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Estruturas
Socio-Económicas
e Dialéctica de Culturas
em África—I
Não é possível compreender a economia
e as sociedades africanas actuais, sem entender a heterogénea multiplicidade das suas
estruturas e os aspectos básicos da sua cultura. Mas, sendo a cultura, antes do mais,
«herança social», é essencial estudar o processo da sua transmissão evolutiva. No caso
da África, esse estudo leva à análise da dialéctica entre a cultura tradicional e a europeia-ocidental e das estruturas emergentes.

INTRODUÇÃO
1. Nos estudos sobre temas de desenvolvimento económico
tem vindo a ser dada crescente importância ao Homem —objecto
e agente básico do desenvolvimento — num esforço consciente para
preencher as lacunas da análise ou até para ultrapassar e reformular as teorias abstractas que usam nos seus modelos apenas
os dados e as variáveis quantificáveis ou elementos sociológicos
estáticos. Para tal, o economista tem procurado ir ao encontro
do Homem na sua dimensão total e não somente económica;
usando a terminologia sartriana, ensaia analisá-lo como ser existente completo e não como sujeito de observação passivo na realidade do Universo, como um micróbio na lâmina do microscópio.
2. Simplesmente, se para todas as sociedades se põe o problema da análise integral do Homem integral — ou, para se não
ser tão ambicioso, da integração das suas análises parciais — para

a África1 a necessidade de um tal processo de estudo é, talvez,
mais ajguda e premente» por duas espécies de razões:
A primeira é que, naquele Continente, os problemas ligados
ao do desenvolvimento económico são, provavelmente, mais evidentes que em qualquer outra parte do mundo. As carências em
infra-estruturas, educação, saúde, etc, são manifestas e somente
há bem pouco tempo as imensas necessidades da África começaram
a ser supridas.
Em segundo lugar, os problemas económicos africanos complicam-se e imbricam-se extraordinariamente com toda uma série
de questões sociais, religiosas, políticas, éticas, de comportamentos e hábitos, etc, bastante dissemelhantes daquelas que os economistas ocidentais estão habituados a tomar como «dados» na formulação dos seus esquemas. Assim, é inadmissível em boa lógica
e inoperacional de facto faizer o estudo económico (ou outro)
da realidade africana a partir de dados sociológicos, psicológicos
ou éticos que são próprios das culturas de tipo europeu. As
linhas da formação das sociedades africanas ao longo do tempo
foram dissemelhantes — não quer dizer opostas — às das sociedades europeias. O peso da história é muito sensível em África;
o seu passado, agindo como um lastro do presente, condiciona os
seus problemas e a solução dos mesmos. É, pois, impossível estudar
a economia das sociedades africanas sem mergulhar esclarecidamente no seu problema global de sociedades em transformação
e sem ter em conta todo o seu complexo cultural e a totalidade
do seu sistema, pois todos os aspectos destas sociedades não são
domínios herméticos e independentes, mas, pelo
contrário, têm
recíprocas e fortes ligações dialécticas entre si 2 .
3. Porém, e infelizmente,, así sociedades africanas não são
suficientemente conhecidas da Europa, apesar dos contactos intensos havidos nos últimos 100 anos. Não é raro fazerem-se apreciações e apontarem-se soluções para os problemas africanos supondo que, por influência da civilização branca, a sociedade negro*
-africana é, ou tende a ser, semelhante à nossa, e que as estruturas,,
os dados, e as regras de jogo sião equivalentes nos dois Continentes.
É certo que o europeu médio considera a África um Continente desconhecido e misterioso no seu interior; espera sempre
do Continente negro qualquer coisa de exótico, de bárbaro e de
bizarro. Mas-, apesar de lhe interessarem muito estes aspectos, só
i Referimo-nos sempre à Áfnica Negra.
a Ainda que sendo um trabalho com diferentes finalidades, cf.
AGBLEMAGNON — F. N'Sougan — «Totalité et systèmes dans les sociétés
d'Afrique Noire» in Présence Africaine, N,° 41— 2.° Trim., 1962, Paris»
pp. 13-22.

ligeiramente conhece a «alma africana», e, por isso, supõe com
relativa frequência, que essa «África Portentosa» tem apenas importância «folclórica» e que o «exótico» não entra no equacionamento dos problemas económicos.
Esta ideia é reforçada no viajante apressado que passa pelas
cidades africanas semelhantes às nossas nos seus. aeroportos, estradas urbanas e suburbanas, nos seus edifícios, hotéis, etc.—
inclusive no «whisky» que se bebe...; o resto é o interior pouco
conhecido. Porém, esta estandardização da civilização1 moderna
oculta profundas dissemejhanças, mesmo no meio das cidades e
das zonas aparentemente ocidentalizadas.
4. Impõe-se, portanto, reformular os nossos esquemas de intelrpretação, ampliar e modificar as variáveis a ter em conta e
desembaraçarmo-nos
de todo o critério etnossociológico centrista 3 , quando pretendemos debruçar-nos sobre os problemas
africanos. Não que a África seja completamente outro mundo, mas
a verdade é que tem características, particularidades e «nuances»
humanas que lhe são muito próprias.
Mas esta tarefa não pode ser levada a cabo, senão através
de uma aproximação interdisciplinar da Economia com a Sociologia, a Antropologia Social e a História de África, porque é preciso estudar a dimensão humana, sociológica e cultural do desenvolvimento, para que este tenha algum sentido 4. É inevitável, portanto, o estudo da civilização africana, respeitando muito embora
e escrupulosamente os limites de cada ciência e das ambições legítimas de cada especialista.
Nos estudos interdisciplinares, têm sido adoptadas duas vias:
reunião de esforços de um grupo de especialistas em torno de uma
questão — a via mais corrente—, ou tentativa de um estudioso
de qualquer do® ramos das ciências (neste caso: sociais) de, a
partir de estudos qualificados dos diferentes especialistas, elaborar ele próprio uma síntese — a via mais difícil e mais sujeita
a fracassos. Este segundo método tem sido ensaiado ultimamente
e reconhecem-se-lhe algumas
vantagens, sobretudo a de permitir
uma visão mais unitária 5 .
3 E o autor defende-se desde já! Sempre que neste trabalho se usa
a expressão nossa (civilização, arte, religião, sociedade, cultura, etc.) isto
não implica nem é resultante de um critério etnocentrista, mas tão-somente
deriva de se ter optado pelo uso cómodo do método comparativo.
4 Cf. GODINHO, V. M. — Metodologia das Ciênciais Sociais. Ed.: A. A.
ÚQ I. S. C. S. P. U. (policopiado). 1962, p. 120.
s Cf. HAGEN, Everett E. — On the theory of social change, The Dorsey
Press, Inc., Illinois, 1962. Introdução.
e Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina.
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5. O autor trabalha numa escola6 onde é possível a aproxiximação de um economista com outras disciplinas sociais, cujo
ensino é ali ministrado por mestres qualificados. Aproveitando
essa circunstância, ensaia neste artigo e noutros que se Uie hão-de
seguir uma aproximação .interdisciplinar. Evidentemente que, dos
seus erros, inexactidões ou omissões, apenas a ele cabe a responsabilidade, e deve dizer-se que, apesar da complexidade e da dificuldade da tarefa, julgou útil e interessante realizar esta tentativa. As eventuais críticas7 serão, certamente, de grande auxílio
para ulteriores progressos .

ALGUNS ASPECTOS DA HISTÓRIA DE ÁFRICA
E CRITICA DE ALGUMAS IDEIAS-CHAVE
A respeito da civilização africana — se é que se pode falar
no singular — têm-se formado, a partir de uma imagem estereotipada, algumas ideias-chave através das quais o homem comum
ocidental interpreta a África e o seu povo e que o conduzem a
conclusões, se não erradas ou paradoxais, pelo menos superficiais.
Felizmente que tal facto vai siendo cada vez menos corrente do
que era até há bem pouco tempo.
1. Assim, uma das ideias que se tem a respeito de África
é a de que ela é imensamente rica, com fantásticos recursos minerais, enormes extensões de terra fértil propícia a culturas rendosas. Não é de todo falsa esta ideia, mas, segundo nos dizem os
geógrafos e os agrónomos, cerca de 1/4 da superfície do Continente africano é ocupada por lagos e deserto®, e aproximadamente
outro quarto está coberto de florestas. O resto, na sua maioria,
compõe-se de savanas e de pradarias, com zonas grandes e pequenas de terras férteis8. Quanto às riquezas minerais em exploração efectiva, elas são, comparativamente à dimensão, maiores
na Europa do que em África,.
2. Outra concepção chave é a, de que a África «não tem história», ou pelo menos não tem factos dignos de atenção que a
preencham, até à chegada dos europeus no século XVI. A África
teria tido um tempo histórico vazio.
Com efeito, era esta a ideia geralmente aceite até há aljgumas
7 Agradece-se, em especial, aos Professores A. Jorge Dias, A. Silva
Rego e Francisco Tenreiro, as suas preciosas críticas e sugestões.
s Cf. Les conditions économiques ã'Afrique ONU-ECOSOC, N. York,

1951, p. 9 (cit. BIT — Les problèmes du Travail en Afrique, Genève, 1958).

dezenas de anos — e que em certos casos ainda subsiste —, até que
os arqueólogos, antropólogos e historiadores principiaram a pôr
a descoberto as riquezas da sua civilização.
Realmente, os povos africanos têm uma história possivelmente
tão longa como a própria humanidade, afirmando-se até9 que os
antepassados do Homem tiveram a sua origem em África . Desde
a introdução da agricultura neolítica no Sudoeste da África10, a
partir do Egipto, 5000 A.C., passando pela chegada dos indonésios!
do Bornéo à costa oriental do Continente (principalmente a Madagáscar) 1000 A.C., pela formação 1:Le expansão dos impérios do
Ghana, do Mali, de Kanem e Sonkhay , até ao início dos contactos
dos árabes islamisados com os povos negros, mais ou menos pela
mesma altura,12 a história africana está repleta de acontecimentos
significativos .
Alguns dos factos que mais contribuíram para modificar a
fisionomia da África foram a expansão dos bantoslfe começada nos
primeiros séculos da era cristã e a introdução das culturas e plantas indopoMnésicas. Os bantos, cuja pátria originária se situa nas
terras altas dos Camarões, revelaram «durante os 2000 ano® passados uma capacidade de expansão explosiva apenas igualada,
entre os outros povos do mundo desde o raiar da história, pelos
árabes depois de Mohamede, os chineses e as nações europeias
desde o princípio dos Descobrimentos!14. Este facto deu origem
a uma certa homogeneidade na África Central e retirou bastante
influência aos povos bochimanes e hotentotes e esbateu a dos
povos cushitasi na parte oriental, de tal forma que, quando os
colonizadores europeus se defrontaram com o interior do Continente, encontraram um tipo de civilização generalizada bastante
diferente
da oferecida pelos diminuídos povos hotentotes e bochimanes 15. A introdução das culturas indopolinésicas na África e a
0 Cf. CAMARÁ, C. Nenekhaly—«A propôs des ancêtres africaines dô
J'homme» in Recherches Africaines (E. G.) N.° 3, Jul.-Sept. 1961. Conakry,
pp, 72-74. Cf. especialmente: LEAKEY, L. — Aáam's Ancestors, London, 1953.
10 Há quem sustente a tese de que os africanos «inventaram» a agricultura de maneira assaz independente, embora elementos da agricultura
palestiniana e mesopotâmíca tenham sido introduzidos posteriormente através do Nilo. Cf. WIEDNER, D., A History of África — South of the Sahara*
Random House, New York, 1962, p. 16.
11 Cf. DAVIDSON, B. — ISAfrique avant les Blancs, P. U. F., 1962. Cap. V.
12 Cf. MURDOCK, G. P. — África — Its people and culture history.
Mc-Craw Hill Company, New York, 1959, p. 54.
is Nas línguas bantas, o prefixo «ba» significa plural, assim como «mu»,
significa o slingular e o prefixo «ki» a língua. Por comodidade usaremos
sempre as expressões banto, banta, bantos, bantas.
i4 Cf.

