode ter sido ainda anterior a este ano.531
Pode-se, entretanto, afirmar com toda segurança que o período
compreendido entre a chegada do colonialismo na Melanésia no século XIX, até o
final do século XX, um número grande de movimentos religiosos tem surgido e tem
sido documentado na Melanésia.532 A grande maioria deles vem sendo descrita por
especialistas como ‘Cargo Movements’ (Movimentos da Carga). A maior
particularidade desses movimentos é o de incluírem a crença na chegada da
‘carga’.533
1.1. A descrição de um ‘Culto a Carga’ clássico
Em seu livro ‘Search for Salvation’, John G. Strelan diz que um
‘Movimento da Carga’ clássico geralmente se inicia com o anúncio de uma visão ou
sonho tido por um profeta ou líder sobre o retorno de um ancestral ou dos
ancestrais. Em sua mensagem o profeta revela que esse retorno será precedido por
sinais, geralmente catástrofes naturais como: um tremor de terra, uma erupção
vulcânica, enchentes, ou ondas gigantes ou ainda, sinais no sol ou na lua e que uma
grande escuridão irá cobrir a terra, depois então, a revolução cósmica se
concretizaria.534
530

Cf. SCHWARZ, Brian. “Cargo Movements”. In.: MANTOVANI, Enio. (org.). An Introdution to
Melanesian Religions. Goroka: The Melanesian Institute, 1995. p. 233
531
Cf. LAWRENCE, Peter. Road belong cargo. A study of a Cargo Movement in the Southern Madang
District New Guinea. London: Manchester University Press, 1964. p. 63
532
Cf. ZOCCA, Franco. “Millenarianism in Melanésia.”... Op. cit., p. 4
533
Idem.
534
Cf. STRELAN, John G. Search for Salvation: Studies in the History and Theology of Cargo Cults.
Adelaid: Lutheran Publishing House, 1977. p. 51

182

Uma vez anunciada a profecia, os aldeões geralmente o seguem o
profeta em uma série de ações: os trabalhos do cotidiano são suspensos; porcos e
galinhas são abatidos em sacrifício; poupanças são gastas ou jogadas fora;
propriedades e colheitas são destruídas. Tudo isso numa tentativa de apressarem a
chegada dos espíritos dos mortos com a ‘carga’ esperada. Em alguns casos grandes
depósitos são construídos para armazenar as mercadorias que acreditam ser em
abundância. Por fim, sepulturas são limpas e são preparadas festas, para que os
espíritos comam junto com os seguidores. Enaltece-se a necessidade de estarem
todos limpos, de passarem por rituais de purificação e aderirem a regras estritas de
moral. Fortes tabus são direcionados contra excessos sexuais e irregularidades
dentro e fora do casamento.535 Aqui vemos os nativos interpretando o novos valores
morais trazidos pelas relações interculturais.536
Se depois de todo arranjo de preparação os ancestrais não
aparecerem no tempo esperado, mais ações são adicionadas. Comportamentos
histéricos frequentemente eclodem. Tremores e agitações, glossolalia, visões e
sonhos são experimentados. O profeta ou o líder algumas vezes mudam suas
predições ou demandam mudanças nos rituais das preparações. E, depois de tantas
repetições do rito, as pessoas caem em si de que a ‘carga’ e os novos tempos ainda
não estão a caminho. O entusiasmo decresce. A vida retorna mais ou menos ao
normal até que outro profeta surge e todo o ciclo é repetido.537

1.2. A diversidade dos ‘Cultos a Carga’

Os ‘Cultos a Carga’ apresentam características distintas dependendo
do tempo histórico e da área e cultura do local de sua ocorrência. Como o contexto
da Melanésia é de diversidade cultural, haverá uma grande variedade de cultos. No
entanto, Guiart e Worsley538 dizem ser possível identificar naqueles cultos mais
convencionais alguns componentes comuns. São eles:
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Cf. MONTERO, Paula. “Índios e missionários... op. cit., p. 49
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Cf. STRELAN, John G. Search for Salvation:... loc. cit.
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GUIART, WORSLEY, 1958:38-46 apud ZOCCA, Franco. Loc. sit.
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1) O mito do retorno dos mortos;
2) O retorno ao paganismo, ou a transformação do paganismo
tradicional;
3) O uso de vários elementos cristãos;
4) A crença no mito da carga;
5) Tema de catástrofes cósmicas que reverterão a posição dos
‘brancos e negros’ na hierarquia de valores;
6) Tema do messias;
7) Demandas de restituição do controle político e econômico aos
nativos;
8) Agressividade e mesmo, violência contra os europeus, missionários
e administradores;
9) Estabelecimento de unidade política transcendendo tradicionais
divisões e diferenças linguísticas.
Ao observarmos os mapas539 da figura 10, notaremos exemplos dessa
heterogeneidade. Mais adiante (no tópico 2), quando estudarmos historicamente o
surgimento das ‘ideias cargoístas’ (na região do Distrito de Madang), tentaremos
demonstrar como as implicações históricas e culturais influenciam na configuração
desses cultos.

539

Observe que os mapas mostram as características dos “Movimentos Milenaristas” e dos ‘Cultos a
Carga’ nas regiões apontadas. Estes últimos são identificados pelo ‘quadrado’.
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Figura10: Mapas da distribuição dos ‘Cultos a Carga’ e dos
540
Movimentos Milenaristas na Melanésia

Explicação dos símbolos

1- Mito do retorno dos mortos;
2Retorno ao paganismo, ou transformação do
paganismo tradicional;
3- Uso de vários elementos cristãos;
4- O mito da carga;
5- Tema de catástrofes cósmicas que irá reverter a
posição ‘brancos e negros’ na hierarquia de valores;
6- Tema do messias;
7- Demandas de restituição do controle político e
econômico aos nativos;
8Agressividade e mesmo violência contra os
europeus, missionários e administradores;
9-Estabelecimento de unidade política transcendendo
tradicionais divisões e diferenças linguísticas.

Fonte: PETER WORSLEY
540

Cf. WORSLEY, Peter. The Trumpet Shall Sound: A Study of “Cargo” Cults in Melanesia. New York:
Schocken, 1967. p. 2-5
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1.3. Os ‘Cultos a Carga’ e o milenarismo

Nosso objetivo ao tratar do milenarismo, consiste em apresentá-lo
como uma das interpretações viáveis encontradas por muitos autores ao definirem a
maioria dos ‘Cultos a Carga’. Mirceia Eliade541, por exemplo, está entre eles. De
acordo com Zocca, um grande número dos ‘movimentos cargoístas’ possuem fortes
conotações milenaristas.542 Mas afinal o que seria um movimento milenarista?
Jean Delumeau diz que a crença milenarista:
“é, fundamentalmente, a convicção de que entre nosso tempo, com suas
desgraças e crimes, e a eternidade posterior ao juízo final haverá um
período intermediário de paz e felicidade sobre a terra (mil anos). Cristo
reinará, assim, sobre ela, com os ‘justos ressuscitados’. Mas esse reino será
precedido e seguido por cataclismos e guerras, devendo a segunda
543
sequência de catástrofes ser mais breve que a primeira.”

A ideologia milenarista é inspirada na profecia escatológica contida no
livro da Bíblia, o ‘Apocalipse’; no capítulo 20, versículos de 1 a 5. Mas tem raízes no
profetismo hebraico, nos livros proféticos de Daniel e Isaias. Daí as ideias
milenaristas vieram para o Islã, para o zoroastrismo e para o cristianismo. E, desde o
cristianismo, inspirou o surgimento de movimentos hereges da idade média, como o
joaquinismo – liderado por Joaquim de Fiore (1135 – 1202) – os taboritas e os
anabatistas.544 O termo ‘milenarista’ provém da ideia do período de ‘mil anos de paz
e felicidade’ e passaria, mais tarde, a conotar: os “movimentos religiosos que
resguardam a expectativa de uma salvação coletiva, iminente, total, última e ainda
nesta terra.”545
Muito semelhante a Yonina Talmon (acima), a definição de Robert
Levine, adotada por Pedro Vasconcelos em seu artigo sobre o ‘Belo Monte’, é
sintética e ‘restrita’, como enfatiza este. Levine concebe o milenarismo como a
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ELIADE, 1965 apud TROMPF, G. W. Melanesian Religion... op. cit., p. 193
Cf. ZOCCA, Franco. “Milenarianism... op. cit., p. 1
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DELUMEAU, Jean. De Religiões e de Homens. São Paulo: Loyola, 2000. p. 345
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Cf. MONTEIRO, F. P. “Messianismo, Milenarismo e Catolicismo (Popular) no Discurso Intelectual
das Ciências Humanas e Sociais: Apontamentos Preliminares para uma Questão Conceitual”. In.:
“Revista de Teoria da História”. Goiânia. Ano 2, n. 4, p. 84-116, dezembro/ 2010. p. 89-90
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TALMON, Yonina. “Millenarian Movements”. In.: Archives Europénnes de Sociology. N. 7, 1966. p.
159 apud TROMPF, G. W. Melanesian Religion... op. cit., p. 193 (Tradução Nossa)
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“busca de uma salvação total, iminente, derradeira, terrena e coletiva... uma
mudança radical e maciça de acordo com um plano divino predeterminado”. 546
Em seu texto, Franco Zocca ao citar a definição de Talmon, diz que as
maiores características dos movimentos milenaristas estão aí elencadas: ‘a crença
na salvação coletiva – iminente - total – última – e nesta terra.547
Tendo em vista os conceitos acima, podemos classificar os ‘Cults a
Carga’ como movimentos milenaristas? Segundo Trompf, nem todos. E prossegue
dizendo que aqueles que forem; o serão em diferentes graus.548 Esse autor aceita
que a interpretação milenarista possa abarcar grande parte dos ‘Movimentos a
Carga’ e que ela têm se mostrado útil na leitura feita pela Sociologia Comparada. No
entanto, diz que apesar de sua aparente validade, é preciso lembrar que, na
Melanésia e mesmo em Papua Nova Guiné, os ‘Cultos a Carga’ são distintos entre
si; em virtude do tempo e da cultura onde incidem.549 E, de acordo com o que vimos
nos capítulos anteriores, esses cultos às vezes abrigam a realidade complexa de
contextos interculturais, próprios da Papua Nova Guiné e de toda Melanésia.
É

