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Os contactos das culturas africana-tradi-

cional e europeia-ocidental tiveram várias
fases, em cada uma das quais se produ-
ziram estruturas socio-económicas, que vão
evoluindo até às que hoje caracterizam as
sociedades africanas. Numa tentativa para,
compreender estas sociedades, julga-se útil o
estudo dessa evolução dialéctica, pondo em
relevo as sínteses conseguidas.

INTRODUÇÃO

0.1 No artigo antecedente havíamos visto, em primeiro e
breve apontamento, a posição histórica da África em relação à
Europa, os seus contactos com o exterior e o que eles significa-
ram; a seguir apontaram-se as linhas temáticas fundamentais das
sociedades tradicionais africanas, predominantes na África cen-
tral e sul.

Pretende-se, agora, estudar o processo dialéctico derivado
do contacto das culturas tradicionais com a cultura europeia-
-ocidental ali levada pelos europeus nos períodos pré-colonial e
colonial1.

Certamente teria sido possível partir doutra perspectiva que
não a do contacto e dialéctica de culturas. Como sabemos, as
sociedades tradicionais africanas possuem a sua dinâmica pró-
pria, embora esta se caracterize pelo retorno ao ponto de equilí-
brio, retomando a linha melódica essencial da sua cultura. A partir

1 As palavras colonial e colonização são empregues aqui no seu sen-
tido técnico e não segundo o seu significado político moderno.
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deste enfoque também poderia ser feita a análise das sociedades
africanas, pondo como hipótese de trabalho outras possíveis for-
mas de contacto.

Todavia, parece oferecer maior interesse e, sobretudo, maior
riqueza, estudar a dinâmica da evolução cultural geral resultante
do contacto daquelas sociedades com a sociedade, ooi melhor, com
a cultura europeia-ocidental. Neste contacto as transformações
temáticas resultantes são muito mais intensas e profundas, pois
há, como veremos, quebras de estrutura e desequilíbrios cujo
anulamento se faz à custa de outros e novos equilíbrios. A partir
desta evolução dialéctica, o complexo cultural daqueles povos
enriquece-se com novos temas e, permitindo-nos uma imagem
matemática, as resultantes do sistema de equações das variáveis
culturais são sucessivamente outras em série ainda não acabada.

0.2 Embora se façam as necessárias divisões no texto, é di-
fícil dar conta da extrema complexidade da fenomenologia da
evolução africana, porquanto o contacto de culturas e as formas
socio-económicaiS emergentes variam não só no tempo e no es-
paço, como apresentam igualmente uma ampla gama de aspectos.
Todos eles estão inter-relacionados sincrónica e diacronicamente,
o que complica a análise. Não é fácil tratar em separado os aspec-
tos parciais da fenomenologia do contacto, o que obriga, portanto,
a uma constante inter-referenciação desses vários aspectos e
circunstâncias. Por outro lado, cada cultura tem os seus níveis
de realidade social e cacla época apresenta uma diferente geologia
social.

Mas as dificuldades crescem se pensarmos que no estudo dos
contactos de cultura não nos podemos limitar a estudá-los sob a
forma de encontro de duas civilizações passadas e estáticas. É
preciso, neste caso, ter em conta a própria evolução das culturas
locais, e, sobretudo, a evolução da cultura europeia, que a partir do
século XVI se acelera extraordinariamente. Esta diferente «veloci-
dade» de evolução das duas culturas agrava-se ainda com as disse-
melhanças no momento do contacto, devido à diversidade dos por-
tadores das culturas. Na zona guineneana ou na zona sudanesa
ou na zona conguesa, na costa oriental, com portugueses, com
franceses, com ingleses, etc.... tudo isto confere particularidades
características aos contactos estabelecidos e continuados. Estas
considerações evidenciam-nos, mais uma vez, a delicadeza de fazer
um tratamento genérico da problemática da cultura africana en-
quanto interlocutora com a cultura ocidental neste diálogo2 que
se iniciou há séculos e certamente continuará.

2 O qual já foi monólogo e agora tende a transformar-se em discussão.
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0.3 A ausência da escrita na África Negra primitiva, as par-
cas descrições de viajantes, a raridade de grandes monumentos
arqueológicos testemunhos de épocas históricas fazem com que
a história, ou melhor, os trabalhos de história sohre os povos
africanos negros sejam pouco numerosos e sobretudo pouco pre-
cisos. É certo que o trabalho esforçado dos antropólogos, dos
arqueólogos e dos historiadores revelou ao inundo factos muito
ricos do tempo histórico dos povos negros. No entanto, ainda hoje,
existem mais e melhores obras de europeus sobre a chegada,
penetração e instalação dos povos brancos em África, do que
sobre tal fenómeno visto pelos autóctones.

Sentimo-nos, pois, um pouco constrangidos ao descrever e
analisar a fenomenologia do contacto a partir das descrições
coevas, limitação que só será superável pela reinterpretação das
ideias plasmadas nos documentos que nos chegaram, baseando-nos
em conhecimentos que a Sociologia e a Antropologia Cultural nos
fornecem para analisar as sociedades negras submetidas ao con-
tacto.

Na história recente da 'África é possível distinguir quatro
grandes períodos3:

— O primeiro, que vai dos fins do sécailo XV até 1850, foi
o período da exploração das áreas costeiras pelos europeus, e de
algumas penetrações de missionários portugueses. É considerado
o período da exploração, e do comércio liberal pré-colonial.

— O segundo, que vai de 1850 até aos princípios do século XX,
foi o período da penetração e exploração do interior de África
e o da repartição do Continente pelos poderes europeus. É cha-
mado o período de expansão colonial.

— O terceiro, que vai dos princípios deste século até à
II Guerra Mundial, foi o período em que as potências europeias
dedicaram maior atenção ao desenvolvimento económico das suas
colónias. É chamado o período do pacto colonial.

— E, por último, o quarto, que tem início logo a seguir ao
fim da última Guerra Mundial, está sendo o período de ensaios
de emancipação política dos países africanos. Denominam-no o
período da descolonização.

Aceitemos esta repartição e vamos considerar o fenómeno da
dialéctica de culturas em cada um destes períodos, embora muitos
aspectos correspondentes ao segundo e terceiro períodos sejam
tratados conjuntamante, por imposição de brevidade4.

s Cf. OTTENBBRG, S. & P. — Cultures and Societies of África. Random
House, New York, 1961, p. 75.

4 Cumpre agradecer aos Profs. A. Jorge Dias, A. Lima de Carvalho
e A. Silva Rego as valiosas críticas e observações que fizeram a este tra-
balho. Como sempre, os erros e omissões são de conta do Autor.
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1 Os Primeiros Contactos

1.1 As formas de contacto

1.1.1 O decantado isolamento da África sub-saariana tem
uma parcela de verdade enquanto significa que os africanos nunca
procuraram contactar com outros povos; foram sempre visitados
e nunca visitantes. Este isolamento não é só devido à configuração
do continente (desertos ao norte e costas pouco acessíveis do e para
o interior); parece que um dos factores explicativos, segundo
BRUNSCHWIG

 5 é o receio que os africanos sempre demonstraram
pela navegação marítima; nunca foram marinheiros e, como afirma
aquele autor, só viajaram e conheceram mundo como escravos.
Assim, no decorrer da sua história, a África esperou que os nave-
gadores do deserto ou dos mares orientais chegassem às suas
fronteiras. Com algum atraso, mas com outras possibilidades e
perspectivas, chegaram os navegadores ocidentais no século XV.

Não sabemos exactamente qual o estado de espírito com que
os marinheiros portugueses abordaram as costas africanas e esta-
beleceram contacto com os povos negros. É possível que a men-
talidade pré-científica — ainda vigente nesse tempo... e até hojeô

— de boa parte dos navegantes os fizesse imaginar que iriam en-
contrar seres fabulosos e riquezas inauditas. O certo é que encon-
traram povos curiosos pela sua vinda ao mesmo tempo que des-
confiados, vivendo em sociedades mais ou menos limitadas e num
sistema de simples economia recíproca ou, em áreas com maior
organização, numa economia redistributiva7. No Congo encontra-
ram uma sociedade mais organizada na sua forma política e nas
suas manifestações comerciais: era o çpue se chamou o Reino do
Congo. A sociedade conguesa não era de tipo completamente
igualitário; não só tinha importância a idade, como no comum das
sociedades africanas, mas também o local, segundo uma hierar-
quia quase feudal, cujo topo era o rei e a base os escravos. Era,
por assim dizer, uma estrutura parcialmente familiar aos euro-
peus.

Os pontos de penetração na costa africana, mormente na
ocidental, não eram muito numerosos. Resumiam-se a maior parte
das vezes a estuários nem sempre praticáveis (Senegal, Niger,
Gabão, Zaire e Zambeze). Um dos melhores canais de penetração

s BRUNSCHWIG, Henri — L'Avénement de VAfrique Noive — Paris,
A. Colin, 1963, p. 13.

6 DIAS, Jorge — A Lenda das Amazonas... In Estudos Científicos,
Hom. ao Prof. J. C. da Costa. J.I.U., Lisboa, 1962. Notar em especial a lenda
dos «cabeças grandes» de África que, ainda em 1925, perdurava em Mon-
tem uro (Metrópole).

7 Cf. POLANY, Karl — Anthropology and Economic Theory. In Reaãvngs
in Antropology. Thomas Y. Çroweli, New York, 1959, pp. 161-184.
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no interior da África encontrado pelos portugueses foi o Zaire
e como porto de abrigo a baía de Luanda.

Estes factos, juntos com a circunstância de a organização
do Reino do Congo se aproximar, de algum modo, do sistema
feudal europeus, levaram a que o Congo fosse a zona escolhida
pelos portugueses para uma acção missionária, política e comer-
cial mais intensa, desjde que em 1485 estabeleceram ali relações.

Durante muito tempo, os portugueses tentaram cristianizar o
povo, começando pelas classes dirigentes, e organizar o reino segun-
do os modelos políticos da Europa. Não vale a pena descrever deta-
lhadamente o que foi a acção dos portugueses no Congo; há estu-
dos sobre o assunto9. Basta apontar que nos primeiros tempos,
a principal acção lusitana consistiu no esforço missionário e na
arganização de um reino cristão. Foi com um espírito sem precon-
ceitos rácicos que os portugueses iniciaram esta conquista espi-
ritual, como se depreende da sagração do primeiro bispo negro
e das cartas dos nossos reis aos seus «primos» e «irmãos» negros.
Por essa altura, e durante quase um século, o comércio não teve
importância exclusiva nas relações com o Congo; as mercadorias
trocadas foram em número e quantidade reduzidas (ouro, marfim,
cera e peles raras contra armas, tecidos e adornos).

Esta diminuta importância do comércio era geral em toda
a costa ocidental e não derivava de nenhuma disposição de
ânimo ou hostilidade, mas apenas do facto de que a maioria
das mercadorias africanas não interessava aos europeus. A es-
trutura económica da Europa não era ainda complementar da
africana. O comércio era tão reduzido e tão poucas as feito-
rias estabelecidas que boa parte dele fazia-se na coberta dos
navios quando estes arribavam a qualquer ponto propício ou,
então, em certos pontos regularmente frequentados (v.g.: em
Quiloa) para abastecimento das guarnições das fortalezas ou das
naus de passagem10.

1.1.2 Só mais tarde, no século XVI, com a exploração das
Américas, começou a interessar, e grandemente, uma outra mer-
cadoria de que, aliás, a África sempre foi tradicional exportadora
ao longo dos séculos: o homem, o escravo.

Inicia-se, então, um «florescente» comércio triangular: da
África exportavam-se escravos para a América, a qual fornecia
à Europa alguns produtos tropicais (entre os quais o rum) expor-
tando este Continente para a África: armas de fogo, tecidos, bugi-

* Já desaparecido, mas ainda recente.
9 Cf. MARTINS, M. A. Morais — Contactos de Culturas no Congo Por-

tuguês. & Bibl. cit. C.E.P.S., 1958.
10 Cíf. Documentos sobre os portugueses em Moçambique e na África

Central 1497-I840. Vol. 1 (1497-1506). Centro de Estudos Históricos Ultra-
marinos. Lisboa, 1962. Doc. n.08 21 a 26.
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gangas e aguardente. Como as plantações na América não tinham
mão-de-obra autóctone suficiente e fisicamente apta, esta foi com-
prada em África.

É difícil determinar o número de escravos que deixaram as
suas comunidades, mas calcula-se que, entre o século XVI (começo
do tráfico atlântico) e o século XIX (quando terminou), chegaram
à América entre 15 a 25 milhões n . Todavia, o número de escravos
que pereceram a caminho da costa e os que morreram nos porões
dos navios tornam maior aquela cifra.

Esta maciça exportação da «típica mercadoria africana» —
no dizer de BRUNSCHWIG — teve como consequência imediata, além
de outras que adiante analisaremos, a de «animar» extraordina-
riamente as relações comerciais Europa-Ãfrica. O comércio que
não passava de uma simples permuta costeira, torna-se mais in-
tenso e as mercadorias europeias começam a tomar o caminho
do interior para pagarem a mercadoria humana que em longas
e tristes caravanas chegava à costa; e na medida em que se esgo-
tavam as reservas de escravos locais12, iam sendo procurados no-
vos contingentes nos povos vizinhos, propagando-se assim suces-
sivamente o tráfico humano a partir da costa; a difusão das
armas de fogo acelerou esta propagação. As mercadorias africanas
— outras que não o Homem — perdem a pouca importância que
haviam alcançado; instaura-se um género de comércio que hoje
nos repugna: mercadorias a preço de homens.

Todavia, ainda nesta fase, o contacto físico dos europeus com
os africanos limita-se às zonas costeiras, pois o comércio directo
era feito com as tribos costeiras que serviam de intermediárias
entre os traficantes brancos e as tribos do interior. Foi através
destas tribos que as mercadorias europeias penetraram no interior
de África seguindo os canais do tráfico de escravos, para paga-
mento de mercadoria humana. Os comerciantes e negreiros euro-
peus contactaram apenas estas tribos costeiras que, durante muito
tempo, defenderam ferozmente o seu monopólio. Os relatos do
explorador de Brazza revelam, ainda no século XIX, as numerosas
resistências dos povos costeiros à penetração dos europeus no in-
terior, pois viam nessa penetração um meio de os privar da sua
posição privilegiada. Os povos da costa eram os «comerciantes»;
os do interior constituíam a «reserva» de mercadoria.

Do mesmo modo, esses povos da costa foram os primeiros
portadores dos costumes europeus, que imitavam, para o interior

11 LANDRY (AdoPphe) calcula em apenas 6 a 8 milhões o número de
escravos desembarcados nas Américas entre o começo do tráfico e 1800.
Cf. Traité de Demographie, Paris, Payot, 1949, p. 410.

12 V.g. Nos povos bacongos os súbditos podiam ser vendidos pelo chefe
em épocas de fome. Este costume institucionalizado era propício ao flores-
cimento do tráfico de escravos. Cf. BALANDIER, G. — Sociologie Actuelle de
VAfrique Noire — Paris, P.U.P., 1963, p. 47.

22



do continente. O fenómeno do transporte da cultura europeia verifi-
cou-se em quase toda a costa ocidental, mormente no Congo, onde
os bacongos foram como que uma espécie de romanos assimila-
dores de outras tribos (latini veteres), havendo-se tornado o qui-
congo uma língua franca local. Na costa ocidental este fenómeno
ocorreu de forma diferente, tendo-se reservado esta função, du-
rante certo tempo, os suahilis. Os próprios árabes reapareceram
não só na costa como principalmente no interior, onde continua-
ram a ter grande importância no comércio e na missionação. Os
portugueses contentavam-se com a suserania política, nem sempre
respeitada, e com o domínio da orla marítima.

Porém, acontecia que o monopólio da intermediação se des-
dobrava em «exclusivos» zonais, pois os escravos e a contrapar-
tida de mercadorias europeias eram passados através de sucessi-
vos monopólios com áreas delimitadas, até atingirem o interior.

Convém evocar, quanto ao Congo, o papel dos pombeiros 13,
escravos instruídos pelos portugueses cie Loango e de São Sal*
vador, que dirigiam as caravanas enviadas ao Pombo. Eles foram
os primeiros transportadores de mercadorias e das «maneiras»
europeias. Deu-se, desta maneira, uma contaminação cultural
consequente ao tráfico.