MURDOCK, G. P. — op,

cit.,

p.

271.

is É preciso ter em conta a posterior invasão dos povos pastores nilotas nas regiões inter-lacustres principalmente a noroeste do Tanganyika
e Ruanda e Burundi e seu domínio sobre os bantos, embora com adopção
da língua destes em certas regiões.

sua difusão contribuíram muito para a modificação do panorama
económico da África no sentido positivo de um maior enriquecimento.
3. Mas, a respeito da história da África, a ideia mais difundida é a de que as civilizações negras permaneceram fechadas,
durante toda a sua evolução, aos contactos com outros povos e culturaa Embora haja um apreciável fundo de verdade nesta asserção, é preciso que a coloquemos na sua justa perspectiva.
Os contactos das sociedades negras com as civilizações
alheias são antigos e não raros: vão desde os estabelecidos com
as civilizações egípcia, berbere, fenícia, grega e romana, passando
pelas polinésicas, indus e árabes, até finalmente ao contacto íntimo com as europeias que os portugueses iniciaram.
3.1. Há menos de 3000 anos, aproximadamente, o Sahara não
era ainda o mar de areias escaldantes, que é hoje. Aquela região,
outrora, foi uma zona plena de vias de comunicação e não um
obstáculo. As semelhanças das decorações etruscas da idade do
bronze com algumas peças decorativas do Ghana e as parecenças
entre as pinturas de motivos tauromáquicos de Cnossa e algumas
pinturas nigerianas depõem a favor da hipótese de passados contactos16. Cartago alimentava-se da produção de extensas regiões
do interior; durante o apogeu comercial púnico, as caravanas dos
garamantes traziam, para o litoral mediterrânico, marfim e escravos obtidos na África Central, plumas e ovos de avestruz,
ouro do
Sudão e estanho do planalto de Bautchi (Nigéria)17. Cavalos e
carros eram ainda correntes no Sahara poucos séculos A.C.; o camelo começou a aparecer naquela região somente nos primeiros
séculos da era cristã, acompanhando o progressivo
aquecimento
do clima e o consequente desaparecimento da água18. Muito antes
das invasões árabes, os negros faziam comércio com o Norte de
África; foram encontradas, em recentes explorações, esqueletos
de tipo negróide e utensílios próprios da agricultura, nas areias
do deserto a 250 quilómetros ao norte Tombuctu19. Mas, progressivamente, aquela zona foi secando e o deserto alargado transformou-se numa grande barreira à passagem dos homens. Só com
is Cf. PAULME, D. — Les civilisations africaines, P. U. F., Paris, 1958,
p. 117.
17 Ibidem, p. 27.
ia Segundo WIEDNER (op. cit., p. 17) por volta de 50 A. C. os romanos
introduziram o camelo, trazendo-o da Ásia Central, como meio de transporte
em substituição do cavalo e do boi em vias de desaparecimento. Outros
autores afirmam que o camelo foi introduzido no século m na época de
Septimo Severo; cf. V. Le ão&sier AfrVque, Ed.: Marabout, Verviers,
1962, p. 47.
19 Cf. MURDOCK, G. P. — op. cit., p. 125 e 128.

camelos e em caravanas, os habitantes dos dois lados do mar de
areias se atreviam a atravessá-lo. Populações negras, de um lado,
e berberes, do outro, mantiveram esses 20
contactos muitas vezes
através do chamado «comércio silencioso» do sal (explorado em
minas ao norte do Sahara pelos berberes) e do ouro (explorado
pelos negros na região guineneana), durante os séculos II a V.
Os1 árabes, que chegaram posteriormente, continuaram-nos e intensificaram-nos. O deserto nunca aniquilou a vontade dos homens
de contactar e comerciar, embora dificultasse e reduzisse grandemente a sua efectivação.
Esse comércio com o Norte do Continente manteve-se durante
muito tempo e, por sua vez, reflectiu-se num comércio interior,
razoavelmente intenso, nos impérios de Songhay, Kanem, Mali
e Ghana, e sobretudo
nas cidades de Gao, Tombuctu, Kano, Uagadugu, Ifé e Benin 21.
3 2. Na parte oriental do deserto, o comércio ao longo do
Nilo, a partir do Egipto e passando pelo Sudão, também floresceu
no início da nossa era, principalmente através
das invasões e incursões dos povos nilotas ou kamíticos2)2.
3.3. Os contactos por mar foram igualmente apreciáveis.
Além das referidas imigrações dos polinésios, a costa oriental de
África manteve contactos, mais ou menos constantes, com várias
regiões do Oriente. Quando nos anos 400 A.C. 03 sabateanos e
axumitas desceram da região do Nilo e se sobrepuseram aos polinésios, aqueles continuaram mantendo contacto comercial com a
Insulíndia e sobretudo com a índia e a Pérsia, até ao século IX.
Por volta do século VIII aparece um princípio de colonização persa
na costa oriental, que se prolonga até ao século X23. É então que
começa a invasão, maometização e colonização do Sudão oriental
20 Chamado silencioso porque era feito sem contacto pessoal. Os negros
deixavam o ouro em determinado local e em determinada época, retirando-se
em seguida; os berberes ou alguns negros seus mandatários deixavam o sal
no mesmo local e retiravam-se também; os negros voltavam e se a quantidade de sal não os satisfazia retrocediam outra vez, deixando as coisas
como estavam; quando retomavam os berberes e vendo as mercadorias
intactas adicionavam nova quantidade de sal. Por sucessivos ajustamentos
chegavam a acordo e carregavam finalmente a mercadoria do seu interlocutor invisível, retirando-se para as suas regiões. Cf. GODINHO, V. M.
A Economia dos Descobrimentos Henriquinos. Ed. Liv. Sá da Costa, Lisboa,
1962. Cap. I.
2fi Alguns destes impérios e cidades alcançaram grande importância,
por altura da Idade Média europeia, como centros comerciais, intelectuais
e artísticos.
212 Cf. DAVIDSON, B . — op. cit., Cap. I.

23 Os swahilis dizem-se descendentes e nomeiam-se chirazis (de Chiraz
na Pérsia). Cf. DIAS, J., Relatório de Campo da M. Ev Mr. E. U. P. CEPS,
Lisboa, 1957 (pol.), p. 25.

petos árabes que, em sucessivas expansões para o Sul, dominam
os nilotas e persas, e se assenhoream do comércio com o Oriente,
até à chegada
do® portugueses. Os comerciantes árabes e
swahilis24 estenderam parte desse tráfico ao interior de África
e chegaram a atingir o Congo**. Quando os portugueses chegaram
à costa oriental da África encontraram um vasto império, com
mais de 500 anos, embora não se tratasse de uma unidade política
organizada; era o império de Zenj (que
em persa quer dizer preto),
cuja capital comercial era Quiloa126. A este comércio, acresce o
realizado pelos chineses que, no® século® X a XV, aportaram às
costas de África nos seus juncos de alto mar e ali desembarcaram
as suas mercadorias, levando em troca marfim, cobre, ferro, panos de algodão e, possivelmente, escravos. O comércio no Império
do Monomotapa era avultado para a época, de tal modo que se
julga ter27um embaixador do Malindi visitado a corte de Pequim
em 1415 . Parece também poder afirmar-se que os indonésios do
Bornéo mantiveram comércio com aquele Império». Na Rodésia
do Sul e no Transval encontraram-se recentemente peças de cerâmica de manufactura
Sung ou Ming, fabricadas entre os séculos
XleXVI 8 8 .
4. Decorrente deste pretendido isolacionismo absoluto da
África, outra ideia se formou: a de que a cultura africana era
«parada» <e sem manifestações dinâmicas. Porém, sem se pretender
compará-las em variedade e intensidade com as da Europa, a verdade é que a indústria artesanal e a arte africanas, sobretudo a
música29,30a dança — esse «choque vibratório» (SENGHOR) —e a
escultura (em madeira, mas também em marfim, cobre e ferro)
atingiram níveis de que até há bem pouco tempo se não suspeitava, embora as suas principais manifestações ®e tivessem produ-

24 Que significa e m árabe «habitantes da costa».
25 Cf. CORNEVIN, R. — Histoire
de 1'Afrique.
Payot,
pp. 289-291 e 381.
26 Cf. DIAS, J. — ibidem, p. 29.
07 CORNEVIN, Op. Cit., p. 384.
2« Cf. DAVIDSON, B. — op, cit., Cap. VI.

Paris.

1962,

29 Cf. DUNBAR, R., «La musique africaine et son influence dana le
monde» in Deuxième Congrès des Écrivans et des Artistes Noires. Tomo n ,
Ed.: Présence Africaine, Paris, pp. 291-302.
ao A arte africana foi considerada •— entusiasticamente — por FAGG
como uma das tradições artísticas mais ricas do mundo. Cf. FAGG, M. &
ELISOFON, E. — The Sculpture of África, Praeder Ed., Nova Iorque, 1958,
Idem, cf. FAGG, W. — «The study of African art» in Culture and Societies
of África, pp. 458-473. Deve notar-se ainda, que as estatuetas de Ifé e Benin,
mais comummente conhecidas hoje em dia, são de fabrico posterior à chegada
dos europeus (os motivos portugueses encontrados em algumas delas confirmam-no), mas parecem corresponder a uma arte tradicional mais antiga.

zido em zonas limitadas localmente ou até em famílias81. Os panos
de algodão tingido, fabricados na costa oriental, exportavam-se
para a Ásia, onde eram apreciados. Os trabalhos em marfim, ouro e
bronze (estatuetas de Ifé e Benin), de que ainda hoje se conservam
espécimens, eram produtos finamente elaborados. As ruínas do
Grande Zimbaboé, Moroé e Nalitali revelam também que a construção teve grandezas passadas e atingiu níveis muito superiores
às das simples choças, que sempre imaginamos próprias do afrir
cano. Na costa ocidental, a manufactura do ferro esteve bastante
desenvolvida
e era conhecida dos povos negros desde o ano
300 A.C.32. Quando os portugueses estabeleceram o primeiro contacto com os povos congoleses encontraram a extracção e a manufactura do ferro bastante estendida, só desaparecendo, por
ter
sido arruinada pela concorrência europeia, no século XIX33. Em
muitas destas manifestações artísticas são nítidas as influências
fenícia, egípcia e árabe, como resultantes dos contactos de culturas.
5. A ignorância e o desprezo em que durante muito tempo
foram tidas as culturas e civilizações negras não propiciaram, por
sua vez, que esse conhecimento, hoje em franco desenvolvimento,
se tivesse produzido mais cedo. A ignorância sobre África tornou
possível que os países europeus, «novos ricos» da técnica industrial
e da ciência, formulassem juízos de valor assaz depreciativos em
relação aos valores intrínsecos das culturas africanas.
Mas, como vimos, a África não esteve, ao longo da sua história,
tão isolada como se pensava e manteve relações e intercâmbios com
outras sociedades. Sobretudo na faixa Norte, desde o Egipto até
ao actual Marrocos, tem havido constantes e por vezes intensos
contactos com diferentes povos (egípcio®, fenícios, mesopotâmicos, berberes e árabes) e deles recebeu a África Negra influências
culturais e religiosas, que ainda hoje são patentes nos, povos negros da fronteira com o deserto, nomeadamente nas zonas sudanesas oriental e ocidental. Estas influências revelaram-se também
mais ao Sul (imigrações kamíiticas e infiltrações árabes), mas de
um modo menos marcante e duradouro. A partir do século XIV
ou XV, atenuam-se sensivelmente com o declínio das próprias civilizações mediterrânicas de que partiam.
6. Postas em relevo, em breve apontamento, as diferentes
relações culturais da África Negra com outras civilizações do pró31 Cf. HERSKOVITS, M. J. — The backgrounã of African Art, Denver
Art Museum, Denver, 1945.
32 Cf. WIEDNER — op. Cit., p . 1 8 .
33 cf. MARTINS, M. A. M. — Contactos de ÇLulturas no Congo Portu-

guês, Centro de Estudos Políticos e Sociais (J. LU.), N.° 11, 1958, p. 34.

