Alfredo
de
Sousa

Economia e Sociedade
em África
— evolução actual
As grandes «zonas» da dinâmica social
africana são o urbanismo e a industrialização. A acção das cidades, como cadinhos
culturais conjuga-se com a da empresa,
absorsora e criadora de assalariados, de forma a produzirem novas classes e gerações
sociais. A partir desta dinâmica social é
possível interpretar a dinâmica económica,
desde as formas coloniais iniciais até ao desenvolvimento desestruturado e desigual que
é o de hoje.

INTRODUÇÃO
0.1 — Os modelos culturais africanos vêm sofrendo transformações específicas, iniciadas e desencadeadas pelos contactos
com a sociedade europeia, que em cada fase e em cada época se
intensificam e aprofundam. Os agentes de contacto e as próprias
culturas também sofrem uma constante mutação dinâmica, de tal
modo que o contorno espacial e as formas de contacto se modificam sucessivamente. A nova sociedade que emerge vai assumindo
colorações ricas, inesperadas e sempre novas, como opulentos
pores de sol africanos que, em cada dia, se renovam.
No mundo moderno, os factores, directa ou indirectamente
sequentes à penetração da cultura europeia ocidental, que mais
influência exerceram e mais transformações provocaram nas sociedades africanas, foram e estão sendo: a industrialização, o
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urbanismo e o assalariamento, factores estes já considerados em
artigo antecedente.
As modificações introduzidas e provocadas por estes factores
são difíceis de analisar, não só porque são extremamente complexas, mas também porque ainda estão em fase de produção, com
mutações e multivalências constantes e inesperadas.
0.2 — Aliás, como sempre acontece, na formação das novas
sociedades intervêm duas ordens de elementos: os internos que
relevam da estrutura e da organização específicas das sociedades
africanas, e os externos que derivam das novas contribuições e
influência colonizadora da sociedade europeia. E, na verdade, verificamos que, para lá das palavras sonoras, como destribalização,
colapso da autoridade tradicional, emergência de élites, emancipação da mulher, nacionalismos, ambivalências sociais, etc, o
facto é que a variedade, os contrastes e os dinamismos dialécticos
na África de hoje são maiores que jamais: a par das carreiras
aéreas há ainda as pistas da selva; simultaneamente com as «palavras» e «banjas» há os jornais e a rádio; os juizes tradicionais
ainda coexistem com os sistemas jurídicos de tipo europeu, os
advogados e os novos tipos de crime moderno; os medi cosi não destronaram por completo os feiticeiros, etc. ...
0.3—É, portanto, muito difícil analisar a realidade e conseguir uma síntese adequada desta «situação variando entre extremos». No entanto, vamos tentar estudar o fenómeno da formação da actual sociedade africana, a partir de posições analíticas
cujos enfoques são diferentes, numa espécie de fogos cruzados.
Assim, não será de estranhar que alguns aspectos sejam referidos
várias vezes como elementos que entram na explicação de um
conjunto de situações.
1 — A CIDADE
Em artigo anterior já se apontou que o fenómeno do urbanismo em África se tem verificado, em alguns pontos, a ritmo
alucinante. De facto, as cidades são invadidas por verdadeiras
multidões não imediatamente assimiláveis; por outro lado, afluem
às cidades não só novas mercadorias, máquinas e produtos, mas
também novas ideias, funcionando os principais núcleos urbanos
como pontos de recepção das ideias e de sistemas sociais externos.
Deste modo, as cidades funcionam como cadinhos culturais
e como pólos desencadeadores de transformação e inovações culturais.
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1.1 — A cidade como cadinho cultural
As cidades são centros de convergência de culturas e de forças sociais; constituem um imenso palco onde se encontram inúmeros actores, representando cada grupo com o seu estilo, e onde
há cópias, imitações e confusões.
Mas o caldeamento das culturas e a síntese cultural não se
fazem sem conflitos. Basta pensar que as cidades são campos
culturalmente heterogéneos onde se confrontam, e, por vezes,
defrontam vários sistemas e normas de comportamento, etnias,
raças, esquemas de organização social e presenças físicas, sob a
dominante presença da cultura ocidental. Deste confronto, não
decidido em muitos casos, resulta que as cidades são zonas culturalmente indecisas, onde os indivíduos se debatem.
O africano transposto de uma cultura tradicional para a cidade, a par de se sentir deslumbrado, pode sentir-se angustiado,
pois, com algum exagero bem se poderia dizer que neste percurso
físico de uma sociedade quase arcaica até uma sociedade moderna, os quilómetros de distância física equivalem a século® de
distância temporal. Mas, apesar desta transposição brusca, o seu
processo de transformação cultural não é instantâneo, mas sim
gradual e tantas vezes doloroso. Pode não entender as normas
de comportamento exigidas pelos padrões urbanos; por exemplo:
o recém-chegado nem sempre compreende porque lhe exigem
dinheiro—e somas relativamente importantes para d e — pela
alimentação, pois na sua comunidade de origem os alimentos
eram solidariamente disponíveis por todos, em maior ou menor
grau; do mesmo modo, o sistema de aluguer de casas nem sempre
lhe é compreensível. Até que assimile estas normas sente-se
confundido e algo ludibriado. Mas, mesmo quando integrado exteriormente e com aceitação aparente dos modelos sociais urbanos
imperantes, permanece no íntimo ambivalente em relação aos sistemas de valores e padrões de comportamento velhos e novos.
As cidades são também bolsas de fermentação ideológica.
Para preencher o colapso ou frustração ideológica—em sentido
amplo—do imigrado nada se lhe oferece susceptível de o fazer
aderir ou de ser por ei!e imediatamente entendido. A este colapso
segue-se uma disponibilidade de espírito muito ampla, tornando
o indivíduo passível de tornar-se presa de qualquer corrente de
ideias mais aliciante, tanto mais que lhe falta, frequentemente,
qualquer enquadramento social \

i RIBEIRO, Orlando — Colóquios sobre Problemas Humanos nas Regiões

Tropicais — C.E.P.S. (J.I.U.), Lisboa, 1961, p. 18.
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1.2 — A cidade e a família tradicional
Já sabemos que as cidades e as indjústrias atraem o africano,
sobretudo o africano jovem, impondo-lhe de algum modo uma
reconversão cultural, e transformando-o, por via de regra, num
assalariado que vive predominantemente, de forma directa ou indirecta, de uma remuneração a dinheiro. Este facto representa
uma importante evolução, não só em referência à sociedade tradicional, como também em relação ao período colonial inicial: o
trabalhador é livre de se contratar, de gastar o seu dinheiro no
que lhe aprouver e de dispor das suas horas de folga.
Mas, se o assalariado se transforma num indivíduo socialmente mais livre, fica, em contrapartida, mais abandonado a si
próprio num meio em que as formas e padrões de comportamento
lhe são estranhos. Por outro lado, a dimensão do aglomerado
urbano e a massificação das relações ao nível da empresa podem
provocar uma sensação de «abafamento» ao africano imigrado,
tanto nos locais de trabalho como nas horas livres.
Assim, o africano procura amparo não somente material, mas
também psicológico: recorre a familiares, não se desliga da sua
origem e dos seus, e tenta transportar para a cidade modelos de
relações tradicionais.
1.2.1 — Transposição de modelos
Os novos modelos sociais dominantes da população ocidental
ou ocidentalizada e as novas formas de convivência social que se
impõem pela convivência física, não são suficientes para anularem
por completo os modelos tradicionais. Estes são, por vezes, transpostos e adaptados ao novo contexto. Por exemplo, as «relações
familiares» tomam nova expressão sociológica, quando aplicadas
a um grupo de amigos, clubes, etc, pois, embora haja a retenção
de conteúdos culturais .anteriores,2 aquelas aparecem já com um
sentido mais difuso e impreciso ; o conceito de «fraternidade»
pode ser alargado. Revela-se este fenómeno de sobrevivência por
adaptação no facto de em alguns meios citadinos os 3trabalhadores
africanos imigrados chamarem mãe à sua senhoria .
As próprias relações profissionais e de vizinhança impõem aos
indivíduos e às etnias relações de convivência, de forma que as
diferenças tendem a esbater-se no processo de aglutinação cultural massificado das cidades. Mas o processo de aglutinação não
está ainda suficientemente adiantado de forma a que, por exem2 Neste caso as subtis diferenças dos esquemas lamiliares das diferentes etnias esbatem-se propositadamente no modelo de «uso urbano».
3 SOUTHAL, Aidan et Alii—Social Change in Moãern África — International African Institute, O. U. P., London, 1961.
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pio, na cidade de Luanda, bacongos, bailundos e cuanhamsus se
não distingam já entre si.
Assim, o sentido e a necessidade de solidariedade fazem com
que o africano busque amparo junto dos seus, isto é, do seu grupo;
em algumas cidades florescem associações (abrangendo uma etnia
ou etnias afins) dos mais diversos tipos: profissionais, desportivas, de recreio, culturais, montepios, caixas de aforro, etc. Do
mesmo modo, procura, frequentemente, manter contacto com a sua
família tradicional.
1.2.2 — A família de origem
É lugar comum dizer-se que nas sociedades urbanas em formação, embora desapareça o agrupamento tribal, permanece contudo a atitude tribal, apesar da lógica do funcionmento da nova
sociedade lhe ser contrária.
Com efeito, o imigrado nem sempre se desliga por completo
da comunidade em que nasceu, nem se desvincula dos seus laços
familiares. Acontece, pelo contrário, que, muitas vezes, ali mantém
a esposa ou esposas e seus filhos e, quando casado na cidade, ali
vai mostrar estes, a fim de que a comunidade os reconheça, como
membros seus; desloca-se à aldeia por ocasião de festas importantes; muitos ali conservam uma pequena «machamba» que cultivam de forma continuada pelo trabalho dos seus familiares ou,
quando em altura de derruba ou colheita, pelo4 trabalho próprio,
para o que regressam da cidade ou da empresa . Esta vinculação
ao local de origem é uma das causas da instabilidade profissional
de muitos trabalhadores africanos, pois, assim, vão abandonando
sucessivamente vários empregos, sem nunca chegarem a qualificar-se profissionalmente.
Todavia, o regresso periódico e o apego à terra por parte dos
africanos emigrados das comunidades tradicionais e rurais obedecem não só a motivos sentimentais, mas também a um critério
de segurança: em caso de necessidade têm onde refugiar-se e recolher-se e, na sua velhice, podem contar com certo amparo. Esta
ligação à terra de origem manifesta-se, em certas regiões, por
um constante afluxo de dinheiro das cidades para as zonas rurais
fornecedoras de mão-de-obra, a fim de manterem
os- dependentes
ou capitalizarem em terras, gado ou mulheres5. Os próprios emigrados temporários em zonas também rurais assim procedem6.
4
A fim de não perturbar este esquema, o novo Código do Trabalho
Rural português prevê uma duração muito limitada dos contratos de trabalho nas empresas agrícolas.
5 Muitas vezes, até os funcionários públicos participam neste sistema
por quererem desfrutar da segurança das relações de parentesco.
e Cf. RICHARDS, Audrey I. — Economic Development and Tribal Change
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Tal sobrevivência não deixa, no entanto, de ser motivo de
conflito orgânico com a constituição da família monogama, embora a crescente relevância do direito paternal permita a sua solução momentânea pela manutenção da solidariedade grupai com a
família do marido. Por outro lado, os imigrantes solidamente
estabelecidos nas cidades, sobretudo os que beneficiam de uma
certa evolução cultural e de um estável status social, podem romper, mais ou menos de facto, com o grupo de origem.
Nas gerações seguintes de indivíduos nados nas cidades, as
relações com o grupo de origem podem atenuar-se, pois o citadino
escapa basicamente à formação e educação comunitárias.
1.2.3 — O parasitismo familiar
A sobrevivência das ligações eJíânicas manifesta-se ainda por
uma outra forma altamente impeditiva da consolidação económica
do emigrado nas cidades, e, ao mesmo tempo, favorecedora do
crescimento populacional urbano: trata-se do parasitismo familiar.
Na ambivalência cultural do afriicano em evolução, a solidariedade grupai é transposta para a cidade e subsiste sob novas
formas*. Assim, o africano imigrado e estabelecido na cidade que
consegue algum emprego ou algum rédito em qualquer actividade,
frequentemente chama para junto de si e da sua família restrita
um ou vários familiares e membros do seu grupo extenso, ou,
quando aquele não os chama, são estes que se apresentam a solicitar guarida e sustento. Não raro, nas grandes cidades africanas, por cada empregado contam-se um ou dois indivíduos inactivos por ele sustentados. No entanto, se algumas vezes sustentar
dependentes é considerado pelos sustentadores como sinal de
prestígio social, outras vezes, principalmente quando tal facto
colide com as siuas ambições, estes procuram fugir a essa tradição, chegando a deslocar-se para longe da sua zona étnica e até
a mudar de nome.
Este fenómeno do parasitismo familiar ajuda a explicar,
por sua vez, como subsiste materialmente o grande número de
desempregados que pululam nas cidades africanas.
Tudo isto nos leva a considerar que a marca tribal persiste
no africano vivendo na cildade e a concluir que talvez GLUCKMAN 7
não tenha razão quando considera o africano citadino antes de
mais como citadino, embora com especiais características.. Do que
se analisou pode concluir-se que a passagem das fronteiras espa(A Study of Immigrant Labour in Buganda). E.A.I. otf, S.R> — H. Heffer
& Sons, Ltd. Cambridge. S/d. Cap. II.
7 GLUCKMAN, M. — «Anthropological Problems Arislng from the
African Industrial Revolution», in Soe. Change in Modern Afr. — Op. cit.,
pp. 67-82.