O tráfico de escravos e o comércio triangular perduraram até
ao século XIX, sempre em função das necessidades de mão-de-obra
da economia americana. Este comércio chegou a ser florescentís-
simo nos séculos XVII e XVIII, coincidindo precisamente com
a expansão das economias comerciais europeia e americana, e re-
vestiu a forma de um comércio muito especializado com navios
e carreiras próprias. Nele intervieram quase todos os povos da
Europa com expansão ultramarina; já foi calculado que de todos
os negros desembarcados nas índias Ocidentais, 50 % foram intro-
duzidos pelos ingleses, 26% pelos franceses, 14% pelos portu-
gueses e 10 % pelos holandeses, dinamarqueses, etc.14.

A ilha de São Tomé foi, durante algum tempo, um posto inter-
mediário e armazéjn de tráfico de escravos, chegando a ser, em
certa altura, um centro de reprodução de escravos e escravas
seleccionados, segundo um pragmatismo comercial que hoje nos
choca15. Lagos, principal porto da famosa Costa dos Escravos,
(The Slave Coast), formou-se, cresceu e viveu à custa do tráfico

escravagista. A própria designação daquela costa dá ideia da prin-
cipal actividade que ali se desenvolvia.

Deve, contudo, acentuar-se que o comércio de escravos não

13 Pombeiros ou Pumbeiros, comerciantes que organizavam o comércio
com o Pumbo.

14 Cif. LANDRY, A. — Op. cit , p. 409.
15 Gf. SILVA, H. Laáns e — A Ilha de São Tomé e a cultura do café.

Lisboa. Junta de Investigações do Ultramar, 1958. Introdução.
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era apenas praticado no sentido África-América, Também Marro-
cos, o Egipto, o Sudão, a Arábia, a Pérsia e posteriormente a
Turquia foram mercados absorçores. Os escravos arrebanhados
pelos árabes no interior e embarcados só no porto de Zanzibar
atingiam a cifra de, aproximadamente, 15 000 por ano16. O tráfico
na costa oriental, antes e depois da chegada dos portugueses,
esteve sempre dominado pelos árabes, cujo centro comercial era
Zanzibar, ilha que vivia exclusivamente desse tráfico; o trans-
porte de escravos era feito por via marítima, e também em cara-
vanas através do Sudão; as mercadorias de troca eram principal-
mente armas e tecidos17. Já no século XIX os negreiros brasileiros
e americanos estabeleceram contacto com os colectores árabes de
escravos.

Igualmente nas reduzidas áreas ou pontos ocupados pelos
brancos em África era utilizado o trabalho escravo, tanto no ama-
nho das quintas, fazendas e hortas como para os serviços domés-
ticos. As próprias cidades regorgitavam de escravos. Aliás, a
pompa da numerosa criadagem, signo de valor na Europa, foi
transposta para a África e, assim, os senhores brancos, às vezes
mais por prestígio do que por necessidade, possuíam numerosa
servidumbre negra e em todas as cerimónias faziam-se acompa-
nhar de exércitos de criados18. Ideologicamente a escravatura
local era normalmente bem aceite, tanto que, nos meados do sé-
culo XVIII, os jesuítas ainda residentes em Luanda possuíam
alguns escravos domésticos e agricultores19.

A própria Europa recebeu escravos. Por exemplo, Lisboa
contava com cerca de 10 % de negros na sua população, nos
meados do século XVI20.

O comércio de escravos, que marcou toda a primeira fase do
contacto, tem importantes consequências na evolução da África,
como se verá a seguir.

1.1.3 Nesta fase, a penetração religiosa dos europeus foi
irregular no espaço e no tempo. O esforço mais intenso foi o reali-

16 Cf. BRUNSCHWIG, H. — Op, cit, p. 79.
17 Cf. GANN, L. H. — The Birth of a Plural Sodety (Northern Rhode-

sia 1894-1914). Manchester Univ. Press, 1961, pp. 9-10.
is Estes «arranjos» saciais a partáir da escravatura, bem como a even-

tual manutenção de haréns informais verificou-se em quase toda a parte
da cosita africana onde se estabeleceu um núcleo de brancos.

19 OLIVEIRA, Mário A. — Para a História do Trabalho em Angola — A
escravatura luandense do terceiro quartel do século XIX — in Trabalho
n.° 2, 1963, Luanda, pp. 45-60.

20 Recorde-sie a existência, em Lisboa, da Rua das Pretas, da Trav. do
Poço dos Negros, dos três Pátios dos Negros e da Azinhaga do Preto.
Cf. MATOS, LUÍS de — História da Expansão da Cultura Portuguesa no Mundo
— AA. do ISCSPU, 1963, pp. 11-13.
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zado pelos portugueses no Congo, logo a seguir ao estabelecimento
dos primeiros contactos. Simplesmente esse esforço parece não ter
sido bem dirigido e cuidou-se, sobretudo, de converter os chefes
e operar por demonstração — pretendendo repetir a história dos
francos — a conversão rápida do povo. Nesta ordem de ideias pro-
curou-se a destruição maciça dos ídolos e proibir a poliginia.
Embora se intentasse, muito zelosa e realisticamente, também
criar clero local (bem depressa se sagrou um bispo negro) a des-
truição dos ídolos, a proibição da poliginia e os baptismos em
massa não foram muito fecundos. Aconteceu até que certos sím-
bolos cristãos tomaram o lugar dos feitiços21, e a poliginia foi
reafirmada pelo comportamento de alguns europeus, os quais pra-
ticavam abertamente a concubinagem22. Ao mesmo tempo que se
procurou converter os chefes, tentou-se, como é compreensível,
organizar a sociedade local segundo os moldes da sociedade euro-
peia, reforçando a autoridade central e estabelecendo uma mais
forte rede de relações e subordinações hierárquicas. Todavia, as
comunicações não eram semelhantes às europeias nem muito me-
nos eram iguais os conceitos de subordinação hierárquica. A ten-
tativa de reforço do poder central levou os chefes locais a hosti-
lizarem simultaneamente os chefes centrais e o cristianismo,
submetendo-se, por vezes, apenas aparentemente. Todavia, os
missionários, principalmente os padres capuchinhos, mantiveram
uma intensa missionação até ao século XVIII. No século XIX a
actividade missionária decaiu em virtude da deterioração da
política religiosa dos governos europeus. Nos princípios do
século XX, talvez ainda um esforço sério pudesse ter retomado
eficazmente a evangelização desta zona; mas não se verificou tal
esforço, impedido, sobretudo, pelas ideologias políticas então rei-
nantes na Europa.

Nas outras áreas, a missionação cristã (católica ou protes-
tante) pouco passou além das zonas em que havia brancos, com
excepção de alguns pontos, como por exemplo, a intensa evangeli-
zação levada a efeito pelos jesuítas e mais tarde pelos dominicanos
na Zambézia, que missionaram da costa ao Zumbo e estabeleceram
um grande centro missionário em Tete. Mas, só mais tarde, a pene-
tração missionária assume uma certa ousadia e independência.

Tanto o comércio como a missionação nem sempre se realiza-
ram sem choques, por vezes de certa importância. Sobretudo na
costa oriental nas zonas dominadas pelos «mouros brancos» fizeram

21 N o museu de etnografia da Missão de Antropologia Cultural da J.I.U.
existem feitiços-relicários congueses à imitação de relicários cristãos.

22 Cf. MARTINS, M. A. M. — Op. cit., p. 105. Segundo a «História do
Reino do Congo», da Biblioteca do Vaticano, ali citada, havia brancos com
30 e 40 mulheres. Era a poliginia natural amplamente praticada.
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os portugueses algumas guerras e expedições em terra23. Na costa
ocidental, tirante as guerras feitas petos portugueses ao lado dos
guerreiros do rei do Congo e dos combates havidos entre holan-
deses e hotentotes na África do Sul, as operações militares limi-
taram-se a expedições punitivas dos brancos quando os negros
pilhavam alguma feitoria ou comerciante. Dum modo geral, este
primeiro contacto entre negros e brancos não foi particularmente
de tipo guerreiro, apesar do tráfico de escravos, o qual provocou
violências, mas induzidas.

Conquanto não tenha sido muito profundo, este primeiro
contacto teve efeitos apreciáveis na evolução dialéctica das socie-
dades africanas.

1.2 Efeitos do primeiro contacto

O fenómeno do contacto de duas culturas em presença tende
sempre a tornar-se global, embora possa ser particularizado cir-
cunstancialmente quando esse contacto se faz por intermediários,
portadores apenas de alguns aspectos mais salientes assimilados
por eles próprios. Mas, na medida em que o contacto é directo,
a sua fenomenologia tende a ser global porque os elementos dos
complexos culturais são interdependentes, sem sentido fora do
todo. Logo, na esteira do pensamento de Toynbee, podemos dizer
que uma cultura que adopta um elemento essencial de outro com-
plexo cultural cedo ou tarde vê-se invadida pela totalidade do
sistema. No entanto, a imposição do sistema mais forte (invasor)
não é automática nem pronta. Há todo um processo mais ou menos
lento de penetração, mormente se a cultura invadida oferece
resistência.

Situando-se no caso africano, o fenómeno aparece-nos claro
e nítido (com a mesma nitidez com que a cor branca se distingue
da negra) só se subtilizando posteriormente.

1.2.1 Como é natural, o aparecimento dos brancos impôs-se
à atenção dos africanos pela sua aparência somática, pelos meios
de transporte de que se serviam, pelo seu vestuário, pelas suas
armas e pela sua tecnologia. Em todos estes aspectos exteriores
eram diferentes, mas eram-no ainda mais pelas características
não materiais: religião, forma de organização social e política,
hábitos de comportamento, quadros mentais e escalas de valores.
Enfim, diferentes material, social e mentalmente.

A superioridade técnica dos europeus era evidente em muitos
aspectos, mormente nos meios de transporte e na arte da guerrau

23 Cf. «Documentos sabre os portugueses...», op. cit. Doc. n.° 71.
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Esta superioridade técnica, acumulada com a fé religiosa que se
traduzia na certeza de possuir a verdade e da superioridade da
sua religião, aliadas a uma certa consciência de missão civiliza-
dora, proporcionou aos europeus uma «agressividade» cultural
que se veio a desenvolver plenamente na época colonial.

Da parte dos africanos parece não ter havido, de início, um
sentimento de inferioridade notável; na prática da troca sen-
tiam^se perfeitamente iguais; os brancos eram diferentes, mas não
eram tão importantes como os antepassados. Inicialmente mani-
festou-se mesmo pouca receptividade a esta nova cultura estra-
nha, na sequência de iguais atitudes e condicionalismos que apon-
tamos no artigo anterior. Todavia, as tribos costeiras aceitaram
o contacto e assimilaram gradualmente certos costumes europeus,
que transmitiram. Em algumas zonas missionadas a aculturação
foi mais extensa, mas nem sempre perdurou inteiramente.

1.2.2 A escravatura teve talvez consequências mais profun-
das que o contacto humano directo (delimitado a periferia do
Continente, como já se evidenciou) e até que a própria missio-
nação.

Em primeiro lugar, o tráfico de escravos representou uma
hemorragia humana muito apreciável, pois a população total
de Ãfrica, naquela altura, orçava pelos 150 milhões de indiví-
duos, e caracterizava-se por uma taxa de crescimento demo-
gráfico não muito elevada24. Esta «exportação» de gente com-
baliu bastante a vitalidade dos povos africanos, sobretudo porque
os escravos mais procurados eram os homens jovens para tra-
balho nas plantações, as mulheres jovens para trabalho doméstico
e prazer dos senhores, e os rapazinhos para criadagem (os mole-
ques) .

As necessidades de mão-de-obra na América eram crescentes,
em virtude da expansão das plantações. As condições de trabalho
nas sanzalas e roças da América ou nas servidões da Arábia,
Pérsia e Turquia eram frequentemente deploráveis, e algumas
vezes os escravos não conseguiam reproduzir-se de forma a man-
terem o mesmo número. Por outro lado, na travessia do interior
até à costa e no transporte marítimo pereciam um grande nú-
mero deles. Por isso, os escravos arrebanhados no interior foram
em número superior ao daqueles que chegaram a desembarcar
na América.

Acresce, ainda, que as colheitas de escravos não eram, em
geral, feitas directamente, como já se disse, pelos negreiros
brancos. Esta função estava reservada aos potentados negros e
aos árabes. Para se procurarem escravos empreendiam guerras

24 Apesar da taxa de naitaMdade ser muito elevada, era contrabalançada
por uma alta taxa de mortalidade.
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intestinal ou praticavam razias impiedosas. Com a introdução, já
assinalada, das armas de fogo (... e do álcool) as guerras inter-
tribais aumentaram de violência e tornaram-se mais mortíferas,
pois o uso dessas armas generalizou-se rapidamente: os brancos
introduziram-nas na costa e os árabes nas tribos do norte25. Ãs
guerras de ataque sucediam-se as de defesa, e às vinganças as
contra-vinganças, de tal modo que as lutas prolongaram-se por
muitos séculos26 e nunca houve falta de material humano para
os negreiros. É de notar que nas zonas da Guiné, do Sudão Oci-
dental, do Sudão Oriental e em todas aquelas em cujo interior
exerciam a sua actividade os negreiros árabes o comércio esera-
vagista atingiu a sua máxima intensidade; v.g. na referida Costa
dos Escravos, onde os árabes e os negros islamizados eram os
principais fornecedores aos compradores americanos.

É possível, pois, compreender que se haja estimado em 150
ou 160 milhões27 o número de negros escravizados ou mortos na-
quele período, pese à discutibilidade dos dados históricos. Todavia
outros autores estimam uma cifra muito inferior.

Simplesmente é preciso notar que a redução de homens livres
a escravos e a sua venda ou morte correspondiam e estavam de
acordo com o sistema cultural africano em algumas áreas étnicas
mais evoluídas e complexas. Basta ler a descrição da morte e
funeral de um rei do Dahomey e da investidura do seu sucessor,
feita pelo agente da feitoria de Uhidah28, Jean Lartigue29, para
se ter uma esplêndida fonte de pesadelos.

Em todo o caso, a intensificação do tráfico de escravos, con-
sequente aos crescentes apelos de mão-de-obra feitos pelo Novo
Mundo, foi provocada pela expansão europeia. E, pese a tudo o
que possa desculpar, «este estigma, inscrito brutalmente na mais
aviltada das raças, há-de pesar com toda a força no seu des-
tino» 30, como nota Orlando Ribeiro.

1.2.3 Além destas incidências directas, o tráfico escrava-
gista na África teve consequências muito importantes noutro

25 Cf. ARNOH), Op. cit., p. 155.
26 PAULME, Denise — anota que a conquista pelo rei zulu Chaka

dos seus povos vizinhos, já no século passado, causou um milhão de mortos.
Les Civilisations Africaines. P.U.F., Paris:, 1958, p. 56.

27 Cf. BALANDIER, G. — Soe. act. . . . op. cit.
28 Onde também havia feitorias portuguesas importantes. Cf. ARNOLD,

Rosemary — A Port of Trade: Whydah on the Gumea Coast ~ in the Early
Empire op. fciit, p. 165. Nes ta zona desde cedo os portugueses praticaram
mestiçagem,

29 Cf. B R U N S C H W I G , G. —• Op. cit., pp. 126-130.
30 Problemas humanos de África in Colóquios sobre problemas humanos

nas regiões tropicais. Ed. C.E.P.S., Lisboa, 1961, p. 6.
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campo, embora el&s, indubitavelmente, pudessem ter sido provo-
cadas por outros caminhos31.

As mercadorias entradas na costa e, a partir daqui, no inte-
rior de África criaram circuitos comerciais sucessivos: dos ne-
greiros e comerciantes brancos com os povos costeiros e destes
com os povos do interior em escalões ou em monopólios sucessi-
vos no espaço geográfico. Estes circuitos, além de terem sido
agentes e veículos de transformação interna, puseram os dife-
rentes povos em contacto comercial, humano e cultural entre si,
o que representou uma modificação substancial.

Tendo sido a escravatura uma grande movimentadora de
populações, os já citados vazios humanos, o isolamento sequente
às vinculações familiares e clânicas, a autarquia económica e a
autonomia social são posto® em causa quando os povos traficam
entre si. Mesmo as próprias guerras ao mesmo tempo que os
separam unem-nos, porque a discusisão é já um encontro. O con-
tacto de etnias, os raptos mútuos de homens e mulheres quebram
as purezas rácicas e abrem os horizontes culturais dos diversos
povoa. O incremento do comércio que se verificou ao longo da
primeira fase e se acelerou notavelmente no período colonial,
constituiu um agente transformador e de contacto apreciável,
além de que, por outro lado, introduziu modificações nas posições
relativas dos povos, dando predomínio aos detentores de monopó-
lios, sobretudo aos povos costeiros, em relação aos que praticavam
predominantemente a agricultura e a pastorícia.