prio Continente ou orientais, paxece conveniente situar historicamente o «fenómeno africano», em relação à cultura e civilização
europeias. É possível, assim, entender melhor a crença no «isolacionismo cultural» da África e mais perfeitamente compreender
o processo e a resultante do contacto das sociedades negras e
brancas que, desde o século XVI, se verifica em África.
6.1. A conquista da África do Norte pelos árabes, começada
pelos exércitos do Califa Ornar, quando atravessaram o istmo do
Suez em 640, foi um acontecimento de grande importância para
a evolução da sociedade africana. A partir da faixa Norte, os muçulmanos fizeram a penetração da África Negra, primeiro junto
à costa indica da zona do Nilo, entre os anos 500 e 1000 da nossa
era. Por esta altura, os povos nilotas perderam as suas posições
comerciais naquela costa, as quais foram ocupadas pelos árabes,
chegando estes a instalar-se na zona Norte de Madagáscar. Esta
invasão não foi meramente comercial, pois houve na sua sequência
(ou talvez até como principal motivação) um intenso proselitismo
religioso e domínio das posições! chave na vida religiosa, comercial e política. O comércio de escravos negros para a Arábia,
Egipto e posteriormente Turquia tomou incremento notável. Até
à chegada dos portugueses, 03 árabes conservaram o monopólio do
comércio exterior da costa oriental da África.
Na costa ocidental ou atlântica, os árabes— sobretudo os beduínos ilalianos da Arábia — que, no século XI, haviam inundado
o Norte de África e destruído as civilizações urbanas de origem
europeio-fenícia que ali existiam, fizeram, até ao século XVIII,
juntamente com os berberes convertidos, uma constante expansão
para o Sul junto à orla marítima e mesmo através do deserto.
Desta expansão resultou a islamização de uma boa parte das tribos
sudanesas ocidentais, a intensificação do comércio com os árabes
do Norte e um aumento da influência cultural destes. Criam-se
alguns centros culturais díe importância, como Tombuctu, Djerme
e Gao, a partir de literatos árabes, alguns deles trazidos pelos
chefes de países negros isiamizados, no regresso das suas peregrinações a Meca34. A cultura, sobretudo a literatura e escritura
corânica, impõe-se, pelo menos nos hábitos externos da sociedade
negra aculturada.
Q.2. Quer dizer, os isemitas muçulmanos, torneando o deserto
por dois lados, ou mesmo avançando através dele, entram em
contacto íntimo e permanente com os povos negros. Deste modo,
eles e o deserto formam uma barreira eficaz ao contacto das socie^
34 Nomeadamente Tombuctu sob o reinado de Mansa Muda no século XIV.
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dades negras com a Europa, o que constitui um facto de extrema
importância para a evolução cultural e técnica
das sociedades africanas. Esta barreira só foi transposta35 com a navegação dos
marinheiros portugueses ao longo da costa africana, primeiro ocidental e depois oriental!.
Assim, a Europa quase não manteve contactos com a África
Negra dura/nte cerca de 10 séculos. Estes apenas começam no século XV, mas só se materializam muito intensamente a partir do
século XIX. Até então, os contactos, predominantemente comerciais na costa oriental, foram sobretudo com os povos brancos
do Norte de África e afectaram, como já disse, a faixa negra do
Norte.36A África não islamizada, ou islamizada apenas aparentemente , sofreu na maior parte das suas regiões uma evolução
própria, muito caracterizada e, por assim dizer, relativamente
fechada sobre si mesma, encerrada nas suas coordenadas étnicas
e geográficas. Salvo em algumas zonas fronteiriças, muitos dos
elementos culturais alienígenos foram absorvidos, e transformados 37 pelas sociedades negras ou então rejeitados38, de tal modo
que o processo de evolução é caracterizadamente próprio.
As sociedades africanas, não condicionadas por elementos externos, utilizaram a sua relativa liberdade para se adaptarem ao
meio físico que lhes serve de suporte, alcançarem os seus pontos
de equilíbrio e evoluir — utilizando a expressão de BALANDIER 39 —
segundo a sua lógica própria.
Nesta evolução a Europa esteve, durante muito tempo, ausente mais ou menos radicalmente40.

35 Transposta e nunca perfurada até ao século XIX. Recorde-se a fracassada tentativa do nosso malogrado Rei D. Sebastião.
só A fronteira norte-ocidental da África Negra sofreu a influência
religiosa do Islão em boa medida a partir de berberes convertidos, mas não
muito zelosos e rigorosos, seja na fornia de comerciantes seja na de conquistadores.
37 A já referida assimilação linguística feita pelo© bantos em relação
aoa nilotas, apesar de estes constituírem a sociedade politicamente dominante.
38 A contínua e sistemática rejeição das religiões e culturas dravídicas
na costa oriental de África; a recusa geral da aceitação do arado usado
pelos povos brancos do norte.
39 BALANDIER, G. — «La mise en rapport des sociétés differentes et le
problème du sous-dévéloppement», p. 120, in Le Tiers-Monde, P. U. F.,
Paris, 1961.
40 Não altera substancialmente esta asserção a existência de ténues
relações mantidas, nos primeiros séculos da era cristã, com os reinos cristãos
do Sudão Oriental e planaltos etíopes, aliás, dependentes religiosamente do
Egipto, bem como a verificação de esporádicos contactos posteriores.

n
AS SOCIEDADES TRADICIONAIS AFRICANAS
Para entender a heterogénea sociedade da África de hoje,
emergente do contacto das culturas tradicionais e europeias, é preciso analisar a civilização e cultura primitivas daquele Continente
antes de receberem o influxo da civilização europeia. Como diz
Mamadou DIA, «sem cairmosi no exagero de uma cultura de museu... pensamos que a compreensão da evolução da economia africana e sobretudo a orientação que importa dar ao seu destino não
poderá senão
ganhar de uma apreciação exacta das estruturas
antigas»41.
Todavia, convém notar, desde já, que, quando se fala em cultura negra, isto não quer dizer que as diversas culturas componentes foram ou são homogéneas, pois, como diria P. GoUROU, «há
várias Áfricas». Simplesmente, como é impossível fazer uma descrição detalhada do mosaico cultural africano, apenas se procurará
apontar aqueles traços essenciais que constituem o fundo comum
da civilização negro-africana. Convém ainda precisar que centraremos a nossa atenção em torno das culturas que são dominantes
na maior parte dos territórios de Angola e Moçambique, sem com
isto excluir a validade da análise para a maioria da África não
islamizada.
Importa ainda acentuar claramente que, tal como se afirmou
na Introdução, o economista ou sociólogo europeu, ao tratar o problema das sociedades africanas, não deve reconstruir para elas
o universo habitual do seu meio e introduzir a conceptuologia jurídica e institucional) daí derivada: jogo da oferta e da procura,
lucro máximo, análise marginal, produtividade, propriedade, contrato, etc. A tentação de introduzir estes elementos, por analogia,
é forte; mas eles são próprios de uma economia liberal ou capitalista e não têm sentido nas sociedades africanas, senão como
termos de comparação. ,É preciso que o cientista social se descarte do seu «bias» jurídico-institucional, para que a análise possa
ser realista e objectiva. Isto implica autocrítica mental quase
constante e sensibilidade especial, dado que estas sociedades
obedecem a leis que lhes são próprias42.

41 D I A , Mamadou — Reflexiona
sur VÊconomie
de VAfrique
Noive,
Ed.: Présence Africadne, Paris, 1960, p. 11.
42 cf. MEILLASSOUX, C. — «Essai d'interprétation du phènomene économique dans l e s sociétés traditionnelles d'auto-subsistance», in Cahiers
d'Études
Africames.
N.° 4, 1960, pp. 38-67.

1. O elemento base da filosofia banta 43 ê a força vital que
anima todos os seres vivos e em especial o homem, e lhes 44confere
existência, vivência e poder. Personaliza-se no indivíduo , mas
tem independência para além dele, tóestendendo-se aos seus atributos não essenciais (como o nome )ea objectos estranhos. Em
termos simples, o conceito de «força vital» situa-se, mais ou menos,
entre o conceito de 46
«existência» tomista e o conceito de «fluxo
eléctrico» dos físicos .
Além disso, existe, em geral, a crença num espírito vital
(alma) que habita os corpos e que constitui como que a sua personalidade; este espírito é dual ou único e permanece, para além
da morte, em contacto temporário ou eterno com os seres vivo®.
O antepassado morto alcança domínio sobre a «força vital».
Assim, o ser vivente está em contacto com a sociedade global
constituída por vivos e mortos, vivendo igualmente na intimidade
destes como na intimidade daqueles. A sociedade africana compreende os vivos e os mortos (antepassados), entre os quais
há um constante intercâmbio de serviços e de forças. Os antepassados são os dominadores da «força 47vital» e, por isso,
possuem poder normativo sobre os vivos , dispensando-lhes
ou negando-lhes a força e os don$. Além de legisladores, os antepassados são também guardiões dos costumes ç leis, «velando
a conduta dos seus descendentes, que recompensam ou punem
conforme sejam ou não observados os ritos e as leis. A fidelidade
às tradições, o respeito dos mortos e dos anciãesí e o cumprimento
das cerimónias estão sob o seu controlo»48.
Os antepassados desempenham ainda a função de conselheiros,
podem transmitir ordens, inspirações e virtudes especiais aos
vivos. Asseguram a boa ordem das relações sociais e a participação de cada um nas actividades sociais segundo a hierarquia de
43 A etnia mais espalhada pela África ao Sul do Sahara. Uma boa parte
das tribos de Angola e Moçambique são de raiz cultural banta. Cf. MURDOCK,
op. cit., Map. 14, p. 272.
44 Em algumas regiões acreditam que a força vital se localiza em
determinado órgão ou parte do corpo humano, em geral na cabeça. Talvez
valha a pena recordar a crença entre os primeiros terroristas de Angola
de que enquanto não lhes cortassem a cabeça depois de mortos eles ressuscitariam plenamente a seguir à independência.
45 o nome — sobretudo o recebido nas cerimónias de iniciação —
não é uma simples etiqueta, mas exprime a realidade do indivíduo. Mudar
o nome é mudar o próprio homem.
46 C Í . TEMPELS, P . — La philosophie
bantoue, Presence Afr. P a r i s ,
1949.
47 Esta concepção não é contrária à ideia de Deus (ou Deuses), criador
e dispensador da «força vital» através dos antepassados. Cf. DIAS, J. — «O
mundo sobrenatural dos Indígenas da África portuguesa», in Estudos Ultramarinos, N.° 1, 1961, pp. 29-42.
48 DESCHAMPS, H . — Les réligions de VAfrique Noire, P . U . F . , P a r i s ,
1954, p. 17.
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idade e $exo ou de função. São ainda o® preceitos da, tradição ou
a inspiração dos antepassados que adequam os homens aos outros
seres e estes ao homem. Punindo ou1 recompensando (causando
doenças ou curando, provocando secas ou chuvas, diminui ido a
«força vital» ou fortalecendo-a...), os antepassados regulam a&
relações dos grupos e dos indivíduos tanto no âmbito espiritual
e religioso como no campo do social). «Eles continuam a fazer
parte activa dos clãs; são invisíveis, mas sempre presentes e os
seus espíritos encontram-se
permanentemente em comunhão com
os seus descendentes49.
A própria arte se insere neste espírito de comunhão, pois
a escultura explica-se, em parte, pela necessidade de reproduzir
a imagem dos mortos, a fim de os fazer participar na existência
quotidiana da tribo50, e também porque as imagens são, assim,
consideradas como pólos de concentração e reserva de «força
vital» 51. A52 comunidade de vivos e de mortos é salientada par
Van Wing , quando afirma que o clã é a colectividade de todo&
os descendentes de um antepassado e compreende os indivíduos
dos dois sexos «vivendo» em cima ou debaixo da terra.
2. Nas sociedades africanas, a célula social base 5 M a «co~
mu/nidade» constituída por um grupo de indivíduos dos dois sexos
que vivem em conjunto sob a autoridade de um de entre eles e mantêm entre si relações pessoais de parentesco.
2.1. A estrutura do seu esquema social parece ser elementarmente simples, mas, na verdade, possui características muito
originais e complexas ç é susceptível de maior complicação, conforme a estrutura política se amplia. Um dos aspectos que interessa
analisar é o do chefe ou, mais (genericamente, o dos estratos sociais dominantes.
Nas sociedades tradicionais africanas, a idade, a ancianidade,
além de ser uma qualidade pessoal, é sobretudo uma qualidade
social, pois através dos anciães — quase despegados dos vivos
e assimilados aos mortos54 — manifesta-se o poder dos antepassados. Os anciães, e dentre eles em especial o chefe ou patriarca, são os intermediários entre os vivos e os mortos, quem
49 MARTINS, M. A. M. — op. cit,

p.