ciais das áreas culturails não significa a superação do conflito
dialéctico.
1.3 — A cidade, criadora de novas formas e problemas sociais
A cidade é, em si, criadora de novos estilos de vida resultantes dos contactos de raças, de etnias e de culturas- Mas além
disso, as cidades africanas, mercê do seu intenso crescimento demográfico, acumulado com o facto de serem áreas de transformação cultural, são produtoras de novas formas sociais e manifestam
no seu processo dinâmico problemas de especial interesse1.3.1 — «Sex-ratio» desequilibrado; posição sociológica da mulher

A atracção urbana, conjugada com a industrialização, exerce
efeitos consideráveis sobre o equilíbrio demográfico.
Em primeiro lugar, tal como aconteceu com a escravatura
e o trabalho compelido, desequilibra o «sex-ratio» e a composição
etária das populações rurais, pois a grande massa dos emigrados
é constituída principalmente pelos elementos maiis novos e do sexo
masculino. As economias rurais comunitárias ficam depauperadas
de mão-de-obra válida; não raramente o amanho das terras fica
confiado a mulheres, crianças e a poucos homens. Pode dizer-se
que, na verdade, o sistema tradicional não se altera substancialmente: o homem sfubstitui a caça e a guenta pdia indústria ou
pela aventura da cidade. Simplesmente, ficam de facto comprometidas as possibilidades de evolução da agricultura nas zonas
exauridas pela emigração.
Em segundo lugar, o equilíbrio demográfico também é alterado nas
zonas urbanas. As populações urbanas são relativamente
jovens8, o que põe, evidentemente, problemas de emprego e de
educação. Além disso, o afluxo de indivíduos predominantemente
do sexo masculino provoca um sex-ratio desequilibrado, que, por
sua vez, também levanta problemas agudos.
A carência de mulheres origina, como é natural, a elevação
da importância sociológica destas. A mulher toma-se mais apreciada e goza da oportunidade de se fazer valer. Igualmente, por
outros factores, a posição funcional da mulher africana nos meios
urbanos é substancialmente diferente da que desfruta nas comunidades tradicionais. Na cidade está liberta do trabalho agrícola
e o próprio trabalho doméstico está facilitado: água abundante
e próxima, farinha já moída, etc.; e pode trabalhar por conta prós É conveniente notar que a população global africana já
uma predominância etária de população jovem: a população
15 anos constitui 40 % da população total. O.N.U. — Report on
Social Situation — ECOSOC-(E/CN. 5/375), Nôw York, 1963, p.

de si tem
menor de
the World
178.
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pria, com o que reforça a sua independência9. Simultaneamente
disspõê dê mais adornos e dê tempo livro para conviver e se mostrar, tanto mais que é extenso o palco de exibição e mais atentos
os inúmeros apreciadores.
Neste contexto, a mulher adquire uma nova consciência de
si mesma. A que se sujeita ao aJembamento não só vê este elevado,
como até acontece que, por vezes, o recebe em proveito próprio.
A que não se sujeita nem sempre se reúne ao homem pelos vínculos do matrimónio, quer cristão quer civil (segundo o direito de
tipo europeu) quer ainda tradiciionajl; as uniões podem ser meramente precárias. Muitas das mulheres saídas destas uniões momentâneas voltam a juntar-se com homens em outras uniões precárias ou definitivas, sem nenhum acto administrativo ou religioso
a confirmá-las; preferem conservar a sua independência e, se são
novas podem cair na prostituição, ou se têm alguns meios e aptidão, dedicam-se ao comércio por conta própria, montando uma
pequena banca nos mercados ou nas vias públicas em que vendem
bugigangas ou alimentos preparados. Algumas vezes, estas mulheres de vida independente reunem-se em irmandades mais ou
menos organizadas.
1.3.2 — Casamento monogâmico
Embora o casamento monogâmico não se pratique apenas nas
cidades, ele reveste aqui uma problemática especial.
A nova estrutura cultural (nas suas manifestações religiosa, social e económica), o sentido mimético10 e a missionação,
impelem o africano, mais na cidade que no campo, ao casamento
monogâmico e à escolha livre do cônjuge. Como sabemos, a sociedade ocidental está organizada com base na unidade familiar monogâmica, que é reconhecida, favorecida e sustentada pelo direito
de formação europeia; a transposição e imposição deste direito em
África favorecem, no processo de aculturação, o casamento monogâmico. Também a missionação cristã insiste particularmente
nesse sentido, pelo que os cristãos, sobretudo os com ascendência
de uma ou mais gerações cristãs, raramente praticam a poligamia.
Assim, o casamento monogâmico vai sendo cada vez mais aceite
e praticado, tomando uma crescente importância social e estatís9 Cf. SILVA, Maria da Contíeição T. L. — Quelques Aspects de ta femme
indigène a Luanda. Tese de licenciatura na Universidade Cat. de Louvaina, 1961.
10 Não poucas vezes, sobretudo as classes autóctones mais aculturadas
(à ocidental) e socialmente importantes, aprendem dos ocidentais brancos
o significado da «função decorativa das esposas». Aliás, esta é uma assimilação cultural, comparável às do whisky, do bridge, dos grandes automóveis
e do pequeno escândalo social.
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tica, sobretudo nas grandes cidades africanas onde a cultura ocidental é mais dominante.
Tal facto representa, sem dúvida, uma alteração profunda
em relação ao esquema tradicional e oferece à mulher africana
uma outra posição e dignidade social; deixa de ser elemento de
trabalho e de prestígio, e objecto de capitalização.
No entanto, para a maioria dos estratos sociais mais pobres,
o casamento monogâmico é dificultado pelas despesas que implica, tanto mais que o referido sentido mimético em relaçãoL
aos brancos e a sobrevivência das «festas» do casamento tradi
cional, impelem-os a celebrar o acontecimento com relativamente
dispendiosos festejos de boda. Por outro lado, apesar do prestígio
do casamento religioso-cristão, este realiza-se sem perfeito entendimento do seu significado na cultura original e num hibridismo característico de formas culturais em evolução11 (subsiste
frequentemente uma espécie de aíembamento). Em todo o caso,
representa já uma forma de evolução do matrimónio tradicional
1.3.3 — Prostituição
O alcoolismo e a prostituição têm sido considerados como as
duas maiores pragas sociais das cidade® africanas. No entanto,
julga-se que o problema da prostituição deve ser entendido no
contexto de uma sociedade em formação a partir de uma dialéctica
de culturas, em que um dos componentes desta dialéctica — a sociedade tradicional africana — não o produziu nem o compreendia. Por isso, há quem diga que a prostituição foi uma exportação
cultural europeia.
A prostituição que se verifica nas cidades africanas tem
vários factores a explicá-la.
Em primeiro lugar, o conceito de virgindade não tem igual
importância social nas sociedades tradicionais africanas12 e nas
europeias. A entrega ao homem fora do casamento não ofende
os mesmos valores éticos que nas sociedades cristãs ou de fundo
cultural cristão.
Em segundo lugar, no período pré-colonial e colonial, em que
havia falta ou total ausência de mulheres brancas, os 13
homens
brancos tomavam frequente e facilmente mulheres negras . Esta
situação não era rejeitada por elas; ser concubina de branco era
11 Cf. SILVA, Maria da Conceição T. da — Cidades Africanas. Sep. da
Rev. Ultramar, n.° 3, 1961.
12 Um dos actos importantes em muitas cerimónias da puberdade era
a desfloração ritual da jovem.
13 Política esta encorajada oficialmente no início dos contactos com
África; muito frequentemente cartas e ordenações dos nossos Reis aconselhavam os seus súbditos a «filhar» em mulher negra.
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uma situação prestigiosa, pois, de algum modo, participavam
da importância saciai do sêu «senhor».
Em terceiro lugar, em algumas cidades africanas a prostituição está bem organizada, contando com associações — quase
institucionalizadas
— que defendem e protegem as suas associadas 14, o que constitui um atractivo.
Presentemente, com o crescimento do número de mulheres
brancas, com a chegada de um número crescente de mulheres
negras às cidades e a sua aceitação nas fábricas e em outras
actividades, as situações de concubinagem com brancos tendem
a desaparecer e também a atenuar-se o desequilíbrio entre o número de homens e o número de mulheres. A difusão do casamento
monogâmico e a elevação do nível de vida também são factores
que contribuem a mlinorar a extensão da prostituição, até porque
as mulheres mais ocidentalizadas 18reivindicam a fidelidade do marido. No entanto, a prostituição é, ainda, um dos fenómenos
sociológico® mais relevantes das áreas urbanas africanas.
1.3.4 — Alojamento
Como já se disse, a concentração de grandes massas humanas
nas cidades africanas é fenómeno relativamente recente. Começou,
por assim dizer, com a primeira Grande Guerra e intensificou-se,
sobretudo, a partir da segunda. Este afluxo de gente às cidades
processou-se, na maior parte dos casos, a ritmo mais elevado que
o da construção de habitações. Assim, a falta de alojamentos é um
dos problemas mais correntes das cidades africanas e continua
sem solução, apesar dos esforços das autoridades.
Agravando o problema, uma boa parte desta população é
flutuante a curto ou médio prazo: demora-se algum tempo numa
cidade, emigrando em seguida para outros centros populacionais
ou retornando às suas aldeias de origem.
Estas duas circunstâncias conjugadas fazem com que uma
grande parte da população urbana, não integrada socialmente,
acampe nas cidades em condições paupérrimas e, geralmente,
insalubres.
Todos os problemas derivados da carência de alojamento —
a «crise da habitação», como nós a conhecemos e vivemos — aí se
verificam em condições complicadas pela instabilidade cuutural
dos estratos mais pobres. Mas alguns deles revestem-se de uma
certa relevância, como os que se referem à coabitação conjugal,
à promiscuidade (proles numerosas e reguladores éticos mais
14 Cf. BALANDIER, G. — Sociologie des Brazavilles Noires. Armand
Colin, Paris, 1955, p>. 146.
is As prostitutas podem sê-lo apenas ocasionalmente e possuir (sociologicamente) uma outra etiqueta profissional, v.g.: «lavadeiras».