O consumo das mercadorias europeias foi-se expandindo e
intensificando, ao mesmo tempo que estas passam a ser apreciadas
por parte dos negros africanos a ponto de serem consideradas bens
de prestígio. De facto, começaram a entrar na composição do alem-
bamento: armas e bugigangas, simultaneamente com panos, aguar-
dente e rolos de tabaco.

As mercadorias europeias e aquelas poucas indígenas que os
europeus aceitavam (ouro, marfim e peles, e mantimentos em
alguns pontos da costa) principiaram a ganhar valor comercial,
além do social que já possuíam, e passaram a ser acumuladas para
venda, juntamente com os escravos. O conceito de comercialização
e espírito de lucro penetraram lentamente as sociedades negras
expostas ao contacto; sobretudo os povos intermediários começa-

3i «Se os europeus tivessem procurado comerciar com os negros como
se eles fossem seus iguais e se lhes tivessem trazido, a troco das suas riquezas
locais, a charrua e a roda e géneros utilizáveis para a produção. Se a isto
tivessem juntado a instrução e a formação profissional, a arte simptes de
aparelhar os bois para o trabalho, em lugar de procurar escravos e um fácil
lucro, ia situação da África de hoje seaia certamente muito diferente».
DUMONT, R. — UAfrique Noire est mal partie. — Ed. du Seuil, Paris, 19*62,
p. 23. Se, diríamos nós, os árabes não tivessem iniciado a sistematização do
tráfico e sie não se tivesse descoberto a América...

29



ram a pôr em prática o princípio do lucro comercial capitalista:
comprar barato para vender caro.

Também por este lado, a autarquia económica foi rompida,
pois sendo apreciados aqueles bens exógenos era preciso produzir
excedentes de mercadorias ou homens para os comprar.

Por outro lado, muito lentamente de início, começaram, a par
de novas mercadorias, a ser introduzidas novas plantas32, sobre-
tudo plantas alimentares como o milho, a mandioca, o amendoim,
a papaia (e já muito mais tarde, no século XIX, o cacau) que
alteraram o panorama alimentar das comunidades negras, ao
mesmo tempo que ajudaram à transformação do modelo econó-
mico, pois boa parte delas eram e são vendáveis aos europeus, seus
introdutores, ou servem para trocar por mercadorias europeias.

Assim, com base na aceitação e apreço dos bens estrangeiros
e na introdução de novas produções 'Comercializáveis e na difusão)
dos modelos culturais europeus, a auto-vivência das sociedades
africanas sobre si próprias deixou de ser possível.

1.2.4 Como já se disse, o uso da moeda era corrente em
alguns povos periféricos antes da chegada dos europeus. Os pri-
meiros comerciantes e traficantes que com eles contactaram bem
depressa se aperceberam da «mina» que representava o uso de
conchais e argolas (manilhas) como moeda. Logo nos princípios
do século XVI se começaram a exportar conchas de diferentes
tipos e argolas33 para África, conquistando uma fonte de lucros
até então reservada às tribos fornecedoras destes artigos e aos
árabes (quanto às conchas). A expansão comercial e cultural dos
povos costeiros para o interior originou também a introdução da
moeda em outras áreas culturais que até então não a tinham
usado, provocando, em consequência, uma razoável escassez des-
tas espécies monetárias. Por isso, as quantidades creiscentes que
iam sendo introduzidas eram aceites; não se verificou a inflação,
diríamos nós.

Ora a difusão da moeda vem, por sua vez e cumulativamente
com a actividade comercial, modificar gradualmente o esquema
de relações personalizadas intra-comunidade na circulação dos bens.
Além disso, aceite a moeda, a entrega desta vez da entrega das
produções toma a forma de pagamento de um tributo: o súbdito
redime a dinheiro a sua obrigação; ao mesmo tempo, a con-
traprestação do chefe, que consistia na redistribuição dos bens de
consumo, fica prejudicada a favor da acumulação, pois, para além
do mais, as conchas e argolas, difundidas pelo comércio e com as

32 RIBEIRO, O. — Op. cit. p. 13. Segundo o A., 45 % das plantas alimen-
tares mais correntes em África são de origem americana, trazidas certamente
peloa portugueses.

33 c f . Documentos sobre os portugueses.,. Op. cit . Doc . 0 8 n.08 22 a 26.
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quais se adquiriam os bens de prestígio exógenos, passam a servir
também para alembamento; moeda, mulheres e escravos tornam-se
formas equivalentes e permutáveis de capitalização e de prestígio.

O sistema tradicional de relações sociais começa a ser aba-
lado com estes primeiros choques transformadores.

1.2.5 Mas, para compreender as reacções e a germinação de
movimentos posteriores é preciso acentuar que, nesta primeira
fase dos contactos, os factores de perturbação teriam provocado
alterações mais substanciais na estrutura social e nos esquemas
de comportamento se não tivessem sido limitados (diferente de
compensados) por outros. A introdução ou a intensificação do
comércio, bem como a difusão da moeda nas sociedades africanas,
estabeleceram premissas para o desenvolvimento de um processo
mais vasto do que aquele realmente verificado na primeira fase.

O comércio nem sempre pôde ser controlado pelos chefes,
pois a movimentação de apreciáveis quantidades de mercadorias
(quantas vezes em caravanas conduzidas por estrangeiros) não
podia estar eficazmente submetida ao mesmo controlo operacional
utilizado para a circulação interna dos produtos»; na medida em
que fugiu ao controle rígido dos chefes, permitiu aos súbditos a
obtenção de moeda e de bens de prestígio, a qual deixou de estar
tão fortemente condicionada pe?a idade. Por outro lado, a compra
ou troca de mercadorias europeias permitiu-lhes, em certas zonas,
obter utensílios e instrumentos de trabalho sem recorrer ao circuito
fechado da produção local. Em áreas menos sujeitas à influência
dos chefes surgiram ensaios de apropriação directa da terra,
mormente a partir da introdução das novas produções. A conjuga-
ção destas três circunstâncias tornava possível o aparecimento de
tentativas de eximi ção à autoridade tribal e a emergência de um
princípio de individualismo.

Simplesmente, porém, a caça ao escravo fortaleceu as solida-
riedades clânicas e compeliu as famílias ao reforço do agrupa-
mento comunitário ou ao isolamento das comunidades. E este
facto foi tão forte que, por si só. bastou para limitar o apareci-
mento do individualismo económico e social, o que não impediu,
contudo, que se acumulassem desde então inúmeras tensões so-
ciais. Na época colonial, desaparecida a escravatura e diminuídos
(só diminuídos, como veremos) os factores limitativos, os primei-
ros factores ganham maior força relativa e absoluta (introdução
do direito privado europeu e a pregação missionária da monoga-
mia) e desencadeia-se a crise do tribalismo e a destribalização.

Mas, a par daquela circunstância limitativa, os chefes tradi-
cionais reagiram para manter o seu domínio, como aliás sempre
farão, até chegarem à aliança com as autoridades coloniais. Uma
das reacções consistiu na subida do alembamento, de forma a
limitar o acesso às mulheres e ao mesmo tempo a enriquecê-los.
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Outra foi o reforço do rigorismo social, da etiqueta na convi-
vência e dos deveres religiosos34. Utilizaram, e ainda utilizam
frequentemente, a magia agressiva, a maldição e tornaram a dis-
ciplina social mais rígida, recorrendo, clara ou ocultamente, ao
ordálio35. Quer dizer, tentaram sobrepor as esferas estanques em
torno do poder gerontocrático.

1.2.6 Mas as transformações desencadeadas pelo contacto de
culturas são irreversíveis e cada vez mais amplas, até alcança-
rem, mais tarde, o conjunto dos complexos culturais em presença.

Sendo «os comportamentos económicos... a satisfação máxi-
ma das necessidades nos termos dos valores tradicionais reais da
cultura» 36, é evidente que a modificação, mesmo parcial, do com-
portamento económico e da estrutura das necessidades social-
mente aceites, implica também modificações nos valores tra-
dicionais reais, isto é, no esquema cultural. Na verdade, «cada
civilização... tem o seu eixo de referência, a sua maneira de ver
e apreender as coisas» 37, possui um sistema (quase diríamos uma
matriz cultural), onde os seus elementos componentes estão coe-
rentemente ligados; a modificação de alguns comportamentos ou
valores de referência altera mais ou menos fortemente todas as
interligações do sistema.

Os homens são veículos sociais de uma maneira de pensar
e de agir, sendo, portanto, e por inerência, transportadores e, even-
tualmente, difusores de uma cultura. Ora, na medida em que os
povos costeiros copiaram as maneiras e hábitos técnicos e sociais
dos europeus tornaram-se difusores da cultura europeia-ocidental
da época, pois transportaram esses hábitos e costumes, tanto
quanto as mercadorias, através das sucessivas áreas. Dos pólos
emissores na costa — na zona banta são, por esta altura, funda-
mentalmente portugueses — gerou-se uma emissão, embora de
fraca potência, de ondas culturais difundidas para o interior em
intensidade decrescente, em função das resistências encontradas
(estas dependentes de factores históricos e ecológicos parti-
culares) .

34 U m a das rubricas importantes nos orçamentos famil iares dos afri-
canos é a das despesas de carácter religioso.

35 o ordálio, que é a substituição do julgamento dos homens pelo
julgamento de Deus ou, neste caso, dos antepassados, constituía u m meio
«forte» de fazer recorrer à arbitragem do intérprete tradicional do poder
dos antepassados .

36 HERSKOVITS, M. J. — Economic Antliropology. Ed. Alfred Knopf.
N e w York, 1960, p. 6.

37 THOMAS, Louis — Positivisme et Methaphystque in Aspects de Ia
Cutture Noive, Ed. Centre Catholique des InteJiectuels Français. Cahier 24.
1958, Paris, p. 89.
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Assim, as transformações nas sociedades africanas, ocorridas
durante a primeira época do contacto, foram lentas e nunca uni
formes, variando no tempo e no espaço. Houve áreas (as mais
interiores) que permaneceram culturalmente imutáveis, mesmo
decorridos séculos após a chegada dos portugueses à costa de
África. Dum modo geral, não se pode afirmar que a cultura oci-
dental foi aceite nem geral nem globalmente, pois, como por vezes
acontece, as culturas menos evoluídas em contacto com as mais
evoluídas só aceitam destas certos aspectos, rejeitando ou des-
prezando outros, em função de assimilações, adaptações ou padro-
nizações que realizam. Embora tendo isto em conta e considerando
que os fenómenos dos contactos culturais só podem ser estudados
diacronicamente, não podemos furtar-nos a realçar a profundidade
das transformações que se começavam a esboçar no Continente
Negro já naquele contexto inicial do contacto.

1.3 Desaparecimento da escravatura. Transição para a
época colonial.

Todas as tendências que se pronunciavam mais ou menos timi-
damente foram-se reforçando a partir de modificações interiores
da própria Europa.

O desenvolvimento económico das áreas colonizadas da Amé-
rica foi absorvendo crescentes quantidades de mão-de-obra afri-
cana, a ponto de a escravatura se haver convertido no negócio
mais importante que se realizava no Atlântico e também no In-
dico, por volta dos séculos XVIII e XIX. Construíram-se navios
especialmente destinados ao transporte de escravos, organizaram-
-se pontos de escala e de armazenagem da mercadoria humana nos
locais de trânsito, de expedição (Lagos38, Luanda, Uhidah, Zanzi-
bar, Mombaça, etc.) ou de recepção (S. Domingos, Baía, etc). En-
fim... havia toda uma economia montada e ligada à escravatura.

1.3.1 Todavia, desde o início que o tráfico humano despertou
escrúpulos em muitas consciências e originou protestos directos
ou indirectos (Vitória, Las Casas, Anchieta, etc.)u Nos fins do
século XVIII e princípios do XIX a campanha anti-escravagista
tomou novo vigor, sobretudo na Inglaterra e nas suas colónias
americanas, atitude que correspondia, por um lado, a genuínos
sentimentos humanitaristas de alguns meios ingleses e, por outro,
coincidia com a saturação de escravos em algumas dessas colónias
inglesas da América Central e do Norte. Tentaram-se colonizações
com escravos livres na própria África (V.g. Serra Leoa). No
princípio do século XIX começou a repressão do tráfico de escra-

38 Lagoa era o principal centro exportador de toda a África^ e Zanzibar
o mais importante da costa oriental.
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VOS no Atlântico pélas marinhas de guerra das potências euro-
peias, principalmente pela então toda poderosa marinha britânica.
Todas as potências europeias foram admitindo sucessivamente o
direito de visita aos navios navegando sob os seus pavilhões nacio-
nais, o que deu origem a não poucos conflitos. A meio do sé-
culo XIX teve lugar a libertação dos escravos nos impérios colo-
niais que se começavam a formar39. Os que mais resistência
opuseram a estas transformações foram os brasileiros, já inde-
pendentes e, portanto, desligados dos tratados assinados por
Portugal; ainda durante muito tempo os negreiros brasileiros e
norte-ameri canos praticaram o contrabando de escravos.

Simplesmente, tanto a campanha anti-escravagista como a
repressão do tráfico tiveram um sucesso assaz medíocre, pelo me-
nos de início. Tendo sido de 100 000 a exportação anual média
de escravos nos fins do século XVHI, atingiu 135 000 em 1835.
Em 1860 ainda os sulistas americanos equipavam navios rápidos
para o tráfico de negros que entregavam aos traficantes cubanos.
Só quando, em 1866, em Cuba e em 1888 no Brasil, foi abolida a
escravatura, isto é, só quando fecharam os mercados comprado-
res é que o tráfico principiou a desaparecer rapidamente. Em 1873
o próprio sultão de Zanzibar proibiu o tráfico de escravos e per-
mitiu a entrada de missionários.

Quer dizer, embora as primeiras motivações da campanha
anti-escravagista tenham sido doutrinais e humanitárias, esta
campanha sofreu vicissitudes várias e obteve um modesto sucesso,
que não nobilita menos quem a promoveu. Apenas vem a alcança
completo êxito quando as condições estruturais da economia euro-
peia e americana e, portanto, as estruturas do comércio mundial
se modificam sensivelmente.

O comércio Europa-Âfrica começou por estar fundamental-
mente ligado ao tráfico; era, como se disse, um comércio de m^-
cadorias a preço de homens. Porém, na medida em que a África
começou a produzir matérias-primas que interessavam à Europa,
o comércio de mercadorias ganhou relevância e independência. A
Europa a partir do século XVIII viu modificar-se consideravel-
mente a sua economia com a chamada revolução industrial. Al-
guns dos produtos africanos (nomeadamente as oleaginosas) co-
meçavam a interessar à indústria europeia. Com a crescente com-
plexidade desta, a gama de produtos africanos comerciáveis alar-
gou-se, abrangendo alguns frutos próprios (v.g. o café, em parte
difundido pelos árabes e sobretudo pelos europeus) ou originários
da América (v.g. o cacau), madeiras e, já mais recentemente, os
minérios (v.g. ouro e diamantes).

Por outro lado, o fabrico em série e a produção em massa

39 Já em 1836, Sá da Bandeira havia decretado a abolição da escra-
vatura e a supressão do tráfico em Angola,



que se iniciavam na Europa exigiam vastos mercados; o mercado
africano, pese às suas limitações, não era de desprezar.

A meados do século XIX a própria América começou a receber
novas e apreciáveis massas de imigrantes europeus dispostos até
ao trabalho directo rural; esse afluxo áe imigrantes, traduzido por
milhões, intensifica-se durante todo o resto do século40. Portanto,
a América foi encontrando outras fontes de mão-de-obra, ao mes-
mo tempo que estabeleceu o seu comércio com a Europa noutros
termos.

As transacções com África deixaram, pois, de se fazer unica-
mente com base na que foi a «típica mercadoria africana»: o es-
cravo. Isto significa que o comércio no interior da África aumen-
tou consideravelmente, tanto mais que, com certas hesitações, os
europeus avançavam cada vez mais para além da zona costeira.