perigoso

cairmos

em

generalizações

que

apagam

ricas

particularidades. Assim, nem sempre os cultos em questão preenchem todos
‘requisitos’ conceituais do milenarismo. Sendo assim, os que não trazem claramente
as características expostas na definição, talvez não devessem ser chamados
‘milenaristas’. A impressão desde esse comentário de Trompf, é que alguns ‘Cultos
a Carga’, são forçados a se adequarem ‘a uma bagagem mental etnocêntrica’ 550
imbuída no conceito criado num contexto ocidental. Dentro dessa linha de raciocínio
o autor adverte sobre o uso de conceitos ‘ocidentais’ para classificarem fenômenos
fora do seu campo semântico cultural.551 E, nessa linha também se encontra a
grande critica atual feita às ‘antropologias do colonialismo’ que ‘molda’ outras
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LEVINE, Robert. O sertão prometido: o massacre de Canudos. São Paulo: Edusp, 1995. p. 29.
Apud VASCONCELOS, Pedro. “Antônio Conselheiro e Belo Monte: Entre promessas cumpridas e
esperadas.” Disponível em: < http://www.naya.org.ar/religion/XJornadas/pdf/1/1-lima.pdf>. Acesso
em: Nov. 2011. p. 7
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Cf. ZOCCA, Franco. “Milenarianism... op. cit., p. 2
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Cf. TROMPF, G. W. Melanesian Religion... p. 194. O problema aqui referido, sobre os graus de
milenarismo que o ‘Culto a Carga’ pode ter, relaciona-se, em parte, ao problema discutido por Pedro
Lima Vasconcelos em seu artigo sobre o ‘Belo Monte’ – Canudos: “Antônio Conselheiro e Belo
Monte...”. Ou seja, ele problematiza e discute o teor de milenarismo que estaria presente em ‘Belo
Monte’. Cf. VASCONCELOS, Pedro. “Antônio Conselheiro ... passim.
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Ibid., p. 190
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Ibid., p. 195
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Idem
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alteridades baseadas ainda nos ‘paradigmas ocidentais’ e assim se fecham ‘à
multiplicidade das culturas’.552
Em seu artigo, “Millenarianism in Melanesia”, Zocca utiliza as
características dos ‘Cultos a Carga’, emprestadas de Worsley (cf. tópico 1.2 e figura
10), e, baseado nelas, ele diz que os cultos que apresentam aquelas de números
(1), (4), (5), (6), e (9); poderiam, certamente, ser qualificados de milenaristas.553
Isso, conforme diz Zocca, admitindo que ‘carga’ assuma conotação de
‘salvação’; e o ‘retorno dos ancestrais’ forem tidos como sinônimo ‘da vinda do
messias’ e, a ‘atualização das doutrinas dos ‘Cultos a Carga’ nos ‘rituais-chave’,
como as ‘forças milagrosas que trarão o ‘millennium’’. Feita essa ‘associação de
ideias’; poderíamos concluir, diz ele, que a grande maioria desses cultos na
Melanésia se encaixa na categoria do milenarismo.554 Entretanto, observando esta
metodologia de análise, podemos ver que Trompf tem razão ao afirmar que essa
categoria é aplicável, mas, em diferentes graus. Isso, pois, como exemplo, vemos
Zocca usar de certa ‘flexibilização’, reinterpretando o ‘conceito matriz’. E, ainda,
pode ser questionado por se tratar de um conceito vindo de outro universo cultural
(ocidental). Assim, é preciso cautela ao usar termos como este, se se pretende
abstrair mais corretamente um objeto de conhecimento.

1.3.1.

Interpretação do milenarismo nas sociedades tradicionais

Muitos

historiadores

e

sociólogos

observam

os

movimentos

milenaristas como um fenômeno comum na história de vários povos.555 Seria, assim,
um fenômeno antigo na humanidade. A presença de tradições milenaristas foi
observada no Zoroastrismo persa, no Taoismo e Budismo chinês, mas acima de
tudo, no Judaísmo e, por derivarem deste, no Cristianismo e Islã.556 O cristianismo,
por exemplo, teria começado como um movimento de fortes conotações
milenaristas, baseado na iminente volta de Jesus e no estabelecimento do Reino de
Deus.557 Norma Cohn, em um texto de 1957, faz uma lista de vários desses
552

Cf. MONTERO, Paula. “Índios e missionários... passim.
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p. 2
557
Cf. ZOCCA, Franco. “Milenarianism... loc. sit.
553

188

movimentos na Europa entre os séculos XI e XVI.

558

Na história mais recente, os

movimentos de teor milenarista atraíram grande atenção em diferentes países, em
todos os continentes.559 Especialmente, ou majoritariamente, nos países em
desenvolvimento ou subdesenvolvidos; que é o caso de Papua Nova Guiné (e toda a
região da Melanésia).
Vários autores nas Ciências Sociais e historiadores chamam a atenção
para a frequência predominante dos movimentos milenaristas entre sociedades
oprimidas, entre as camadas empobrecidas ou grupos desprovidos, desprezados, ou
marginais. São frequentes também entre grupos frustrados pelo contraste entre suas
expectativas e sua realidade. Outra observação importante é que os movimentos
milenaristas tendem a ser mais numerosos em sociedades acentuadamente
fragmentadas, e, principalmente nas que passam por períodos de transição social,
cultural ou política. E, tendem também a serem acolhidos facilmente nas sociedades
tradicionais que já possuiriam conotações milenaristas em sua mitologia.560
Muito se tem discutido sobre o tema do milenarismo e sua relação com
outros elementos sociais e políticos. Nas sociedades tradicionais, que é nosso caso
aqui, esse movimento é considerado em três pontos principais. Aparecem como
expressões de protesto; sendo uma espécie de mecanismo de defesa encontrado
contra autoridades ou ideologias dominantes. São imbuídos do desejo de
reintegração ou reavivamento cultural. E, são considerados como uma preparação
para uma mudança drástica na sociedade como um todo.561
O milenarismo além de expressar descontentamento político e
econômico, representa também reações a distúrbios em muitas outras áreas sociais
como: nas mudanças nos costumes; na religião, nos mecanismos legais, na
moralidade, nas relações de gênero, na relação entre os jovens e os de mais
idade.562 Se tomarmos essas caracterizações e as compararmos com as
informações expostas em nosso texto - no geral, notaremos que o contexto da
Melanésia, e o da Papua Nova Guiné em particular, justificaria a presença de tão
numerosos movimentos milenaristas em suas sociedades.
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2. O SURGIMENTO DAS ‘CRENÇAS NA CHEGADA DA CARGA’, 1871 – 1950:
UM CASO DE ‘REALIDADE SOB NEGOCIAÇÃO’ 563
Nesse tópico queremos mostrar como surgiram os ‘Cultos a Carga’
numa região delimitada: o Sul do Distrito de Madang, no nordeste da Nova Guiné.
(veja figura 11) Madang é uma área onde, historicamente, surgiram muitos ‘profetas
da carga’ e é, ainda hoje, o lugar onde o que se denomina como ‘pensamento
cargoísta’ (ideias cargoístas funcionando na sociedade, mas não associadas a um
culto organizado) é mais perceptível. Tomaremos em nosso estudo a metodologia
de Peter Lawrence, no seu livro ‘Road belong Cargo’.564
Em sua investigação, o autor concebe o surgimento das ‘Crenças na
(chegada da) Carga’565 numa linha cronológica, em cinco fases situadas
historicamente. Conforme notaremos, a presença das ‘Crenças na Carga’ não
significará a existência de cultos organizados. A análise de Lawrence nos permite
ter ‘uma ideia’ dos processos de desenvolvimento, comuns a muitos outros
‘Movimentos da Carga’ na Papua Nova Guiné.566
Ao resgatarmos, sucintamente esse estudo, ensaiaremos algumas
interpretações e sinalizações com intenção de enfatizar aí, os traços de uma
realidade transcultural e sua especificidade. Quando necessário, correlacionaremos
nosso estudo com o campo teórico dos capítulos anteriores.
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POMPA, Cristina. “Para uma Antropologia Histórica... op. cit., p. 128
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Figura 11: Mapa da Papua e Nova Guiné com grifo no
567
Sul do Distrito de Madang

Fonte: PETER LAWRENCE

Veremos que em todas as fases as ‘Crenças na Carga’ se basearam
em valores tradicionais somados a suposições intelectuais de como os papuas
interpretaram sua situação histórica do ‘encontro’568 com os europeus (colonialistas,
mercadores e missionários); ‘num contexto intercultural’569. Essas suposições
mudarão, sendo ‘reelaboradas’ periodicamente. Podemos entender esse movimento
no processo conhecido com o termo ‘hibridação’. N. Canclini entende hibridismo
como a resultante da soma de elementos culturais nos ambientes interculturais. A
hibridação é, na compreensão deste autor, dinamizada pela criatividade individual e
coletiva ao fundir estruturas ou práticas sociais discretas para gerar novas estruturas
e novas práticas.570
567

Ibid., p. xviii
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E no nosso texto será fácil perceber que, como diz Pompa, “a tradição
se posicionará como um repertório de significados e a produção de diferenças se
realizará através de uma lógica contínua de tradução cultural que produz
configurações hibridas”.571 E, se o hibridismo é atributo da experiência do contato
colonial, a transculturalidade, nesse contexto, será uma nova realidade cultural
estabelecida pelo contato com os agentes colonizadores.572
A seguir faremos o percurso pelas fases das ‘Crenças na Carga’,
buscando perceber a interação de culturas em ‘negociação’, e a capacidade dos
papuas em ‘apreender e transcrever’573 o novo

‘outro’ (cultura europeia),

‘imprimindo nele novos significados’574.
2.1. A primeira fase da ‘Crença na Carga’, 1871 - 1900
Segundo Lawrence a primeira fase da ‘Crença na Carga’ pode ser
compreendida entre aproximadamente 1871 – 1900. Esta fase é marcada pelas
declarações simples e especulativas dos nativos referentes aos primeiros visitantes
estrangeiros no nordeste da ilha Nova Guiné. Estes seriam: europeus que não
deixaram relatos registrados de suas passagens, o russo Niholas Milouho-Maclay e
os primeiros colonizadores alemães, conforme vimos no capítulo II. Nesses contatos
os nativos ‘traduziram’ a todos como divindades ou espíritos dos mortos.575 Nesse
processo de ‘tradução’, conforme Sahlins, “as tradições cosmológicas seriam a
bagagem de onde os povos retiram os traços operacionais para pensar sua relação
com os outros através da construção simbólica de sinais constrastivos.”576
Conforme vimos no capitulo II, Maklay esteve na ilha por volta de
setembro de 1871.577 Ele chegou em Bongu acompanhado de um sueco e um
polinésio. Sua chegada despertou grande curiosidade nos nativos. Ficavam
fascinados e às vezes horrorizados com o que viam: o grande navio, os disparos de
571
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arma de fogo, o fogão portátil, as minas que instalaram, por proteção, em volta do
acampamento, e com toda a parafernália manuseada pelos estranhos. Para
estabelecer relações Maklay distribuiu presentes aos papuas e fez amigos. 578
Interessante observar a ação de Maklay de ‘dar presentes’. A ‘troca de presentes’ é
um ato de grande valor nas sociedades tradicionais melanésias e é a condicio sine
qua non da construção e manutenção de relações. Pois, nessas sociedades,
“a coisa recebida como dom, a coisa recebida em geral compromete, liga
mágica, religiosa, moral e juridicamente o doador e o donatário. Vinda de
uma pessoa, fabricada ou apropriada por ela, e sendo dela, confere-lhe
579
poder sobre o outro que a aceita.”