fracos ou diferentes dos nossos), à especulação da habitação
(aluguer a metro quadrado dos corredores e quintais, e a constituição
de uma classe ociosa de inúmeros pequenos proprietários) 16 e à extrovasão da população nas ruas (nos bairros indígenas, no fim da tarde e no princípio da noite, as ruas são verdadeiros «centros» de vida social).
O recurso à habitação precária da barraca17 também se verifica em África. Aparecem já não18bairros, mas verdadeiras «cidades» de lata nos lugares vagos e na periferia das cidades.
1.3.5 — «Apartheid» urbano
Esta crise de alojamento com expressão espacial aliada às
diferenças do status económico-financeiro existentes entre as
classes ricas e dominantes e as classes dominadas e culturalmente
«atrasadas» dá origem a que* em quase todas as cidades com
presença europeia, se verifique, mais ou menos demarcadamente,
uma espécie de apartheid urbano.
Nas cidades africanas quase sempre há um núcleo comercial
e administrativo (escritórios, casas comerciais e repartições),
várias zonas residenciais modernas em locais bem escolhidos, a
par, algumas vezes, de antigos bairros coloniais, e, rodeando
estes núcleos brancos um conjunto de zonas pobres, habitadas
predominantemente por uma grande massa de gente negra. «As
cidades africanas abrigam presentemente duas nações não só no
sentido disraeliano: uma nação de ricos (ou relativamente ricos)
e uma nação de pobres; mas também num sentido especial: a
nação dos
brancos (ou relativamente brancos) e a nação dos
negros» 19. Esta separação espacialmente significativa e de origem sócio-económica, toma também uma coloração racial mais
ou menos pronunciada. Em algumas zonas da África onde se implantaram determinados tipos nacionais da cultura europeia,
este apartheid é legal e absoluto (v.g. na República da África do
Sul), noutros é bastante mais atenuado e informal.
1.3.6 — Exasperações sociais e alcoolismo
O choque, sentido pelo africano, que deriva do contacto com
um meio social muito diferente do tradicional, o desamparo em
is Factos que de nenhum modo são típicos e exclusivos das cidades
africanas. Lisboa oferece, em exemplo, milhares desses casos.
17 Que, por vezes, é, ao fim e ao cabo, a solução definitiva.
is As cidades africanas são, com uma certa frequência, constituídas
por zonas residenciais sem contiguidade perfeita.
i9 HODKIN, Thomas — «Las nuevas ciudades africanas», in El Estu-

diante, n.* 11, Vol. VI, 1962, p. 27. Cf. tb. do mesmo A. Nationalism in Colonial
África. Frederick Muller Ltd. London, 1956.

259

que se sente, são tornados muito mais nítidos pelas dificuldades
económicas e profissionais com que depara. Mas o segregacionismo de lugares, que ele frequentemente caracteriza em termos
rácicos, exaspera-o ainda mais agudamente. Daí que os traumas
psíquicos derivados de tais situações, sejam, muitas vezes, expressos sob a forma de manifestações violentas e até agressivas:
pequeno ou grande banditismo, desordens na rua e nos lugares
públicos, exasperações sexuais,
aJcoolismo, fanatismos ideológicos, actividades parasitárias20, etc., que poderiam talvez ser
considerados como epifenómenos da transformação cultural.
O desejo de viver bem, de viver como o branco, conduzem
o africano socialmente instável a obter os meios necessários por
métodos porventura ilegais, segundo os nossos esquemas de valores e de julgamento.
Todavia, tais atitudes nem sempre são resultantes de deformações, mas de aformação. Certas limitações éticas e legais do
branco não são entendidas pelo africano negro não aculturado;
certos mecanismos da vida social escapam à sua compreensão.
Não compreendendo ou até nem conhecendo as «condenações
novas», acha-se indeciso quanto à valorização ética dos meios
a usar e disponível para cometer acções ou adoptar procedimentos
que segundo os cânones europeus são reprováveis, tanto mais que
a ética tradicional não pode oferecer juízos de valor a respeito
de situações e casos que não existiam na sociedade primitiva,
O alcoolismo parece ser um fenómeno corrente em todas as
áreas ou grupos socialmente subdesenvolvidos e não muçulmanizados. Em África, porém, o fenómeno tem particularidades com interesse. A própria embriaguez nem sempre é entendida como um
estado degradante em si mesmo; a embriaguez, na sociedade tradicional, tinha aceitação e explicação diferentes das que tem na
sociedade ocidental. O embriagado, cujo comportamento deixou
de ser normal, é um ser cujo corpo está abandonado ao poder dos
antepassados, propício a receber novas forças vitais; o embriagado é motivo de alegria e agrada aos antepassados21. Embora
tal explicação não fosse de carácter geral em todas as regiões,
a verdade é que ajuda a compreender como, entre os não cristãos
e não muçulmanos, o ébrio não é encarado com um olhar de censura, apesar de já não ser objecto de apreciação religiosa.
Por outro lado, para a violência do f enómeno não pouco contribuíram a introdução do álcool e bebidas europeias durante a
época do tráfico e a sua difusão no período colonial. Da mesma
20 Convém notar que a usura é frequente, c o m juros que podem chegar
aos 25 o u 30 % mensais. Mais raramente registam-se casos d e proxenetismo com membros da família (v.g. esposas).
21 Cí. DESCHAMPS, Hubert — Les ReJigions de VAfríque Noire. P.U.F.
Paris, 1954, p. 36.
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forma, o exemplo paradigmático do homem branco também ajudou 22.
Deste modo, o consumo de bebidas alcoólicas entre os africanos está muito generalizado, sobretudo se pensarmos na exiguidade do rédito da maioria deles. Como se sabe, os «vinhos» são
uma das rubricas principais da imjportação de Angola e Moçambique. Em Luanda, o vinho chega a ser vendido às colheres, a
1 escudo cada23. Mesmo no interior, o hábito das bebidas alcoólicas está difundido. É possível, no entanto, que esite seja um fenómeno passageiro de uma sociedade em transição.
1.3.7 — Ambiguidade cultural
As dificuldades que o africano encontra em promover-se
socialmente, por vezes em subsistir, a dificuldade em compreender plenamente os quadros e sistemas da nova sociedade,
a despersonalização das relações na economia moderna, as inadequações entre o que sabe (social e profissionalmente) e o que
deve fazer, o isolamento e o jogo das novas ideologias,24 tudo isto
cria nele uma certa instabilidade psíquica e emocional e dota-o
de uma ambiguidade cultural de ser em transição entre uma
explicação teológica, cosmogónica e comunitária da sociedade e
do indivíduo, e uma explicação racional, individualista e egoísta
(de facto ela própria em conflito com a concepção altruísta
do cristianismo pregado). O africano em transição é realmente
um «homem de dois mundos», um ser indeciso e, portanto, instável; o africano negro situado fisicamente numa sociedade
ocidentalizada apresenta por vezes certos ilogismos de comportamento que não são mais do que retornos ao seu anterior
esquema de referências. SENGHOR diz que o negro «é um sensual,
um ser com os sentidos aberto®, sem intermediários entre o sujeito
e o objecto. Ele é primordialmente sons, adores, ritmos, formas
e cores» 25. Continuando e de algum modo abusando da imagem
literária daquele Autor, poderíamos dizer que o negro não ocidentalizado, que não consente intermediários entre o sujeito e o
objecto, imerso — quando não submergido — na, para ele, caco2
2 por exemplo, a difusão do consumo de whisky entre as classes autóctones ocidentalizadas. O consumo desta bebida, além do prazer proporcionado, tem uma sensível significação social. Muitos funcionários públicos
africanos, até de escalão médio, não deixarão de oferecer whisky abundantemente nos seus «parties», mesmo que se endividem.
23 É fácil de ver o que isto representa de exploração comercial.
24 A paixão fanática que algumas vezes se manifesta, por exemplo, nos
desafios de futebol, é um meio de extravasão emocional. Idem os comícios
políticos... e até o próprio terrorismo.
25 Cf. THOMAS, Louis — Positivisme
et Methphysique
— i n Aspects
de Ia Culture Noive — C.C.I.P., Cahiers (24), P a r i s , 1958, p . 86.
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fonia de sons, odores, ritmos, formas e cores alucinantes do
mundo das cidades, é também um ser alucinado.
2 — ASSALARIAMENTO E EMPRESA
O desenvolvimento das actividades económicas originou,
como vimos, o aparecimento de dois factos significativos e novos
nas sociedades africanas: a empresa de tipo ocidental e o assalariamento, ambos procedentes de um contexto económico-social
diferente do tradicional africano, o qual funcionalmente se poderia qualificar mais como anti-industrial do que como pre-industrial.
2.1 — O assalariamento
Já apontámos em artigo anterior que o desaparecimento do
trabalho escravo e a expansão consecutiva das actividades económicas conduziram a uma intensa procura de mão-de-obra.
A não correspondência dos africanos aos estímulos análogos
aos que eram oferecidos nas sociedades europeias, originou a
adopção de formas de compulsão ao trabalho e outros regimes
semelhantes. Todavia, o trabalho compelido criou resistências
psicológicas e organizadas entre os trabalhadores africanos negros. O próprio sistema cultural tradicional não comportava, nos
seus esquemas sociais, o trabalho por conta de outrem remunerado, como também já se anotou.
2.1.1 — Estímulos ao assalariamento
Assim, não podendo, por razões doutrinais e políticas, generalizar-se ou pelo menos manter-se indefinidamente o recurso ao
trabalho compelido, surgiram outros meios de incitar o africano
ao trabalho assalariado; uns deliberadamente provocados, outros
sequentes ao processo de transformação cultural.
Em alguns territórios criaram-se reservas para autóctones,
mas foram delimitadas de tal forma que eram nitidamente insuficientes para comportarem a população negra residente ou, pelo
menos, para sustentarem o acréscimo da população. Desta forma,
os africanos eram compelidos a procurar outras actividades fora
das reservas, a fim de poderem subsistir. Como o exercício da
agricultura lhes estava vedado nas terras apropriadas pelo Estado
ou pelos colonos, a única ocupação que encontravam era a de
assalariados. A constituição de reservas foi, portanto, um meio
indirecto de criar oferta de mão-de-obra.
Todavia, mesmo nos casos em que não houve criação de re262