1.3.2 As tendências de alteração das bases económicas e so-
ciais que se esboçavam no primeiro período do contacto acentua-
ram-se bastante. Nas zonas mais afectadas pela influência euro-
peia os chefes tradicionais começaram a perder o controlo directo
do comércio, apesar da criação de mecanismos de defesa. Nas zonas
em que os chefes conservavam o controlo geral formaram-se so-
ciedades hierarquizadas (quase feudais) com classes diferentes
ou até castadas, tanto na costa oriental (sultanatos muçulmano-
-árabes) como na costa ocidental (v.g. na zona sudanesa e no reino
do Dahomey). Nestes casos, as novas relações estabelecidas já não
são personalizadas, mas sim em função de categorias sociais hie-
rarquizadas, o que significa ter havido uma deformação do modelo
social anterior.

O comércio, nas mais variadas formas, entrou nas sociedades
africanas, estabelecendo-se, em alguns povos e comunidades, como
uma actividade principal e socialmente importante41. Na zona
banta, e em especial na zona conguesa, bem como nas zonas de
penetração branca (europeia: na África do Sul e nos Highlands
do Quénia e no Tanganica; árabe, em geral, na costa oriental) o
comércio alcançou grande importância. Apareceram mercados lo-
cais, muitas vezes criados pelos chefes, que assim viam uma ma-
neira de prolongar o seu controlo, como já se acentuou. A intro-
dução da moeda fez diminuir a importância da economia de reci-
procidade e de dom; a auto-subsistência e autarquia económicas

46 Cf. LANDRY, R. — Op. Cit, pp. 418-430.
41 HERSKOVITS nota, num esclarecedor apontamento de psicologia so-

cial, que naa sociedades não maqulnlzadas a disputa comercial para obter
vantagens não é nada mais do que um agradável passatempo e meio de
estabelecer contacto social, ao mesmo tempo que ocasião de exibir a sua
argúcia e subtileza. Cf. Econ. Anthr., op. cit, p. 37.
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restringiram-se ainda mais porque, à falta de escravos, as comu-
nidades vêem-se obrigadas a produzir para vender. O contacto com
os europeus habituou os africano® ao preço, embora não houvesse
no seio das suas sociedades mecanismos para a sua formação. Em
resumo, começaram a aparecer, perifèricamente às economias
tradicionais, «lugares de mercado» abertos de algum modo ao
«princípio de mercado», embora caracterizados por idiossincrasias
sociais próprias, o que implicou, sem dúvida, o princípio de uma
alteração nas instituições que regiam outrora a circulação perso-
nalizada dos bens.

O «lugar de mercado», dum modo geral, não servia apenas para
troca de bens—referidos a um preço expresso em unidades de conta
ou por simples permuta e troca directas—, mas também funcionava
como lugar de encontro social e lugar de «palavra»42. A sua im-
portância social depreende-se do facto de a sua inauguração alcan-
çar um carácter ritualista e ser precedida de festas. Os que parti-
cipavam das festas e aceitavam as dádivas iniciais do chefe, reco-
nheciam a este a sua «autoridade comercial» na área em que o
«lugar de mercado» era implantado43. De qualquer modo, os «lu-
gares de mercado», foram um factor que acompanhou e facilitou
a penetração comercial europeia.

Estes «lugares de mercado» não eram desconhecidos antes
da chegada dos brancos. Já existiam na zona conguesa e no
Dahomey, bem como na costa oriental; aqui encontravam-se vas-
tos mercados, obedecendo a princípios comerciais, sob o controlo
mercantil dos árabes. Naqueles lugares maiis próximos da costa
ou dos nós de tráfego, as moedas «africanas», como os cauris;, as
argolas e as cruzes de ferro ou bronze eram aceites. A par da di-
fusão das moedas locais, bem depressa apareceram as moedas
europeias que começaram também a circular, tendo-se estabele-
cido até um câmbio44 entre todas as moedas numa espécie de «mul-
ti-metalismo».

42 E s t a muMvalência social do «lugar» perdurou, de a lgum modo, a té
hoje. Aliás, a s motivações que levam a s pessoas aos mercados pare/cem de-
mons t r a r esse facto; B I N E T af i rma que apenas 8 % dos frequentadores dos
mercados africanos n a costa ocidental são ali leivadosi por motivos econó-
micos. Cf. «Marches Africains» in Cahiers de VI.8.E.A., n.° 95, 1959, pp . 65-84.

43 o que constitui uma outra defesa do seu poder, enfrentado pela
nova estrutura do comércio. Cf. BALANDIER, G. Soe. Act. ... Op. cit., p. 345.

44 Facto curioso foi o da persistência das conchas marinhas que conti-
nuaram a ser utilizadas até bem tarde, pese aos fornecimentos avultados feitos
pelos europeus e árabes, e cambiáveis com a moeda europeia. Ainda em 1925
no Kasai eram usadas conchas. Em 1931 no Congo e no Gabão trocavam-se
1000 conchas por 2 frameos; a depreciação do franco elevou o câmbio para
8,3 frs. contra 1000 conchas. Frequentemente estas eram reservadas para
pagamentos rituais ou simbólicos. Cf. VANSINN, Jan — Trade anã market
among the Kuba in Markets in África. Northwestern Universtity Press, 1962,
p. 197.
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Todavia, nas zonas interiores, este fenómeno vem a revelar-se
mais intensamente a partir do comércio com os brancos; os «luga-
res de mercado» de comportamento ambíguo multiplicam-se.

Outra consequência importante da penetração comercial con-
sistiu na concorrência que as mercadorias europeias fizeram ao
artesanato local. Em muitas zonas onde este existia entrou em
crise por não poder concorrer com os artigos europeus, e, por
isso, várias actividades desapareceram quase por completo, por
exemplo: a arte do ferro, a tecelagem e a olaria. Em contrapar-
tida deste «desemprego», inúmeros indivíduos foram atraídos pe-
las actividades comerciais.

Inevitavelmente esboçou-se, pois, uma série de transforma-
ções institucionais e mentais que viriam permitir a invasão do
«princípio de mercado» e da chamada economia monetária, a des-
peito das resistências superestruturais.

1.3.3 Logo nos princípios do século XIX começou a verifi-
car-se em Ãfrica o fenómeno que mais intensamente ocorria na
América e( na Oceania, isto é, a chegada de imigrantes brancos.

Em Angola, por exemplo, à parte o esforço que se fez no
século XVI e algumas emigrações posteriores a partir do Bra-
sil, durante cerca de dois séculos pode dizer-se que ali chegaram
apenas funcionários (civis e militares) e algumas levas mais ou
menos importantes de colonos. Das tentativas feitas destaca-se
a realizada no século XVIII pelo notável governador pombalino,
Sousa Coutinho, que fundou vários centros de povoamento.

Somente nos meados do século XIX é que começaram a chegar
mais regularmente colonos brancos, entre os quais os madeirenses,
que em 1885 fundaram a cidade de Sá da Bandeira 44ai

Mas nas zonas que ofereciam atractivos especiais (riquezas
ou pontos de tráfego comercial) a penetração branca foi mais in-
tensa. Devido à descoberta de diamantes; e ouro, a população
branca da cidade do Cabo (ponto de escala das marinhas inglesa
e holandesa) passou de 25 000 pessoas, em 1806, para 150 000, em
1856, além dos 50 000 boers que já se haviam estabelecido mais
ao norte, no Rand45. Os Highlands do Quénia, o Senegal e alguns
pontos da costa da Guiné e do Congo, Mombaça e Lourenço Mar-
ques, receberam um princípio de ocupação branca.

Este facto teve importância, porque o contacto começou a
fazer-se mais intensamente, passando, por assim dizer, do con-
tacto da sala de visitas para o íntimo de hóspedes — que depressa

44a A população branca de Angola era de 1830 pessoas em 1846; em 1900
e 1934 atingia, respectivamente, 9198 e 58 098 habitantes Em 1950 contaram-se
78 903 brancos e, hoje, esta cifra deve orçar pelos 200 000 Cf. SARMENTO,
Alexandre — Aspectos da evolução demográfica da população branca de
Angola — in Anais do Inst. Med. Trop. n.° 3, F. in , Set, 1953.

45 Cf. BRUNSCHWIG, Op. Cit, p. 95.
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se transformarão em donos — dentro de casa. Deste contacto mais
íntimo emergiu um conjunto de problemas e aspectos particulares
que no estudo da época colonial analisaremos por aí se revelarem
mais evidentes.

1.3.4 O processo de invasão e transformação da África co-
meça a acelerar-se. A evolução resultante da dialéctica das cul-
turas tradicionais africanas e da europeia ocidental (nas suas
várias manifestações nacionais) vai principiando a deixar de
ser controlada pelos africanos. O afluxo da civilização europeia
à África, que atinge a sua máxima intensidade no período colo-
nial, retira aos africanos a possibilidade de uma assimilação na-
tural osmótica para impor uma evolução a marchas forçadas sem
lhes poupar a inevitabilidade de dolorosos desequilíbrios e contra-
dições culturais; não diferindo exteriormente da linha iniciada
na época anterior — a que se pode chamar liberal — a colonização
vem acelerar, talvez excessivamente, o ritmo de progressão.

2. A época colonial

2.1 As motivações

Há quem atribua o facto de a cultura ocidental se ter espa-
lhado pelo mundo de uma forma tão extensa e, por vezes, tão in-
tensa, às mais variadas causas; também os modos e formas como
se realizou essa expansão cultural nas suas diversas manifestações
(política, comercial, militar, social, etc), foram julgados de di-
ferente maneira e pelos mais diversos prismas46. Não nos interessa
aqui abrir o «dossier» do expansionismo europeu e do seu modo
colonial47, e nem sequer particularizar as suas manifestações
nacionais. Ê assunto demasiado discutido, por um lado, e mal
discutido, por outro.

Interessa-nos, sim, referir os dados europeus necessários à
compreensão da dinâmica cultural em África.

Em toda a primeira metade do século XIX a sociedade euro-
peia evoluiu consideravelmente a partir das transformações na
ciência, na tecnologia, na economia e na organização política, en-
fim, na sua cultura global. Este processo, que se havia iniciado
havia muito, alcançou, então, uma grande velocidade, cujo ímpeto
cada vez mais acelerado, se desenvolve nos nossos dias48.

46 cf . TOYNBEE, A. — A Btudy of History — Oxford University Press,
London, 1955-1959.

47 Inquiry on Anti-Colonialism. Ed. C.E.P.S. Lisboa, 1957; Colóquios
de Política Internacional. Ed. C.E.P.S. Lisboa, 1957; E H R H A R D , J. — Le ãestin
ãu colonialisme. Ed. Eyrolles (3.a) , Paris, 1958.

48 SOUSA, Alfredo de — Os Descobrimentos e a Revolução Industrial.
Trabalho apresentado ao Congresso Internacional de História dos Descobri-
mentos. Lisboa, 1960.
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Como já se disse) durante a segunda metade do século XVIIl
e no século XIX, o comércio europeu em África desenvolveu-se
grandemente por efeito de várias transformações. Isto levou a
que, durante este período e até 1885, as potências ocidentais crias-
sem no continente africano estabelecimentos oficiais (entrepos-
tos, pontos de escala, feitorias, etc.) a fim de desenvolverem, na
linha da sua expansão económica, o comércio livre-cambista, ao
mesmo tempo que consolidavam as suas posições estratégicas pela
criação de postos militares de apoio, frequentemente confiados às
suas marinhas de guerra.

O progresso nos meios de comunicação marítima incita os
europeus a frequentarem a África cada vez mais intensamente;
a abertura do canal de Suez, em 1869, facilitou o comércio não só
com o Oriente, mas também com a África Oriental; o apareci-
mento do quinino — elemento de extraordinária importância na
história da ocupação da África — possibilita, aos europeus a pene-
tração cada vez mais profunda daquele Continente até ao seu ínti-
mo mais desconhecido, em sucessivas explorações.

A penetração liberai já tinha instalado em África o vírus
europeu e criado, em certas élites de alguns povos, maneiras de
agir tendencialmente europeias; aos próprios africanos já era
difícil prescindirem, em muitos casos, das suas relações com os
europeus.

Por outro lado, a par das transformações técnicas e económi-
cas, operavam-se na Europa modificações nas suas ideologias polí-
ticas. Depois da expansão napoleónica, do nacionalismo alemão —
cujo político mais eficiente é Birmarck — do imperialismo inglês,
do processo de reunif icação da Itália, gerou-se na Europa uma men-
talidade nacionalista agressiva e expansionista^ Todavia, o equi-
líbrio europeu impedia que essa expansão se fizesse à custa dos
países vizinhos, pelo rompimento de fronteiras cada vez mais
rígidas. O expansionismo na Europa era um terreno perigoso que
poderia desencadear — como aliás veio a desencadear — conflitos
tremendos, o que alarmava os políticos europeus, os quais reco-
nheciam o seu perigo pela verificação do poder próprio acumulado.

Em compensação, a África parecia oferecer-se como um
campo de acção menos perigoso as suas ideologias nacionaliistas-
-expansionistas4^. Assim, a África funcionou, nos fins do sé-
culo XIX, como «uma válvula de escape e segurança da política
europeia50. Todavia, o hábito de negociar e a consideração de que
a África era uma zona de segunda ordem51 — ainda prevalecia
como mais importante a América — levou os diplomatas e polí-
ticos europeus a partilharem o mais amigável e expeditamente

49 Cabe perguntar: não será a Lua a África de amanhã?
51 BRUNSCHWIG — Op. Cit., p. 212.
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possível a África entre si52, partilha que teve início na célebre
conferência de Berlim de 1885. Esta partilha expedita, feita com
uma régua sobre o mapa, teve e tem consequências de enorme im-
portância para a história da África.

Parece, pois, terem sido sobretudo motivações políticas, mais
do que motivações económicas, que presidiram a esta partilha da
Ãfrica. Todavia, como nota HERSKOVITS

 53, esta fase da coloni-
zação europeia não é mais do que o prolongamento em espaço dife-
rente da oolonialização na América, em grande parte de tipo
económico. Ao mesmo tempo coincidiu, como já se notou, com
uma grande expansão da economia europeia. É, portanto, possível
admitir igualmente que as «motivações económicas» estivessem
subjacentes às «motivações políticas» em simbiose muito completa;
as rivalidades comerciais no mercado africano, sob o contexto do
liberalismo clássico, não foram, certamente, estranhas à partilha
da África entre os poderes político-económicos europeus. Toda a
trama política e emocional suscitada por Leopoldo da Bélgica para
conseguir um reino independente para si e uma colónia produtiva
para a Bélgica são bem prova disso. Seria, no entanto, muito
elucidativo estudar como se efectivou a consciencialização da
Ãfrica nos políticos europeus do século XIX.

O certa é que, a partir desta altura, a presença da Europa
na Ãfrica efectiva-se de outra maneira, mais profunda e intensa,
e a dialéctica das culturas europeia e africana entra em nova fase.

2.2. A ocupação da África

Um dos princípios de demonstração de soberania efectiva,
assentes então, era o da ocupação administrativa e militar dos
territórios africanos. Nesses termos, todas as potências se empe-
nharam, mais ou menos aceleradamente, em promover essa ocupa-
ção, tanto por militares como por administradores.

A curiosidade científica e o desejo de descobrir riquezas
conduziram os brancos à prospecção metódica ou esporádica dos
territórios sob seu domínio.

Os comerciantes brancos mais ousados ou os seus dependentes
negros (cristianizados ou arabizados) bem depressa seguiram os
administradores e militares, sobretudo para aquelas zonas de
maior densidade populacional.

51 Recordem-se as dificuldadeiS que a maioria dos exploradores tiveram
na obtenção dos fundos necessários às suas explorações.

52 Com desprezo dos direitos dos países mais fracos, como era o caso
de Portugal , a quem foram retirados territórios tradicionalmente sob a s u a
soberania.

53 HERSKOVITS, J. M. — «Traditions et bouleversements de Ia culture
en Afrique». In Présence Africaine, n,08 34-35, Oct. 1960, Janv. 1961. Paris*
p. 125.



Pese ao recuo religioso havido na Europa, a missionaçao ga-
nhou em extensão, exercendo a sua acção inclusive em zonas
muçulmanizadas53a. Missionários das potências coloniais e não
coloniais, católicos ou protestantes das diferentes confissões come-
çaram a evangelizar a África, mesmo no interior. Os postos, e
alguns pontos privilegiados do interior, ganharam um crescente
movimento comercial e equiparam-se ao mesmo tempo que se
urbanizavam.

Tudo isto implicou o estabelecimento de meios de comunica-
ção (não só dos bens físicos, como também do pensamento) cada
vez mais densos e eficazes. Com o estabelecimento dos meios de
comunicação, a malha administrativa apertou-se e aperfeiçoou-se,
intensificando-se também o comércio.