Durante a segunda e terceira visitas do russo, ficaria claro que os
nativos não somente o respeitava, mas o veneravam como um ser sobre-humano.
Alguns nativos vendo-o andar a noite com uma lanterna o perguntavam se ele tinha
vindo da lua. Outros pensavam que ele era um espírito ancestral.580
Na ocasião Maklay também teria sido referido pelos papuas como
‘tamo Anut’ – homem de Anut (um de seus heróis míticos). Na ilha de Yam as
pessoas chamavam seu navio de ‘navio de Anut’. Segundo Lawrence, embora não
haja evidências claras, Maklay deve ter sido identificado como Manub ou Kilibob.
Parece ter sido assim, pois, o autor diz que seus informantes em Yabob contaramlhe que o primeiro navio europeu que eles viram pertencia a Kilibob, e que ele
estaria finalmente retornando, conforme profetizava o mito, etc.581
Em conclusão, Maklay ‘ficou conhecido’582 como uma divindade local
que havia inventado uma nova cultura material e teria voltado para distribuí-la aos
nativos. Nessa primeira fase as primeiras tentativas para obter novos bens – ‘carga’
foram, de acordo com Lawrence, essencialmente pragmáticas. Por isso, dificilmente
podem ser chamadas de ‘Cultos a Carga’, pois não há evidência de nenhum culto
sendo praticado em nome de Makley. Os papuas aqui parecem ter investido na boa
relação com a ‘divindade’ e assim ela os presenteava com ferramentas de metal,
espelho, anzol, pregos, roupas, sementes de novas plantas (abóbora, melão,
578
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mamão, etc). Os nativos de outras áreas vinham de Yam, Yabob, Bilbil, Sek, Riwo, e
mesmo de Karkar para ver Maklay. E, um ponto importante a se enfatizar é que os
presentes dados por Maklay eram sempre retribuídos com mercadorias locais.583
Isso sugere a incorporação do estrangeiro pelos nativos em sua tradição; na ‘lógica
da retribuição’, um contrato de relacionamento. De acordo com Mauss, um contrato
que “começa por uma troca de presentes cuja retribuição, sob um ou sob outra
forma, se impõe e, em certos casos mais ou menos definidos, com certo
acréscimo”.584
Na segunda visita de Maklay, em 1877, ele percebeu a devastação
causada pela presença dos europeus nas ilhas do leste da Melanésia. O
recrutamento indevido e fraudulento de nativos para o trabalho em suas empresas,
mortes inescrupulosas por armas de fogo e roubo de terras eram comuns.585
Em 1881 Romilly e Finsch visitaram a costa de Bongu-Madang, e
diziam para os nativos que eles eram irmãos de Makley. Isso porque eles haviam
sido advertidos por Maklay em Sidney sobre como se comportarem na área. A
estratégia de Finsch foi importante e favoreceu a ocupação alemã em 1884. Mas
essa boa impressão dos nativos logo se esvaiu devido aos problemas trazidos pela
‘Companhia Nova Guiné’. Esta começou a tomar terras em troca de poucos
machados e fósforos.586 A Companhia usurpava do ‘sistema de trocas’ da tradição
papua, mas sem a devida retribuição; que deveria ser continuada e satisfatória.
Insatisfações surgiram na questão das posses de terras e sobre o
trabalho forçado imposto aos recrutados pela ‘Companhia’.587 Os alemães nesse
período foram ‘traduzidos’ como divindades ou espíritos hostis, que escravizavam os
nativos com a força de suas armas e de sua ‘cultura superior’. Não se sabe, diz
Lawrence, se essa atitude dos nativos era geral em toda Madang em 1900.588
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O contado entre europeus e papuas até 1900 se deu principalmente na
região costal. Por isso até aqui, o ‘Movimento da Carga’ pode ser considerado como
um fenômeno predominantemente, senão, unicamente costal.589
2.2. A segunda fase da ‘Crença na Carga’, 1900 – 1914

Nessa segunda fase o contato com os europeus é explicado
exclusivamente em termos da ‘religião’ - ‘cosmologia tradicional’590. Há, no entanto,
maior ‘elaboração’591 e a introdução de duas novas ideias: os nativos mudam sua
visão a respeito da natureza dos europeus e focalizam seu interesse no poder militar
e político dos alemães. Nesse período acontecem tentativas de rebelião com planos
para executar todos os ‘brancos’. Surgiu um surto de hostilidade aos ‘europeus que
culminou na ‘Revolta de 1904’; mencionada no capítulo II.592
As ideias básicas nessa segunda fase, mas já pensadas anteriormente,
tomam sua ‘fórmula’593 final. Como diz Monteiro,
“toda e qualquer cultura formula um modo de pensar o outro – como
inimigo, como selvagem, como igual (...).” e ,“ como se sabe, esse processo
de definição do outro se realiza de maneiras muito diferentes em função dos
momentos históricos e da visão de mundo dos atores e culturas envolvidos
594
nessas relações de alteridade.”

Dessa forma, agora, os europeus eram humanos a quem a divindade
tinha dado uma cultura superior, sobretudo os rifles com os quais subjugavam os
nativos. Para compreender melhor essas ideias os papuas revisitaram seu mito de
Kilibob e Manub.595 E aí, ‘a superioridade dos brancos foi codificada em termos
míticos’.596
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O mito de Kilibob e Manub possuía diferentes versões nos diferentes
grupos ao longo da costa.597 Na versão dos Yam-Yabob, por exemplo, Manub era o
herói principal. Já a versão usada como base para ‘releitura’ da presença dos
europeus, o herói principal era Kilibob.598
Uma das versões reinterpretadas dos Yabob (na sua versão própria
Manub era o herói reverenciado) conta que os dois irmãos tiveram uma briga e
decidiram migrar de Karkar. Manub fez uma pequena canoa enquanto Kilibob, às
escondidas, fez uma canoa enorme. Inferiorizado e envergonhado, Manub partiu
para o norte. Kilibob colocou homens nativos, vegetais e artefatos em sua canoa.
Depois disso, diz Lawrence, os Yabob contaram-lhe que Kilibob teria criado os
‘homens brancos’ e a ‘carga’ deles e os trouxeram também para a sua canoa. Em
seguida Kilibob deixou Karkar rumo à Madang e Rai Cost, deixando em cada ilha
pelo caminho um homem. A cada um desses homens ele pedia que escolhesse
entre os dois tipos de cultura material que ele tinha criado. Entre rifles e arco e
fecha, por exemplo. Segundo os Yabob, todos os nativos estupidamente escolheram
os artefatos da cultura tradicional. Depois disso Kilibob viajou para outro país e ali
deixou os ‘homens brancos’ e tudo que havia sobrado em sua canoa, e os ensinou
técnicas e rituais para adquirirem novas ‘cargas’.599 (Faremos um estudo deste mito
adiante). Para os nativos o mito explicava o momento histórico que viviam e suas
novidades: a origem da ‘carga’; o porquê os ‘brancos’ tinham rifles e os papuas arco
e flecha; e, assegurava a esperança de que no futuro os irmãos voltariam num
tempo de paz, depois de um período de guerra. Essa última ideia espalhou-se pela
costa de Madang.600
Essa segunda fase da ‘Crença na Carga’ ainda estava restrita na
região litorânea. Primeiro porque o contato com os europeus se concentrava
majoritariamente aí e os nativos do interior da ilha eram pouco afetados. Depois,
porque o mito referido era de propriedade exclusiva dos povos do litoral (direito
fundamentado no kinship) e também porque a versão revisada do mito não se
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disseminaria facilmente para o interior, pois não existiam canais substanciais de
comunicação entre essas regiões.601

2.3.

A terceira fase da ‘Crença na Carga’, 1914 – 1933
Esse período (1914 – 1933) corresponde ao momento em que a

Alemanha é expulsa do território da Nova Guiné, pelas forças militares da Austrália.
No que se refere às missões, essa época compreende o período da expansão
católica na ilha como um todo (acontecida entre 1921-1940), em especial o início da
evangelização dos papuas das montanhas, nos finais da década de 1930. E, esse
período encosta no tempo em que os habitantes de Siar, Bilibil e Yabob, ficaram
exilados (na Rai Cost; Megiar e Karkar) depois de tentarem organizar revoltas contra
o regime colonial – de 1912 a 1914. (veja lugares referidos a aqui na figura 12)
Esse último acontecimento na opinião de Lawrence talvez tenha sido o
mais importante durante a ocupação alemã. Ele teria afetado profundamente a
atitude dos costais em relação aos europeus e missionários e, por isso, levou ao
surgimento de uma ‘Crença na Carga’ inteiramente nova durante o Regime Militar e
o Regime Mandatório australianos.602
Depois de terem sido derrotados em 1904 e humilhados pelo exílio em
1912, os habitantes de Siar, Bilibil e Yabob decidiram ‘se submeter’ [sic] à nova
ordem e tentar ‘assimilar’ o estilo de vida dos europeus. Conforme constataremos,
esse processo se fez “num complexo e articulado trabalho de tradução recíproca e
de organização dos símbolos, frequentemente isolados e fragmentados pelo impacto
cultural, numa nova ordem significativa.” 603 E não na assimilação cultural passiva. A
experiência do exílio os tornou mais amigáveis com os missionários. Os luteranos
visitavam frequentemente a Rai Cost depois de 1912 e os nativos interpretaram essa
atitude muito positivamente. Quiseram que esses missionários intercedessem por
eles junto ao governo alemão, pois queriam voltar a sua terra. Seu pedido foi aceito
em setembro de 1914 pela Administração Militar Australiana. Depois disso os
nativos em Madang decidiram se tornar cristãos.604 Aqui, como de praxe, fica claro
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“o processo de mediação cultural implicado na ação missionária”605, conforme
discutíamos no capítulo IV.
Muito embora demonstrassem interesse em se tornar amigos dos
missionários, no fundo essa amizade só seria mesmo possível se eles pudessem se
beneficiar mais dos bens – ‘dons’; dos quais a essa altura já eram dependentes. Em
outras palavras, queriam com sua adesão ao cristianismo e ao novo estilo de vida,
poderem desfrutar também dos bens detidos pelos ‘brancos’ cristãos. Sendo assim,
os ensinamentos cristãos, especialmente as estórias bíblicas, embasaram
completamente a terceira ‘Crença na Carga’. A lógica ritual e materialista tradicional
conduzia a ‘ressignificação’606 desses ensinamentos. Eles eram despojados do seu
teor espiritual e revestidos de sentidos pragmáticos.

Assim, a fé, o culto e a

moralidade cristãs foram interpretados como o meio, a ‘estrada por onde viria a
‘carga’’.607
Na

nova

ordem

‘cosmogônica’,

resultante

desses

“processos

contextuais de traduções múltiplas”608, Os papuas entendiam que Deus morava no
céu. Mas este céu estaria situado na terra e era parte de Sydney, ou, estaria acima
de Sydney, conectado por uma escada. Diziam que Deus estava continuamente
fabricando ‘carga’ e que no céu havia ‘carga’ disponível por ‘todos os lados’. Mas
somente os europeus sabiam o segredo para obtê-las. E esse segredo deveria ser a
obediência aos missionários. Os nativos pensavam que essa obediência a eles, os
colocaria na correta relação com Deus e, consequentemente, Deus haveria de
subsidiá-los de ‘carga’.609

2.4.

A quarta fase da ‘Crença na Carga’, 1933 – 1945
A quarta fase da ‘Crença na Carga’ começou a se delinear depois de