67.

so Cf. — Le dossier Afrique, op. cit., p. 95.
si Cf. FAGG — The 8t. of A . Art, op. cit., pp. 478-483.
52 Cit. tt por BALANDIER, G. — Sociologie actuelle de VAfrique

P. U. P., 2. Ed., Paris, 1963, p. 305.

Noire,

53 E s t a s comunidades podem viver completamente isoladas ou agrupadas com outras homólogas em comunidades políticas mais vastas, por u m
sistema de vassalagem baseada em vínculos familiares, ou, em certos casos,
em domínio militar.
54 PAULME* D. — op.
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cit.,

p.

105.

presta o culto supremo aos antepassado®. Assim, nas sociedades
tradicionais, a rede de relações sociais caracteriza-se por uma
relativamente clara hierarquização, baseada na sucessão cronológica das pessoas. «No cume encontram-se o® grandes antepassados
da família e depois os seus descendentes, segundo a ordem de antiguidade. Em seguida vêm os vivos: em primeiro lugar, o patriarca,55o mais antigo... depois os anciães e, por último, os «mais
novos» .
O patriarca dirige, em virtude do poder de sanções de que
dispõem os antepassados — que ele representa —, a totalidade da
vida social e religiosa do seu grupo. O seu poder estende-se às
coisas materiais ligadas ao grupo; por exemplo: sendo os antepassados quem torna a terra fértil, essa fertilidade é através de um
acto do chefe que se materializa: a cópula fecundante com a nova
terra que a tribo vai ocupar56.
Simplesmente a autoridade e o poder não se concentram rigidamente nas mãos do chefe ou patriarca. Dispersam-se, de algum
modo, pelos «mais velhos», pelos anciães do grupo social. Desta
forma, temos, por assim dizer, dois estratos sociais nas relações
de poder (os «mais velhos» e os «mais novos») e entre eles estabelecem-se relações sociais personalizadas, que funcionam como
um quadro ideológico de referência. O poder dos anciães e dos
antepassados está baseado na interpretação religiosa da vida e da
sociedade e na visão unitária desta, que compreende vivos e mortos. Desta concepção unitarista, deriva a aceitação e o consensus»
social da sua autoridade, pois a interpretação e explicação do
mundo e dos seres não se passa apenas ao nível intelectual, mas
é transposta para a vida física e institucionalizada dos seres hu^
manos. Da mesma forma, a autoridade dos chefes e dos anciães
é também institucional de facto. O peso da tradição, que é como
que a autoridade da história, confirma a sua institucionalidade,
a sua aceitação nas estruturas sociais, o que diminui consideravelmente o risco de esta autoridade ser discutida.
Todavia, como iremos vendo, esta barreira institucional, que
resguarda a autoridade dos «mais velhos» sobre os «mais novos»,
é reforçada por outros meios, nomeadamente por uma «barreira
esotérica» e uma «barreira económica». A primeira conseguida
pela reserva aos anciães do culto dos antepassados e do desempenho dos 58respectivos ritos, pela reserva do saber57 e das práticas
mágicas ; a segunda pela reserva da função redistribuidora dos
55 DESCHAMPS, H . — op.

Cit., p , 1 4 .

56 Rito que decorre do «panteísmo sexual» negro.
.
57 Como, por exemplo, a escultura, sobretudo a de tipo religioso. Cf.
Le doss. Af., op. cit., p. 94.
58 o que n ã o significa feitiçaria ou m a g i a negra. Os feiticeiros^ e bruxos
têm um «status» especial nas sociedades tradicionais.

produtos, pela posse dos bens de prestígio e pelo controlo da

mulher. O poder «dos mais velhos» é profundo e extenso e somente
será posto em causa, quando as instituições que o suportam ou
as barreiras que o defendem se modificam ou quebram.
2.2. Outra das características que interessa analisar é a dos
laços e relações que se estabelecem entre todos os membros do
grupo no seu conjunto.
Embora nem sempre coincidentes59, os laços e relações sociais
são normalmente laços e relações de parentesco. Com efeito, na
cultura africana, a família é entendida e praticada no seu sentido
amplo: a família extensa; ela abrange os parentes que nas sociedades europeias consideramos próximos e os que chamamos afastados. A «grande família» africana é, na prática, o grupo; a solidariedade pratica-se em toda a extensão deste.
As regras que governam as relações dos membros da família
tradicional entre si sãq, por consequência, diferentes das que regem as relações dos membros da família europeia. A estrutura
da família africana revela duas preocupações: a de compensar pela
organização familiar a ausência de uma estrutura administrativa
e a de controlar a mulher, dado o papel importante que ela desempenha nestas sociedades tradicionais.
O tipo de relação e de hierarquia familiares não é uniforme
por toda a África Negra60, mas por via de regra a comunidade,
a «grande família», é constituída por um conjunto de famílias
monógamas e polígamas, relacionadas mais ou menos fortemente
entre si. O tipo mais frequente de família é a polígama, e dentro
deste tipo a mais corrente é a polígena61. O esposo e as esposas
podem conviver em comum, ou cada uma delas ter casa separada
que o esposo visita a intervalos regulares e equitativamente.
Quanto ao local de residência, os cônjuges podem residir no local
da comunidade dos dois, o que é normal nos casos de práticas
endogâmicas; no caso em que se pratica a exogamia ou nos casos
de prática mista, residem na aldeia do esposo (patrilocal), da
esposa (matrilocal) ou do irmão mais velho da esposa (avunculo*
cal). As razões da descendência matrilinear e da autoridade avuncular podem ser encontradas, de certa maneira, no velho aforismo
59 Sobretudo nas comunidades mais complexas.
«o cí, RADCLIFFE-BROWN, A. R. & FORDE, D.— Systèmes

familiaux

et

matrimoniaux en Afrique* P. U. F., Paris, 1953, p. Cf. em especial:
RICHARDS, A. I. — «Quelques types de structure familiale chez les Bantou
du Centre». In op. cit., pp. 274-330; e LEVI-STRAUSS, Ç.~Les structures élementaires de Ia parente, P# U. F., Paris, 1949.
ei MURDOCK afirma que, num inquérito sobre uma amostra representativa de 154 sociedades africanas, a poliglnia predomina em 88 % dos casos.
Op cit., p. 25.
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latino: mater sem/per certa, patar nwmqucm;
a linha de descendência é, assim, mais clara e definível6i2.
A família na sociedade africana tem uma função social muito
vasta. Representa, em relação à família europeia, um núcleo mais
amplo, mais importante e mais hierarquizado: há fortes ligações
e compenetração das relações sociais e das relações familiares.
«O status» das pessoas está impregnado pela predominância da
«parentela». A plena personalidade jurídica e religiosa pertence
à família» 63. Este facto, aliado à profunda integração dos seus
membros, dá à família uma relevância primordial na análise económica das sociedades tradicionais negras, pois, como veremos
mais detidamente, uma das resultantes do facto de o sistema de
relações sociais ser de base familiar e personalizada é que não há
comércio no interior destas comunidades.
3. Vimos que a explicação unitária e cosmogónica de carácter teológico do mundo e das coisas se traduzia na realidade por
um unitarismo ideológico e social em íntima ligação; não há conflito entre as estruturas mentais e ideológicas e as sociais. Com
efeito, as sociedades tradicionais são sistemas unitários, com marcada integração dialéctica de todos os seus aspectos e elementos
componentes.
Nas sociedades primitivas, a vida religiosa, a vida política
e a vida social estão estreitamente ligadas, havendo confusão permanente entre as noções de direito, de moral e de religião. A vida
comunitária tem uma base metafísica comum, que a ordena na sua
totalidade integrada, e, como em outras sociedades sem tradição
e conhecimentos científicos (na concepção europeio-ocidental)
nem técnicas especializadas, não existe distinção entre as caudas
naturais e as sobrenaturais; a morte, por exemplo,
pode ser entendida como sendo de causa imediata sobrenatural64s. Não há descontinuidade entre o espiritual e o temporal; pelo contrário há uma
identificação entre o sagrado e o profaiio, o religioso e o jurídico,
o rito e o gesto. Este globalismo vivencial (à Gabriel MARCEL) ma62 N e s t e s termos é compreensível o facto da «virgindade» da mulher
não ser tida nas sociedades matrilineares e m alta conta e estima como n a s
sociedades patrilineares, onde a n ã o virgindade da solteira ou a infidelidade
da casada tornariam difícil a determinação inequívoca da linha de descendência. Outros factores intervêm n a consideração destes elementos culturais,
m a s atentemos que, n a Europa, 20 séculos de cristianismo não chegaram
para impor como socialmente
importante para o casamento a virgindade
ante-matrimonia! do homem.
63 CAFET, M. — Traité d'Économie Tropicale. Ed. Lib. Générale de Droit
et Jurisprudence. Paris, 1958, p. 23.
«4 Cf. OTTHNBERG, S. & P.—iCultures and Societies of África, Random
House, New York, 1961, p. 60.

nifesta-se nos domínios da epistemologia, da arte, da técnica e da
organização social.
Nestas sociedades há identificação (ou confusão) da realidade metafórica com a realidade ontológica. A faculdade cognoscitiva que predomina é o conhecimento analógico e a imaginação,
na qual cabe a contradição ontológica, ao contrário da sociedade
ocidental onde predomina o intelecto. Daí que existam no seu seio
confusões ou identificações básicas: confusão entre o desejável
e o operacional (torturar uma imagem do inimigo é torturar esse
inimigo); confusão associativa entre a metáfora e o real (analogia
entre a fertilidade da terra e a fertilidade da mulher); confusão
entre a matéria e o espírito (os cabelos e o sangue de um homem
são emanações do seu espírito e podem servir para magia agressiva) ; confusão entre vivos e mortos, entre passado e presente,
com abolição do tempo pelo prolongamento do homem na natureza;
confusão, também por prolongamento, de deuses e homens,; etc.
É ilustrativa da imersão de toda a manifestação da vida africana naquela vivência cosmogónica integrativa, a explicação de
SENGHOR a respeito da arte: «Na África negra, toda a obra de
arte é, ao mesmo tempo, operação mágica. Trata-se de encerrar
força vital num invólucro sensível e de a libertar, no momento
propício, pela virtude da dança e do canto ou da oração» 65.
A técnica não tem sentido nem categoria autónoma. As resr
postas activas à hostilidade da natureza são respostas de carácter
mágico e ritual. A religião é um princípio explicativo, não só das
relações entre os homens e os deuses, mas também da estrutura
social e material ,É impossível separar o que para nós é operação
técnica e rito-religioso; «o milho cresce porque foram cumpridos
certos ritos que satisfazem os deuses; por vezes a operação técnica
e o rito religioso estão ligados materialmente»66. A explicação
religiosa entra em todas as situações e actos, e o mito que daí se
gera é a respos.ta mental, assim como o rito é a resposta factual
daquelas sociedades.
Assim, o homem primitivo é incapaz de fazer distinções, de
conceber especializações técnicas e sociais, salvo as naturais
(idade e sexo). Não se distinguem na sociedade tradicional africana
o direito público, o direito civil e o direito penal. Ética e ontològicamente tudo se confunde. Identicamente, a vida económica liga-se à vida social de tipo familiar e nela se confunde ou esbate.
A vida tem um sentido unitário. «O homem que caça, que dança,
que luta ou que sofre é sempre o mesmo que adora os seus deuses*
Estes estão presentes em todos os actos da sua vida. A vida é para
65 KESTELOOT, Lylian — Les écrwains noires de langue française: naissance d'une littérature. Institut de Sociologie Solvay. U. L. B. Bruxelles,
1963, p. 91.
60 CAPET, M. — op, cit., p. 22-23.