Em algumas zonas favoráveis começou uma penetração e
ocupação por parte de comerciantes e também de colonos brancos.
A zona sul de Moçambique, a zona de Luanda e os planaltos da
Huíla receberam crescente número de imigrantes, embora com
certa irregularidade e das mais diversas proveniências sociais
(entre os quais degredados). Na costa guineneana e, em especial
no Senegal, os franceses (e sírios e portugueses e gregos) esta-
beleceram-se em número crescente. No Quénia, no Tanganica e nas
Rodésias e na África do Sul os inglesa, irlandeses e boers au-
mentaram de número até formarem manchas demográficas com
predomínio numérico de brancos.

Em alguns pontos estratégicos, como, por exemplo, nesse
«escândalo geológico» que é o Katanga, no Transval e nas Rodé-
sias, principiaram as actividades mineiras.

A crescente fome por parte da Europa (e da América do
Norte, já em plena expansão industrial) de matérias-primas, não
só do subsolo, como também da agricultura, impeliu os colonos
brancos, por sua iniciativa ou estimulados e amparados pela
administração colonial, a instalarem-se como fazendeiros ou ro-
ceiros, com utilização extensiva da mão-de-obra negra.

O aumento da produção agrícola e mineira e a procura das
suas matérias-primas nos mercados internacionais fizeram com
que a África entrasse definitivamente no concerto económico mun-
dial, muito embora numa situação de dependência. Em consequên-
cia do afluxo de rendimentos, apareceu um incipiente mercado
interino que, por sua vez, possibilitou o nascimento de algumas
actividades industriais de bens de consumo.

Todos estes factos, que aqui se descrevem a largos traços,
entranham modificações muito profundas nas sociedades africanas
submetidas ao contacto.

53a por esta altura, a missionação católica desenvolve-se sobretudo nos
territórios sob dominação belga, itafiiana e francesa. A missionação portu*
guesa, outrora florescente, sofre ligeira estagnação.
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2.3 Formas e e/eitos do procem colonial

Já se afirmou que as sociedades africanas não contactaram
com uma sociedade europeia ocidental uniforme, mas sim com as
diferentes manifestações nacionais desta cultura. Do mesmo
modo, também já o acentuámos, os europeus não encontraram
uma sociedade homogénea, mas diversificada, embora na zona
banta e limítrofes tivessem as diferentes comunidades um fundo
tipológico comum.

Não obstante haverem os europeus, nos seus contactos com
os povos ditos primitivos, desprezado esta diversidade, por insu-
ficiência de conhecimento das culturas autóctones54, a verdade
é que, hoje, ao analisarmos a colonização não podemos ignorar
esta pluralidade de formas e elementos em contacto.

Assim, ao tentarmos esclarecer o fenómeno colonial não pode
pretender-se uma definição linear e generalizante. No entanto,
tomando os dados mais gerais e mais manifestos, pode de-
finir-se o fenómeno colonial em África como «(I) a dominação
imposta por uma minoria inicialmente estrangeira, «racialmente»
e culturalmente diferente, em nome de uma superioridade rácica
(ou étnica) e cultural dogmàticamente afirmada, a uma maio-
ria autóctone materialmente inferior; (II) a relacionação de
civilizações heterogéneas: uma civilização de maquinismo, de
economia poderosa, de ritmo rápido e de origem cristã, impon-
do-se a civilizações sem técnicas complexas, de economia retar-
dada, de ritmo lento e radicalmente «não cristãs»; (HE) o carác-
ter antagónico das relações que ise formam entre as duas socie-
dades, as quais se explicam pelo papel de instrumento a que está
condenada a sociedade dominada; (IV) a necessidade, para man-
ter a dominação, de recorrer, não somente à «força», mas também
a um conjunto de pseudo-justificações e de comportamentos este-
reotipados» 55. Resta acrescentar, como V elemento, o papel ins-
trumental de aculturamento dos portadores da civilização ociden-
tal no que respeita a todos os novos valores e meios materiais
trazidos aos africanos.

Embora esta enunciação não seja completa, fornece-nos, no
entanto, alguns critérios de entendimento do fenómeno colonial
nesta fase da evolução das sociedades africanas55a.

M Cf. CUGNET, Remi — Sociologie de Ia Colonisation Americane en
Territoire Indien in «Cahiens Internationaux de Sociologie». Vol. XV, P.U.F.
Paris, 1956, p. 62.

55 BALANDIER, G. — Soe. Act. de VAfr. ... op. cit., pp. 34-35.
55« No ângulo politico-jurídico, a colonização implica «a subordinação

do novo território e população ião poder político do Estado colonizador...;
a colonização implica, portanto, um fenómeno de dependência; ... os indíge-



Ô estabelecimento deste novo tipo de relações entre os núcíeoé
de europeus imigrados (como vanguarda da sociedade ocidental)
e as sociedades tradicionais negras tem efeitos que importa con-
siderar,

2.3.1 A colonização jurídica

A ocupação administrativa, como meio de colonização, aliada
ao sentimento de superioridade do sistema cultural europeu, con-
duziu à introdução do sistema jurídico europeu, de maneira gra-
dual mas impositiva e firme.

Já foi salientado no artigo anterior, que a comunidade afri-
cana era uma sociedade global irredutível à soma dos indivíduos
que a compõem; do mesmo modo se acentuou que a tradição oral
era veículo de transmissão dos dados culturais dessas sociedades,
de uma forma global. Portanto, também o direito é transmitido
e formado pela tradição, ou seja, é um direito — costumeiro — de
tradição oral que faz parte de uma realidade global que o transcen-
de, em que a forma (fórmula por que se exprime a regra) integra o
fundo, pois a sua função de regulador social ultrapassa o simples
conceito de norma jurídica ou de conjunto de normas jurídicas56.
Este quase sistema jurídico releva de um sistema cultural e é con-
duzido a privilegiar no conjunto social certas regras definidas,
mas nunca as dissocia desse conjunto onde elas encontram a sua
significação 51.

Nas sociedades ocidentais o sistema jurídico, embora reflicta
o fundo cultural que ele recolhe no plano normativo, não se forma
espontaneamente, mas em grande parte é resultado e obra de uma
élite directiva de políticos que utilizam o direito como instrumento
de realização de determinados fins; o direito pode ser um
instrumento de transformações em função de certos objectivos
enunciados; não é, como, em grande parte, no direito costumeiro
africano, uma «cristalização no plano normativo da realidade so-
cial do grupo» 58.

Há, pois, diferenças específicas dos sistemas jurídicos para
além das fontes ou raízes culturais.

Portanto, implícito necessariamente no contacto cultural, está
o confronto dos dois tipos de direito: o tradicional e o europeu.

nas, seja qual for o esquema jurídico que venha a ser adoptado, perdem a
sua independência». Cf. MOREIRA, Adriano — Política Ultramarina —
C.E.PS., Lisboa, 1956, p. 28.

56 A s próprias formas de exercício t êm funções polivalentes extra-
- jurídicas, segundo a nossa acepção.

57 POIRIER, Jean — Les Droits Coutoumiers d'Afrique Noire in «Asp.
de Ia Cult. Afr.», op. c i t , pp. 61-73.

58 cf . SARAIVA, José H. — Lições de Introdução ao Direito. Lisboa,
1963, pp. 32-33.
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Este, apoiado e produzido pela sociedade dominante, ê imposto
à sociedade dominada, embora se deixem subsistir sectores sociais
reservados ao direito tradicional.

Precisamente com a introdução de uma lei territorial unifor-
me que, gradualmente, absorvesse as leis pessoais diversificadas,
pretendeu-se integrar politicamente as populações de cada um dos
territórios, cujas formas e fronteiras tinham sido determinadas
por factores arbitrários e não decorrentes de um processo histó-
rico-social formador de consciências; comuns58a.

Todavia, a realidade social diversificada opunha-se a esta
pretensão e, assim, houve que admitir de facto uma dualidade —
ou até uma pluralidade — de direitos, embora com domínio do
direito de tipo europeu, o que provocou, frequentemente, um desa-
justamento entre a estrutura cultural das sociedades colonizadas
e a super-estrutura jurídica que se pretendeu impor-lhes.

Esta «colonização jurídica» tornou o direito um instrumento,
de facto, da colonização em todos os campos, como se pode notar
a respeito da propriedade.

2.3.2 A propriedade

Com efeito, a propriedade é função de uma dada cultura.
O direito fundiário indígena faz parte da estrutura económica
e social da comunidade e engloba um complexo de — usando a
nossa terminologia ocidental — direitos, títulos, privilégios e
obrigações que estão estreitamente misturados, tanto no pla-
no religioso, como no económico, colectivo ou individual; a pro-
priedade, como já se apontou em artigo anterior, é da comunidade
e não dos indivíduos e os direitos de utilização e de alienação são
fundamentalmente da comunidade, embora os indivíduos possam
utilizar a terra. Como escreve HERSKOVITS

 59, «a força do sangue
torna os termos «público» e «privado» singularmente impróprios,
quando se trata de propriedade nas sociedades primitivas», pois,
como disse um notável africano, «a terra pertence a uma grande
família, da qual muitos membros estão mortos, alguns vivos e
inúmeros ainda por nascer» 60.

Este regime de propriedade comunitária assegurava o equilí-
brio ecológico e económico das sociedades tradicionais, mas quer
por condições locais, quer por influxo da civilização ocidental,
começou a sofrer uma evolução.

Nalgumas zonas, a ocupação espontânea pelos indivíduos (que

58* Cf. RHEINSTEIN, Max — «Problems of Law in the New Nations of
África in Old Societies anã New States — The Free Press of Glencoe, 1963,
p. 225.

59 HERSKOVITS, M. J. — Econ. Anthrop. ... op. cit., p. 317.
eo Cit. por DUMONT, R. — Op. cit., p. 111.



se manteve e mantém em zonas pastoris ou com grande abundân-
cia de terras) foi substituída por uma espécie de ocupação comu-
nal dirigida; posteriormente admitiu-se o princípio de o chefe
alugar parcelas de terra ou até de as vender a estranhos61.

No período colonial duas causas principais vieram, imbrican-
do-se, alterar profundamente o regime de propriedade.

A paz colonial e o termo da escravatura, a par da penetração
da «medicina ocictental» permitiram um surto demográfico muito
notável62. O crescimento da população em certas áreas já bastante
povoadas tornou impossível a manutenção do regime de agricul-
tura itinerante, a qual requeria não só área de cultivo efectivo,
mas também uma superfície bastante maior de reserva em
pousio.

Por outro lado, em muitos territórios, os europeus introdu-
ziram o princípio de que as terras vagas pertenciam ao Estado,
isto é, de facto, ao governo local. Nestas terras vagas incluíram-se
frequentemente as terras tradicionalmente pertencentes a muitas
comunidades que as tinham como terreno de caça ou de reserva.
Estas terras devolutas e agora apropriadas pela administração
foram entregues a europeus em regime de concessão, que, ao fim
de certo tempo e demonstrado algum grau de aproveitamento,
passavam a regime de propriedade perfeita segundo o direito oci-
dental, ou seja, tornavam-se propriedade privada de europeus in-
dividuais, de grandes companhias e, anteriormente, de companhias
majestáticas63. Sem termos em conta as fraudes e as violências
a que este sistema de ocupação de terras deu lugar, a verdade é
que veio diminuir consideravelmente as superfícies disponíveis
para a prática da agricultura itinerante, além de que produziu
efeitos culturais imediatos, pois constituiu uma usurpação da
terra dos antepassados, uma arrebatação dum património cultu-
ral. O próprio sistema jurídico importado e imposto revelou-se,
com efeito, um instrumento de colonização63a.

A impossibilidade prática da manutenção do método de ex-
ploração tradicional forçou as comunidades a fixarem-se e a cul-
tivarem um pouco mais intensamente do que extensivamente.
Simplesmente o cultivo fixo e mais intenso requer melhoramentos

6i BiT — Les Problèmes du TravaM en Afnque — (Cap. H — Regimes
fonciers et travail agricole). O.LT. Gèneve, 1958.

«2 A taxa de crescimento demográfico anual é, hoje, em algumas zo-
nas, vizinha ou até superior a 3 %.

63 Este regime parece ter antecedentes no dos «prazos» (talhões dados
em dote), de que foram exemplo os da Zambézia. Nestes, ias aatribuições
dos donatários compreendiam a administração da justiça, e a sua autarquia
era tal que chegaram a transplantar para a África o esquema das guerras
feudais. Os «prazos» foram extintos em 1854.

63* Para o caso português cf. MOREIRA, Adriano — «A Propriedade no
Ultramar Português! in Ensaios — C.E.P.S. Lisboa, 1960, pp.- 167-197.



fundiários, isto é, investimentos (trabalhando os solos, irrigan-
do-os, fazendo plantações de defesa, etc). Mas só realiza investi-
mentos a largo prazo que não sejam de rentabilidade imediata
quem vem a beneficiar desses investimentos; portanto, só investe
quem ocupa a terra por tempo indeterminado. Ora a apropriação
individual e garantida do solo segundo o direito ocidental (de
origem romana) oferece estas condições.

2.3.3 A ocupação da terra

Por outro lado, a ocupação real de largas zonas de terreno
por europeus, que se regem pelo seu direito, criou todo um
sistema de apropriação e venda das colheitas, completado por
regimes comerciais e de relações institucionais segundo o modelo
ocidental, em que as comunidades autóctones produtoras se viam
inevitavelmente envolvidas. Esta circunstância compeliu-as a se
integrarem no novo sistema, tanto mais que existia toda uma
legislação que o regulava e protegia.

Acresce, ainda, que a introdução da moeda, vem reforçar
esta tendência. A compra directa ao produtor — frequentemente
a compra da colheita total — pelos comerciantes europeus liga a
colheita a rendimento em moeda, isto é, o solo a um rendimento.
Daqui emerge uma vinculação entre o detentor de rendimento e o
detentor do solo, através da colheita. Como afirma Mamadou DIA,
«a propriedade individual é a consequência inelutável da aceitação
do sistema monetário»64. A fixação das culturas fez com que, por
seu turno — há aqui uma causalidade circular cumulativa — a
terra fosse adquirindo valor, tornando-se um bem escasso: «tor-
nou-se negociável»65.

Consequentemente, o regime de propriedade individual vai-se
expandindo à custa do regime de propriedade comunitária. A le-
gislação de tipo europeu permitindo, por exemplo, que a proprie-
dade seja transmitida para quitação de dívidas, ou seja, facul-
tando o crédito hipotecário, insere os proprietários individuais
num complexo cultural muito vasto e diferente do anterior. A es-
trutura das relações sociais tradicionais, baseada na estrutura
tradicional de tenêxicia e ocupação do solo, altera-se considera-
velmente a partir da modificação das posições relativas dos inter-
venientes.

Estas transformações são acompanhadas e (reforçadas pela
difusão do direito paternal de tipo ocidental, em detrimento, em
bastantes zonas, do poder avuncular e maternal, pois, na medida

e* DIA, M. — Reflexione sur VÊconomie de VAfriq^e Noire. Ed. Présence
Africaine. Paris, 1960, p. 27.

es Cf. MAIR, L. P. — Changes in African Land Tenure in Readings in
Anthrop., op. cit, p. 377.



em que o pai pode dispor das terras a favor dos filhos, o carácter
colectivo das terras não é susceptível de se manter, até porque
as dispersa, embora o sistema de família extensa limite os efeitos
desta tendência.

Em todo o caso, o processo de transformação está começado
e é inelutável; o regime de propriedade individual estende-se gra-
dualmente e, por vezes, assiste-se ao facto de serem os chefes
tradicionais a apossarem-se individualmente das terras da comu-
nidade... baseando-se, de certo modo, na sua anterior faculdade
de as alienarem.

Além do que já se apontou, a individualização do regime fun-
diário entranha toda uma série de consequências importantes para
a vida e economia comunitárias. A individualização dos ganhos
é um caminho para o comportamento não solidário dos membros
da comunidade. Um dos factores de autoridade dos chefes tradicio-
nais era o controlo da terra; na medida em que o controlo não
é realizado pelo chefe e em que as terras deixam de ser comuni-
tárias, a autoridade e a coesão tribal sofrem uma diminuição de
valência, ao mesmo tempo que as próprias relações familiares se
alteram. O sistema de segurança social constituído pela solidarie-
dade clânica tende a enfraquecer, simultaneamente com o estabe-
lecimento de novas formas de vizinhança e convivência66. Ê que,
tal como se vem a formar uma nova classe: a dos letrados com
o aparecimento mais extensivo das escolas, assim começa também
a formar-se outra nova classe: a dos proprietários que se contra-
põe à dos não proprietários. Aparecem, pois, novos elementos so-
ciais na moderna sociedade africana, que não existiam na socie-
dade tradicional.