1933 e foi precedida de um período de frustração durante o qual os ensinamentos
do cristianismo eram postos em questão. As tentativas dos nativos de alcançarem a
equidade com os europeus haviam falhado. A essa altura, a difusão do controle
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administrativo, o cristianismo e a ‘terceira Crença na Carga’ deram aos nativos um
extenso senso de comum identidade nunca antes experimentado.610
Em sintonia com Canclini, entendemos que o ‘extenso senso de
identidade’ referido acima tenha sido fruto das novas ‘hibridações’ ocorrentes na
região. Ou seja, o contexto transcultural e de interculturalidade fez diminuir ou
estreitar as ‘fronteiras’ e as distâncias entre os grupos étnicos. O contato com os
elementos culturais novos (europeus, cristãos, de grupos papuas diferentes),
provocou as estruturas sociais; e possibilitou que os grupos étnicos se ‘fundissem’
um pouco mais. E isso, consequentemente, conduziu a uma ‘relativização’ da noção
de identidade; antes determinada muito mais pelos limites de cada grupo étnico
respectivo.611
As condições históricas e sociais vividas pelos papuas naquele
momento eram amargas. Enfrentavam a arrogância dos empregadores nas
plantações e em outras instâncias da administração. As condições de trabalho eram
péssimas e o salário escasso. Tudo isso alimentava nos nativos um ressentimento
profundo contra os europeus. Para piorar as observâncias das regras da nova
religião, os sacramentos, as orações e hinos não haviam facilitado a chegada da
‘carga’. Frente a essa situação de exploração dos colonialistas e da ineficácia dos
missionários, surgiram duas soluções:612
A primeira foi culpar os europeus colonialistas pelo seu comportamento
arrogante, mas não os missionários, estes eram inocentes. Era consenso entre
esses papuas de que tanto os nativos quanto os missionários haviam cumprido sua
parte. Deus havia respondido aos pedidos dos nativos e enviava as mercadorias, a
‘carga’. Mas Deus, os nativos e os missionários estavam sendo enganados pelos
comerciantes europeus que tinham o controle dos navios desde os portos de
Sydney.613
A segunda solução estava no questionamento dos nativos acerca da
boa fé dos missionários. Suspeitavam que os missionários estivessem escondendo
deles conhecimentos importantes sobre o cristianismo. E naquelas informações
omitidas o mistério da ‘carga’ poderia estar. O segredo que os missionários
supostamente escondiam era interpretado de várias maneiras. Alguns acreditavam,
610
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por exemplo, que a tradução da Bíblia para língua local excluía ‘partes chaves’.
Neste caso, concluíram que se aprendessem o Inglês, poderiam ler toda a Bíblia e
descobrir por eles mesmos.614
As duas soluções descritas acima demonstram um dramático jogo de
‘definição de alteridades’, numa dinâmica onde a ‘negociação cultural’ parece não
encontrar um bom termo nas ‘disputas simbólicas’ envolvidas. O trecho de Cristina
Pompa que encaixaremos abaixo nos parece perfeito para esclarecer o quadro em
questão. Queremos dizer que, aqui, os nativos,
“realizavam sua própria leitura da alteridade colonizadora e missionária,
tentando absorvê-la e plasmá-la conforme suas categorias e através de
seus instrumentos: o simbolismo mítico-ritual. Nem sempre essa operação
foi possível, devido às especificidades das situações históricas em que o
encontro colonial se realizou e aos cataclismos sociais e cósmicos que este
provocou. Em alguns casos, a presença do branco e sua superioridade
foram fundadas pelo mito e os missionários foram assimilados a poderosos
xamãs, em outros os rituais católicos foram utilizados para construir um
horizonte simbólico nativo e, para os nativos, francamente anticolonial, que
615
procurava eliminar simbólica e fisicamente os brancos.”

Os nativos de Madang eram os mais sofisticados e criativos em suas
especulações, pois eles tinham acumulado uma longa tradição de ‘pensamento
cargoísta’. Assim estavam preparados para novas interpretações.
Nesse momento então, os colonialistas e os missionários eram
‘suspeitos’. A ‘segunda fase da Crença na Carga’ havia sido esquecida, mas retida
por poucos idosos conservadores. Assim, pelo fato de o seguimento ao cristianismo
não ter demonstrado dar fruto algum, aqueles idosos começaram a ser ouvidos com
mais seriedade. Novamente revisitavam o mito de Kilibob e Manub, realçando o
possível retorno dos heróis; que aconteceria depois de um terremoto e uma grande
guerra. Estamos por volta de 1935 – 1936, e nesse momento começaram a girar
comentários sobre a possível eclosão de uma nova guerra na Europa. Esses
comentários validaram e enalteceram a crença no retorno do ancestral mítico. Mas
agora o retorno havia ganhado realces sincréticos.616
Desse modo, a ‘quarta fase da Crença na Carga’ era de uma mistura
entre a ‘segunda fase’ e elementos do cristianismo. Três grandes ‘Cultos a Carga’
surgiram. Neles foi mantida a inversão dos papeis de Kilibob e Manub; inversão já
614
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ocorrida anteriormente, na segunda fase. São eles: O ‘Culto Letub’, que havia
iniciado vários anos antes da invasão japonesa ( e foi baseado na segunda versão
do mito, com o sincretismo manifesto no Deus-Dodo (ou Deus-Kilibob) e JesusManub). O ‘Culto de Tagarab’, que iniciou pouco antes da invasão japonesa. E, a
‘Rebelião de Bagasin’, que aconteceu em 1944. Todos com Kilibob (Dodo) como
principal divindade.617
FIGURA 12: MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DA TERCEIRA E QUARTA FASES DO SURGIMENTO DA ‘CRENÇA
618
NA CARGA’ POR VOLTA DE 1945
Fronteiras da área referida no text: Sul do Distrito de Madang
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
4ª. Fase da ‘Crença na Carga’ (Cultos: Letub, Tagarab, e
Rebelião de Bagasin)
__ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _
O resto da área corresponde à 3ª. Fase da ‘Crença na Carga’

+ Missão Luterana
0+ Missão Católica Apostólica Romana

Fonte: PETER LAWRENCE

2.5.

A quinta fase da ‘Crença na Carga’, 1948 – 1950

Essa fase está vinculada ao famoso líder Matias Yaliman. Aqui vamos
nos deter apenas a passagens centrais que sustentem nossa descrição.
Utilizaremos além de Lawrence, também o texto de Pech Rufus, já referenciado.
Yali passou pelo ritual de iniciação de sua tribo (kabu), trabalhou num
hotel de 1928 a 1931 e serviu como tutul na vila de Sor, onde nasceu. Em 1937,
617
618
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depois da morte de sua esposa, trabalhou como policial no Distrito de Morobe e
depois em Madang. O tempo em que esteve em Madang coincide com as
expressivas manifestações de dois ‘Cultos a Carga’ o ‘Letub’ e o ‘Kukuaik’, influentes
na área. No período da 2ª. Grande Guerra, ele trabalhou na tropa dos ‘Atiradores
Voluntários da Nova Guiné’. Entrou para o exército australiano e esteve na Austrália
para treinamento e lá teve uma experiência nova de contato com a cultura europeia.
Depois de um período junto aos combatentes na Guerra foi mandado para Brisbane
para ajudar no treinamento de recrutas para sua unidade na Nova Guiné. Voltou
com o título de sargento-mor.619
Em uma missão de guerra na Nova Guiné, ele e seus soldados caíram
numa emboscada dos Japoneses e por três meses batalharam pelas matas até
atingirem Aitapé e se juntarem com as forças aliadas. A base para o mito Yali emana
dessas experiências. Em virtude do período das exigentes batalhas pela selva
precisou de socorro médico e passou seis meses num hospital em Brisbane (1944 1945). Retornando, concluiu seu serviço nas forças policiais da Nova Guiné (em
novembro de 1945).620
Mesmo tendo esse contato mais próximo com os europeus o
entendimento de Yali sobre a cultura europeia, segundo Lawrence, foi muito
superficial. Continuou analfabeto, não falava Inglês e nunca fora introduzido no
cristianismo. Embora quisesse ‘assimilar’ a cultura europeia, sempre interpretou seu
contato em termos da cultura tradicional.621
Nesse ponto gostaríamos de intervir levantando a seguinte questão:
Haveria outro modo de Yali interpretar a cultura europeia senão baseado na sua
própria? O nosso resgate do texto de Lawrence até aqui, agregado de nossas
interpretações deixa clara nossa posição, isto é, de que nos contatos interculturais
os atores envolvidos releem a cultura do ‘outro’ em termos da sua própria.
Homens como Yali (imersos na teia da mentalidade mítico-tradicional)
foram recrutados para trabalhos na Administração Australiana por dois motivos:
devido à pobre oferta educacional no pré-guerra; e para corresponder ao programa
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de envolvimento dos papuas nas áreas da administração da colônia (isso era uma
das exigências feitas à Austrália, pela ONU). 622
Quando retornou à sua vila (Sor), depois de ter terminado seus
trabalhos na polícia, Yali foi convidado pela A.N.G.A.U623, em meados de 1945, para
liderar sua vila (Sor) e área próxima, muitos papuas dessa localidade foram
colaboradores dos japoneses. Logo quando começou a atuar uma multidão se
reuniu para ouvir sua história onde ele descrevia seu curriculum vitae. Nesse
discurso ele anunciou que depois da guerra haveria de vir um novo tempo de
partilha entre ‘brancos’ e ‘marrons’ [sic] e a Nova Guiné alcançaria o nível de vida
como o da Austrália. Depois disso, foi convidado a discursar sobre seus tempos na
Austrália para grupos de ‘mentalidade cargoísta’ em Bogadjim e Madang. Ao contar
que havia visto como as comidas enlatadas eram fabricadas, seus ouvintes
interpretaram que ele havia estado em Sydney, com Jesus-Manub ou God-Kilibob.
Isso, haja vista, para os cargoístas, sua divindade mítica era a responsável pela
fabricação das mercadorias. Como resultado dessa associação, imediatamente
esses grupos identificaram Yali como o novo ‘Rei-Negro’; o novo ‘detentor do
segredo da carga’ – o novo líder e profeta da ‘carga’. Por causa disso ele encontrava
ótima receptividade entre seu povo. Logo, a administração o via como o embaixador
ideal para a intermediação relacional entre os ‘brancos’ e os ‘papuas’.624
Havia certa resistência em algumas vilas à Administração Australiana.
Essa resistência vinha de pessoas que eram simpáticas e que tiveram boas relações
com os nipônicos durante a ocupação japonesa. Por isso Yali era usado como
pacificador entre o Governo Provisório da Austrália e os nativos.
Yali liderava sua área influenciado pela sua experiência no exército:
Organizava e mantinha pessoas trabalhando ‘em fileiras’, na manutenção das
estradas e limpeza dos arredores. A Administração em Madang o convidou para
uma viagem a Karkar, onde tentaria influenciar muitos papuas saudosos dos
japoneses a se alinharem ao governo. Seu slogan era sempre propagar que Papua
e Nova Guiné um dia seria como a Austrália. Logo Yali tornou-se admirado na
região. Em 1947, ele viajou pela costa norte, chegando até Bogia. Aí muitos também
eram pró-japoneses e havia um ‘Culto a Carga’, o ‘Mambul’, em atividade. Estavam
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com Yali um grupo de ex-catequistas e ex-professores luteranos, todos dissidentes
desta denominação. Esse grupo enaltecia Yali fortalecendo seu discurso com
elementos ‘cargoístas’. Ao se dar conta disso e, insatisfeito, pois sabia que seria
prejudicado com as conexões feitas por aqueles, Yali começou a pregar o retorno
para os costumes tradicionais. Começou a incentivar a retomada da realização das
cerimônias e dos rituais de iniciação tradicionais.625 Yali temia a perseguição da
Administração, que era forte em relação aos ‘Movimentos da Carga’.
Em 1947, o governo organizou uma reunião em Porto Moresby, para
definir planos de desenvolvimento. Yali e outros líderes da região de Madang foram
convidados. Durante esse encontro Yali relembrou as autoridades da Administração
sobre as promessas feitas para ele durante a guerra e exigia: ser incluído na lista
dos assalariados do governo; e receber investimentos para o desenvolvimento
material de sua área (Rai Cost). Mas, suas exigências foram negadas e assim o líder
sentiu-se traído e sua confiança nos ‘brancos’ se extinguiu.626
Quando retornou para Madang, Yali notificou-se de que em sua
ausência uma grande efervescência de ‘atividades cargoístas’ havia tomado as
áreas de Begesin, Ramu Valley, Sidor e Madang. Devido à sua frustração com os
‘brancos’ Yali foi finalmente convencido por líderes cargoístas de que o segredo para
a ‘carga’ havia sido descoberto. O caminho era fazer um caminho reverso aos
costumes tradicionais ensinados pelos ancestrais. Assim, ao retornar para Rai Cost,
em 1948, Yali introduziu e mais enfaticamente incentivou o ‘reavivamento da
tradição’. Ele, de certa forma, já havia iniciado esse processo anteriormente. Mas
agora, uma nova doutrina (com pretensões universais - elaborada por um excatequista, chamado Gurek), fundamentava essa iniciativa de Yali.627 ‘Fotografamos’
aqui, mais uma vez, esses atores culturais ‘negociando’ num ‘processo contínuo de
articulação de sentidos’ pela ‘ressignificação’ e ‘elaboração cultural’. 628
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629

Figura 12: MATIAS YALIMA PARTICIPA DA CERIMÔNIA DE KABU, YABALOL - 1956

Note: 1 Apropriação de Yali de elementos ocidentais (traje); 2 Entrelaçamento desses elementos com os
tradicionais.