servas, a escassez de terras devida à expansão das actividades
agrícolas dos colonos e de alguns autóctones — agora proprietários — e da apropriação de terra pelo Esitado, era fenómeno geral,
agravado ainda pelo depauperamento dos terrenos. Também, por
este lado, o africano foi e é impelido a emigrar da sua comunidade, buscando trabalho como assalariado.
O próprio efeito de demonstração — sobretudo dos novos
consumos — actua como propulsor da emigração, tal como a atracção da cidade em si; os aparentemente mais altos níveis de vida
que em relação ao campo se podem desfrutar nas cidades também
atraem o africano; a vontade de «ver o mundo», de correr a
aventura da cidade contribui igualmente, tanto mais que algumas vezes esta saída é um meio de agradar e tornar-se aceite das
mulheres. A acção exercida pelos recrutadores ou contratadores
(o aliciamento com promessas e presentes, o suborno dos chefes
tradicionais e outros, e o26oferecimento de transporte gratuito até
aos centros de trabalho ) e a mira de promoção social — v.g.
através da consecução de empregos públicos — constituíram
outros tantos factores que projectaram o africano no sector assalariado, exterior às comunidades tradicionais.
A escolarização e a missionação exercidos! nas zonas rurais
fizeram evoluir sensivelmente os conceitos de autoridade,1 e consequentemente, de autoridade clânica. Como veremos mais
adiante, sobretudo as gerações «mais jovens» deixam de aceitar
a autoridade absoluta dos «mais velhos»; assim, a emigração e o
assalariamento aparecem como meios de aqueles se eximirem à
autoridade tribal.
2.1.2 — «Target-work»

Por outro lado, a par destas motivações, existem ainda outros
factores que contribuem ao mesmo tempo que condicionam o
processo de formação de assalariados, sobretudo o processo de
transformação do assalariado ocasional em assalariado permanente. Principalmente no início do seu contacto com as actividades
económicas modernas, o trabalhador africano não compreende
perfeitamente as finalidades do trabalho industrial, como adiante
se notará a respeito de instabilidade e do absentismo. Variando
no tempo e no espaço, podemos dizer que, frequentemente, o africano não evoluído, quando deixa a sua comunidade para trabalhar
nas actividades económicas modernas ou nos serviços públicos,
não pretende — até porque o não compreende — transformar-se
26 Algumas vezes assegurado pelas empresas interessadas, outras
pelo Estado.
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em assalariado perman^ite; vèm trabalhar nessas actividades

apenas o tempo necessário para alcançar um fim determinado:
conseguir dinheiro para o «alembamento», para pagar dívidas,
adquirir terras, ou juntar pecúlio para um negócio, ou ainda conseguir comprar um objecto determinado e preciso (v.g. bicicleta).
Este tipo de motivações releva do facto da invasão da economia
tradicional pela moeda e da circunstância de, obedecendo a outros
estímulos culturais, «o africano não procurar inicialmente vender
o seu trabalho
por dinheiro; ele vai trabalhar por uma decisão
pessoal» 27, pois obedece mais a leis sociológicas qualitativas do
que a leis quantitativas. Alcançada a finalidade desejada, o trabalhador
deixa o emprego de modo definitivo ou apenas temporário 28. Outras vezes, a permanência ainda é menor, pois os trabalhadores africanos regressam às aldeias conforme as exigências
do ciclo agrícola.
Este tipo de trabalhador que visa determinado fim é denominado «target-worker» pelos autores anglo-saxões. Igualmente
as mercadorias especialmente visadas são designadas como
«target-goods». Assim, nesta fase de formação cultural do assalariamento aparece-nos, em algumas zonas, uma espécie de «target
economy» em que os africanos buscam mercadorias ou situações
sociologicamente representativas e, em contrapartida, oferecem
determinado número de horas de trabalhos necessárias à sua
consecução. Ainda aqui se verifica aquele fenómeno, relevando de
uma determinada perspectiva cultural, de o preço (salário) não ser
determinante principal, pois visando o africano um fim determinado com a sua oferta de trabalho, se o salário aumenta a sua
única resposta
será a de diminuir o tempo em que permanece
assalariado 29.
Mas, apesar de muitos trabalhadores africanos ainda se não
terem fixado estàvelmente como assalariados, o facto é que o salário vai sendo uma fonte cada vez mais importante de réditos
para os africanos e mesmo para algumas comunidades rurais
(remessa dos seus membros emigrados), ganhando o assalaria27 Lux, André — Le Marche ãu Travail en Afrique Noire — I.R.E.S.
Univ. de Louvain, 1962, p. 79.
23 Em algumas cidades da Rodésia do Norte estimava-se, em 1958,
que cerca de 55 % dos trabalhadores se incluíam neste sistema. O período
de trabalho em algumas indústrias sul-africanas, dos trabalhadores não
especializados era de 15 meses. Cf. B.I.T., Les Problèmes ãu Travail en Afrique— O.I.T., Géneve, 1958, p. 158.
29 Este facto, conjuntamente com a acção dos contratadores, a baixa
produtividade da mão-de-obra africana, em geral, e «a limitada acção dos
sindicatos», ajudam-nos a compreender a «anormalidade» do baixo salário
dos operários africanos, apesar da reclamada escassez da mão-ae-oura,, principalmente na agricultura. A. Lux (op. cit., p. 67 e segs.) aponta ainda como
circunstância explicativa a formação de monopsónios regionais no mercado
da mão-de-obra.
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monto uma extensão também cada vez maior. Conforme nota o
B.I.T., «a mão-de-obra assalariada, em África, tem crescido nos
últimos anos
a um ritmo muito mais rápido que o da população
em geral» 30. Por exemplo, de acordo com o último censo, em Angola e Moçambique a percentagem de homens activos que têm
emprego assalariado alcança cerca de 40 %, e em alguns outros
países e territórios atinge 60%. Presentemente, verifica-se mesmo, em Oiargas áreas, uma relativamente clara transferência da
mão-de-obra assalariada das plantações para as indústrias e para
a cidade; frequentemente, a estadia nas plantações é apenas uma
etapa intermédia do salto para os centros urbanos ou zonas industriais, porque o trabalho directo com a terra, tarefa tradicional
das mulheres, não agrada inteiramente aos homens, além de que
estes, com frequência isolados nas fazendas, não têm convívio
que os satisfaça ou excite.
2.1.3 — Asscãariamento permanente
A razão desta expansão da mão-de-obra assalariada reside
na evojução cultural geral e no efeito transformador do próprio
salário conjugado com o efeito de demonstração. Este efeito manifesta-se de dupla maneira.
Em primeiro lugar, frequentemente os empregadores optaram
(voluntariamente ou por imposição legal) por reservarem uma
parte do salário do trabalhador africano, pagando-lha apenas
quando estes regressam à sua comunidade, com o que o dotam
de um razoável poder de compra, em re^ção ao local. Este poder
de compra, às vezes ostensivamente despendido, é impressivo e
opera por demonstração sobre os que ainda se não contrataram,
ao mesmo tempo que, visto o efeito, renova nos actores (os regressados) o desejo de o voltarem a produzir.
Em segundo lugar, a oportunidade que os assalariados tiveram de poder apreciar o acópio de bens materiais, o conforto e
situação social que se proporcionavam os detentores de mais altos
réditos monetários, conduziu ao desejo de os imitarem, conseguindo réditos monetários permanentes e mais elevados.
Tal facto verifica-se quando o trabalhador africano se apercebe de que o salário não tem apenas um poder de compra específico e predeterminado, mas sim um poder de compra puro.
A posse de rédito® monetários engendra, por habituação e ambição, o desejo de mais réditos. Desta forma, dá-se como que uma
explosão da «target ecorumy» que se transforma em plena economia monetária, isto é, permite a eclosão de comportamentos, próprios de uma sociedade moderna, em face da utilidade própria de
ao BXT. Op. cit., p. 125.
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cada bem, acompanhada de modificações nos quadros de aprecia"
ção destes mesmos bens. Neste momento, o trabalhador africano
ocasional é «agarrado» — passe a expressão — pelo assalariamento, pelas estruturas da economia monetária. Aparece, assim,
portanto, o assalariado permanente.
Evidentemente que o assalariamento permanente não é ainda
regra geral, mas o processo de transformação está em plena
efectivação na maior parte das regiões da África Negra, ao mesmo
tempo que as migrações de ida e volta vão sendo cada vez menores 31, ou seja, o saMo migratório é fortemente favorável às áreas
de economia moderna.
Este é um dos sintomas do chamado fenómeno da destribalização, mais pronunciado numas áreas que noutras, e que se traduz
tanto pelo epifenómeno da evasão, como por uma, acentuação das
transformações internas das relações comunitárias. Com efeito,
progressivamente o africano vai compreendendo que o salário é
uma remuneração proporcional a um trabalho fornecido e à dificuldade da tarefa. Simultaneamente, ligando o salário ao seu
trabalho, consciencializando o salário como sua remuneração, o
trabalhador tende a tornar-se individualista, o que pode provocar
um choque com a sua formação comunitarista.
Na medida em que supera estes conflitos e se integra na sociedade industrial, vem, no limite, a desligar-se da sua «origem»
e a romper com um tipo de sociedade e de vida que dificilmente
se adapta ao ritmo trepidante e individualista da sociedade moderna em que agora se insere82. O rompimento dos laços individuais que o prendem aos «antepassados» ajudará a alterar, no
conjunto e ainda mais profundamente, todo o sistema de relações
humanas e familiares das sociedades de fundo cultural tradicional.
Como ressalta claramente, as transferências físicas dos indivíduos de uma sociedade para outra não se fazem sem transformações culturais e conflitos psíquicos.
2.2 — A empresa
Tal como sucedeu na sociedade europeia, a introdução da
empresa industrial na sociedade africana teve efeitos relevantea
Simplesmente, no caso africano, apresentam-se à nossa consideração efeitos particulares, devido a duas circunstâncias que importa ter presentes: a primeira resulta de que esta instituição e
31 Deve, contudo, anotar-se que as migrações de ida e volta entre
territórios em certos casos não têm diminuído, sobretudo nas áreas de
economia agrícola (zonas do café e do cacau) ou mineiras em expansão.
32 Cf. MITCHELL, J. d y d e — Social change and the new towns of Bantu
África—-in «Economic Development and Its Social Implications» — International Social Science Council. P.U.F. Paris, 1962, pp. 127-129.