ele um todo» 67. Nesta concepção, facilmente todas as actividades
e manifestações tomam carácter religioso.
É possível que as leis ou regras de comportamento não sejam
de tipo religioso nem as sanções previstas sejam de tipo sobrenatural, mas somente expressas em termos de boas ou más maneiras
de convivência social; e a punição, em caso de infracção, pode ser
feita apenas pela aprovação ou desaprovação pública. Mas, mesmo
assim, este tipo de regras informais de comportamento deriva de
maneira
directa e lógica do corpo básico de leis encerradas na tradição 68. Fundamentam-se e encontram a sua razão de ser na
mesma conceptuologia unitária; a sua infracção é também uma
violação, embora menos grave, da ordem fundamental que rege
as relações dos seres e das coisas.
3.2. A própria forma de transmissão do corpo de leis explica
em parte a sua unidade e integralidade, pois é feita através da
tradição oral; a lei é transmitida como unidade de pensamento,
em que a «especialização» é difícil. Daí que a tradição tenha
imensa força e valia nas sociedades primitivas, pois por ela não
só se transmitem as leis, como ainda toda a alma comum do povo,
as suas manifestações artísticas e a sua história (a cronologia
e o feitos dos antepassados). Por outro lado, compreende-e facilmente a importância e até a necessidade da
tradição oral, pois
a civilização africana nunca usou a escrita69. O livro, esse poderoso instrumento que outras civilizações possuem, nunca entrou
(ou só em escassa medida o fez) na civilização africana, que aqui
isafna uma das suas mais graves desvantagens. A escrita, que
permite a transmissão mais ou menos fiel e precisa do pensamento, o livro, que faculta a sua divulgação e a crítica, faltaram
na África Negra. Em contrapartida, desenvolveram-se
outras
faculdades, como a memória e a arte de contar70, provocando tipos
de expressão que dificilmente o europeu entende. Ao mesmo tempo,
«a palavra e o gesto tomam aí uma importância que subestimamos
67 DIAS, J. — Antropologia
Cultural. Ed. A . A. I S Ç S P U (Pol.). Lisboa,
1957, p. 186.
es Cf. WILSON, G. — «An African Morality» in Cultures and
Sodeties
of África, pp. 345-364.
69 P a r a avaliar d a importância e interesse d a literatura oral africana
cf. GESSAIN, M. — «La littérature orale des Conakri (R. d a Guiné)» in Recherches africaines
( E . G.) n.° 3, Jul.-Set. 1961, Conakry, pp. 24-37. Cf. tb.
PAGEARD, R. — «Soundiata Keita et Ia tradition orale» in Présence
Africaine,
n.° 36, 1.° Trim. 1961, pp. 51-70.
70 o desenvolvimento das outras faculdades parece s e r u m fenómeno
c o m u m a todas a s sociedades ágrafas o u pre-literárias. Referiu, a o A., o
Prof. Jorge Dias t e r encontrado e m R i o de Onor mulheres muito idosas e analf a b e t a s que ainda s e lembravam d a s poesias que haviam composto para
todoa os casamentos ao longo dos anos.
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e alcançam um carácter de seriedade quase sagrado» m. O ritual
do gesto, que ingenuamente se atribui ao esquisito gosto do africano pela enfatuosidade, tem uma importância grande, pois não
será exagerado dizer que substitui a gravura e torna mais directa
a comunicação ou toma, com frequência, o carácter de rito. As palavras, essas apropriam uma vastidão de significações analógicas,
como é frequente em quem aprende a falar e a relatar sem livros
nem gramática e sem escrita. A® palavras têm significados aproximados, estão ligadas a uma ideia central que traduz
certo conteúdo
psicológico e tem um «sentido emocional denso» 72, o que explica
a potência da imagem. Parece que o negro, membro da sociedade
tradicional, se preocupa mais em transmitir sentimentos e emoções
do que ideias precisas.
Assim, a tradição oral tem naquelas sociedades uma importância básica, como que desempenhando simultaneamente as funções do^ códigos, dos livros de literatura, dos compêndios históricos e dos tratados na nossa sociedade.
Por sua vez, a carência da possibilidade de expressão crítica
generalizada, capaz de difusão e eventual aceitação, confere à tradição uma espécie de carácter dogmático, o que nos ajuda a compreender a dificuldade que o indivíduo componente da sociedade
tradicional tem de fugir ou eximir-se ao que lhe impõe a tradição.
Nestas sociedades são características a rigidez ideológica e o conformismo moral.
3.3. Desta forma, todos os aspectos da vida do indivíduo
estão mergulhados nesta «infusão» metafísico-religiosa que a tradição transmite e lhe impõe. Todos os seus actos principais estão
regulamentados e as suas relações estabelecidas e hierarquizadas.
A vida humana só adquire sentido, nestas sociedades, enquanto
integrada na colectividade, enquanto comunitária. O indivíduo isolado não participa da «força vital» do grupo — vivos e mortos —,
sente-se aniquilado e sem existência autenticamente completa;
o isolamento provoca-Jhe o sentimento de insegurança, pois só
na solidariedade tribal encontra lenitivo para os seus terrores do
sobrenatural e da hostilidade do meio ambiente físico; só inserido
na sua comunidade se sente amparado na solidariedade de todos
e completado psiquicamente. A inserção no grupo, ou, mais especificamente, no clã, além de permitir beneficiar do campo de forças
dos vivos e mortos e alcançar o seu equilíbrio, tem ainda grande
importância social porquanto distingue o homem livre (filho dos
71 Cf. BALANDIER, G. — UAfrique
Ambigue,
Plon, P a r i s , 1957, p . 246.
72 BALANDIER, G. — Sodologie
des Brazzavilles
Noires* A r m a n d Colin.

Paris, 1955, p. 240^241. Refere também o prof. Jorge Dias que, ainda hoje,
na nossa língua há falta de vocabulário exacto em relação às palavras que
exprimem estados afectivos.

antepassados) do homem escravo (fillio da aldeia); «ser nascido
no clã confere,
no® limites da sociedade antiga uma superioridade
imediata»73. Naquele contexto, a solidariedade grupai cimenta
a comunidade e o indivíduo é insubsistente.
A própria formação da personalidade do indivíduo é profundamente comunitária. Dentro da unidade clãniea, a educação dos
filhos não é problema unicamente dos pais; a educação é-lhes ministrada por todo® e, na maioria dos casos, o pm social—v. g.:
o tio materno mais velho — tem maior importância que o pai
biológico. As lições da vida aprendem-nas na grande escola da
aldeia, principalmente através da tradição oral e pela sua inserção
ritmada nos ciclo® da vida e cerimóniasi, tais como a puberdade,
os funerais, as danças de guerra, as festas de sementeira, colheita,
caçada, etc. A personalidade do futuro adulto é moldada em todos
os aspectos com este profundo sentido de integração comunitária.
Nas sociedades tradicionais, «o indivíduo está submetido a
uma espécie de dirigismo que rege todos os seus sentimentos e os
seus amores, as suas crenças e temores», o® seus lazeres ao mesmo
tempo que as suas diversas actividades.
Ele integra-se num sistema
social onde tudo se contém»74. Na realidade, os indivíduos existem
tanto na sociedade ocidental moderna como na africana tradicional, mas, nesta, os quadros interiores e exteriores em que se movem e que os condicionam são muito diferentes dos quadros daquela; na sociedade negro-africana, a vontade individual é impossível porque se esbate e aniquila ante a vontade do «além». Assim,
o individualismo — na acepção ocidental — não tem possibilidade
de existência nem sentido factual nas sociedades negro-africanas
tradicionais.
3.4. A comunidade com o seu chefe é o grupo natural base;
só ela é subsistente no contexto físico e social africano. O indivíduo isolado — não apenas geograficamente — sente-se esmagado
pela força do® poderes espirituais e físicos que o rodeiam. É irresistível e irrecusável a necessidade do agrupamento. Simplesmente,
este mesmo agrupamento, a comunidade, insere-se numa natureza
poderosa e num espaço imenso, cuja explicação é eminentemente
teológica. Por isso a «ordem da natureza» é aceite como algo imposto a que se não pode desobedecer; é tomada como «lei» para o
homem, o que explica a espécie de fatalismo 75que caracteriza a
reacção do africano perante a realidade física . Deste modo, o
73 BALANDIER, G — La Soe. Act. de VAfrique Noive, op. cit., p . 305.
74 BALANDIER, G — UAfr. Amb.j op. cit., p . 283.

75 Embora se possa dizer que não há uma total «não acção». A própria
magia pode ser entendida como um tímido ensaio de domínio da realidade
física (chuvas, fecundidade da mulher e da terra, força na guerra, etc.)).
Simplesmente os meios são também sobrenaturais ... o tema do sobrenatural
retoma-se.

próprio grupo procura adaptar-se aos factos e sucessões do mundo
físico em que vive e à tradição legada pelos seus antepassados.
É, pois uma sociedade profundamente ritmada. «Vivendo num
mundo desmesurado, o africano negro esforça-se por se adaptar
aos seus ritmos para evitar a cólera das potências sempre
ameaçadoras que o rodeiam. Os vivos não são mais do que uma
minoria ligada a servidões precisas de forma a não provocarem
a rutura do equilíbrio: um gesto imprudente, uma negligência
mesmo inconsciente pode ser suficiente,
provocando como punição
a fome, a esterilidade ou a morte»)76. Só o rito mágico pode alterar a ordem das coisas, porque influencia o querer dos deuses
(prolongamento destes na natureza); daí ser uma sociedade profundamente ritual e o rito estar marcado por um carácter essencialmente pragmático.
4. Esta globalidade integrativa tem no campo económico e
social — que nós distinguimos do todo por comodidade metodológica de análise—consequências específicas importantes de que
vamos salientar algumas.
4.1. Uma das consequências directas é que a terra não é
apropriável individualmente, sendo objecto de propriedade comutnitária. Qual a razão porque, sendo a terra um bem livre, relativamente abundante e de acesso directo, não há apropriação por
parte de alguns membros da comunidade? Os factores explicativos
são vários.
Em primeiro lugar, por força da referida concepção global
e integrativa, a impossibilidade de apropriação individual toma
a explicação de que a terra pertence aos antepassados; foram eles
que a conquistaram ou deram força para a sua conquista aos inimigos ou à natureza. A terra não é um simples meio de produção,
como nós a tomamos; é algo mais, é sobretudo um património
comunitário de carácter religioso também. Os próprios chefes e
anciães não a apropriam77.
Em segundo lugar, sendo directo o acesso da terra e como os
76 PAULME, D . — Op. Cit., p . 1 0 2 .

77 Convém dizer» que a ausência da propriedade individual não era absoluta nas sociedades primitivas africanas. Parece que, na região guineneano-sudanesa algumas tribos praticavam-na: Kabris (norte do Togo) e Kirdis
(Alto Daomey). Cf. DIA, M., op. ctL, p. 20. Simplesmente na região banta
julga-se que a regra era a sua não-aceitação. Na sequência da invasão dos
pastoris nilotas, o gado era, em certas tribos, apropriável individualmente.
Mas tão-pouco era usado como um simples meio de produção; era
olhado sobretudo como um bem de prestígio. Os pigmeus da floresta equatorial e os boshimanes conhecem de longa data a propriedade individual.
Porém, a sua principal forma de subsistência é a caça e a colheita das produções espontâneas.