Fonte: PETER LAWRENCE

A nova doutrina incluía todo o panteão de divindades tradicionais da
região de Madang, Kilibob era a divindade maior. Yali transformou-se no grande
chefe do conhecido ‘Movimento do Reavivamento’ e, apoiado neste, chegou a ser
um político influente no parlamento. Em Yali o segredo para chegada da ‘carga’ era
o retorno aos costumes e às cerimônias tradicionais. Seu ‘Movimento’ atingiu o
clímax na região norte da costa, entre 1948 – 1949. Ao tentar expandir a influência
política que o ‘Movimento’ lhe outorgara, Yali encontrou sua derrocada ao buscar
adeptos na área montanhosa da missão luterana (Finschhafen). Ali os missionários
e cristãos papuas o censurou e o denunciou por sérias ofensas morais. Foi
condenado em Madang a cinco anos de prisão, em 1950.630
Em 1955 Yali retornou para sua vila na Rai Cost. Durante os cinco
anos na prisão seu ‘‘Movimento’ fraquejou. A força policial mandou seus três
cofundadores de volta para suas respectivas vilas, no Distrito do Sepik Leste e a
cerimônia tradicional Kabu foi proibida. Esses fatos marcaram o fim das atividades
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LAWRENCE, Peter. Road...op. cit., p. 202
Cf. PECH, Rufus. Manub... op. cit., p. 93
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desse ‘Culto a Carga’; o mais organizado politicamente e o que mais se expandiu no
Sul de Madang. Durante o período de 1950 a 1961, surgiram ‘movimentos
cargoístas’ ocasionais e alguns desses ligados ao nome de Yali, o ‘Rei-Negro’, mas
coordenados por outros líderes locais.631
3. ESTUDO DE CASO: ‘TAGARAB’:
MITO, DOUTRINA E CULTO: SINCRETISMO

Esse culto (do qual fizemos referência no capítulo II) surgiu em 1942,
durante o período em que a A.N.G.A.U (Unidade Australiana Administrativa da Nova
Guiné) controlava o sul de Madang. E durante a ‘quarta fase da ‘Crença na Chegada
da Carga’. Era um culto quasi-cristão e seu líder era Tagarab, de Milguk e sua
incidência foi a região da missão luterana, na vila de Yabob.632 (veja figura 11)
Gostaríamos de apresentar aqui o processo sincrético existente na
reelaboração do mito de Manub e Kilibob e na doutrina do ‘Culto a Carga’ de
Tagarab. Estamos assumindo, portanto, que as interpretações de Tagarab são
resultado de um sincretismo religioso e cultural. Entendamos então o que para nós
significa sincretismo, ajudados primeiramente, pelos autores Tery Rey e Sergio
Ferretti.
Ferretti diz que o sincretismo se “relaciona com o hibridismo, com a
diversidade étnica, cultural e religiosa e com a mestiçagem”.633 Excluindo este
último, os demais temas relacionados pelo autor são temas presentes em todo
nosso trabalho, sempre relacionados ao surgimento dos ‘Cultos a Carga’. Assim,
temos razão em escolher o ‘sincretismo’ como parâmetro de leitura desses
‘movimentos’. Ferretti nos explica que, segundo Tery Rey o “sincretismo é uma
forma de hibridismo cultural que pode melhor ser entendido com a noção de habitus
religioso”.634 Rey considera o contexto onde o sincretismo emerge como
fundamental para sua compreensão. Assim diz ele:
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Cf. LAWRENCE, Peter. Road...op. cit., p. 98
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FERRETTI, Sergio F. “Multiculturalismo e Sincretismo”. In: MOREIRA, A S e OLIVEIRA, I D. O
futuro das religiões na sociedade global. Uma perspectiva multicultural. São Paulo: Paulinas/UCG,
2008. p. 8
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“Proponho considerar que o sincretismo religioso é em princípio um
processo teológico, epistemológico e integrativo que não pode ser explicado
em toda sua complexidade sem uma atenção particular ao lugar de onde
emerge. Considero que este lugar é precisamente o que Bourdieu denomina
de habitus religioso – ou a “matriz de percepção” – através da qual uma
pessoa filtra todas as suas experiências e todos os estímulos religiosos que
635
lhe chegam (...)’.”

Nesse

sentido,

consideramos

estarmos

bem

alicerçados,

pois

oferecemos previamente um contexto histórico-social do surgimento do ‘Culto de
Tagarab’ e em nossa análise continuaremos a situá-lo histórica e socialmente.
Da mesma forma que outros ‘Cultos a Carga’, este foi também
profundamente influenciado pelos acontecimentos históricos do momento, a
relembrar; a sucessão do poder administrativo e a eminente ocupação japonesa.
A organização hierárquica do culto era simples, composta do líder, do
segundo, terceiro e quarto comandantes. Seu líder havia convivido próximo aos
europeus quando trabalhou como policial em Rabaul. Esteve preso por estar
envolvido em movimentos antirregime, mas quando liberto foi reintegrado às forças
policiais em Wau.636
No final de 1941 ou bem no início de 1942, Tagarab esteve em Karkar
com a missão de prender os líderes do ‘Cargo Cult’ ‘Kukuaik’. Nessa ocasião ele
tomou contato com a profecia da segunda volta de Jesus, que aconteceria depois da
chegada dos espíritos dos mortos e da ‘carga’. Isso seria precedido de erupções
vulcânicas, um eclipse do sol e outros fenômenos. Entre os seus prisioneiros havia
um ajudante dos luteranos que previu num sonho, por um espírito, que os japoneses
iriam bombardear Madang. Não demorou muito e em janeiro de 1942 os nipônicos o
fizeram. Tagarab estava trabalhando em Madang quando isso ocorreu e ficou muito
impressionado com a realização da profecia. Com o bombardeamento muitos
policiais fugiram de Madang para suas respectivas vilas, inclusive Tagarab. Ele
iniciou seu ‘Culto a Carga’ não muito depois disso.637
Como percebemos, o líder desse culto dispunha de suficiente
conhecimento sobre o cargoísmo presente por toda parte. Ele ouvira comentários de
635
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que os europeus estavam retendo a parte da ‘carga’ dos nativos, enviada por seus
ancestrais. Sabia das profecias anunciadas em Karkar e estava ciente das ideias
provenientes da ‘terceira fase da Crença na Carga’ e do ‘Culto a Carga’ dos
Letub638. E, um fato importante, ele tinha direitos sobre o mito de Kilibob e Manub
relegados por seus laços de kinship em Milguk. Assim, provido de todas as
possibilidades, ele pode reelaborarar a especulação teológica recente - dos povos
Yabob; com quem seu próprio grupo matinha relações – e propagar-se entre os seus
como o ‘novo profeta’.639
3.1. O sincretismo na ‘reelaboração’ do mito ‘Manub e Kilibob’

No processo do sincretismo, elementos simbólicos são dinamizados
num jogo de ‘tradução’, ‘negociação’ de sentidos e ‘apropriação’640. Tagarab tinha o
sentido de sua cultura simbolizado no mito de Manub e Kilibob e o coloca nesse
‘jogo’ dialético com a cosmologia cristã. Ele ‘ressignifica’ o mito, como dizia Pompa,
numa “elaboração que se abre à incorporação da alteridade”641 e assim ‘redefine’
mais uma vez a identidade dos missionários e Europeus. No mito reformulado,
observamos o mesmo processo de organização de tipo mítica que Pompa verificou
entre os indígenas no Brasil (os kariri), ao absorverem elementos cristãos em sua
cosmologia. Também aqui no caso papua, “a presença do Deus cristão é fundada
pelo mito, junto com o mundo”642. Assim, o Deus Cristão não será para Tagarab e
seus seguidores apenas Deus, ou Anut (Dodo), mas, o Deus-Kilibob, fundado na
transcrição do mito.
Dessa forma, em sintonia com a definição de Josué Tomasini Castro,
ficará evidente o processo de sincretismo no mito e na doutrina de Tagarab. Pois
este autor diz que:
“ao pensar em sincretismo, pode-se pensar em: negociação, interação,
confronto, transmissão, mistura, adaptação, assimilação, sondagem,
transposição, identificação, simbiose, fusão, amálgama, alienação,
643
dinamismo, confluência, interação, etc.”
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Veremos o sincretismo em ação no mito revisionado de Tagarab.
Na doutrina de Tagarab o segredo escondido pelos europeus era a
verdadeira identidade de Kilibob como a divindade da ‘carga’. Em Milguk Kilibob
sempre tinha sido a divindade mais admirável e por isso deveria ser tratada como
Deus, aquele anunciado pelos europeus. Já Manub, por ser mau, foi identificado
como demônio. O líder do culto ensinava que enquanto trabalhava, em Madang,
uma luz bem forte lhe apareceu e ele desmaiou. Kilibob então apareceu e lhe
revelou o seguinte (o mito revisado):

“No inicio existia a Terra. Então, na mata perto de Milguk surgiu um homem
chamado Wain. Ele era o pai de Ankor, que era o pai de Anus. Anus casouse com uma mulher chamada Kikori e eles tiveram dois filhos, Kilibob e
Manub. Eles também viviam em Milguk. Wain, Ankor e Anus eram apenas
homens comuns; sem poderes sobrenaturais. Mas Kilibob e Manub eram
tibud, as duas grande divindades.
Manub era ‘mau’. Ele usava mágica do amor e cometia adutério. Também
matava pessoas por meio de magia e violência física. Ele era então, o
Demônio; que tinha inventado e ensinado as artes negras. Mas Kilibob era
‘bom’. Ele inventou a escultura de madeira, a construção de canoas, a
agricultura, a cerâmica, e todas as artes úteis. Ele delegou poder a vários
seres humanos para dominarem todas essas técnicas como semideuses.
Mas, ele tatuou a vagina da esposa de Manub e isso resultou numa amarga
discussão. Manub tentou matar Kilibob várias vezes e os dois irmãos
correram para o mato brigar. Por fim ele vieram para Sek, onde juntos
decidiram ir embora da área de Madang.
Manub fez uma canoa tradicional. Kilibob construiu um navio de aço com
644
motores, o Mengga . Ele o encheu de nativos, artefatos, plantas
comestíveis, e a ‘carga’ que ele tinha criado. E os dois irmãos colocaram-se
mar adentro. O vento e as ondas estavam muito fortes e a canoa de Manub
foi empurrada para direção do Sepik. Mas Kilibob ligou os motores do
Mengga e navegou para fora da tempestade. Enquanto saia de Sek ele
disparou uma grande arma de fogo e assim esculpiu o porto de Madang e
as ilhas Yam, e a passagem de Dallman. Ele levou o Mengga para Manus e
Karkar e depois para a Rai Cost, onde ele colocou um nativo, em cada uma
das vilas da costa. Em todos os casos, claro, os nativos estupidamente
preferiram os artefatos tradicionais aos da ‘carga’, e por isso ele a perdeu.
Depois disso Kilibob conduziu o Mengga para Sydney, onde ele o deixou
junto à praia. Ele foi para Jeruzalém (que parecia ser parte de Sydney), e se
escondeu lá. Enquanto isso, os homens brancos, que viviam até nesse
momento sem a ‘carga’ igual aos nativos da Nova Guiné, encontraram o
Mengga. Eles estavam ansiosos em encontrar o Mengga e outros navios
como ele e assim ficar com toda mercadoria que ele armazenava. Eles
procuraram Kilibob por toda parte, durante cem anos ou mais.
Kilibob agora decidira se tornar o Deus dos europeus. (Eles chamavam-no
Deus, mas os nativos tinham que chamá-lo Kilibob). A primeira coisa que
644
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Deus-Kilibob fez foi aparecer para Moisés dentro ou como um arbusto em
chamas e deu a ele os Dez Mandamentos. As pessoas não deveriam ter
comportamentos arrogantes, ou abusar dos outros, roubar, brigar, ou
cometer adultério. Elas deveriam viver juntas, sóbria e amigavelmente.
Moisés transmitiu essas instruções aos europeus, eles a obedeceram e
645
foram recompensados com os presentes da ‘carga’.”