grupo social — á empresa — é fruto da sociedade europeia-ocidental, ou, pelo menos, teve origem no seu contexto cultural. A segunda deriva do facto de que a empresa industrial criada em
África foi, quase poderíamos dizer, imposta a uma sociedade
culturalmente anti-industrial nos seus esquemas sociais.
2.2.1 — A máquina
A industrialização ou, melhor, a introdução da máquina alterou a base física do factor trabalho: a energia humana braçal foi
substituída pela da máquina em muitas actividades humanas. E,
quando esta transformação não tinha sido nem social nem tecnicamente digerida pela sociedade africana, surge uma nova: a que
resulta da substituição do esforço nervoso e mental repetitivo do
homem também pelo trabalho da máquina. Embora
a segunda só
agora se esboce, a primeira já produziu efeitos T>ui#to importantes,
Em primeiro lucrar, o modelo económico e social da produção,
que se verifica nas empresas industriais, é substanciVm^nte d:ferente do tradicional: o homem deixou de ser o «instrumento»
principal da produção, função que passa a ser desempenhada
pelos novos utensílios. Consequentemente, a posição dos trabalhadores no esquema social altera-se em conformidade: a sociedade
afrcana afectada pela industrialização de*xa parcialmente de insistir com predominância na produção de homens; a tendência à
capitalização em instrumentos difunde-se, alterando logicamente
o sistema de previsão da sociedade aculturada.
Em segundo lugar, a máquina é endeusada, no sentido de que
alcança nas sociedades africanas em aculturação um significado
simbólico muito grande e um prestígio imenso — a máquina é
a incarnação material do progresso e do poder. Tal situação revela-se no facto1 de que, enquanto ao africano repugna trabalhar
apenas braça mente — iá o havíamos notado a respeito da agrictftura—', sente-se, pelo contrário, lisonjeado por conduzir ou
trabalhar com máquinas modernas; ê que assim/participa do
modernismo da máauina. Quer dizer, a máquina, além de instrumento té?nico, desfruta de uma qualidade sociail. A posse e uso
de máquina, símbolos da civilização ocidental, são confirmação
do aoesso à nova era.
Em terceiro lugar, provoca conflitos e desequilíbrios no comportamento social dos indivíduos, uma vez que o trabalho fabril,
como «tempo» e «modo», é diferente do trabalho na sociedade
tradicional. Para o africano imigrado na sociedade moderna
e industrial, sobretudo para o assalariado não especializado mas
engrenado num processo de produção fabril, o seu trabalho não
tem significado, nem religioso, nem social, nem sequer técnico;
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não vê obra feita33, pois falta-lhe a dimensão da
e o sentido da interdependência organizacional com os companheiros que o precedem e seguem na Jinha de produção. O «trabalho
tradicional» não exigia planificação do tempo nem uma previsão,
e não havia especialização de funções nem separação rígida de
tarefas numa obra a executar. Em suma, o trabalhador não aculturado nem sempre vê a utilidade ou significação do seu trabalho,
o que leva a desinteressar-se afectiva e efectivamente da sua
tarefa.
Como bem observa PERROUX34, «o tempo vivido na tribo ou
na aldeia é ritmado, socialmente significativo e tradicionalmente
situado; o tempo vivido na oficina, com horários rigorosos, e a
imperfeita compreensão do esforço e dos resultados do esforço é,
para o antigo cultivador, um tempo absurdo». Logo, o ingresso na
fábrica ou nas actividades mecanizadas requer do africano, emigrado das sociedades de vivência tradicional, uma adaptação
muito profunda, nem sempre conseguida.
Temos, pois, que o assalariamento industrial também no domínio do individual é causador de possíveis traumatismos no trabalhador não ocidentalizado em confronto com o que os patrões
e os novos padrões sociais exigem dele.
2.2.2 — A empresa como grupo social

O africano assalariado na empresa modierna encontra um ambiente e um meio totalmente novos, em reUação à sociedade tradicional. Como já se apontou em artigo precedente, é obrigado a
conviver com indivíduos de outras etnias e com eles compartilhar
dos mesmos afazeres, das mesmas incomodidades, ambições, temores e ódios. No entanto, este viver em comum nem sempre é suficiente para formar uma comunidade e sobrepor-se às solidariedades tribais, de tal forma que ainda acontece formarem-se no seio
de empresas de grande dimensão grupos informais de assalariados
vinculados ao grupo étnico, quando não mesmo se esboçam conflitos (ocultos, latentes ou declarados) entre estes grupos.
O próprio sindicalismo revela, ainda hoje, sobrevivências
mais ou menos acentuadas do espírito dânico. Muitas vezes o próprio sistema de salários deve33 ter em conta a composição étnica
dos grupos de trabalhadores e as hierarquias tradicionais.
33 E s t e problema, semelhante a o oconrido n a s sociedades ocidentais
ganha maior relevância e m África, porque a transição é mais brusca.
34 PERROUX, François — UEconomie
des Jeunes Nations. P.U.F. Paris.
Cap. H .
35 Cf. W E L L S , F . Ai. & WARMINGTON, W. A. — Studies

in

Industrializa-

tion: Nigéria and the Cameron. Oxford University Press, London, 1962 •
Cap. 9. «The W a g e Structure and Employment Conditions», p. 46.
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No esquema da organização empresarial, a® relações verticais
representam novos estilos de reOações hierarquizadas, cujos fundamentos são diferentes dos do esquema tradicional: a autoridade na empresa tem fundamentos tecnológicos, funcionais, de
eficiência na profissão, ou até rácicos; a tradicional era gerontocrática. A esta diferença de fundamentos acresce o facto de o
contacto entre superiores e inferiores ser distante e nada íntimo
—. por vezes, o chefe da empresa não conhece a jnaioria dos seus
operários — e se resumir quase só aos locais de trabalho, cessando
completamente fora deles, por via de regra; ou seja, a comunicação humana é muito limitada, se é que existe.
Mas os problemas suscitados por estas transformações sociológicas e económicas produzem-se também no seio da e para a
empresa.
2.3 — Instabilidade e absentismo no trabalho
Do que se leva dito é fácil deduzir que os trabalhadores nas
suas primeiras formas de contacto com a sociedade moderna e com
o trabalho em empresas são indivíduos de comportamento ambíguo. A instabilidade cultural ainda é melhor compreendida se
atentarmos que boa parte das empresas se situam nas zonas
urbanas.
Esta instabilidade social e profissional dos trabalhadores
africanos é revelada por dois fenómenos sintomáticos, correntemente designados como o da instabilidade e o do absentismo.
Com efeito, os responsáveis de empresas, queixam-se de que
o operário africano deixa o seu emprego fàcímente e procura
outro, e Jamentam-se também de que o trabalhador frequentemente se ausenta do emprego por dois ou mais dias com toda a
facilidade, sem dar explicações em ambos os casos. O «aborrecimento»36 e um baixo salário pouco atractivo são factores que
explicam o abandono temporário ou definitivo do emprego, mas
constituem causas próximas. A explicação mais profunda reside
na instabilidade, ambiguidade e ambivalência cultural daqueOe
africano que percorrido um caminho de algumas centenas ou dezenas de quilómetros sai de uma sociedade quase-arcaica para cair
numa sociedade quase-moderna. Pode repetir-se, aqui, aquela imagem algo exagerada de que, neste percurso, os quilómetros de
distância espacial equivalem a séculos de distancia temporal-