«mais velhos» não são força de trabalho — função que é confiada
aos mais novos» 78 —, não convém ao equilíbrio da estrutura social
da comunidade que estes se apropriem da terra e a trabalhem. Isso
seria dar-lhes meios efectivos de não só romperem de algum modo
a solidariedade tribal e o equilíbrio das relações sociais, mas de
conseguirem o suporte económico para uma certa autonomia, o que
possibilitaria, num processo gradual que a partir daí se desencadearia, a faculdade de se eximirem à autoridade dos «mais
velhos».
A apropriação individual sem desequilíbrio das estruturas
sociais só seria possível se os chefes e os anciães dispusessem de
capacidade e organização administrativa ou policial-militar que
lhes permtisse o controlo físico da terra. Assim, o acesso a terra
seria feito através deles, o que Mies facultaria o controlo dos homens e das estruturas sociais; este sistema de propriedade individual do solo por parte de alguns é o inerente às sociedades feudais,79em que as classes se distinguem pela posse e controlo do
solo . Nas sociedades primitivas, dada a ausência do controlo
físico da terra, o noder dos chefes e dos anciães é exercido e mantido através do controlo directo dos homens e do sistema de circulação dos produtos, como veremos no número a seguir.
Mas o sentido de integração e o comunitarismo social prolongam-se para lá da
propriedade. Embora a terra possa ser cultivada
individualmente80, os grandes trabalhos das derrubas, sementeiras
e colheitas são frequentemente realizados em conjunto pela mão-de-obra da comunidade. Na verdade, além do facto de a propriedade do solo ser comunitária, os grandes trabalhos agrícolas e, em
certas ocasiões, as caçadas fazem-se em cooperação, porque a
grandeza do esforço a despender, face a uma natureza frequentemente hostil, não é comportável por um só indivíduo e por seus
dependentes imediatos. Por outro lado, a cooperação é uma maneira de substituir (ou compensar) a falta de organização material
e a falta de instrumentos de trabalho aperfeiçoados.
Assim, a situação do produtor perfeitamente independente não
tem sentido nas comunidades tradicionais. Não há produtores independentes, em plena acepção, controlando absolutamente a sua
produção. A economia é a da comunidade e nos seus problemas
78 Divisão natural d o trabalho segundo a idade.
79 Cf. MEILLA.SSOUX — Op. cit., p. 53.
«o P o r é m o cultivo d e u m a parcela de terreno por u m membro d a
comunidade n ã o lhe confere qualquer direito de posse exclusiva. Se ele abandona aquele trato de terra q u e cultiva, outro membro qualquer pode t o m a r

o seu lugar, sem que o primeiro conserve algum direito, salvo se plantou
árvores de fruto, porque então é-lhe reconhecida a posse dos frutos e, por
prolongamento, a posse do terreno em que assentam as árvores.

todos
são solidários, nomeadamente no que respeita à alimentação 81.

Ora, este comunitarismo, a inexistência de propriedade individual e o regime de agricultura itinerante, têm, por seu turno,
consequências secundárias de grande importância, nomeadamente
no que se refere ao tipo de relações económicas, aos melhoramentos
fundiários e à produtividade.
4.2. A absoluta integração social, a importância dos laços
de parentesco, a solidariedade clãnica, a dependência do indivíduo
em relação ao seu chefç, a ausência de' propriedade individual e de
individualismo, originam um sistema de circulação de produtos
no interior da comunidade bastante dissemelhante do sistema mercantil tradicional na Europa. Nas comunidades primitivas, as relações sociais são eminentemente personalizadas e nelas conta sobretudo o status social pessoal dos intervenientes). Esta personalização
em função do status verifica-se também nas relações de carácter económico: como concretização material do sistema social,
os elementos
«mais jovens» da comunidade — classe produtora,—
entregam a2 aos «mais velhos» ou ao chefe a sua produção, como
prestação de sujeição e, em contrapartida, recebem a contra-prestação da protecção, de que uma das formas é o retorno dos produtos redistribuídos pelo chefe aos membros da comunidade. A circulação social e económica dos produtos é, pois, elementarmente
simples: prestação ao chefe ou anciães e redistribuição por estes
dos bens de consumo, reservando-se os de prestígio.
Assim, a circulação dos bens, mais do que pela sua utilidade,
realiza-se como forma de dar conteúdo concreto ao sistema de
prestações e contra-prestações no interior da organização social
tradicional: a autoridade do chefe ou anciães
e a consequente
submissão dos «mais novos» manifestam-se83 pela entrega ou
transferência para aqueles dos bens produzidos por estes; o poder
do chefe ou anciães, a protecção que estes (... e os antepassados)
dispensam dos seus sujeitos, bem como a unidade comunitária,
traduzem-se pela função redistributiva que desempenham ao fazerem, por sua veZ) a transferência dos bens de consumo aos membros da comunidade. Logo, a circulação dos bens faz-se e tem relevância social em função da posição e categoria social dos protagonistas humanos que intervêm, da orientação e da ordem suces81 Em determinadas zonas étnicas onde o gado é propriedade individual de, pelo menos, alguns membros da tribo, a solidariedade em face
da fome não é tão profunda. Provavelmente ao chefe tradicional põe-se-lhe
o problema: ou manter o seu prestígio (... e a sua força) ou manter os seus
dependentes.
82 Essa «entrega» pode não ser física.
83 Uma dentre as várias formas de se manifestar.

siva que essa^ transferências! tomam, e não em função da utilidade
económica de que esses bens se revestem. O aspecto de maior
interesse na circulação dos bens é o das pessoas e não o dos produtos.
Ora, na medida em que os «mais velhos» são o centro deste
esquema de circulação de produtos, eles controlam as relações
económicas e têm, portanto, um meio de controlar os «mais novo&»
(os produtores) e as estruturas sociais. A personalização das relações aumenta a dependência destes em relação àqueles. O facto de
os chefes reservarem para si o uso e a acumulação de bens de
prestígio reforça, por sua vez, a sua posição, o seu status,
O grau de rigidez, isto é, de materialização das entregas dfe
todos os bensi, varia em função inversa da complexidade e afinamento da estrutura social da comunidade ou do conjunto das comunidades homólogas integradas em uma unidade político-social
mais ampla. Realmente, conforme os chefes tradicionais conseguem o controlo físico sobre a terra, mediante uma melhor estrutura administrativa, relaxam o controlo sobre a circulação dos
bens, despersonalizando as relações de transferência dos mesmos.
Neste caso, a sua circulação pode tomar a forma de permuta
por troca directa ou, em estádios mais evoluídos, a forma comercial. Também, conforme cresce o grau de riqueza material do chefe
(de acordo com a área de domínio), assim ele se contentará em
exercer preferentemente o controlo dos bens de prestígio, fazendo-se a sua transferência* segundo o esquema básico, em termos
de relações personalizadas; o controlo dos bens de consumo passa
a ser feito predominantemente pelos chefe© de família. A técnica
do exercício da autoridade sobre os homens e as estruturas passou
a ser, assim, mais organizada. Um e outro factores (controlo da
terra e alargamento da área de domínio) verificaram-se em algumas zonas de África, mormente na região sudanesa islamizada,
nalgumas regiões comerciais da costa oriental e ensaiou-se no
Reino do Congo. Em todos estes casos, houve quase sempre
simultaneidade dos dois factores e, como consequência, uma evolução de passagem a sistemas feudais, ou transformações em conjuntos sociais mais numerosos e mais integrados, onde aparecem
classes sociais mais hierarquizadas e o poder se exerce por meio
de técnicas mais elaboradas84.
4.3. Este tipo de organização económico-social e a não-existência da propriedade individual condicionam, por sua vez, todo
um conjunto de atitudes e reacções.
84 Não está demonstrado historicamente, mas não repugna racionalmente aceitar que nas sociedades evoluindo para a estrutura em castas
tenham consentido o uso de escravos; a escravatura seria a sequência
natural de uma maior hierarquização social.
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Assim, aquele que explora a terra não se sente estimulado
a realizar melhoramentos fundiários que, a médio ou longo prazo,
se traduzam em aumento de produtividade.
Por outro lado, a solidariedade tribal não o incita a acumular para si e para a sua descendência directa como preventivo de
futuras crises ou desaparecimento prematuro.
Portanto, as condições e estruturas sociais não impelem o
africano ao aforro nem à estocagem oui acumulação de bens de
produção, pelo menos de maneira que permita uma modificação
substancial do processo produtivo. Exceptuam-se, sem dúvida, os
produtos ou construções de carácter artístico ou religioso, acumulados pela colectividade e que em alguns casos constituem apreciáveis patrimónios. Todavia, tais bens, mais ou menos duradouros,
não desempenham qualquer função económica, mas sim social:
a de servirem o prestígio do chefe e da comunidade.
Somente os chefes têm a possibilidade de aumentar a sua
riqueza e os meios de produção, pelo alargamento dos seus domínios— expansão da comunidade. Mas isto requer homens e mulheres que enriqueçam o corpo social, ocupem as terras, formem
os exércitos, enfim, sejam «sujeitos» de domínio; por isso, as sociedades africanas insistem, como afirma BALANDIER85, sobre a
produção de meios humanos e não sobre a produção excedentaria
e acumulável de bens materiais. O dinamismo de expansão destas
sociedades manifesta-se sobretudo no plano demográfico e geográfico.
A produção, em consequência, faz-se quase exclusivamente
para a satisfação das necessidades do momento, presentes e directas. Produz-se ou caça-se o necessário para a subsistência da
comunidade. Esta auto-abastece-se, o que não é impossível, dado
o carácter elementar das necessidades do conjunto. Não é frequente nem generalizada a produção de excedentes para troca,
salvo a de um ou outro produto de artesanato. A cada unidade
económica comunitária de produção corresponde a mesma unidade
de consumo que consagra a maioria dos seus esforços à satisfação
directa das suas próprias necessidades, ainda que esta unidade
comunitária possa ser mais ou menos extensa e as actividades
ou funções desempenhadas pelos indivíduos que a compõem mais
ou menos diferenciadas. «De qualquer maneira, a organização social confunde-se com a organização económica, política e até
mesmo religiosa, e as trocas86 comerciais, assim como a divisão do
trabalho são desconhecidas» . Talvez esta afirmação, agora transcrita, seja excessiva; mas de todo modo, a comunidade negra tra85 BALANDIER, G. — L'Afr. Amb.y op. cit.
86 M. C. — Structure Êconomique du Congo Bélge et ãu Ruanda-Urundi,
Bruxelles, 1958, p. 21.
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dicional, nas suas actividades, e neste caso na económica, gira
sobre si própria. Por isso, este tipo de economia é conhecido por
«economia de subsistência».
4.4. As relações de transferências personalizadas e o seu
carácter familiar têm por consequência o não haver trocas
comerciais no seio dessas sociedades.
Com efeito, na medida em que as comunidades tradicionais
são auto-subsistentes, portanto, na medida em que as transferências com o exterior se não fazem sistematicamente, toda a circulação de bens se realiza no interior da comunidade com o carácter e forma que descrevemos. Então, podemos dizer que na economia primitiva os produtos não $e trocam por produtos), não se
confrontam na sua utilidade económica. Logo, os produtos não
alcançam «valor», ou, mais exactamente, não se transformam em
«valores». O «valor» — no sentido económico do termo — é uma
qualidade de que os produtos se não revestem nas sociedades tradicionais africanas. Ê, em síntese, mais relevante nos bens a sua
qwQÀãade social que a sua quaMãaãe económica.