No entanto, o direito consuetudinário persiste a par do direito
europeu, até porque as potências colonizadoras desde o início da
ocupação das terras, o mantiveram em vigor para os autóctones
«não evoluídos», embora nas suas intenções esta manutenção
fosse provisória. De qualquer maneira, tal situação criou situa-
ções ambíguas que levaram os africanos a recorrer àquele sistema
de regras jurídicas que mais estava de acordo com os seus interes-
ses, com as inevitáveis colisões de critérios que resultavam desta
ambivalência.

2.3.4 O trabalho compelido

2.3.4.1 A ocupação efectiva, tanto administrativa como mili-
tar, como ainda comercial, não poderia ser realizada sem a abertura
de vias de comunicação material e intelectual, como já se disse.
Ao mesmo tempo, a criação de fazendas ou roças explorando lar-

66 Cf. HUGHES, A. J. B. — Some Bwazi Views on Land Temire in Journal
of the International African Institute, n.° 3, Jvã. 1962, pp. 253-278.



gos ou médios tratos de terreno e de explorações mineiras reque-
riam a abertura de canais de transporte (sobretudo estradas e vias
férreas) para a costa, uma vez que as suas produções eram e são
em grande percentagem exportadas para o exterior dos territórios.

Por outro lado, as metrópoles compreenderam, ao fim de um
certo tempo, que as suas colónias ou territórios de além-mar não
eram mercados compensadores se não investissem localmente, ou
seja, se eles não progredissem. A difusão da economia monetária
era concomitante à criação do poder de compra, e este, por sua vez,
dependia da efectiva capacidade de produção de bens comercializá-
veis e exportáveis para o exterior. O sucesso da colonização apare-
cia, em suma, como estando ligado ao desenvolvimento daqueles ter-
ritórios. Na óptica das teorias económicas, então mais correntes,
parecia dever ser confiada ao Estado a criação das infra-estruturas
básicas, que, por sua vez, suscitariam actividades particulares di-
rectamente rentáveis.

Por outro lado, os grandes interesses económicos que se iam
formando em África exigiam da administração a criação das in-
fra-estruturas necessárias ao seu desenvolvimento e à sua renta-
bilidade. Esta exigência era, frequentemente, acompanhada de
pressão política junto dos governos metropolitanos.

Consequentemente, pelas razões acima e, muitas vezes, no inte-
resse das grandes companhias e dos núcleos de colonos (67), as
autoridades coloniais começaram a empreender, sobretudo a partir
do início deste século, largas obras de fomento e de criação de vias
de comunicação.

Os capitais financeiros para estas obras, bem como equipa-
mento e pessoal técnico, foram fornecidos, em grande parte, pelas
metrópoles. Mas quanto à mão-de-obra braçal e não especializada,
contou-se com os recursos locais dos territórios colonizados, que
a deviam fornecer em grandes quantidades.

2.3.4.2 Acabada a escravatura, recorreu-se ao sistema, cor-
rente na Europa, de remunerar o trabalho prestado, isto é, ao
assalariamento. Simplesmente o estímulo do salário revelou-se in-
suficiente para conseguir o número desejado de trabalhadores afri-
canos, pois os tipos de motivações pessoais diferiam de uma cultura

«7 Muitas das vias de comunicação foram abertas em função dos gran-
des interesses europeus) e um pouco ao sabor da morfologia do terreno; só
em pequena percentagem foram construídas tendo em conta os interesses
das comunidades autóctones, pejo menos na fase inicial do desenvolvimento
dos territórios. Pelo contrário, provocaram deslocações volruntárias ou for-
çadas das populações para junto das linhas de tráfego, deslocações essas
quase sempre causadoras de perturbações. Cf. BEGUIN, H. — Chemins et
Agriculture era Afrique Centrale, in B.S.A.K.S.O.H., VIII, n.° 6, 1962. Bru-
xelles, pp. 1050-1071.



para a outra. Sem pretendermos estudar o assunto, tal facto pode
ser explicado, sucintamente, pelas seguintes razões:

Os signos monetários, faltos de utilidade imediata e mal com-
preendida a sua significação, não atraíam imediatamente aqueles
que ainda viviam ou apenas emergiam de uma economia de subsis-
tência e de repartição ou de doações.

A utilidade daquelas obras em que deviam arduamente traba-
lhar não era compreendida pelos trabalhadores. Sabiam apenas que
era ideia de branco e isto lhes bastava como explicação mental e
factual. Se realmente tais obras lhes eram úteis, verificavam-no
somente à posteriori na sua utilização.

A execução destas obras implicava, normalmente, a desloca-
ção de imensas massas humanas para fora dos seus hábitats tradi-
cionais e ainda a convivência forçada de vários grupos étnicos. A
desambientação, o deslocamento prolongado com abandono dos seus
familiares e das suas lavras, não eram factores que estimulassem
os africanos negros ao assalariamento.

Acresce também que, na concepção tradicional da divisão do
trabalho por sexos, o trabalho servil estava em grande parte con-
fiado à mulher.

Por tudo isto, a recompensa do salário não constituiu, naquela
primeira fase do desenvolvimento das economias africanas, atrac-
tivo suficiente para conseguir as largas quantidades necessárias
de trabalhadores (68). Seria preciso uma conversão cultural mais
profunda para que o salário se tornasse socialmente significativo.

Tentaram-se outros meios para incitar o negro africano ao
trabalho remunerado, em larga escala. Um dos fins visados pela
exigência de pagamento de imposto pelos autóctones (chamado
imposto indígena, de capitação, de palhota, etc.) era, precisamente,
o de os obrigar à obtenção de dinheiro, e, portanto, ao trabalho
remunerado. O próprio «efeito de demonstração» de comportamen-
tos e de consumos do branco não actuava genericamente, sobretudo
nas zonas interiores. Na verdade, a atitude perante o trabalho faz
parte do complexo cultural e a alteração deste demora o seu tempo,
como é evidente. . . . . .....
••Assim, utilizou-se, frequentemente, o trabalho obrigatório è

compelido como meio mais expedito para obter a necessária mão-
-de-obra; do mesmo modo se lançou mão do sistema jurídico e da
administração europeia: reprimindo o que, segundo as nossas ter-
minologia e classificação, se chamou a vadiagem e impondo,
como condenações, trabalhos nas obras públicas (69).

Na sequência deste processo cometeram-se grandes violências
e arbitrariedades... o passado escravagista ainda não estava longe.

es o fenómeno repetiu-se na obtenção de trabalhadores paara as actir-
vidades privadas, que se multiplicavam.

69 e t BXT. — O s vários «Rapport sur Ie. Travail Porcé», Géneve.



Grandes massas dê homens e mulheres foram recrutados e deslo-
cados para longe das suas povoações, alojados em condições primi-
tivas, obrigados a habitar lugares insalubres e a trabalhar ardua-
mente. Os custos humanos de todo o esforço pioneiro de moderni-
zação e abertura do interior da África foram imensos. Por exemplo:
«o caminho de ferro Brazzaville-Ponta Negra custou 17 000 vidas
humanas; calculou-se o custo de uma via férrea no (ex) Congo
Belga em uma vida de branco por quilómetro e de um negro por
travessa»70.

2.3.4.3 Deste modo, aquele esforço pioneiro de desenvolvi-
mento aparece-nos, ao fim e ao cabo, como tendo produzido uma
quase paradoxal dualidade de efeitos. De facto, a abertura de vias
de comunicação e o recrutamento de mão-de-obra provocaram, cada
um por seu lado, movimentos contraditórios.

A paz colonial, o estabelecimento de comunicações e as cor-
rentes comerciais que se formaram puseram os povos em contacto;
não só os brancos com os negros, mas os próprios povos negros
entre si. As barreiras físicas e psicológicas que se haviam erguido
como meio de defesa contra a recolha de escravos foram caindo
sucessivamente, permitindo a abertura das populações e a troca
de produtos; muitos aproximaram-se entre si; atraídos por um
ponto comum de interesse ou de residência: vilas comerciais, vias
de tráfego, etc. Outras vezes, os grupos que se haviam reunido,
dispersaram-se por atomização das unidades, mas conservando o
contacto, agora facilitado pelas novas condições e meios. Dum
modo geral, o intercâmbio humano aumentou consideravelmente.

Mas o recrutamento forçado dos trabalhadores e a imposição
do imposto ocasionaram fugas de algumas comunidades para
zonas inóspitas, menos acessíveis ao branco, com os consequentes
efeitos funestos para a alimentação, a saúde e a evolução desses
povos; em certas zonas efectivou-se uma fuga sistemática para
longe dos centros populacionais, pois em face dos brancos não
havia possibilidade de defesa pela união; recorreram à fuga, à
interposição do espaço, que era o seu meio de defesa tradicional.
Levou algum tempo a normalizar-se esta situação que, no entanto,
deixou sempre marcas.

Em resumo, acelera-se, por um lado, o processo de evolução e
uniformização pela abertura de contactos e, por outro, acumulando
com os corolários da escravatura, forma-se toda uma atitude con-
dicionada por parte do negro perante o trabalho para o branco,
potencialmente cheia de psicoses, frustrações e traumatismos.

7o Cf. BLARDONE, G. —. Colonisation, Dêcoíonisation t Sous-dévéloppement
— Ed. Chroniqucs Sociales de Fr*ance. Lyem, s/d., p. 83.
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2.3.5 Novas culturas e formas de exploração do solo

A introdução das produções comercializáveis71 provocou
igualmente alterações na estrutura económica das sociedades pri-
mitivas afectadas. A procura de matérias-primas agrícolas por
parte das indústrias europeias incitou companhias, de capitais eu-
ropeus, a dedicarem-se à exploração agrícola em larga escala e em
terrenos obtidos por concessão ou até sob a forma de companhias
majestáticas. O mesmo se passou com os colonos que individual-
mente se dedicaram também à agricultura para exportação, muitas
vezes beneficiando do apoio da administração em capitais e me-
didas legais.

O estabelecimento destas actividades afectou as sociedades
tradicionais não só porque aquelas requeriam mão-de-obra obtida
em regime de recrutamento livre ou compulsório — com as conse-
quências que se apontaram—, mas também porque funcionaram
como pólos de demonstração.

Com efeito, inúmeros agricultores negros já independentes ou
numerosas comunidades, ainda em regime de vivência solidária,
dedicaram-se também ao cultivo de produtos comercializáveis para
venda a companhias concessionárias exclusivas da sua compra
(v.g. o conhecido caso das companhias concessionárias do comér-
cio do algodão em Angola e Moçambique, asrora suprimidas712)
ou a comerciantes brancos (ou asiáticos) ou ainda, em certos casos,
a organismos do Estado (Marketing Boards, Caísses de Stabilisa-
tion, Institutos especializados, etc). Em alguns casos limitados,
estas culturas foram tornadas obrigatórias para os autóctones, o
que agravou ainda mais o choque económico e social, em virtude da
violência implícita.

Os efeitos físicos de tais transformações no regime de explo-
ração do solo foram muitas vezes negativos, pois os solos tropicais
são, em média, mais pobres que as planícies da Europa e tendem
a desgastar-se mais rapidamente73, afora alguns arquipélagos de
micro zonas altamente férteis.

Por outro lado, a extensificação das superfícies dedicadas às
produções comercializáveis fez diminuir inevitavelmente a área
dedicada às culturas alimentares, com o consequente e frequente
agravamento das condições de subnutrição. A alimentação passou,
em boa parte, a ser adquirida no mercado ou aos próprios comer-
ciantes que lhes compram as suas produções. No entanto, as irre-

?i T a m b é m c h a m a d a s culturas industriais e m virtude de os produtos
servirem de matér ias -pr imas para a indústria.

72 o estabelec imento das «sociedades concessionárias» teve um efeito
que interessa considerar: fez do comérciito daqueles produtos uma reserva
branca, retirando a ant iga função comerciai do período liberal aos negros
comerciantes .

73 Cf. DUMONT, A .—-Op. c i t , p. 14.
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gularidades climáticas podem tornar a situação alimentar perfeita-
mente catastrófica, como ocorreu, por exemplo, em 1943 no Ruan-
da-Urundi, onde a fome fez 36 000 vítimas; ainda estão presentes
as crises da Baixa do Cassanje (Angola) e de Corrane (Moçambi-
que). Além disso, os métodos de cultivo nem sempre eram os
mais adequados, nem a assistência técnica se exercia eficaz-
mente 74, o que só agravava a situação.

2.3.6 Actuações nos quadros ideológico e tecnológica

Mas, para além destes efeitos, sem dúvida relevantes, importa
considerar outros mais profundos na dinâmica das sociedades tra-
dicionais e que se estendem ao momento actual, pois estão ainda
em fase de produção.

2.3.6.1 Como já se apontou atrás a propósito da estabilização
da agricultura, a introdução das também chamadas plantas ricas,
sobretudo as de largo ciclo de produção e as perenes, contribui
para despertar e acentuar o desejo do direito ao desfrute durável
das terras e, consequentemente, do direito de propriedade fundiária
pessoal, ou, pelo menos, suscita o desejo de precisar os limites das
terras, o que, reflexamente, favorece a estabilização das populações.

Simultaneamente, como já se acentuou também, a existência
destas culturas, que se situam fora do sistema tradicional de pro-
dução75, permitiu aos indivíduos alcançarem posição de prestígio,
através do dinheiro e, paralelamente, da posse de mulheres, sem
estarem condicionados nem pela idade nem pelo statits do seu nas-
cimento. Houve aqui um processo de libertação dos poderes tradi-
cionais e uma alteração profunda do esquema de referência social
primitivo. Algo de semelhante se passou na Europa com a deca-
dência da aristocracia e a emergência da burguesia. Em África o
problema é mais complexo, pois, como veremos, esta alteração foi
e está seiido acompanhada de outras nos quadros ideológico e
tecnológico.

2.3.6.2 As novas formas de exploração do solo alteraram a
tradicional divisão do trabalho segundo o sexo. Se ainda deixam
predominantemente ao cuidado da mulher a «machamba» familiar,
os homens já começam a dedicar-se ao amanho das culturas comer-
cializáveis, sobretudo se a cultura é obrigatória; nestas culturas
novas encontram-se já lado a lado homens e mulheres no trabalho,
o que representa uma modificação nas posições sociais relativas do
homem e da mulher, embora o homem pretenda reservar para si as

74 Cf. DUMONT, R. — Op. Cit., p . 14.
75 Sobre os tipos e formas tradicionais de cultivar a teiTa e a sua

evolução Cf. B.I.T. — Op. cit, pp. 65-67. .
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tarefas mais «prestigiosas» (trabalho com tractores e outras alfaias
mecanizadas).

Em muitas regiões a mulher conserva as suas qualidades de
factor de trabalho fundiário e de elemento de prestígio para o seu
possuidor, mas aparece também como elemento de trabalho indi-
recto: poar vezesf o agricultor autóctone na posse de muitas mulhe-
res pode conseguir mão-de-obra masculina para as suas terras,
permitindo o uso de algumas das suas mulheres pelos jovens a
quem é difícil conseguir amealhar o montante, sempre crescente 7G,
do alembamento.

Por isso, entrando no jogo do modelo de circulação de bens,
a mulher passa a ter valor monetário, a ser transaccionada a di-
nheiro, isto é, a ser comercializada. Esta situação aberrante da
mulher, que não corresponde às «intenções» (se assim se pode
escrever) dos padrões tradicionais culturais (nos modelos cultu-
rais tradicionais a mulher não era objecto de compra), resulta ape-
nas do encontro dialéctico-integrativo de elementos culturais oci-
dentais (a produção e o comércio em economia monetária) e de
elementos tradicionais (a mulher unidade de trabalho, a poliginia
e o alembamento).

2.3.6.3 A crescente importância das produções comercializá-
veis, que ocupam um número crescente de indivíduos — como cul-
tivadores directos ou como assalariados — originou a formação de
mercados locais não só para a venda e compra das mesmas (sobre-
tudo das colheitas dos pequenos agricultores), mas também de bens
alimentares, de produtos de artesanato local e de mercadorias
europeias, pois deste sistema decorre uma certa especialização de
actividades: o rendimento a dinheiro leva os produtores directos
ou assalariados a comprarem todos aqueles produtos que necessi-
tam e não produzem, cujo número cresce incessantemente 77. Isto
é, vão-se formando mercados locais já não só para troca de produ-
tos com recurso secundário à moeda, mas igualmente em sistema
de compra e venda com uso principal da moeda, ou seja, referindo
habitualmente os valores dos bens em unidades de conta monetá-
rios e usando a moeda nas transacções. Aparecem, assim, os ele-
mentos típicos do mercado: oferta e procura e a formação de pre-
ços; o «lugar de mercado» é invadido pelo «princípio de mercado».