36 Um estado de ódio, temoi\ conflito, de náusea ou repulsa, do africano
em relação a outra pessoa ou situação e que ele, na África Portuguesa, exprime pitorescamente por «estar chateado», é suficientemente denso de significado e valor para o fazer abandonar ou a terra, ou a mulher, ou o emprego.
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A análise mais detida desta ambivalência e indecisão conduz-nos a pôr em relevo alguns aspectos psicológicos explicativos dos
comportamentos referidos. Como já se apontou, a organização é as
sequências do trabalho não são entendidas perfeitamente pelo
africano não aculturado, peio que o seu sentido de responsabilidade não é tão profundo como o do trabalhador que compreende
aquela organização e dependência. O seu trabalho é despersonalizado em muitos sentidos: não vê para quem trabalha, não vê o que
produz, e, não concebendo a participação organizada no trabalho
nem o consumidor abstracto, sente que o seu trabalho carece de
significação pessoal. A sua relação com a máquina é inicialmente
praxicológica, pois perante ela procede como ser eminentemente
quinestésico que é. A sua relação com a empresa é ocasional e presente; o futuro da empresa e o seu futuro na empresa nada lhe
dizem, porque não possui — pelo menos de início — o sentido do
tempo previsível.
Acresce, ainda, que o conceito do valor do trabalho para o
africano cujo fundo cultural é o tradicional, difere do retido pelo
trabalhador europeu. Na civilização ocidental o trabalho é valorizado pela ligação a conceitos tais como a dignidade e direito da
pessoa humana, aperfeiçoamento profissional, meio de promoção
social, conceitos religiosos, etc. O africano não aculturado não faz
esta ligação. O trabalho continua a ser considerado como uma de
entre as várias actividades que podem preencher a vida de uma
pessoa; enquadra-se numa outra concepção cultural
e psicológica
que determina outro tipo de comportamento37. Está frequentemente subordinado a outras manifestações consideradas mais importantes ou, até, a estados de espírito; «os trabalhadores africanos
concedem uma grande importância aos ócios e, desde que não
sintam ainda um desejo muito vivo de melhorar o seu nível de
vida, o seu gosto pela ociosidade é um dos elementos que entravam
fortemente a regularidade da sua presença no trabalho»38. A
AJune DIOP, a Europa parece uma imensa «máquina de trabalhar»
que se expande sem controlo...
A própria língua pode ser um obstáculo à adaptação do negro
ao trabalho organizado. O negro é transplantado para um meio
cultural diferente de que, frequentemente, nem sequer compreende
a língua. Esta circuntância, impede-o, em muitos casos, de entender as ordens, o que o leva a procurar antes imitar do que compreender. A inépcia transitória do entendimento da linguagem
pode ser confundida (involuntária ou propositadamente) com uma
S7 cf. DURAND, R. — «Formation et adaptation professionnelles du jeune
africain» in La promotion humaine dans les pays sous-developpés. P.UVF.
Paris, 1960, pp. 79-91.
38 Cf. B.I.T. —op. cit, p. 163.
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inépcia fundamental da raça, esquecendo que os esquemas mentais acerca do trabalho sofrem um choque ou trauma, até à aculturação estável.
Como já se notou, o africano trabalhador nas empresas industriais ou em outras actividades da sociedade moderna nem sempre
se desliga totalmente da sua aldeia de origem e dos seus laços
familiares. Continua vinculado e solicitado pelos seus. Este é,
portanto, ainda um factor a ter em conta39.
Nenhum destes factores apontados é suficientemente explicativo de por si, mas em conjunto fornecem uma panorâmica mais
ampla para compreensão integrada do fenómeno que, aliás, apresenta um grau de ocorrência cada vez menos significativo40.
De qua^uer modo, podemos dizer que no campo do trabalho
profissional é exigida ao africano uma reestruturação da sua personalidade e da sua forma de ser.
3 — NOVAS ESTRUTURAS MENTAIS E CLASSES SOCIAIS
Todo o processo de invasão pela cultura europeia-oicidental,
através da dialéctica de culturas nas suas diversas formas: urbanismo, industrialização, colonização administrativa, escolas, mis^
soes, etc, acabou por transformar profundamente a sociedade
africana primitiva. Uma das resultantes dessa transformação
é a que se infere do aparecimento de nova mentalidade e de novas
classes sociais.
3.1 — Difusões culturais e resistências
A difusão cultural dos comportamentos da nova sociedade
ocidentalizada, comunicados nas cidades e noutros centros de
contacto — comunicação reforçada pelo processo de industrialização e pelo mimetismo41 — tendem a alterar não «só os hábitos

39 c f .

WELLS,

& W A R N I N G — Op. cit. Cap. II, Labour

Turnover,

Cap. 12 — Absenticism a n d its Causes, p p . 192 e 209.
40 Cf. C.E.P.A. — Estudo sobre a Instabilidade e o Absentismo da
mão-de-obra Africana. Vols. II e III. C.E.P.S. Lisboa, 1960.
41 Os fenómenos de mimetismo revelam-se em vários aspectos, por
vezes caricaturais: o uso de canetas, porventura só a tampa enfiada no bolso
de fora do casaco ou da camisa o uso de óculos escuros com lentes de medíocre qualidade; o uso de colarinho e gravata, símbolos de dignidade,
mas incomodativos em climas quentes; etc. O A. teve ocasião de observar
em Moçambique e Angola imitações do vestuário europeu com pedaços de
roupa presos por alfinetes (v.g. Só o cano das meias preso a sapatos
sem sola).
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de consumo como também as motivações do comportamento
socio-econó nico.
Os modelos de produção e de distribuição tradicionais baseavam-se — ou baseiam-se quando subsistem — num sistema autárcico de segurança sócia] e de equilíbrio ecológico dos recursos e das
populações. Com a introdução do princípio do risco pessoal (assumindo os africanos actividades independentes da gestão comunitária) e do espírito de lucro e de capitalização (difusão da
propriedade privada e acumulação de bens), o fundo ideológico-va.orativo do comportamento social e económico altera-se simult meamente com a estrutura do comportamento. Na verdade, é
difícil separar a interligação existencial activa entre ideias e
a?ções, embora possam existir desfasamentos ou não sincronismos
perfeitos.
Todavia, tal como o organismo humano, o organismo social
tradicional apresenta e cria resistência nos pontos mais fortes.
Assim, assiste-se ao facto de se terem processado modificações
nos padrões de consumo e de distribuição, mas, fora das áreas de
economia moderna, as transformações nos padrões de produção
serem mais lentas42. Quer dizer, as inadequações culturais tornam
limitada a comunicação entre as áreas de economia moderna e as
zonas de economia tradicional. Como adiante se verá, difundem-se os modelos e padrões de consumo e de distribuição, mas
em contrapartida, as inovações (tecnológicas e sociais) da produção dificilmente se propagam para além das orlas de contacto
intenso; por exemplo, o caso das modernas técnicas agrícolas nas
áreas menos aculturadas.
Portanto, a industrialização e o urbanismo introduzem, através de uma dialéctica parcial — por agora — no espaço e na forma,
um desequilíbrio cultural muito profundo na vida das sociedades
tradicionais, que só se saldará por uma adequada conversão
tecnológica dos africanos. Ora esta conversão tem por via principal a educação, a qual, quer por resistências de carácter rácico,
quer por inadequação de programas, quer ainda pela escassez de
escolas e pela lentidão natural da radicação cultural do que é ensinado, demorará a produzir os seus efeitos, subsistindo, entretanto, o desequilíbrio, os dualismos e as ambiguidades.
Convém, todavia, ressalvar que o fenómeno não é tão linear,
ou melhor, tão dicotómico (moderno-tradicional) como o apresentamos. Tal como em muitos outros aspectos, no económico,
por exemplo, o grau de aproximação das economias tradicionais
com a economia moderna é diverso, e, portanto, há uma multiplicidade, uma heterogeneidade e uma hierarquia nas áreas econó42 Cf., NICULESCU, Bairbu — Colonial Planning — George AUen &
Unwim Ltd., Londres, 1958, pp. 27-31.
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s do espaço africano. Seriam necessárias,^ neste caso, inúmeras particularizações para a sua perfeita análise. Mas do que
não restam dúvidas é que a difusão cultural se processa efectivamente em áreas cada vez mais extensas, ao mesmo tempo que os
africanos vão adquirindo e sendo informados por novos esquemas
mentais. Como já notámos, um dos campos em que tal transformação se manifesta é no da multiplicação de assalariados, trabalhando fora dos centros costumeiros.
3.2 — Novas classes sociais
Por outro lado, neste processo evolutivo de destruição e construção, aparecem novas situações e grupos sociais. Aqueles assalariados e empregados, que conseguem estabilizar-se nas cidades
e nos centros industriais, passam a constituir uma nova classe
com relevância sociológica.
Com efeito, o operário africano tecnifica-se pelo contacto com
a máquina ou pela frequência de cursos técnicos, muitas vezes
ministrados pelas empresas43. O aparecimento de operários especializados, percebendo remunerações comparativamente elevadas,
dá lugar à emergência de uma nova categoria social que engloba
os operários médios e os melhor remunerados — cujo número
cresce —, os empregados de escritório, os funcionários médios da
administração pública e o pequeno comerciante. Esta nova categoria forma uma quase classe social, que poderíamos classificar
como classe média, a qual está ligada ao processo do urbanismo
e da industrialização, e constitui uma classe privilegiada em relação aos habitantes do campo (vivendo nas zonas rurais ou acampando nas cidades). O seu nível de remunerações e as suas
oportunidades fazem dos membros desta nova classe uma pequena
burguesia, por vezes instalada, que os distingue da condição proletária dos seus congéneres europeus no século XIX.
Pela sua maior consciencialização política-social é desta
classe que não só saem alguns elementos das élites dirigentes44
como igualmente muitos dos seus membros são elementos activos
das organizações sindicais 43 .
Nas próprias áreas rurais ainda não atingidas directamente
pelo urbanismo ou pela industrialização vão-se processando igual4
3 Hoje, muitas empresas procuram formar e especializar a s u a m ã o -de-obra autóctone e m função d a s necessidades da própria empresa. E x e m plo relevante é a U.M.H. Katanga.
44 A s classes profissionalmente independentes (advogados, médicos,
escritores) e a do professorado (do Estado o u das missões) constituem
igualmente fontes produtoras de élites dirigentes.
4s Isto ajuda-nos a compreender a s diferenças reais, e não meramente
potenciais, entre sindicalismo africano e sindicalismo europeu.