3.1.2. O sincretismo na doutrina e culto de ‘Tagarab’

Segundo Lawrence, Jesus não era tão importante na doutrina de
Tagarab. Sendo o filho de Kilibob, Jesus tinha um lugar no céu e era o guardião dos
espíritos dos mortos. Mas, o responsável e fabricante da ‘carga’ era somente o
Deus-Kilibob. Os ancestrais a carregavam para o porto de Sydney. Satan-Manub era
o responsável por manter os nativos em regime de servidão na Nova Guiné, pois
eles haviam decepcionado o Deus-Kilibob, por recusarem a ‘carga’ por ele criada.
Como consequência os nativos viviam adulterando e brigando.646
Mas, segundo a doutrina de Tagarab, a atitude de Deus-Kilibob estava
mudando e por isso enviou os missionários para mudar o estilo de vida dos nativos.
Só então eles também receberiam ‘carga’. Mas os missionários falharam por não
falar para os papuas que Deus e Kilibob eram o mesmo. Ao invés disso, eles diziam
que Anut647 (Anus, para os Milguk); que era apenas um homem comum, era o
responsável pela ‘carga’. Tagarab descobriu, dessa forma, que as orações dos
papuas não atingiam o Deus-Kilibob. Tagarab pregava que o Deus-Kilibob, em
desforra, iria punir os europeus e tirar deles a ‘benção’. Ele iria deixar a Austrália e
retornar para Madang com os navios cheios de ‘carga’, incluindo os equipamentos
militares. Tagarab anunciava que esses equipamentos militares seriam trazidos
pelos espíritos dos mortos, na aparência dos japoneses.648
Os nipônicos trariam a ‘carga’ nos aviões e ajudariam os nativos a
expulsar os europeus, incluindo os missionários. Deus-Kilibob também iria mudar a
cor da pele dos papuas, transformando-os em ‘homens brancos’. Em seu estrado
645
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mato adentro, o líder reunia e instruía seus seguidores que para obter todos esses
benefícios, os papuas deveriam cumprir certas obrigações para com Kilibob e os
espíritos dos mortos: deveriam ouvir os ensinamentos de Tagarab; continuar
seguindo o ensinamento dos luteranos, principalmente os Dez Mandamentos; parar
com a feitiçaria; com as brigas e com o adultério. Deveriam continuar atendendo os
cultos luteranos, mas sabendo agora que rezavam ao Deus-Kilibob. Tinham que
construir depósitos para guardarem a ‘carga’ vindoura. Fazer oferta de alimentos
tradicionais aos mortos nos cemitérios e, também, confiar tudo o que possuíam ao
seu profeta-líder. Os que permanecessem fieis iriam no final receber a ‘carga’
prometida , garantia Tagarab, e os infiéis seriam mortos.649
Finalmente chegaram os tão esperados ‘irmãos’, em dezembro de
1942. No entanto, eles não realizaram as expectativas dos nativos, pois não
trouxeram os presentes esperados. Mas eles fizeram promessas que convenceram o
líder do ‘Culto a Carga’. Disseram que vinham trazer melhores condições de vida.
Que iriam tratar melhor os nativos que os ‘brancos’ europeus o faziam. Não
roubariam suas terras e os ajudariam mais materialmente. Ouvindo isso, muitos
papuas acolheram bem aos novos ‘irmãos’. Outros permaneceram fieis à
administração australiana e aos missionários. Prova disto é que, quando estes
últimos foram humilhados e deportados, em 1943, logo depois da ocupação, houve
protesto aberto de muitos papuas contra os novos invasores.650
De acordo com Lawrence, ocorreram poucas mudanças na doutrina do
‘Culto a Carga’ no período dos japoneses. O ritual manteve-se ‘sincrético’. Os
nipônicos permaneciam na região e as relações entre eles e os papuas eram
geralmente amigáveis. Mas, em 1944, os japoneses foram duramente pressionados
e logo sofreram pela falta de víveres. Demandavam alimento dos nativos e puniam
se não atendidos. Sem mais nada para comer, começaram a atirar e comer os
nativos. Tagarab estava com eles e protestou sobre o comportamento nipônico,
ameaçando não mais apoiá-los. Foi morto a tiros, abruptamente, depois de dizer que
realizaria rituais em favor dos americanos e australianos. Não demorou até
chegarem as tropas aliadas.651 Era o fim do ‘Culto a Carga’ Tagarab.
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4. INTERPRETAÇÃO DOS ‘CULTOS A CARGA’

Existem várias interpretações que procuraram esclarecer o fenômeno
dos ‘Cultos a Carga’. Nesse primeiro momento citaremos as que se divergem;
segundo seus pontos referenciais. Logo após, discorreremos sobre os pontos que
são mais consensuais entre os especialistas e são esses os que mais refletem o
conteúdo geral de nossa dissertação.
Steinbauer652, ao examinar mais de 400 contribuições, de mais de 150
autores, sugere cinco categorias de interpretações. São elas: 1) sociopolítica; 2)
ético-cristã; 3) histórico cultural; 4) econômico-relacional e 5) sinóptica.
A interpretação sociopolítica vê os ‘Cultos a Carga’ como mecanismos
de defesa diante do choque provocado pelo repentino contato das cultuas
tradicionais com a cultura ocidental. Os cultos seriam então, o resultado de
frustrações e stress e ao mesmo tempo um meio de afirmação cultural diante da
pretensa superioridade da cultura dos ‘brancos’.653
A análise ético-cristã percebe o fenômeno da espera pela ‘carga’ como
um profundo desejo pela ‘vida em plenitude’. Ele reflete a esperança pelas bênçãos
materiais e espirituais e nessa espera estaria subjacente a expectativa da
salvação.654
Para a interpretação histórico-cultural, a compreensão dos ‘Cultos a
Carga’ está ligada às crenças tradicionais, aos rituais e à mitologia. Essa abordagem
postula que em tempos de crises, os povos tendem a buscar respostas em sua
própria herança mitológica; “em sua própria cosmologia”655, como diria Cristina
Pompa.656
Os ‘Cultos a Carga’ são, para a análise econômico-relacional,
consequências da ausência de instituições políticas centralizadas e da falta de
conhecimentos científicos e tecnológicos. São reações à exploração e ao desejo de
autolibertação. Essa teoria afirma que os ‘Movimentos da Carga’ são ‘movimentos
pré-políticos’ que serão superados numa sociedade secular e racional.657
652
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E, a interpretação sinóptica, busca entender o fenômeno dos ‘Cultos’,
mencionando fatores fora das culturas melanésias e fatores dentro delas. Por
exemplo: o contato com a cultura ocidental e o pensamento mágico e a esperança
escatológica, respectivamente.658

4.1.

Os aspectos consonantes nas interpretações dos ‘Cultos a Carga’

As interpretações acima enfatizam as discrepâncias das interpretações.
Mas a quantidade de convergências que podem ser encontradas na maioria das
obras sobre o assunto é maior. Segundo Zocca, quase todos concordam que os
‘Cultos a Carga’ são resultado das rápidas mudanças socioculturais, próprias do
contexto colonial, da Papua Nova Guiné e da Melanésia no geral. Esse quadro teria
repercutido psicologicamente, isto é: as pessoas sentiam-se desenraizadas,
inseguras, confusas, invejavam a riqueza dos ‘brancos’, sentiam-se anônimas nas
pequenas cidades, frustradas e em busca de novos caminhos.659 Os ‘Movimentos da
Carga’ seriam um desses caminhos, e se formava em conformidade com as
tradições. Foi nesse sentido a conclusão de Patrick Guesch ao estudar o ‘Culto
Mount Hurun’. Ele afirma que este era “um tecido vido da religião tradicional da vila,
uma resposta formada pela tradição em face de um novo jogo de circunstâncias.”660
Há também concordância entre os autores de que fatores culturais
próprios da Melanésia ajudam na compreensão dos ‘Cultos a Carga’:
Um deles, para Fungmann661, é o conceito melanésio de salvação; que
é essencialmente pragmático. Os melanésios esperam prosperidade material,
saúde, abundância, paz, segurança, etc, neste mundo, na terra. E, a busca por uma
vida boa e satisfatória deve se realizar na vida entre os vivos. Na cosmovisão
melanésia a salvação é a harmonia entre os vivos e os mortos, no espaço onde
vivem. O componente comunitário é intrínseco à ideia de salvação e somente dentro
deste contexto ela pode ser experimentada. Nos ‘Cultos a Carga’, a ‘carga’,
introduzida pelos ‘brancos’, tornou-se parte desse conceito tradicional de salvação.
658
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Outro elemento consensualmente importante no entendimento do
fenômeno cargoísta é o papel dos ancestrais e dos heróis culturais, em prover a
salvação/harmonia. Como temos visto, é dos heróis culturais e dos espíritos dos
mortos que os melanésios acreditam emanar sua ‘boa fortuna’. Esta crença
justificava a identificação dos ‘brancos’ aos ancestrais, aos espíritos, ou aos heróis
culturais. Esta concepção também fundamentava a crença de que os bens
(materiais ou não) eram criados em lugares distantes onde os espíritos dos mortos
viviam.
Os ‘Cultos a Carga’ também teriam surgido da expectativa de salvação
contida na apropriada realização dos rituais ou no comportamento correto conforme
a tradição. Essa ‘mentalidade mágica’ tem sido denominada ‘pensamento cargoísta’,
que, segundo Gesch, é mais disseminado que os próprios cultos.662 (Veja relato no
apêndic pgina)663 Muitos melanésios acreditam firmemente na possibilidade de
produzirem efeitos ou controlarem eventos através de encantos, feitiços ou rituais,
que seriam o caminho ou a ‘chave’ de acesso ao que é desejado.
Na cosmovisão melanésia, conforme vimos no capítulo I, existem os
rituais secretos. Os líderes ou os ‘magos’ que os guardavam como a ‘chave’ para a
‘carga’ tradicional, usavam mantê-los em segredo e só os revelavam em ocasiões
especiais; como nos rituais de iniciação. Outros eram revelados somente a certas
pessoas e havia aqueles que nunca eram revelados. Esse aspecto do ‘mundo
melanésio’, teria levado os nativos a pensarem que os ‘brancos’ supostamente
possuíam a ‘chave’ para a ‘carga moderna’ e não a queriam revelar aos seus ‘irmãos
negros’. Nisto estava a importância dos líderes nos ‘Movimentos da Carga’. Seus
seguidores acreditavam que eles possuíam esse conhecimento ritualístico que os
ligaria aos ancestrais, e por estes, à ‘carga’. Os lideres revelavam esses segredos
aos seus seguidores aumentando neles a expectativa e fazendo dos ‘Cultos a
Carga’, na visão de Gesch, uma “iniciação aos tempos modernos”.664
Assim, no nosso entender, os Cultos a Carga eram um ímpeto pela
igualdade entre os ‘brancos’ e os melanésios, pela harmonia, principalmente no
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GESCH, Patrick F. Intiative and Initiation. ... op. cit., p. 72
No apêndice ofereço um relato de uma experiência minha (no norte de Papua Nova Guiné, na Vila
de Manjamai), referente à presença ativa do ‘pensamento cargoísta’ naquela vila. Trata-se de um
jovem, meu amigo, que muito insistentemente queria que eu o revelasse a fórmula de como fazer o
motor a gasolina, que usávamos na nossa canoa.
664
GESCH, Patrick F. Intiative and Initiation. ... op. cit., p.8
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tocante à cultura material. Entre os melanésios a redistribuição dos bens é muito
apreciada, pois favorecia a todos desfrutá-los. Os que doavam mais alcançavam
grande prestígio. Havia nas cerimônias uma competição bastante rivalizada acerca
de quem ou qual grupo era capaz de doar mais. Mauss chama essas cerimônias de
Potlatch. O Potlatch propunha tradicionalmente ‘nivelar’ os grupos ao apostar na
capacidade de retribuição entre eles. A retribuição dos bens partilhados era
obrigatória. Mas os ‘brancos não partilhavam de acordo com o esperado. Isso nos
leva a entender que os ‘Movimentos da Carga’ constituem-se também como protesto
a essa constatação.
Segundo Nancy Sullivan, G. W. Trompf e a maioria dos antropólogos
explicam os ‘Cultos a Carga’ fundamentalmente com base no que ela chama de
‘ética da reciprocidade’.665

4.2.