76 Crescente com a riqueza loca/l. N a s zonas ricas do cacau e do café,
o «dote» é sensivelmente mais elevado do que nas zonas pobues. «A curva
do montante dos dotes tem a mesma evolução que a do montante das receitas
obtidas pela renda das culturas comerciais». Cf. BALANDIER, G. — Soe, Act de
VAJrique, op. cit., p. 178.

77 A s comunidades tradicionais perdem irremediavelmente a sua «>in-
sularidade económica». Cf. MEILLASSOUX, C. Essai cPInterprétation du Phé-
nomène Éçonomique dana Zes BodéUs TraditimneUea d'Auto-$ub$istence,
in «Cahiers d'fítudes Africaines», n.° 4, p. 61,



No entanto è ÒÔftlÒ Sètòptè, subsistèin perifèricamente socie.
dades sem nenhum centro formal de trocas (multicêntricas) ou com
centros de troca, mas em que o princípio de mercado opera apenas
tangencialmente, embora vá invadindo inexoravelmente as áreas de
economia de subsistência e não monetária78. Nos núcleos urbanos,
como se verá, o predomínio da economia monetária é absoluto.

Assim, e mais uma vez, o esquema tradicional sofre nova de-
sagregação. A própria autoridade que o chefe fundador tinha sobre
o «lugar de mercado» escapa-se-lhe das mãos, porque o princípio
de mercado funciona sem localização espacial. Face aos chefes er-
guem-se já não só o administrador, o empresário e o comerciante
brancos, mas também o produtor e o comerciante — quando existe
— negros. Por outro lado, o uso da moeda faz com que as relações
sociais se transformem, esvaziando-se do seu conteúdo de relações
personalizadas, alterando a sua significação social, isto é, con-
vertem-se em transacções79. Assim, pela alteração do conteúdo e
significado das relações, o espaço social das comunidades restrin-
ge-se à medida que a moeda se impõe; sobrevirá na medida precisa
em que adopta este novo meio de dar conteúdo às relações de soli-
dariedade clânica.

2.3.7 A missionação

Como se disse, a missionação cristã é antiga no Continente
Negro, tendo começado, depois de largo interregno, com a chegada
dos primeiros portugueses à África. Todavia, é no período colonial
que ela se intensifica, com a criação de sociedades missionárias
especializadas e a penetração dos agentes de evangelização no
interior80.

2.3.7.1 A evolução religiosa da África Negra já havia come-
çado com as infiltrações árabes nas zonas limítrofes do deserto e
na costa oriental até ao Norte de Moçambique. Mas, como nota
MALINOWSKI

 81, a verdadeira revolução religiosa dos povos negros
começa com a presença do missionário branco cristão; o missioná-
rio é o iniciador e o centro dessa revolução religiosa. A missionação
sistemática muçulmana na África Negra é anterior, mas a activi-
dade missionária cristã é diferente da do Islão, pois, embora
sejam ambas religiões ecuménicas e proselitistas, os portadores da

78 Cf. BOHANNAN & DALTON — Markets in África, Op. cit., p. 1. Cf. tb.
HERSKOVITS — ibid&m, p. VIII .

79 Ailém do já referido caso do a lembamento e do imposto , pas sa - se
es te fenómeno quando se tornou corrente o uso de dar dinheiro a o marido,
como indemnização do adultério cometido com a mulher.

»o Sobre a história e formas de miss ionação Cf. REGO, A. da Si lva —
Lições de Missionologia. Ed. C.E.P.S., Lisboa, 1961.

si MALINOWSKI, B. — Methods of Study of Culture Contact in África.
Ed. International Aírica Institui*, O.U.P., W59, p. KV.
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primeira são originários de países ocidentais industrializados, por-
tanto, dotados de uma instnimentalidade mental e factual muito
superior.

2.3.7.2 Na verdade, a presença da religião cristã, para além
dos brancos — diríamos dos seus «naturais» seguidores — tem im-
plicações importantes para as sociedades africanas tradicionais.
Um membro destas sociedades perfeitamente convertido ao cris-
tianismo altera os seus quadros de referência de maneira profunda:
os antepassados deixam de ser os dispensadores de todos os bens
(v. g. da força vital) função que agora compete ao Deus único, ou
mais concretamente, ao Deus-Homem, Jesus Cristo; os chefes dei-
xam de ser os representantes dos antepassados e intermediários
entre estes e os homens, função que passa a ser desempenhada
pelos sacerdotes da nova religião em relação a Deus; o sentido da
solidariedade clânica alarga-se para a fraternidade cristã; o prin-
cípio da imanência do castigo e da acusação da própria consciência
quando se peca — até por intenções — substitui o princípio do de-
sequilíbrio que podia ser reparado pela prática de ritos especiais;
a dignidade cristã valoriza a pessoa, antepondo-a ao grupo, à colec-
tividade; Deus é causa última, deixando de ser causa imediata a
vontade dos antepassados; a poligamia é formal e taxativamente
condenada e combatida82, exaltando-se, em contrapartida, a famí-
lia monógama; a mulher é dignificada como pessoa e como mãe,
deixando de ser apenas factor de trabalho fundiário e procriadora;
o baptismo pretende substituir os ritos de iniciação; a catequese
e a escola missionária encarregam-se da formação da criança,
retirando-a parcial ou totalmente à educação comunitária, etc.
A enumeração das diferenças alterativas podia continuar.

O convertido ao cristianismo imerge num mundo de valores
e de quadros de comportamento substancialmente novos. Muitas
vezes, o seu mundo de pessoas também passa a ser outro.

2.3.2.3 A difusão do cristianismo, para além da superioridade
intrínseca da religião, processa-se com vigor porque aparece ligada
a uma cultura e a um grupo étnico que se impõem. Intervêm simul-
taneamente o desejo de «evolução» civilizacional em si e os efeitos
do mimetismo. Frequentemente, a conversão ao cristianismo apa-
rece como um meio de entrar na sociedade dos brancos e de parti-
lhar do seu poder (sobretudo do poder técnico antes bem que do
político). A evangelização foi também em parte facilitada pelas
obras de assistência (hospitais, orfanatos, escolas, postos de saúde,
etc.) mantidas pelos missionários.

82 Por vários meios até pecsuniàriajmfint^ pois foi <?ostume durante*
muito tempo, os missionários conseguirem esmolas na Europa e na América
para resgatarem (devolução do alembamento) as mulheres de paltginos, a,
fim de as converterem e casarem cristãmente.
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Mas, a viincui&çâo histórica do cristianismo à ^
-ocidental é muito mais profunda, para além daqueles oportunis-
mos circunstanciais. Com efeito, o próprio facto da passagem
a/O cristianismo representa em si, para o membro das sociedades
tradicionais, uma verdadeira alteração dos dados do conheci-
mento, pois implica a apreensão de novas palavras, novos signifi-
cados, e a utilização, ainda que inconscientemente, de outra forma
de ligação epistemológica dos seres e dos conceitos. Nos livros de
catecismo explicado, de orações e de traduções da Bíblia, «pelo me-
nos três quartos das palavras utilizadas não significam a mesma
coisa que na estrutura pré-cristã»; «estas palavras que derivam
ou são indubitavelmente da língua local são como vasos; os
quais se tornaram doravante recipientes de um conteúdo quimica-
mente combinado de moléculas autóctones e europeio-cristãs, for-
mando um complexo cultural novo» 83. Evidentemente, muitos dos
conceitos do cristianismo estão ligados à civilização mediterrânica
e à lógica greco-europeia. Já tem sido apontado que numa socie-
dade culturalmente diferente muitas imagens e tipos de construção
lógica não têm o mesmo significado ou, pelo menos, a mesma inte-
ligibilidade. Na civilização oriental «do arroz» a representação
material e a simbólica do pão eucarístico não teriam sentido. Ê
indubitável que, pelo menos até hoje, o cristianismo tem tido como
veículo principal a cultura europeia-ocidental84.

Por isso, a conversão de um autóctone saído de uma socie-
dade tradicional africana não tem o mesmo alcance que a de
um europeu ateu ou espiritista. No primeiro caso implica todo um
processo de reestruturação cultural; os sistemas e as categorias
lógicas tradicionais são substituídas pelos greco-latinos.

Ê, pois, compreensível que a cristianização dos africanos se
não tivesse operado — nem, em certos casos, ainda se opera —
sem ambiguidades e ambivalências de significação e de compor-
tamentos.

2.3.7.4 Na realidade, as conversões verdadeiras no sentido
sociológico não foram muito frequentes, pelo menos nos primeiros
esforços da missionação. Muitas conversões de adesão representa-
ram conflitos com o fundo cultural tradicional, pois, como se disse,
uma conversão plena corresponde a uma aculturação completa,
neste caso concreto da cristianização dos africanos. Por exem-
plo: os novos cristãos, quando abandonados a si próprios, nem
sempre conseguem furtar-se às regras do casamento tradicional e

83 KAGAME, Abbé A. — Le pluralisme ethnique et culturel áans le
Ruanda-Urundi in Compte Rendu XXX Session INCIDI Pluralisme Ethnique
et Culturel <dans les Sodétés Intertropicales. Bruxelles, 1958, p, 291.

84 cf., a este propósito, o debate ELDERS, L. & ANTOINE, R. — «Da cul-
ture ocoidentale: seul vehioule du çhriatianisme»? in «Journal de Pax Roma-
na;», 1933, n.° 5, pp.

S 6



polígino; por vèzès, èm comunidades cristas éôhvertidas o recurso
ao f eiticismo, como consequência da acumulação de tensões sociais,
é possível85; dão-se casos de verdadeiras ambiguidades no compor-
tamento de cristãos recém-convertidos que continuam a prestar
culto aos antepassados86; etc. Os traumatismos e ambivalências
consequentes a uma imperfeita assimilação da doutrina cristã e a
sua vivência em quadros culturais não conformes são frequen-
tes 87. : • • * ]

Por outro lado, as frustrações resultantes da insuficiência da
religião como meio de promoção social e também tecnológica dege-
neram, a maior parte das vezes, na criação de religiões cristãs
autóctones em simbiose com os valores e quadros tradicionais.
Conhece-se a multiplicidade de seitas autóctones que pululam em
África88. Esta frustração revela-se clara num diálogo que BALAN-
DIER sustentou com um bacongo, que lhe dizia: «Os aldeões pensam
que os padres não lhes ensinaram tudo aquilo que eles conhecem
de Deus. Eles imaginam que a religião dos europeus (atente-se na
identificação) serve para deixar a riqueza nas mãos destes e guarda
um segredo que ninguém pode revelar. Então decidiram procurar
por si sós e confiar nos seus profetas... Permanecemos infelizes
porque o Deus dos brancos não nos ajudou a tornar-nos ricos. Mas
agora aprendemos a agir.., a trabalhar para a nossa Igreja... para
obter as boas coisas da civilização»89. Cumulativamente, o novo
salvador, o novo Jesus Cristo negro, obtinha os votos da região
nas eleições; a passagem à política é nítida.

No entanto, em inúmeras regiões os esforços missionários
foram coroados de maior ou menor sucesso; há zonas com relevante
marca-cristã90 e iniciou-se, de facto, uma verdadeira revolução
na Ãfrica Negra, a qual ainda está, todavia, nos seus primórdios.

as Cf. KRIGE, J. D. & T. J. — Los Lobedu dei Transvaal in Mundos
Africanos, Pondo de Cultura Económica, México, p. 137.

86 Cf. BUSIA, K. A. — Los Achanti. Ibidem, p. 308.
87 Um prelado do nonte de Moçambique e um autóctone, seu sacristão

h3 muitos ajnos, «chegaram a uma localidade onde, para comer, só encon-
traram carne de poroo. O sacristão não 'aceitou comê-la e, perguntando-lhe
ó prelado a razão daquela recusa, respondeu que era católico de profissão,
mas muçulmano de religião». (Relato de Manuel Belchior).

ss cf. CUNHA, Silva — Aspectos dos Movimentos Associativos na
África Negra. Vols. I, II, Ed. C.E.P.S. Lisboa, 1958 e 1959.

89 BALANDiERj G. L'Afrique Ambigue. P lon . í»ar is , 1957. Cf. Cap . VII ,
«Mouvements Cont ra i res» , p . 217.

90 cf. Atlas Missionário Português. Ed. Missão para o Estudo da Mis-
sionologia Africana. Lisboa, 1962. Cf. tb. GONÇALVES, J. Júlio — Protestan-
tismo em África. Vols, I e II, Ed. C.E,P.S. Lisboa, 1960,



2*3,8 As escolas
A criação de escolas — missionárias ou estatais — pelos bran-

cos é concomitante ao processo de colonização da África e repre-
senta um poderoso meio de transformação.

2.3.8.1 As escolas criadas pelos brancos foram fundamental-
mente instrumentos de aculturação e centros difusores das línguas
metropolitanas.

Como instrumentos de aculturação tem efeitos análogos aos
das missões, criadoras, nos seus sujeitos humanos, de novos qua-
dros ideológicos e lógicos, e instiladoras de todo um conjunto de
novos conhecimentos. Do mesmo modo, criam conflitos de desajus-
tamento entre as estruturas mentais e as estruturas socio-culturais.
De igual maneira, os novos conhecimentos despertam a rebeldia
contra o saber dos anciães e contra o modelo das economias tra-
dicionais; a juventude regressada das escolas, na medida em que
não é submergida pelas comunidades de origem, rebela-se contra a
cultura local e a disciplina social que os chefes lhes pretendem
impor, ao mesmo tempo que busca a independência económica
pela aplicação dos conhecimentos adquiridos. Este aspecto acumu-
la-se com os das transformações no regime de tendência e explora-
ção da terra e da introdução do assalariamento, conjugadamente
com a imigração para as cidades e centros industriais.

Igualmente neste campo, a autoridade e o esquema cultural-
-social-económico tradicionais sofrem novo choque, numa dialéctica
com a cultura ocidental que se revela corrosiva da tradicional.

Simplesmente, e como quase sempre, este agente de transfor-
mação cultural que é a escola, nem sempre opera plenamente e
no sentido pretendido.

2.3.8.2 Deve notar-se que a escola foi, por via de regra, uma
inovação. A educação social e técnica tradicional era dada na
grande escola da vida que é a aldeia, e a obrigatoriedade de ir
regularmente a um determinado local nem sempre foi bem com-
preendida; as matérias ensinadas na sua maior parte não interes-
savam directamente à vida dos indivíduos — nem crianças nem
adultos; os modelos de raciocínio analítico e causal eram estranhos
aos «modos» de pensar tradicionais; os períodos de lição eram
enfadonhos, monótonos91 sem aquela vivência humana e social
da «lição da aldeia»; a maior parte dos conceitos eram novos e
referidos a outro contexto cultural92, etc.

Ê já usual notar-se que o sistema de escolas que os europeus

9i Cf. NETO, J. P. — Problemas do ensino do primeiro grau na África
Negra in «Ultramar», n.° 10, Out.-Dez. 1962, pp. 17-32.

«s Frequentemente, críticos franceses têm «gozado> o facto de naa
escolas dos territórios franceses se ter ensinado aos autóctones, segundo
livros cie História, a dizer «nos ancêtrea les Gaulois»,
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introduziram èm África pârècè âêi4, pòr via de rêgrà, «abstracto,
académico, afastado do real e custa muito caro, tanto nas constru-
ções como no soldo dos mestres» 93. Com efeito, repetiram-se, quase
por inteiro, os sistemas metropolitanos com algumas variantes,
insistindo a educação fornecida pelas escolas no ensino literário.
Só em poucas zonas se consagrou alguma atenção às necessidades
específicas do meio94. Afesim, as escolas prepararam inaptados às
realidades locais da vida e, ainda hoje, produzem, sobretudo, can-
didatos ao funcionalismo público. Em todo o caso, não restam
dúvidas de que a educação escolar constituiu um factor fundamen-
tal de transformações sociais95 e preparou, juntamente com as
missões, élites intelectuais e políticas que tão grande papel viriam
a desempenhar na última fase contemporânea da evolução da
África.