mente importantes modificações, 0 incremento do comércio, a
introdução e cultivo de novas produções comercializáveis, a difusão da propriedade privada e personalizada ocasionaram, como já
se acentuou, a emergência de um novo tipo de indivíduo social:
o empresário autóctone. Assim, naquelas áreas, em que legislação restritiva ou o grande número de brancos não o impediu,
aparece uma nova classe social rural: a dos proprietários (pequenos ou médios) 48 africanos. Os componentes desta classe, embora
vivendo no espaço físico da comunidade, estão funcionalmente—•
em muitos aspectos — fora do seu espaço social. São independentes nos seus rendimentos^ possuem alguma instrução, praticam
formas de cultivo diferentes das tradicionais, estão comprometidos em esquemas de produção diferentes e mais vastos que os
comunitários, revelam-se capazes de correrem o «risco pessoal»
de uma actividade autónoma, prosseguem outros fins (lucro) não
tradicionais, etc. Eles próprios podem criar dependentes (v.g. os
assalariados que contratam quando os familiares próximos não
são suficientes para o cultivo), mas essa dependência baseia-se
noutro tipo de relações diferentes do tradicional: são relações de
carácter predominantemente económico que podem exprimir-se
em termos monetários. Em determinadas zonas rurais propícias
ao cultivo de produtos ricos (v.g. cacau, café; região Ashanti,
Costa do Marfim) ou outros (v.g. Senegal, Buganda, Gabão) estes
proprietários podem tornar-se o estrato social dominante ou coincidir historicamente com ele. Por via de regra, constituem uma
classe dinâmica do ponto de vista económico, mas torna-se conservadora uma vez atingido um certo status socio-económico ou
controlado o poder local; v.g.: a luta entre os chefes Ashantis
que no Ghana procuram manter o seu poder contra a tendência
centralista e absolutista revolucionária de Nkrumah.
A par destas pequenas burguesias, citadina ou rural, existe a
«aristocracia sociológica» dos altos funcionários negros, dos profissionais independentes e dos grandes proprietários e comerciantes
(frequentemente de origem mestiça, como no Dahomey, ou ligados
a elementos suahilis, ou pertencentes a famílias de chefes) que ombreiam com os brancos—quando permitido. Boa parte dos seus componentes são ou foram assimilacionistas e sentem-se a considerável
distância do seu compatriota da selva. No entanto, apesar da sua
posição de destaque, esta classe é das que mais recalques íntimos
sofre, tanto quanto a dos proprietários rurais. Constitui também
a que maior ambiguidade política patenteia nos períodos de crise
e de transformação, enquanto se fecha sobre si nos períodos de
46 Em zonas restritas: grandes proprietários. Em outras (v.g. terras de
cacau) a propriedade subdividiu-se bastante, de tal forma que as zonas de
cultivo são uma poeira de minifúndios.

calma e paz social; trata-se, afinal e como em todo o mundo, de
uma reacção «leopardina» que Lampedusa bem descreveu. Convém
ainda precisar que tanto nesta como na primeira classe descrita,
as posições sociais e culturais podem estar extraordinariamente
complicadas pela ambiguidade rácica, que é a mestiçagem.
Em alguns territórios (outrora em maior número) cumeando
todas estas classes, situa-se, como «classe» dominante a sociedade
dos brancas ou a sociedade dos colonizadores, privilegiada nas
posições políticas, administrativa, social e económica, e que constitui uma «minoria estatística» (com excepção de alguns pontos
na República da África do Sul)., mas uma «maioria sociológica»
(BALANDIER).

Abaixo de todas as classes, vivendo num mundo social diferente, existe a grande massa dos destribalizados e imigrados nas
cidades, social e culturalmente instáveis, oscilando ao sabor das
correntes de opinião47 mais aliciantes ou demagógicas, não se
manifestando, por vezes, mas sofrendo pungentemente tensões
recalcadas; um autor chamou-lhe: a «massa dos eternos mistifir
cados». Esta classe social é dotada de uma enorme fluidez profissional e migratória, que se apresenta precisamente como uma das
suas principais características sociológicas. Os seus componentes
constituem a maioria dos habitantes das cidades: em algumas
regiões alcançam 40 e 70 % da população adulta masculina48.
Co-presente com todas estas classes existe ainda a grande
maioria dos membros1 das sociedades tradicionais, que de todas as
outras sofre embates que a carcomem e exaurem. A sua área
social vai-se reduzindo progressivamente, pois as novas classes
sociais que apontamos vão-se formando principalmente à custa
de elementos do estrato social constituído peJos «mais novos», os
quais em número crescente se vão furtando à autoridade e domínio dos «mais velhos».

4 — CONFLITOS DE GERAÇÕES. ACULTURAÇÃO DOS «MAIS
NOVOS»
A dialéctica cultural a que se vê submetida a sociedade tradicional africana tem provocado crises nas relações familiares,
na autoridade tribal e na orgânica comunitária. Simplesmente,
estes aspectos podem ser entendidos como manifestações do fenómeno mais básico do conflito de gerações e da desmitificação do
poder gerontocrátieo-ancestrolátrico.
47 N ã o é preciso serem correntes de ideias, bastam u n s quantos
slogans clangorosos que funcionam como condensadores emocionais.
48 ONU — Report on World Social Situation ... op. cit, p. 178.
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De facto, o problema, mais ou menos corrente em todo o

mundo49, da diminuição do poder dos «mais velhos» alcança em
África grande agudeza, em virtude de muitos factores peculiares.
A densidade da história africana hodierna é tal que as gerações biológicas são muito mais lentas que as gerações sociais, e
estas parecem «ficar submergidas, todos os 18 meses, pela sucessão de gerações mentais» 50, formadas no espírito e na metodologia
racionalista da cultura ocidental.
Por outro lado, e presentemente, QS meios de afirmação dos
«mais jovens» perante os «mais velhos» e as oportunidades de
conflito são múltiplas, bem como numerosos são os factores de
diminuição da autoridades dos chefes tradicionais.
4.1 — Defesa pela cooperação; desprestígio da cooperação

A ocupação efectiva da África pelas potências europeias e
a imposição da sua autoridade administrativa vieram diminuir a
dos chefes tribais. A administração colonial — sobretudo as francesa, belga e portuguesa — desejosa de empregar a fórmula que
já havia dado
resultados na Europa — códigos administrativos
sistemáticos51, imperatividade da lei, hierarquização dos poderes
e subordinação à autoridade central — começou por retirar uma
boa parte das funções e autoridade aos chefes tradicionais. A instituição de um sistema jurídico e de tribunais^ segundo o modelo
geral europeu, teve também como consequência diminuir o valor
da função de juizes detida tradicionalmente por aqueles chefes,
embora se houvesse reservado aos autóctones o recurso ao seu
sistema tradicional, na medida em que este não ferisse os grandes
princípios da legislação de tipo ocidental.
Posteriormente, tentou-se associá-los à administração colonial, confiando-lhes funções menores e reservando-lhes a administração das relações de tipo consuetudinário (regedores e reguladores do direito costumeiro). Mas a autoridade efectiva residia
ou reside sempre no administrador branco ou ocidentalizado, cuja
intervenção se limita aos casos essenciais e mais importantes.
49 Cf. NUNES, A. Sedas — Contribuição para a Análise das Gerações
Sociais in Revista do Gabinete de Estudos Corporativos, n.° 45, Jan,Março,
1961, pp. 17-33.
só Cf. Les conflits de Générations en Afrique au Sud ãu Sahara in Cap.
I Les Conflits de Générations (Bibl. Prospective). P.U.F., Paris, 1963, pp.
45-46.
si Í5 de notar o facto de a imposição do direito escrito codificado ter a
menor reievãncia nas colónias inglesas, onde a jurisprudência foi uma das
formas de constituir direito e, portanto, mais apta a recolher elementos locais.
3S evidente que este sistema possibilitou uma adaptação mais plástica do
direito às realidades locais.
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Mas os dois tipos de administração cooperam apoiando-se mutuamente contra os elementos introdutores de alterações. A autoridade tradicional sobrevive, pois, por cooperação com a autoridade
colonial.
Porém, nos países recém-independentes esta cooperação passou, em alguns casos, a constituir um labéu; as novas gerações
erguem-se contra aquelas autoridades tradicionais, cujo drama
foi o de terem
cooperado com as autoridades coloniais para
subsistirem52.
4.2 — A despersonalizarão das relações e a autonomização
económica
A introdução da moeda provocou e provoca, como vimos,
uma despersonalização nas relações económicas e sociais, o que
escamoteia aos chefes a possibilidade real de serem os centros
sociais de todo o sistema de relações da comunidade. As tentativas
para ©e manterem nessa posição no novo sistema de relações
(apropriação de terras, criação de mercados, elevação do alembamento, o acaparamento das mulheres, etc.) são ensaios de
sobrevivência por reacção ou adaptação. Todavia, o novo sistema
de relações baseia-se em postulados e motivações assaz diferentes
das anteriores e, por isso, a sobrevivência pessoal da autoridade
implicaria quase a conversão total do sistema primitivo sob os
mesmos chefes.
Do mesmo modo, a aceitação e a difusão da propriedade privada individual veio alterar o sistema da propriedade comunitária e, portanto, prejudicar a posição do chefe, administrador do
património dos antepassados. Paralelamente, a adopção das produções comercializáveis pelos agricultores negros veio também
diminuir a força dos «mais velhos», pois não só a propriedade
individual se afirmou contra e à custa da propriedade comunitária, mas também a emergência de uma fonte de novos réditos
em termos monetários permite a independência económica dos
«mais novos» que se revelam empreendedores e com gosto do
«risco pessoal».
Igualmente a crescente extensão do direito paternal, consequente à difusão do direito de tipo europeu, reforça a autoridade
do pai biológico, em detrimento do pai social nas sociedades
matrilineares. O esquema de relações e subordinações vê-se, assim,
alterado; a autoridade do «tio» diminui, embora seja reconhecida
formalisticamente segundo fórmulas de compromisso; mas mesmo
estas tenderão a desaparecer.
Tal movimento de autonomização económitea e, sequenteCf. BAIANDIBB, G. — Soe. Act de VAfrique. Op. cit,, p. 389.
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mente, social, dos «mais novos» perante os «mais velhos» é facilitado, como já se apontou, pelo recurso ao assatariamento. O contrato de assalariamento implica não só a transformação das
relações de dependência, mas também o afastamento físico para
as plantações, ou mais ainda, para os centros industriais ou cidades. Embora o assalariado possa permanecer ligado à sua comunidade de origem, o certo é que essas relações são mais ténues
e rompíveis a cada momento; este rompimento de facto dá-se
quase sempre quando o trabalhador ou funcionário alcança uma
situação segura bem remunerada e com prestígio, ou mais correntemente na geração biológica seguinte. A própria interposição de
espaço físico entre os sujeitos e os chefes, é já um elemento que
pode de por si, diminuir a autoridade destes.
Acontece, ainda, que o empobrecimento paulatino de muitas
terras torna o chefe tradicional porventura mais pobre que um
seu sujeito, operário especializado ou semi-especializado numa
fábrica ou funcionário público. A perda de autoridade resulta,
pois, da circunstância de o chefe estar diminuido na sua capacidade de obtenção de bens de prestígio, mormente dos importados.
As deslocações de populações decididas pela Administração,
a propósito de trabalhos públicos ou por outros motivos, alteraram
a distribuição espacial dos sujeitos de domínio e fragmentaram
muitas comunidades. O próprio serviço militar obrigatório debilita a autoridade dos chefes na medida em que arranca fisicamente
os «mais novos» da comunidade por uns tempos e lhes mostra
e faz aprender uma outra forma de autoridade efectiva e forte.
4.3 — A acção «deseducadora» da escala e da missão
A escola e a missão foram outros «factores de subversão»
da sociedade tradicional, elementos activos no atentado à autoridade dos «mais velhos», pelo facto de constituírem vias de
promoção dos «mais novos» e, de algum modo, meios de deseducação comunitária.
A escota abre novas fronteiras intelectuais para a explicação
da sociedade e do mundo, muito mais ampla e racional que a explicação teo-cosmogónica tradicional. Dota, ainda, os «mais novos»
de um saber que não foi transmitido e conferido pelos «mais velhos», e ao qual estes nem sequer têm acesso. Que vale o seu saber
isotérico de cultores dos antepassados ante o saber arrogante dos
seus «filhos» engenheiros, químicos ou simples letrados? Como
manter o respeito pelo «saber dos mortos» quando existe verdadeira idolatria pelo «saber dos vivos»? O saber antigo já não
precisa ser defendido com tanta cautela; as barreiras levantam-se
agora em relação aos «mais velhos» para o saber novo. No entanto,
278