Os ‘Cultos a Carga’ nos dias de ‘hoje’

Diante de todo exposto acima, uma pergunta emerge em nossa mente:
O que aconteceu com os ‘Cultos a Carga’? Existem manifestações cargoístas ainda
hoje? Quem nos ajuda a responder sobre isso é G. W. Trompf e Franco Zocca.
Depois da constante repressão do governo, a todos os cultos
organizados (e no texto citamos aquela protagonizada por Tagarab ao ‘Culto
kukuaik’, quando ele ainda era policial e aquela ao ‘Movimento de Reavivamento’, de
Yali), houve um esfriamento nos ânimos.666
Os ‘Cultos a Carga’ clássicos diminuíram e o apelo à ‘chegada da
carga’ parece ter perdido o vigor. Mas, Segundo Trompf, o chamado ‘pensamento
cargoísta’ subsiste e seu potencial em gerar os ‘Cultos a Carga’ tem sido absorvido
dentro das organizações denominadas ‘Igrejas Independentes’. Este autor cita
dezoito destas atuantes em Papua Nova Guiné e em outros países da Melanésia. 667
Gesch também afirmava a existência desse ‘pensamento cargoísta’ no norte de
Papua Nova Guiné.668 O relato que disponho no apêndice e que me aconteceu

665

SULLIVAN, Nancy. “Cargo and Condescension.” Disponível em:
<http://evols.library.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10524/1544/articlecargoandcondescension.pdf?sequence=1%3E.>. Acesso em: nov. 2011. p.3
666
Cf. ZOCCA, Franco. “Millenarianism in Melanesia.”... Op. cit., p. 10
667
Cf. TROMPF, G. W. Melanesian Religion... op. cit., p. 212-240
668
Cf. GESCH, Patrick F. Intiative and Initiation. ... op. cit., p. 72
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também no norte deste país (não tão longe da área de pesquisa de Guesch,
Yangoru – Província do Sepik Leste), mostra também que o ‘pensamento cargoísta’
está presente nessa área.
Francco Zocca669 diz que as ‘ideias cargoístas’ ou ‘pensamento
cargoísta’ se fundiram com as denominações cristãs de caráter milenarista. Estas
são citadas por Trompf como originadas das agitações de movimentos de
‘renovação’ e ‘petencostais’ cristãos. Mas, segundo este autor, em quase todos
estes movimentos e tendências sociais, mesmo se o ‘pensamento cargoísta’ ou
‘motivos cargoístas’ são detectados em seu meio, a expectativa pela chegada de
‘cargas’ não é a primeira preocupação deles. Dessa forma, o termo ‘cargo cultismo’
raramente justifica seus objetivos e suas características manifestas.670
Em conclusão, se posso atualizar um pouco essas fontes, que são de
1994 (Trompf) e 1997 (Zocca), diria que as ‘ideias cargoístas’ estão presentes, e
‘Cultos a Carga’ ainda surgem esporadicamente; pelo menos em Papua Nova
Guiné, onde eu estive de 2007-2008. Durante essa minha estadia no país tive várias
experiências com os papuas que me comprovaram isso, um exemplo sobre o
‘pensamento cargoísta, já referido, está disposto no apêndice.
Quanto ao surgimento esporádico de ‘Cultos a Carga’ nos dias de hoje,
posso afirmar que no período em que permaneci no país, tomei contato algumas
vezes, através dos jornais nacionais impressos, com reportagens sobre prisões de
líderes cargoístas. Comprovo meu depoimento e argumento, com a reportagem do
jornal australiano ‘The Sydney Morning Herald’, de 8 de outubro de 2010. Nele foi
publicada uma reportagem que se refere a um líder cargoísta chamado de ‘Black
Jesus’ (Jesus Negro), preso em 2007 e condenado em 2010 por estupro das
seguidoras de seu ‘Culto a Carga’.671 Abaixo cito dois pequenos trechos desta:
“‘Jesus Negro’, o infame líder de um culto em Papua Nova Guiné, foi
considerado culpado por estuprar moças que pertenciam à sua seita. (...)
Tari tinha milhares de seguidores nas vilas, incluindo um núcleo de
guerreiros para protegê-lo no que é comumente referido em Papua Nova
672
Guiné como ‘Culto a Carga’.(...)”
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Cf. ZOCCA, Franco. “Millenarianism in Melanésia.”... Op. cit., p.10
Cf. TROMPF, G. W. Melanesian Religion... op. cit., p. 112-113
671
Cf. GRIDNEFF, Ilya. “Papua New Guinea's infamous "Black Jesus" cult leader has been found
guilty of raping young "flower girls" who belonged to his sect.” The Sydney Morning Herald. Sydney,
8 out. 2010. Disponível em: <http://news.smh.com.au/breaking-news-world/pngs-black-jesus-guilty-ofrape-20101008-16avj.html>. Acesso em: jan. 2011.
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Idem. (Tradução Nossa)
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5.

CONSIDERAÇÕES
Estudamos o fenômeno dos ‘Cultos a Carga’ nessa dissertação

enfatizando

principalmente

seu

surgimento

na

história

da

Melanésia

e

particularmente na história da Papua Nova Guiné. Neste último capítulo buscamos
descrever nosso objeto em maiores detalhes. Assim nosso objetivo foi mostrar que é
impossível compreender essa expressão ‘religiosa’ sem nos remetermos a fundo no
contexto em que ela surgiu. Neste IV capítulo entendemos ter deixado isso claro.
Explicamos que os ‘Cultos a Carga’ eram muito diversificados, mas
possuíam muitas características em comum, as principais são: ‘a expectativa da
chegada da ‘carga moderna’ (bens materiais; mercadorias industrializadas, mas
também bens espirituais); e ‘o segredo que os nativos deveriam descobrir para
alcançá-la’. Este último estaria sendo omitido pelos ‘brancos’ que supostamente dele
se utilizavam para possuir tantos bens admiráveis.
Falávamos que muitos cultos são identificados como ‘movimentos
milenaristas’, mas que essa categoria traz em si problemas para uma adequada
abordagem, por sua generalidade. Mas achamos importante expor a opinião de
muitos que veem os ‘Cultos a Carga’ como expressões da espera de um ‘mundo
novo’. Essa abordagem, em especial, acentua os ‘Cultos a Carga’ como reações dos
melanésios à uma condição social desfavorável e injusta.
Também tivemos a curiosidade de entender como, historicamente
esses movimentos surgiram. Assim nos encarregamos de discorrer sobre seu
surgimento numa área delimitada e ao mesmo tempo ensaiamos uma análise sobre
o que simbolicamente estava em jogo e subjacente no rol das configurações dessas
‘Crenças na chegada da Carga’. Nisso, vimos que havia uma dinâmica de
‘negociação’ de símbolos culturais, na tentativa de possíveis sínteses sincréticas.
Em seguida, fazendo um estudo de caso, do ‘Culto Tagarab’ vimos que
a definição de alteridades perpassava o processo de sincretismo que o líder do culto
se enveredou a arriscar. Mas o resultado sincrético era de longe não consensual.
Apenas seus seguidores abstraíam de, alguma forma, o projeto a os conduzir ‘pela
estrada que os levaria à ‘carga’.
Nas interpretações dos especialistas sobre o fenômeno, percebemos
dissonâncias e consonâncias. As primeiras acentuam os pontos que se divergem na
217

opção dos autores em privilegiar certos aspectos: políticos, sociais, culturais,
religiosos e econômicos. As últimas expõem os métodos e conclusões comuns aos
especialistas na busca de uma compreensão mais unívoca. O Caminho mais
frutuoso tem sido dar a devida consideração ao viés da história, da cultura e da
cosmologia melanésias. Desse modo, os aspectos tradicionais do mito, rito, a lógica
das relações pela retribuição entre vivos e os espíritos e heróis culturais, unidos ao
estudo das condições históricas do contexto colonial do ‘encontro’ e ‘embate’ com a
cultura ocidental, podem ser mais produtivos no entendimento dos ‘Movimentos
Cargoístas’.
De forma rápida, aludimos sobre as manifestações do ‘pensamento
cargoísta’ e dos ‘Cultos a Carga’ nos dias de hoje. Mostramos que devido a
perseguição policial os cultos deixaram de ser tão abrangentes como já foram, mas
ainda emergem esporadicamente. Motivações cargoístas podem ser identificadas
também, nas chamadas ‘Igrejas Independentes’ e nos novos movimentos cristãos
‘carismáticos’, ‘pentecostais’ e ‘milenaristas’, que são formados

até mesmo nas

igrejas cristãs tradicionais.
Por último, queremos concluir que as motivações para os ‘Cultos a
Carga’ brotam da própria cultura melanésia, de sua cosmologia. E que concordamos
com Zocca, quando ele diz que essa “cosmovisão tradicional mágico-religiosa”, faz
com que quase todos os povos da Melanésia, principalmente os que vivem nas
áreas costais de suas ilhas, cargoístas em potencial.673
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Cf. ZOCCA, Franco. “Millenarianism in Melanésia.”... Op. cit., p.10
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CONCLUSÃO