É patente, pois, a diferença que existe entre as leis que regem
a circulação dos produtos na nossa sociedade e na tradicional
africana. Nesta óptica se compreende a importância da dádiva
nas sociedades tradicionais onde a circulação dos bens se faz em
termos de prestações e contra-prestações sociais. «Dar é manifestar a sua superioridade»87, o que nos indica claramente que
existe uma profunda ligação entre a hierarquia social, a ausência
de «valor» e a transferência material dos bens.
Na verdade, o comércio da África (antes dos brancos) reflecte
inevitavelmente a estrutura social e fundiária das sociedades e
não representa uma actividade importante na vida africana,
tanto mais que a escassez dos bens trocáveis reduz o seu volume
e o tipo mais ou menos uniforme dos bens produzidos limita a sua
amplitude. Mesmo o comércio inter-comunidades raramente passa,
sobretudo nas sociedades bantas do interior, de simples troca directa dos bens entre chefes e de transferências por motivo de
casamento exogâmicos.
Porém, nas zonas costeiras ou fronteiriças, onde as sociedades
negras contactam outras sociedades e civilizações produtoras de
bens diferentes e dotados de meios de materializarem o contacto e
transporte dos produtos, o comércio realiza-se e usa-se88 a moeda
ou algo que toma a função de moeda: conchas marinhas , argolas

87 MfílLIASSOUX — op. Cit, p . 4 1 .

ss A ilha de Luanda foi, durante muito tempo, uma espécie de Casa
da Moeda do Reino do Congo. Cf. MARTINS, M. A. M. — op. cit:
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de ferro e de cobre89 ou espécies preciosas w. Simplesmente, antes
de continuarmos, é preciso notar que este comércio é geograficamente limitado e não afecta de maneira profunda e sistemática
a zona banta central, como bem o demonstra o uso localizado das
línguas francas comerciais: o sfwahili, o hausa e o fulani91; por
outro lado, as zonas ribeirinhas ou fronteiriças e os centros comerciais não são representativos da sociedade negro-africana, na
sua maioria rural e interior. Todavia interessaria considerar quais
os efeitos que o estabelecimento do comércio exterior e a aceitação da moeda tiveram na estrutura económico-social interna das
comunidades negras. Mas, dado que esse fenómeno se repete: em
maior escala com a chegada dos europeu®, reservaremos a sua
análise para outro artigo em que se abordarão os efeitos da dialética de culturas que a partir desse contacto m estabelece.
4.5. Talvez tenha interesse analisar mais detidamente as
transferências de bens realizadas pelo pagamento do alembamento,
porque essa análise leva-nos a considerar qual a função económica
e social da mulher no seio das comunidades tradicionais.
De acordo com a especialização natural do trabalho segundo
o sexo, à mulher compete uma série de ocupações nas sociedades
primitivas: os afazeres da casa, a educação parcial dos filhos e o
trabalho de amanho dos campos. Logo, a mulher representa um
capital-trabalho fundiário e a posse de várias mulheres «funciona
como uma espécie de capitalização» «* ao mesmo tempo que constitui um elemento de prestígio95. Mas, além de ser força-trabalho,
a mulher desempenha ainda um papel mais importante, que é o da
sua função reprodutora. Na sociedade tradicional africana, a riqueza de uma comunidade mede-sie mais em termos demográficos
do que pela acumulação de bens materiais; aumentar o número de
componentes da sociedade é enriquecê-la de nova «força vital»;
a morte, pelo contrário, é um empobrecimento. O número de filhos
interessa à comunidade e ao seu chefe, porque este vê a sua autoridade aumentada, assim, de um maior número de «sujeitos!» e porque o número de eventuais produtores aumenta também. A mater89 o cobre e o ferro, bem como o ouro, pela razão de serem bens relan
tivamente raros e poderem dividir-se e m partes aliquotas, desempenharam,
por vezes, as funções de moeda. E s t e facto conferiu à s comunidades que
manipulavam estesi metais u m a certa importância e m relação àquelas que
os «compravam».
90 E m Quiloa, servindo u m a região e m tradicional contacto comercial
com o Oriente, já antes do século X i n s e cunhavam moedas. Mas tal facto
não é generalizável. Cf. DAVIDSON, B. — op. cit., p. 266.

91 Cf. OTTENBERG, S. & P. — op. Cit, p. 67.
32 cf.

MARTINS, M. A. M. — op.

cit,

p.

47.

93 Estes aspectos juntamente com a interdição de relações sexuais durante a gravidez e o aleitamento — que podem durar 2 e 3 anos — são factores explicativos da pollginia, embora não sejam determinantes exclusivos.
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nidade é olhada por todos os membros da sociedade como uma
tarefa sagrada da mulher, obrigação 94esta que toma o carácter
de um dever para com os antepassados . A esterilidade é um castigo, provavelmente uma maldição.
Logo, tanto pelo facto de ser um capital-trabalho fundiário
como pelos filhos que dela se esperam, isto95é, por ser um factor
de produção de bens e sobretudo de homens , a sua posse implica
uma contra-prestação que é realizada pela transferência de bens,
mormente bens de prestígio, ou seja, o alembamento. Quem recebe
estes bens não é a mulher, mas o chefe da siua família, quer dizer,
um «mais velho» que mediante esta transferência
aumenta os bens
de que dispõe, sobretudo os de prestígio&6. Como se vê, o acesso
à mulher faz-se não directamente, mas sim através dos «mais
velhos», o que implica aspectos consequentes de grande importância:
Em primeiro lugar, faculta aos «mais velhos» e chefes de
família ou aos chefes do clã — no caso de práticas exogâmicas —
o controlo da mulher e através dela o controlo dos homens, pois
a função primordial da mulher é ser «produtora de produtores».
Por este meio também controla os produtores e as estruturas sociais, prolongando a superioridade que lhe advém do sistema de
relações económicas personalizadas.
Em segundo lugar, ainda neste caso, não tanto interessa a
beleza ou a saúde ou a força da mulher, como entra em consideração sobretudo o status do chefe de família da mulher e do nubente, isto é, o status social dos intervenientes. Quanto mais elevado é o rango, maior é a contraprestação exigida.
Em terceiro lugar, na medida em que o alembamento exigido
varia, os «mais velhos» tratam de estabelecer um nível que não
só dificulte aos «mais novos» a obtenção de muitas
mulheres —e
da consequente força económica e de prestígio97 —como lhes permite a eles disporem de crescentes bens de prestígio. Desta forma,
94 Era certas regiões de África, ainda hoje é frequente o costume de
a s mulheres casadas ou casadeiras s e m filhos n ã o aparecerem e m público,
por uma espécie de pudor, enquanto que a s m ã e s com filhos nunca os largam,
ostentando orgulhosamente a prova da s u a fertilidade.
95 É posível supor que o alembamento não seja tanto uma compensação pela unidade de trabalho que o chefe da família da mulher perde,
como uma contra-prestação da prole que dela espera. E tanto assim é,
que no caso de divórcio e a mulher retorna para casa ou aldeia da sua
família de origem, o dote n ã o é devolvido s e o pai fica com o s filhos; de
ambos. Cf. JESFFREYS, M. D. W. — «Lobodo is child's price», in African
Studies,
vol. 10, n.° 4, 1951. Johannesburg.
96 N a s sociedades pastoris ou semipastoris o g a d o é n o r m a l m e n t e u m
doa elementos do alembamento.
97 E m c e r t a s comunidades, c o m a autoridade dos «mais' velhos» plen a m e n t e aceite, o s « m a i s novos» r a r a m e n t e c o n s e g u e m c a s a r - s e c o m m u -

lheres novas; estas são destinadas, de facto, aos chefes.

reforçam a dependência dos «mais novos» e a sua posição de

autoridade. Quanto mais rico é o nível de vida dos solicitantes,
maior é a exigência, que pode incluir os elementos de prestígio
importados, que são introduzidos de novo na comunidade.
Assim, tão-pouco podemos considerar a transferência de bens
derivada do alembamento como uma mera troca de utilidades. As
relações e regras matrimoniais adquirem toda uma dimensão
assaz diferente da habitual na nossa sociedade. O seu aspecto
económico—importante, por certo — está eminentemente subordinado ao seu aspecto social, pois a instituição do matrimónio
serve a repiartição social dos produtos segundo um determinado
esquema de referência anterior, bem como a manutenção e reforço
da estrutura social.
4.6. Igualmente no campo da moral e da ética há caracterizações especiais que resultam, integradamente com outros aspectos, da visão cosmogónica, teológica e unitária dominante nas
sociedades tradicionas africanas.
Por exemplo, a noção de pecado ou falta e da correspondente
punição corrente na sociedade primitiva difere da aceite entre nós,
o que nos leva a não entendermos certas reacções do africano
pertencente à sociedade tradicional. Na nossa sociedade, marcada
profundamente pelo cristianismo, o principal juiz das acções,
atitudes e pensamentos do indivíduo é a sua própria consciência.
Admitimos, na nossa ética, que a formulação e a aceitação de
pensamentos referentes a actos condenáveis são também condenáveis; a morte de outrem, sendo um crime civil, é também um
acto imoral. Para o africano o esquema de valores 98interpretativo
dos seus actos é diferente. Um sacerdote africano explica que
a ética negra é mais formalista e exterior. Tudo o que a tradição
não interdita nem prevê não é condenável; todo o acto oui situação
não prevista não pode ser condenado, porque não há um sentido
crítico próprio para a interpretação por analogia. Só é punível,
se o chefe tradicional condena esse acto ou situação com base no
seu papel de intérprete dos antepassados e medianeiro entre eles
e os vivos. As infracções de carácter religioso, são quase sempre
por quebra de ritos, por atitudes exteriores inconformes e raramente por atitudes de espírito. Além disso, as sanções imanentes
à transgressão das leis de domínio religioso podem ser evitadas,
bem como a culpa, pelo cumprimento de certos ritos mágicos.
O instinto desempenha um importante papel nas motivações
que impelem ou propulsionam o africano negro. Dum modo geral
«situa os seus apetites no coração... o coração queria e eu fiz.
»« KAGAME, A. — «Le pluralisme ethnique et culturel dans le Ruanda-Urundi» in Compte Rendu XXX Session INCIDI Pluralisme ethnique etl
culturel dans les sociétés. intertropicáles, Bruxelles, 1957, p. 2891
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Há aqui uma espécie de desdobramento de personalidade, porque
age de fora, a forçar, a solicitar, a violentar o eu; este eu é que
representa a personalidade íntima e verdadeira» ". A explicação
íntima do africano é a de que há forças exteriores e poderosas
a violar a sua liberdade, o seu livre arbítrio que não consciencializa
e de que, portanto, não se sente responsável, Esta atitude pode ser
tomada como um reflexo da sua desindividualização, da sua imersão global num todo onde existem forças que se lhe sobrepõem.
5. Nos números anteriores, vimos as linhas temáticas essenciais das sociedades tradicionais em África e os aspectos mais salientes e característicos da sua organização económico-social em
que essa temática base se traduzia. Mas qual a dinâmica mterna
da evolução das populações não islamizadas e qual o sentido ou
sentidos dessa evolução, antes do contacto com as sociedades
europeias?
A impressão que ressalta do estudo das normas, modelos e
atitudes das sociedades tradicionais negras é a de que a rigidez
das estruturas sociais e económicas não permite a evolução; essas
sociedades surgem aparentemente com todas as características
de sociedades sem conflitos internos, sem oposições ou convergências capazes de modificar as estruturas sociais ou mentais; as
suas culturas
denotam ser auto-suficientes, pois, na definição de
Malinowsky 10°, satisfazem todas as suas necessidades básicas:
instrumentais e integrativas; a permanência das suas instituições
culturais parece recusar um processo evolutivo. Todavia, será
difícil negar a qualquer sociedade um mínimo de dinamismo cultural, embora o padrão cultural não se altere substancialmente.
O que existe sempre são factores externos ou internos à própria
cultura que explicam o grau desse dinamismo. Assim é em África.
5.1. Os laços familiares internos, a auto^subsistência, o unitarismo religioso-social, acumulados com as condições ecológicas
próprias: comunicações difíceis, enormes extensões e relativamente grandes distâncias a separar as comunidades, fazem que
estas estejam desligadas entre si, originando uma grande dispersão
de populações. A África
Negra é constituída por uma poeira de
pequenas comunidades101, por um mosaico de populações e não
por uma sociedade com todas as suas macro-células em comunicação, embora geograficamente extensa. Os espaços imensos que
99 REGO, A, S. — Alguns problemas sociológico-missionários da África
Negra, C. E. P. S. (J. I. U.) N.° 32, Lisboa, 1960, p. 83.
100 MALINOWSKY, B. — A Scientific
Theory of Culture.
E d . : Oxford
Universlty Press, New York, 1960, p. 40. Não há contradição nem sequer
paradoxo em citar M. numa perspectiva que se pretende diacrónica.
101 Há cerca de 6000 línguas e dialectos em África.
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as afastam e a separação física que os acidentes geográíicos impõem, com os consequentes vazios humanos, compelem essas comunidades ao isolamento, ao reforço dos seus laços internos e a uma
vivência autárcica sobre si próprias, embora possuindo muitas
características e tipologias comuns.
Com excepção de alguns impérios, da costa ocidental e da
costa oriental, raramente se revela uma tribo ou chefe que se
destaque e sobreponha aos outros, de forma a constituir um edifício político consistente e duradouro. Quase sempre são domínios
militares e algumas vezes comerciais temporários e as relações
existentes são ainda mais ténues que as verificadas na Europa
Medieval, pois, dadas as dificuldades de comunicação, frequentemente, os chefes locais eximem-se à autoridade do chefe ou rei
central Nenhum povo ao longo da história africana teve poder
ou prestígio suficiente para representar o papel de unificador.
Além disso, o facto já citado de as comunidades se dispersarem
num quadro natural imenso, onde há largos espaços vazios, reforça
os particularismos.
No mesmo sentido, as frequentes deslocações das comunidades, devidas ao regime de agricultura e pastorícia itinerantes,
dificultam ainda mais o estabelecimento de contactos duradouros.
Não se pode afirmar que as tribos africanas são essencialmente
nómadas, no sentido que vulgarmente se atribui à palavra «nómada», mas a verdade é que entre os povos africanos o fenómeno
migratório sempre conheceu uma considerável amplitude102.
Todavia, parece que a dispersão e a instabilidade não são
apenas resultantes do meio físico, mas também e principalmente
uma técnica de protecção103pelo uso do seu mais eficaz meio de
defesa que é o «espaço» . O espaço serve de defesa contra os
seus semelhantes: é um meio de evitar, quando a comunidade não
se sente suficientemente forte, as guerras tribais, que
se declaram
por diferentes motivos e provocam «razias» imensas104; é também
um meio de defesa contra a escravatura que, muito antes da che^
gada dos europeus, era já praticada correntemente
pelos persas,
pelos árabes e pelos próprios chefes locais109; é ainda um meio
de defesa contra maldições, castigos e maus olhados. A estas várias ameaças as comunidades opõem o melhor obstáculo: a separação geográfica, o vazio humano.
Ora, como afirma J. Dia®, «um povo entregue a si próprio
tem uma capacidade de progresso muito inferior à daqueles que
102 Cf. B I T — Les probl....,
103 BALANDIER, G. — L'Afr.
104 KALCK, P. — Op.