2.3.8.3 Por outro lado, a difusão das línguas metropolitanas
foi o meio excelente de os africanos passarem a entender-se entre
si e o instrumento veicular para entenderem o mundo moderno e
de se fazerem entender por ele. Ainda hoje, as línguas europeias
difundidas em África são as línguas oficiais ou oficiosas dos novos
países à falta de uma língua comum autóctone. Só o facto da intro-
dução e aceitação — pelo menos por parte das élites — das línguas
europeias modernas representa uma transformação cultural de
excepcional interesse; a introdução da escrita altera os processos
de comunicação, pois precisa-a, clarifica-a e diminui o recurso à
memória; é bem certo dizer-se: «fala a língua dele, e com ele te
encontrarás e como ele pensarás». Mais uma vez, na dialéctica de
culturas a África tradicional recua e novas formas e estruturas
se esboçam.

3. Principais campos da dinâmica evolutiva da África

3.1 A industrialização

A industrialização da África é uma importante fase da sua
história económica e anda estreitamente associada ao fenómeno
do urbanismo.

3.1.1 A história da industrialização em África é recente, po-
demos mesmo considerá-la contemporânea. Vários factores, além
dos usuais tecnológicos, entraram no processo de industrialização.

O desenvolvimento da agricultura de exportação e da minera-
93 Cf. DUMOND, R. — Op. Ciit, p. 179.
M Cf. AZEVEDO, Ávila de — Política de ensino em África. Ed. C.E.P.S.

Lisboa, 1958.
e« Cf. LITTLB, K. L. — A Study of Modern Social Change in West

African Community m Reading* in Anth» op, cit, p. 379.
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çâo formou rendimentos, utoà parte dos quais ficou retida-nos
territórios africanos, isto é, não emigrou para o exterior. Estes ren-
dimentos, transformados em poder de compra, criaram mercados
internos crescentes para os produtos manufacturados. As importa-
ções destes aumentaram sensivelmente.

Por outro lado, na sequência de desenvolvimentos regionais
agrícolas e/ou mineiros começaram a aparecer algumas indústrias
(açucareira em 1852, moagens —1910, África do Sul; oleaginosas

e sabões; metalurgia do cobre —1911, no Catanga; indústria do
ferro — primeiro alto forno na África do Sul, em 1901, etc.) sendo
uma parte da sua produção destinada à exportação, sobretudo os
produtos de origem mineral (matérias-primas tratadas). Com a
primeira Grande Guerra, as exigências das metrópoles e do abas-
tecimento dos mercados locais impulsionaram a industrialização
das colónias. Nas cidades, em constante e, por vezes, acelerado
crescimento, principiaram a formar-se apreciáveis mercados con-
sumidores de produtos modernos manufacturados, não só entre
a população branca, mas também por parte de alguns segmentos
sociais da população negra. Em muitas destas áreas urbanas apa-
receram, então, indústrias de bens de consumo, cuja produção é, em
boa parte, destinada ao mercado interno, mormente ao mercado
urbano. Na sequência destas indústrias e mais recentemente, sur-
gem indústrias de bens de equipamento aqui e além, sobretudo
nas zonas mais industrializadas, como, por exemplo, na África
do Sul.

A partir da Segunda Guerra Mundial acelera-se o processo de
industrialização da África: aumenta o número e a dimensão das
explorações mineiras; a exportação de matérias-primas minerais
ou produtos resultantes do tratamento destas cresce também em
importância absoluta e relativa; aparecem em zonas privilegiadas
(Dakar, Lagos, Leopoldville, Elizabethville, Nairobi, Salisbury,
África do Sul, Lobito, Lourenço Marques, etc, etc.) fábricas me-
talo-mecânicas e outras de tipo moderno (em máquinas e organi-
zação), visando já não só mercados estritamente locais, mas
também zonas e países vizinhos. Alguns produtos africanos ma-
nufacturados surgem no comércio internacional (v.g. conservas,
sabões, solúveis, alguns têxteis, contraplacados, etc.) 96.

3.1.2 Simplesmente, à industrialização na África Negra pro-
cessa-se de uma maneira inorgânica, dispersa, como uma poeira
rarificada de pontos ou manchas industriais, constituindo com os
centros urbanos um conjunto de ilhas, maiores ou menores, de
economia moderna, dispersas no imenso espaço africano, com uma
concentração relativamente maior nas zonas costeiras, no Catanga

96 cf. JONCHAY, Ivan Du — L'lnãusMaUsation de VAfrique, Payot.
Paris,195G.
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e Rodêsias e no Transval-Orange. A maioria destas ilhotas econó-
micas têm poucas comunicações entre si e estão, em boa medida,
voltadas para e dependentes do exterior; a sua rede geral de inter-
-relações é ténue, embora possa ser mais densa em algumas zonas
(v.g. África do Sul e Rodésia do Sul).

Esta dispersão é explicada pelos vários factores de localiza-
ção: o clima, os solos, a aridez, as florestas, a mosca tsé-tsé,
as facilidades de comunicação com os nós de tráfego, a pro-
ximidade de mercados urbanos97, as zonas de instalação de
brancos98, as complementaridades tecnológico-económicas, a
própria arbitrariedade das decisões dos investidores, os facto-
res políticos, tudo isto influiu na localização dos centros eco-
nómicos industriais africanos. Em pontos privilegiados de cres-
cimento económico aparecem, mais recentemente, explorações in-
dustriais classificáveis na categoria de indústrias pesadas, sobre-
tudo as sequentes às indústrias mineiras; estas indústrias quase
sempre funcionam como indústrias-motoras (mesmo visando pre-
dominantemente o mercado externo) tornando os seus espaços
geográficos de localização centros polares que, conjuntamente com
os centros demográficos urbanos e alguns de tráfego, constituem
os pontos estratégicos de maior dinamismo da economia africana.

Mas, a falta de comunicação (cultural, tecnológica e viven-
cial) que se verifica na maior parte da África faz com que não
só as ilhotas ou manchas de economia moderna não se interliguem
e complementem ou até concorram internamente, como também se
torna difícil que os dinamismos económicos dos centros económicos
em crescimento se propaguem adequadamente às economias circun-
dantes " ; isto é, os centros económicos modernos — ou de tipo
moderno — se não estão isolados das economias zonais ou regio-
nais que os circundam, sofrem, pelo menos, a distorsão dos seus
efeitos de choque sobre as sociedades vizinhas, distorsão essa que
se traduz, muito frequentemente, pelo avivamento dos efeitos de-
sestabilizadores negativos, causadores de rupturas sem compatibi-
lizações imediatas.

É possível compreender melhor o desenraizamento económico
de muitas grandes actividades modernas implantadas em África,
se atentarmos que estas se regem segundo os princípios de um sis-

97 o custo de transporte ainda hoje pesa fortemente no condiciona-
mento, viabilidade e localização idas actividades económicas em África.
Cf. CAPET, M. — Op. cik, p. 135. ...•;•"_

«3 Principais portadores de capitais e de técnicas.
£>9 Sobre polarizações reais e ideais, e como temática difusa no texto.

Cf. PERROUX, François — UEconomie des Jeunes Nations. P.U.F. Paris,
1962. Cf. sp. Cap. VI.



tema jurídico importado, e prosseguem teleologismos por vezes
estranhos às aspirações — porventura nem sequer enunciadas —
das sociedades locais.

Em paralelo ou como consequência é provável que os custos
humanos e culturais da industrialização africana estejam a ser
superiores aos custos económicos directos100.

3.2 O crescimento urbano

A invasão europeia em África teve, neste aspecto, efeitos im-
portantes.

3.2.1 Na verdade, as cidades — as «cidades urbanas» — da
África, sobretudo central e sul, são predominantemente criação dos
brancos. Embora existissem algumas cidades africanas, é possível
afirmar-se que antes do contacto com os árabes e sobretudo antes
do contacto com os europeus, a África tradicional era predominan-
temente rural 10\ e, precisamente por isso, a cidade moderna repre-
senta uma das mais radicais alterações da paisagem africana, tanto
da humana, como da física.

A multiplicação dos serviços públicos, o crescimento do comér-
cio local e de exportação-importação, o estabelecimento — por ve-
zes em número maciço — de brancos nas cidades, a criação de ser-
viços colectivos, de divertimentos, etc, tudo isto, conjuntamente
com a industrialização, fez com que as populações urbanas aumen-
tassem grandemente. Em alguns casos e sobretudo depois da se-
gunda Guerra Mundial, as cidades africanas tiveram um surto de-
mográfico verdadeiramente espantoso: de 1950 a 1960 Dakar viu
duplicada a sua população, Duala vê-a triplicar; Abidjan e Leopol-
deville102 quadriplicam-na; Luanda quase quadriplica a sua popu-
lação entre 1940 e 1960 e Lourenço Marques aumenta duas vezes
e meia, como Malange e Lobito.

3.2.2 Em certas cidades um dos factores explicativos do cres-
cimento demográfico é a imigração branca, mas a grande massa
de novos citadinos é constituída por autóctones vindos do interior
rural.

Embora a criação de empregos e de oportunidades sejam moti-
vações poderosas, a grande atracção e sedução que a cidade exerce

íoo cf. FRANKEL, Herbert — The Economic Impact on Under-developed
Societies. Basil Blackweíl. Oxford, 1955, p. 136 e segts.

101 Cf. OTTENBERG, E. & P. — Op. cit., p. 76.
102 E s t a cidade registou a partir da guerra de 1939-45 um crescimento

alucinante: com 36 mil habitantes em 1938 alcança 301 mil em 1945. Cf. B I T
— Op. cit., p. 45.



de per si é uma motivação talvez mais forte que todas as outras
de carácter económico. A vida da cidade (as grandes massas de
gente, a iluminação, os espectáculos, as montras, o- trânsito nas
ruas ou nos aeroportos e portos, a observação dos brancos, a reu-
nião com outros), atrai irresistivelmente o africano. Se este já
experimentou o trabalho assalariado nas minas ou plantações,
então, com mais facilidade, vem para a cidade. A aventura da ci-
dade seduz! A ida para a cidade é, em muitas zonas, o equivalente
moderno para os jovens do rito de iniciação primitivo; muitas mu-
lheres não aceitam os homens se estes não tiverem tido alguma re-
sidência citadina, se não lhes notam ares citadinos103.

Todos estes factores, em processo cumulativo, explicam o surto
demográfico das cidades africanas, que funcionam como cadinhos
culturais, onde se elaboram inovações e constróem modelos cultu-
rais que a partir dali se difundem. Simultaneamente, a fusão da
mistura das raças, das etnias e civilizações favorece a criação de
um modelo uniformizante e empobrecedor da variedade cultural.

3.3 O assalariamento

3.3.1 O desaparecimento da escravatura e o desenvolvimento
das actividades produtoras fizeram surgir o trabalho por conta de
outrem, falsa ou verdadeiramente remunerado. Os empreendimen-
tos de obras públicas, as plantações e as minas recrutaram (e re-
crutam) largas quantidades de mão-de-obra remunerada.

Contudo, pelo próprio regime funcional de vida a que os con-
tratados estavam submetidos (pagamento acumulado dos seus sa-
lários no final do contrato, alojamento em barracões ou casernas,
ausência normal de mulheres, poucos contactos com a população,
etc.) o africano negro não podia ser considerado sociologicamente
um assalariado. O assalariado operário, como classe social só
começa a aparecer quando o negro africano se contrata livre-
mente e emprega nas empresas ou na administração pública contra
dinheiro percebido regularmente.

Com efeito, é na sequência da industrialização, da escolariza-
ção e do crescimento urbano que o fenómeno de formação da classe
se começa a processar. Não só os que chegam directamente das
comunidades rurais, mas também muitos dos trabalhadores das
plantações e minas começam a preferir trabalhar nas cidades e nos
centros industriais num regime menos «militarizado» e «paterna-
lista» do que anteriormente. O próprio regime de trabalho nas
plantações, nas minas e na maior parte das indústrias, que ainda

103 Em Moçambique, mormente ao Sul do Save, em muitas comunidades
os mancebos encontram dificuldades em casar se ainda não foram ao Jone
(abreviatura de Johannesburg), Isto é, trabalhar nas minas do Raixd. Por
estas e outras razões cerca de 100 000 negros de Moçambique a.!i trabalham.



usam mão-de-obra recrutada, tende igualmente a passar a ser o
do contrato individual livre e com pagamento regular a dinheiro.

Todos estes trabalhadores vão-se tornando, com apoio ou
acompanhando medidas legais de protecção e regulamentação do
trabalho, verdadeiros assalariados do ponto de vista sociológico.
Paralelamente, a concepção do africano a respeito do trabalho por
conta de outrem evoluiu ou evolui; com efeito, o trabalho por conta
de outrem deixou de ser apenas um meio de conseguir certa remu-
neração em dinheiro para passar a constituir um status social
a que aspira.

Esta evolução não é uniforme em toda a África —- há países
em que ela está atrasada ou impedida —, mas, de qualquer maneira,
podemos dizer, em geral, que o assalariado constitui um novo tipo
de homem e ao mesmo tempo de status social. A sua importância
social e política aumenta consideravelmente quando este conjunto
de assalariados principia a ganhar consciência comum e de classe,
isto é, quando começa a passar de massa de assalariados a classe
social, que como veremos noutro artigo, não é pròpriamen/te uma
classe de proletários, mas não raras vezes de privilegiados ou
classe média. A sua organização funcional faz-se frequentemente
por meio dos sindicatos.

3.3.2 A organização sindical varia sensivelmente segundo as
zonas, actuais ou passadas, de dominação europeia, diferindo ainda
de territórios para território.

Nos territórios de expressão francesa ou inglesa os sindicatos
surgiram com uma pujança bastante grande. Organizados nos mol-
des dos sindicatos europeus104 (ou americanos, em alguns casos),
os sindicatos africanos bem depressa ganham características pró-
prias porque se localizam numa sociedade culturalmente diferente
da europeia-ocidental; o modelo original porventura não serviu e
o sindicato adapta-se como instituição nova à realidade africana.
Assim, nem sempre enquadra a maioria dos assalariados, nem
sempre se organiza para promover o progresso da classe ou da
categoria profissional, nem sempre se respeitam o& processos elei-
torais democráticos na escolha dos chefes, frequentemente prosse-
gue uma acção política e até, em alguns casos, se transforma em
instrumento desta acção105. A compreensão por parte dos seus
membros do que é um sindicato, do que ele pretende e de quais
raras vezes confundem o sindicato como uma organização ou socie-
dade de solidariedade, como sucedâneo das solidariedades tribais
ou de grupos; por isso, a pluralização dos sindicatos em África—

104 Porventura enquadrados e até subsidiados por estes.
105 Cf. MURTEIRA, Mário — Sindicalismo e Evolução Social na África

ao Sul do Sara, Ed; ,C.EJ\S. Lisboa, 1960.
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são os meios de acção106, é frequentemente muito limitada; não
mormente nos territórios franceses — deve-se à formação dos sin-
dicatos de fundo étnico unitário ou com predomínio de uma etnia
ou ainda de etnias afins e agrupadas. Por agora, parece que, na
maioria das áreas sociais operárias da África, a consciencialização
de classe ainda não está suficientemente generalizada; mas nada
impede de prever que, num futuro próximo, a consciência de classe
substituirá a solidariedade de grupo étnico, de um modo absoluto.

Embora o sindicalismo só exista significativamente em algu-
mas grandes cidades africanas e, frequentemente tenham existido
ou ainda existam sindicatos separados para brancos e para negros,
o certo é que o assalariado, ou melhor, a nascente classe dos tra-
balhadores ganha importância e surge como um novo elemento
sociológico, cultural e político da África contemporânea, desconhe-
cido, no entanto, ainda há relativamente bem pouco tempo.

4. Resultados

Quais as transformações que todos estes factores ou forças
provocaram no quadro cultural geral da África Negra?

É difícil analisá-las, não só porque são extremamente com-
plexas, mas também porque estão em plena produção, com muta-
ções e multivalências constantes e inesperadas.

Por outro lado, como interessa estudar ainda mais detalhada-
mente esta rica fenomenologia da dinâmica social africana não
referida unicamente ao período que antecede a época de hoje,
parece conveniente que tal estudo se faça com mais pausa em
outra ocasião — e venha a constituir matéria de outro artigo.

lo^ Não há muitos anos, em certo território africano, o Sindicato dos
Ferroviários só conseguiu que o seu pessoal entrasse em greve quando
as locomotivas foram amaldiçoadas pelos feiticeiros.
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