Chega então o momento de concluir este trabalho. Pesquisar sobre o
surgimento dos ‘Cultos a Carga’ foi um grande desafio, um caminho árduo. Mas é
‘delicioso’ sentir que fui capaz de concluí-lo. Sei que nem tudo resultou satisfatória e
perfeitamente nesta redação. Sei também que a discussão sobre o tema não
termina aqui. É apenas sua introdução. Juntando tudo o que não deu certo, fica o
que deu, o melhor do processo: o conhecimento construído, e mesmo que bastante
modesto, pronto para ser partilhado.
Partilhar... Esta é uma grande palavra neste momento, quando muitos
elementos se juntam para que, de alguma forma, possam significar com mais
clareza. E é nisso que está o movimento desta pesquisa: de perceber a circulação
de ‘trocas’, de experiências vividas e acumuladas, de construções culturais. É dentro
desse ‘universo’ de compartilhamentos que consigo enxergar as sociedades
tradicionais melanésias e papuas, em contato com os europeus e missionários
durante o período colonial. Os observo num mundo intercultural de construções
constantes de novos sentidos, de novos caminhos, de novas realidades culturais.
Seguramente que, depois de todo o debate desta dissertação, não sou
ingênuo nem demasiado romântico, para afirmar somente assim, como se o
processo que se sucede ao contato intercultural, tenha sido fácil. Não foi. Os papuas
e melanésios perderam em termos de cultura, por ter que abandonar costumes
tradicionais. E a relação também não era balanceada. É possível afirmar que
avaliando as forças e as circunstâncias em que o ‘encontro’ se deu, concordamos
rapidamente que os papuas e melanésios encontravam-se em posição de
desvantagem. Os europeus tinham armas de fogo, e não só isso, tinham a
‘interpretação mitológica’ melanésia e papua que os favoreceram; ao identificá-los
como espíritos da natureza ou como seus antepassados.
O contato foi extremamente dramático e violento e instaurou nas
comunidades tradicionais uma grande ruptura cultural. E isto é perceptível no
desenrolar de toda nossa reflexão. Como percebemos na parte sobre o surgimento
das ‘Crenças na chegada da carga’, ou no estudo do ‘Cult a Carga’ Tagarab; a todo
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o momento havia uma atitude de ‘releitura’, de ‘reelaboração’ do que estava
acontecendo.
As sociedades melanésias eram de organização simples, para as
classificações antropológicas ocidentais. E é assim mesmo quando se opta por
atalhos e leituras precipitadas. O século XX revelou muito sobre a suposta
simplicidade das culturas tradicionais. Podem até ser simples sob certos aspectos, o
tecnológico por exemplo. Mas em se tratando de seu campo ‘religioso’, de sua
‘cosmovisão’, elas são sociedades complexas. E isso é demonstrado em inúmeros
trabalhos etnográficos e na ampla literatura sobre as sociedades tradicionais.
Mas a atitude ocidental em contato com ‘outros’ povos tradicionais
sempre tendeu a simplificar sua concepção do ‘outro’. Baseados nesta constatação
alguns antropólogos contemporâneos tentam ‘desempacotar’ certos conceitos
reducionistas da alteridade do ‘outro’. O caminho só começou. Quando nos abrimos
para entender o ‘outro’, despidos de tantas ‘formulas pré-fabricadas’, iniciamos o
processo para a melhor apreensão de sua ‘alteridade’. A compreensão clara é a
atitude mais exigente. Mais fácil é formatar ‘os mundos’, nas medidas do nosso
próprio. Essa atitude era muito presente no contexto colonial. Mas não somente os
europeus faziam isso. Os papuas e melanésios também, e às vezes tão cruelmente,
pelo menos em tese, quanto os colonialistas. Constatamos isso ao olhar a história, o
sangue jorrou dos dois lados, ainda que desproporcionalmente.
Não estou aqui encarnando o ‘papel do justo juiz’, absolver ou
condenar são atitudes que estão além de nossos objetivos. Mas nosso trabalho nos
permite sim, afirmar a vitalidade dos que são frequentemente analisados como os
perdedores, os fracos.
Os objetivos de nossa pesquisa são contemplados em nossa
exposição quando podemos afirmar, pelo nosso texto, que existe nesse contato
intercultural entre melanésios e papuas conflitos, mas também encontros. Apesar da
leitura ‘binária’ frequentemente feita, de que existem dominadores e dominados nos
relacionamentos interculturais, aqui evidenciamos que, o que existe é um processo
de ‘negociação’, sem submissão passiva. Portanto, ainda que os colonizadores ou
as missões tenham chegado com projetos niveladores, a história e os dados
demonstram que essa nivelação, em termos de contatos interculturais, não é uma
premissa verdadeira.
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Certamente que nas sociedades melanésias tradicionais o impacto
visível, produzido pelo encontro com a cultura ocidental foi grande, mudou e ainda
hoje essas ‘transformações’ continuam se operando. Apesar de dramático, o
processo de ‘tradução’, ‘reelaboração’ e ‘apropriação’ flui incessante. Não há
assimilação de elementos ou conceitos culturais pura e simplesmente. Vemos isso
tanto no contexto colonial das administrações no norte da Nova Guiné, quanto nas
práticas da ação missionária neste inserida.
Conforme mostramos, a ‘religião’ o conceito de propriedade, o sistema
econômico, as relações no kinship, as formas de trocas simbólicas, enfim todas
essas categorias que dinamizam na prática a cosmovisão melanésia são alteradas,
num procedimento de ‘descontinuidade/continuidade’. Todas elas, ao serem tocadas
pela nova cosmovisão (ocidental e cristã) experimentam rupturas, conflitos e
permutas de sentidos culturais. E quando digo ‘permuta’, estou afirmando que não
só os melanésios e papuas se transformam culturalmente. Também os agentes
colonizadores e missionários. Isso porque, a intercomunicação cultural se realiza
pela ‘negociação’ de ‘signos’ a serem ‘compartilhados’ para que o sentido seja
‘compreendido por ambos’ os lados. Nesse ‘balanço’ arestas se formam e devem ser
resolvidas. A comunicação deve se ‘reorganizar’, se ‘re-adapitar’, e ao fazê-lo os
dialogantes transformam seus conceitos e atitudes. Os ocidentais não permanecem
intocáveis, mas também mudam nessas relações.
Nosso estudo do surgimento dos ‘Cultos a Carga’ expressa esse
‘universo’ cultural em conflito e ‘hibridação’. As ‘alteridades’ dos nativos seguidores
do culto e dos ‘estrangeiros’ mostram-se ‘reelaboradas’ e em ‘reelaboração’. Com
suas ‘apropriações’ realizadas depois de um laborioso exercício de ‘significar’ o
contexto intercultural, esboçam facetas emanadas do contexto ‘sincrético’ doutrinal
do movimento.
A resistência também está presente e faz parte dessa dialética
cultural. Nem sempre as ‘trocas’ culturais parecem justas. Por isso se ‘negocia’, e às
vezes resiste-se pagar tão alto. Para os seguidores não era justo, por exemplo, ver
os europeus e missionários possuírem tantas coisas e não as partilhar. Na
cosmovisão melanésia e papua e segundo sua ‘lógica da reciprocidade, deveria
haver um equilíbrio onde todos, de uma ou de outra forma, se faziam iguais em
direito. A cerimônia de distribuição de alimentos, o Potlatch, era um acontecimento
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corriqueiro e a expressão prática do igualitário usufruto de bens nas sociedades
melanésias. Não era fácil para os papuas conceberem um líder (e os europeus e
missionários se colocavam como tal, por ‘uma condição natural’), que não
partilhasse ‘tudo’ o que tinha com os demais. Apenas para relembrar, na cosmovisão
papua, não partilhar, não oferecer ‘dons’, era contra a tradição e, por conseguinte,
uma ofensa aos espíritos da natureza e aos antepassados. Isso trazia grandes
infortúnios para o individuo e para o grupo. Nesse pensamento, os europeus todos
eram um sinal de desordem. Segundo a compreensão dos seguidores cargoístas
dos cultos da região do sul de Madang, norte na Nova Guiné, os missionários e os
outros europeus só podiam estar mesmo enganando tanto aos antepassados quanto
ao Deus-sincretizado. Nesse sentido, descobrir o ‘segredo da carga’, era a
esperança de harmonização social.
Com essa reflexão, que encontra seus fundamentos na pesquisa
apresentada, se confirma nossa hipótese levantada: de que os ‘Cultos a Carga’
desenvolvidos no contexto colonial são expressões dos conflitos do contexto
intercultural. São movimentos que buscam a definição das ‘alteridades’ em interrelação e são também formas de protesto contra a desarmonia social estabelecida
pela presença dos europeus (incluindo os missionários).
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APÊNDICE

A canoa a motor e a lógica do ‘pensamento cargoísta’

Seguíamos nossa atividade missionária pelas matas da região do Rio
Karawari, um afluente do alto Rio Sepik. Essas atividades compreendiam longas
caminhadas, num comboio de por volta de 10 pessoas mata adentro desde as
margens do primeiro rio citado até alcançarmos as vilas sob nossos cuidados
espirituais. Depois de algumas visitas gozando de calorosas boas vindas e
hospitalidade dos aldeões eu já me tornara conhecido e já havia feito vários amigos.
Nesta narrativa trago a experiência vivida com um desses meus amigos numa de
nossas caminhadas pela mata até uma das vilas, chamada Manjamai.
Meu amigo J. era um jovem de aproximadamente 28 anos, com quem
eu já travara longas conversas onde ele partilhava um pouco sobre o que ele
conhecia dos mitos e cultura de sua tribo. Durante nossas conversas ele também se
mostrava curioso em saber sobre o país de onde eu tinha vindo. Assim
compartilhávamos nossas histórias horas a fio, seja caminhando seja durante minha
estadia na aldeia. A história que nos interessa aqui e a que me intrigou bastante se
relaciona ao motor que utilizamos em nossa canoa. Uma tecnologia que já há anos
os povos do Karawari estavam em contato e não raras vezes viam circular em seus
riachos.
Enquanto caminhávamos, num certo momento J. quis que eu
explicasse como eram feitos os motores para as canoas. De imediato eu disse que
não conhecia bem sobre o assunto, mas tentei. Comecei falando sobre o processo
de produção das peças, a montagem, e a complexidade do funcionamento (tudo de
forma bastante superficial, uma vez que eu não sou versado na matéria). Depois de
um tempo conversando ele me surpreendeu ao pedir que eu o ensinasse a montar
um dos tais motores. Fiquei atônito. Algumas das mais altas tecnologias
(industrializadas) acessíveis naquelas áreas eram anzóis e facões. Naquele
momento (fazia dois meses que eu estava em Papua Nova Guiné e um que eu
estava na região em questão), eu comecei a ‘cair na real’ e perceber que algo não
funcionava bem em nossa comunicação.
Eu não sabia o que pensar (...) se julgava J. como um ‘retardado’ ou se
me enfurecia por ter perdido tanto tempo explicando e ter a sensação de que ele não
havia ‘ouvido’. E ele me deixou mais confuso quando, ao responder que era
impossível produzir algo do tipo ali, no meio da selva, insistiu que eu escrevesse
num papel os passos de como montar tal motor que seu povo com certeza iria
conseguir produzi-lo. Foi então que rapidamente tomei consciência do grande hiato
cultural entre nós, intransponível na atual condição.
A partir daquela experiência, eu tentava resgatar na memória o que eu
havia aprendido durante os meus cursos de Filosofia e início de Teologia, nas aulas
de Antropologia (culturas tradicionais, pensamento mágico, etc.). Aos poucos fui
entendendo a mentalidade do povo com quem eu me disponibilizara a conhecer e de
quem eu queria aprender o que eu pudesse.
Meu amigo por fim deixou de insistir que eu escrevesse a ‘receita’ ou
‘fórmula’ do motor para ele. Mas ele não se aquietou por convencer-se da
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dificuldade ou impossibilidade da produção e sim por acreditar que eu não ‘revelaria
o segredo’ (o processo mágico para fazer surgir tal maravilha técnica), tão
facilmente. Naturalmente tudo ficou claro para mim somente depois de um tempo
mergulhado nessa realidade papua.
Meu amigo J. e outras pessoas ajudaram-me bastante ensinando-me
o que podiam de sua cultura. Estudando a mentalidade cargoísta minhas
lembranças me remeteram ao fato aqui descrito, possibilitando-me a entender
melhor esse povo e principalmente a me acertar de que o pensamento mágico
alimenta sublinharmente os fundamentos mitológicos atualmente na mentalidade
desse povo. Ao final de minha estadia com eles, na minha última visita, quiseram J.
e sua esposa demonstrar seu afeto batizando seu primeiro filho com o nome de seu
‘irmão branco’.
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