cit.,

op. cit, p . 141.
Amb., op. cit, p p . 168-69.
p.

104.

105 Cf. MURDOCK, G. — Op.

cit,

p.

95.

Cf.

PAULME, D. — Op.

cit,

I Parte. Sobre a subsistência actual de vestígios da escravatura autóctone
Cf. MARTINS, M. A. M. —- Op. cit, pp. 54-55.

estão em excelentes condições de relação»106. O isolacionismo natural ou procurado das comunidades africanas reduz as suas pos^
sibilidades de evolução, até pelo afastamento dos conflitos entre
elas, os quais poderiam ser elementos dinamizantes de transformações.
Mesmo fora das regiões periféricas da África Negra, é impossível negar os contactos entre as comunidades que se realizam
com maior ou menor amplitude e frequência. Simplesmente, por
via de regra, são contactos entre comunidades homólogas
dentro
da mesma área cultural, e, como faz notar Herkovitz107, «a dialéctica de culturas é inerente à dinâmica de culturas»; ora, não se
pode dizer que haja reacção aos contactos quando os padrões culturais em presença são homólogos.
A própria multiplicação das comunidades — células sociais
básicas —, devida ao
excesso demográfico, à contestação da autoridade de um chefe108, etc, verifica-se pelo fraccionamento desse
conjunto de pessoas vivendo até aí em comum e sob a mesma autoridade. Neste caso, há uma multiplicação por segmentação, mas
as comunidades permanecem culturalmente homólogas.
Parece mesmo que os contactos e a evolução dinâmica, verificados nas fronteiras das áreas culturais, não têm suficiente força
para se projectar no interior dessas áreas, devido à existência das
zonas estanques inumeráveis,
que são os imensos vazios humanos.
Como se explicitou na l. a parte deste artigo, verifica-se até que
muitos dos elementos alienígenos entrados nas áreas culturais
africanas tradicionais são rejeitados ou então padronizados.
5.2. Se os estímulos exteriores não são suficientemente fortes, por via de regra, para provocar o dinamismo cultural e, em
especial, a evolução da técnica — um dos elementos da cultura —,
as circunstâncias, elementos e complexos do modelo cultural interno tão-pouco são favoráveis ao dinamismo cultural, sobretudo
também no que respeita à técnica.
O completo «dirigismo» da sociedade comunitária e do indivíduo, a ausência de estímulos à poupança e à acumulação de meios
de produção — salvo os humanos — limitam, se é que não anulam,
a propensão à inovação. Pelo contrário, o africano é induzido
pela poderosa força da tradição a imitar as técnicas herdadas dos
seus antepassados; a confusão entre o religioso e o profano, o social e o sagrado, faz com que toda a acção tome aspectos religiosos
106 D I A S , J. — Ant.

Cult., op. cit., p. 109.

107 HBRKOVITZ — Traditions et bouleversements..., op. cit., p. 126.
los Porque apesar da unidade tribal sempre existem tensões difusas
e escamoteadas, mas que, por vezes, tomam forma clara e definida que torna
impossível a manutenção do mesmo, tipo de relações entre as mesmas pessoas.

G SQ transforme
em rito, o que explica, igualmente, a permanência
10&

das técnicas .
Não é que se negue qualquer evolução desde que a agricultura
neolítica se expandiu ,peía África e que, no contexto tecnológico
das sociedades africanas, aqueles métodos não sejam eventualmente os mais adaptados. Mas é evidente que a evolução foi extremamente lenta e escassa, e os processos de cultura agrícola
ou de criação de gado ainda hoje subsistentes são aproximadamente os mesmos que os azanianos usavam quando se expandiram
pela África Central até ao Sul. Pode mesmo dizer-se que, não só
não há estímulo à inovação, como, sobretudo, a necessidade de
respeitar a tradição limita qualquer veleidade de inovação e originalidade, com excepção daquelas comunidades ciriunscritas, onde
novos métodos e hábitos fora,m adquiridos e aceites, provindos
do contacto com sociedades exteriores. Dum modo geral, os métodos de cultura são rotineiros, e é pois possível afirmar-se que, em
geral, nas sociedades primitivas ou tradicionais, há um «arquétipo
de repetição» nos hábitosi de vida e nas actividades produtoras110.
A maioria da actividade social, e consequentemente a económica, é regida pela tradição herdada dos antepassados e comandada pelas estações e pelas cerimónias. Não exige planificação nem
previsão,
nem sequer um esforço sistemático, prolongado e vigilante111. Os estímulos ao trabalho são apenas as necessidades
essenciais e imediatas; boas ou más colheitas e tudo o mais é explicado pelo poder e boa ou má disposição dos antepassados; as
causas naturais e sobrenaturais cònfundem-se. As sociedades africanas tradicionais sofrem uma limitação, senão mesmo um bloqueamento no seu processo económico e na sua capacidade endógena de expansão.
Porém, isto não significa uma cristalização absoluta da
actividade humana naquelas sociedades, principalmente no que respeita às técnicas dé cultivo da terra. Comunidades há em que se
verifica
uma adaptação técnica a novas exigências dos terrenos 1112. Não há que negar também transformações internas devidas
à criação ou a empréstimo de elementos alheios; mas muitas vezes
não foram mais do que adaptações regionais de uma linha temática, mesmo no domínio da técnica, embora essa adaptação fosse
a mais sábia e confirmada pela experiência. Não é, portanto, exagerado afirmar que o comportamento modal é o da repetição dos
métodos tradickmcás.
109 Cf. CAFET, M. — op. cit., p. 23.

no cf. HOLAS, B. — Changements sociaux en Gôte âfivoire. P. U. F.,
Paris, 1961, p. 32.
in B I T — Op. cit., p. 150.
112 Cf .DIA, M. — Op. cit, p. 23.
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5.3. «ípda a história humana tem sido um permanente diálogo entre o homem e a natureza»113. Porém, enquanto numa economia dinâmica o homem faz uma adaptaçãp activa à natureza,
numa economia primitiva essa adaptaçãp é passiva e ambiental.
Há, pois, uma diferença fundamental entre a mentalidade
europeia (e possivelmente 4^ putros povos) £ a mentalidade
negro-africana. Talvez nãò spja errado pretender equacionar o problema com berne nas diferentes respostas das duas sociedades ao
desafio da natureza; enquanto que a europeia é uma resposta de
luta, agressiva, pretendendo dominar a natureza, a africana é mais
passiva do que activa, é uma atitude ãp conformidade: responde,
produzindo homens, aç desafio que a nçàwreza hostil lhe lança,
consumindo esses homens.
Consequentemente é possível afirmar que as comunidades
tradicionais negro-àfricanas giram em boa medida sobre si próprias, com grande respeito pela tradição, e limitadas na sua capaiidade de evolução endógena. Não pretendamos, porém, extrair ou
deduzir do que se leva dito qualquer escala de valores ou critério
de classificação, afirmando que as sociedades africanas tradicionais são sociedades atrasadas, incivilizãdas e inferiores. Não neguemos sequer a sua evolução própria, a sua dinâmica e a siía
lógica internas. Compreendamo-las apenas no seu quadro e contextos naturais.
As sociedades africanas não são rigidamente estáticas, embora nos últimos 1000 anos o seu efectivo ritmo*dè evolução tenha
sido nitidamente inferior ao europeu, em muito ampla proporção.
Mas a diferença fundamental está, não tanto na diferença dè
ritmos, como na escolha dos elementos culturais que evoluíram:
enquanto que ria europeia evoluiu sobretudo o complexo científico-técnico — com todaâ as suas sequelas —, nas sociedades africanas
a evolução faz-se em complexos e sobretudo segundo opções fundamentais diferentes. Isoladas nas suas fronteiras interiores, alcançaram uma lógica interna de evolução e estruturação, a partir
de premissas básicas, de linhas de direcçã,o, de mentalidades diferentes das europeias; uma das premissas básicas, Uma desáas
orientações, é què nunca concederam prioridade às actividades
técnico-económlcas. Daí què a evolução da técnica, cio domínio
iia natureza posta ao serviço do tiomepi, diferiu no seu processo
íia que se verificou*na Europa e ígi inuito menos aparatosa. Â
opção das sociedades africanas ppr outra modalidade de existência conduziu-as por outras vigs de realização, por outras formas
globais de estar e interpretar o mundo, pouco semelhantes
às nossas: São sociedades que se preocupam com o equilíbrio
DIAS, J. — Ant.

Cult., op. cit., pp. 1J1 e 187.

social autárcico; ao contráxio daa europêiaô, nao comportam
oe
114

desequilíbrios dinâmicos fautores de evolução e progresso .
Das diferenças na técnica e na ciência, das dissemelhanças
das concepções e estilos de vida das civilizações europeia e africana e dos seus padrões culturais, quando postos em contacto,
resulta uma «dialéctica de culturas» de profundas consequências
para a África. Num próximo trabalho se estudará a penetração
comercial e missionária das culturas europeias e, em seguida, o
conflito cultural resuiltante da imigração branca e da industrialização, para analisar, finalmente, quais as novas formas económico-sociais que emergiram dessa dialéctica cultural.

114 Cf. TOURÉ, Mamoudou — «Responsabilités de Téconomiste africain»
in Deuxième Congrès des Êcrivains et Artistes Noives, II Tomo. Edl. Présence
Africaine. N.° sp., Paris, 1959, pp. 244-251.
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