os «mais velhos» defendem-se pela magia, pelas pressões familiares e sentimentais, pela coacção social; há dezenas de casos
exemplificativos de médicos autóctones coagidos, limitados ou
até funcionalmente paralisados no interior de zonas tradicionalistas. Os «mais jovens», mesmo armados da sua instrução, da
ciência e da técnica ocidentais, receiam, algumas vezest retirar as
funções ou desautorizar os «mais ve^os», o que, revelando, por
um lado, um medo traumatizante, explica, por outro, as eventuais
violências das expressões limite de rebelião. Em todo o caso, a
educação e a preparação técnica vão habilitando uma massa cada
vez maior de jovens ao desempenho de actividades funcional e
socialmente diferentes (às vezes opostas) das desempenhadas
pelas passadas gerações sociais; em alguns territórios, é possível
encontrar mulheres a desempenhar cargos importantes na administração pública e até na direcção política; ... que distância cultural separa estas mulheres da mulher tradicional «comunitàriamente» controlada!
A acção missionária também teve consequências desestabilizadoras. Em boa parte dos casos os missionários exigiam aos
novos cristãos a renúncia aos hábitos de comportamento ligados
ao modelo cultural tribal; as danças, a poligamia e o culto dos
antepassados foram objecto de condenação. No entanto, aquelas
cerimónias, além de religiosas, eram e são formas de simbolismo
da unidade, da autoridade do chefe, da lealdade e da aceitação
da organização tribal. Na medida em que estas manifestações foram atacadas, atacou-se também a coesão orgânica da comunidade.
Além disso, a missão, pelo seu proselitismo, retirou fiéis aos
antepassados, isto é, diminuiu o número de sujeitos de domínio
político-religioso dos chefes tradicionais. E isto apesar de que,
conforme notámos, as ambivalências de comportamento (cristãos
que prestam culto ritual aos antepassados), persistem, o que não
impede, contudo, que crescente número de africanos deixem por
completo de serem animistas para passarem a ser cristãos ou
ateus53, persistentes por inteiro nestas atitudes. Em muitas aldeias,
o chefe vê desaparecer por completo, na prática, o seu papel de sacerdote e sacrificador, que passa a ser desempenhado pelos ministros da nova religião, por sacerdotes estrangeiros; ele, o chefe, deixou de ser um intermediário, porque os antepassados não são, hoje,
mais do que uma sombra piedosa... esbateram-se no culto às
almas do purgatório.
53 Não se julgue paradoxal este resultado da evangelização. A demonstração da insubsistência racional das antigas concepções pode originar
o ateísmo, desde que não haja compensação pela aceitação de outras crenças.

4.4 — A perda do controlo sobre a mulher
Como já se analisou, a mulher emigrada para fora dos
centros costumeiros adquire, mais ou menos facilmente, uma certa
independência em relação ao controlo rígido a que anteriormente
estava sumetida. A maior liberdade de comportamento social da
mulher, a sua eventual independência económica, a independência
efectiva do homem, a difusão da monogamia, a sobreposição da
família restrita à família extensa, a maior liberdade de pensamento acompanhada de uma evolução mental progressivamente
realizada, conduzem, afinal, a fazer perder ao chefe tradicional
o seu papel de controlador da mulher (da produtora de produto*
res) e a deixar de ser o centro das relações matrimoniais. Não lhe
sendo possível o controlo efectivo (político-social) da terra, escapando-lhe o controlo do acesso à propriedade, esboroando-se lentamente o seu controlo sobre a mulher, não só da que reside fora,
mas também da que reside na área tribal (cada vez mais, os pretendentes «negoceiam» directamente com os pais biológicos da
mulher escolhida), o chefe tradicional vê a sua autoridade efectivamente corroída e diminuída.
4.5 — Sobreposição das associações não-tradicionais ao grupo
tradicional
Numa tentativa de manutenção da solidariedade clânica e,
de certo modo, da autoridade tribal, os chefes favorecem e estimulam as relações dos emigrados fora da área espacial do grupo
com este; reconhecem os filhos nascidos longe, intervêm sempre
que podem na realização dos casamentos, incitam a correspondência postal, solicitam dinheiro aos bem instalados, intentam
controlar o seu paradeiro, etc.
Mas também neste campo — manutenção das solidariedades
grupais étnicas — há uma evolução. Na medida em que os trabalhadores e funcionários se vão dando conta que outros interesses
e vínculos que não os étnicos os unem aos seus colegas, surgem
associações54 em que a característica «etnia comum» se vai
perdendo a favor de «etnias afins», ou mesmo se ausentam desta
preocupação para unicamente prosseguirem determinados fins
profissionais (sindicatos), políticos (partidos e sindicatos), culturais (clubes), económicos (montepios, caixas de aforro), etc.
A emergência destas organizações associativas cria novos concorrentes à autoridade dos chefes tribais: são zonas ou aspectos da
vida dos seus sujeitos que lhes vão escapando. Todavia, ainda
neste campo lutam e tentam permanecer chefes, obtendo o controlo
«4 Até sob a forma de novas igrejas.
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destes novos grupos sociais, mormente dos partidos políticos e dos
sindicatos, como se viu na recente história do ex-Congo Belga.
As associações secretas formadas por aderentes do «mundo
velho» pretendem ser, frequentemente, as substitutas da chefia
tribal e as controladoras
da moral e mantenedoras dos ritos 55 .
56
Os economodramas e as múltiplas novas seitas cristãs autóctones são reacções que, ao fim e ao cabo, só testemunham adaptações das estruturas tribais em perda dialéctica.
4.6 — Evolução cultural dos «mais novos»
As transformações, como vimos, não se verificaram tanto nas
estruturas económicas ou técnicas ou sociais ou ainda na distribuição espacial dos homens, como principalmente nas estruturas
mentais destes. «Mil anos de civilização me separam do meu pai...»
é frase frequentemente escutada e lida como lamento dos jovens
africanos. Para estes, as técnicas «mágicas» dos europeus suplantam de longe a magia tradicional; as formas tradicionais de convivências são ou substituídas ou subvertidas por estilos ocidentais;
a segurança e o conforto material são mais palpáveis do que a
força vital e a paz dos antepassados; as prodigalidades das festas
rituais são desperdícios para o® novos e investimento® para os
«mais velhos». Na realidade, para os «mais novos» a segurança
depende
deles mesmos; para os velhos depende dos antepassados 57. Desta diferença de mentalidades, por muito duais que tanto
os novos como os velhos possam ser, não pode deixar de resuJtar
um conflito de gerações, no qual os mais velhos perdem terreno
a favor dos novos, embora as resistências sejam maiores numas
zonas que noutras.
4.7 — Conflitos na direcção política
A decadência do poder dos chefes tradicionais deixou um
vazio político nos quadros indígenas. Nos territórios de presença
europeia são os europeus ou autóctones ocidentalizados que tentam preencher esse vazio, fim que nem sempre alcançam. Muitas
vezes, apenas conseguem um conformismo político-cultural, enquanto forças internas ou externas se revelam ou exercem infíuência no interior das sociedades, envoltas em simbolismos insuspei55 FORDE, D . — Mundos Africanos — Op. cit.
56 A Ulaba e a malaki .espécies de potlatch,
m a s s e m destruição,
como formas de reacção, por meios d e comportamentos simbólicos e, de
adaptações reais (Cf. BALANDIER — Soe, Act. A . Nobre, op. cit.).
57 Les Conflits de Génerations — op. cit., p. 27.
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tos. Nos países independentes, tais forças também se manifestam,
mas ali os
jovens componentes das novas élites africanas ocidentalizadas58, mais facilmente assumem o papel de líderes formais
ou informais, mais claramente assumem e se atribuem as responsabilidades da condução dos seus povos. Mas sempre e em todo
o lado persiste a dialéctica de culturas
e os conflitos de gerações,
sobretudo de gerações mentais59.
Em resumo, vemos que, também por seu turno, o fenómeno
dos conflitos de gerações não é mais do que um aspecto do processo evolutivo da África contemporânea, em formas insuspeitadas nos «bons tempos coloniais». É que a dialéctica de culturas
acelera-se, inevitavelmente, na busca dolorosa da síntese.
5 —A ECONOMIA DA ÁFRICA ACTUAL
Talvez estejamos agora em condições de esboçar uma visão
sintética das estruturas económicas da África de hoje, tendo sempre presentes todas as particularidades que se apontaram da
dialéctica de culturas, das estruturas mentais e sociais, e do dualismo ou pluralismo da sociedade africana. Entender, analisar e
julgar unicamente o aspecto económico da fenomenologia geral
africana parece ser errado e fonte de confusões.
Antes de mais e como já se viu, julga-se não ser contravertível a afirmação de que o desenvolvimento da África terá sempre
como factor estrutural motor a industrialização, e esta por sua
vez acompanhará e será acompanhada pela urbanização de áreas
progressivamente mais extensas. Mas embora pareça ser esta a
linha da dinâmica económica africana, a verdade é que essa evolução tem apresentado até agora características e idiossincrasias
próprias.
5.1 — Crescimento económico no contexto colonial
Há um aspecto que deve estar presente inevitavelmente na
análise das estruturas económicas africanas; é que a industrialização e o desenvolvimento de outras actividades se processam,
inicialmente pelo menos, no contexto de uma sociedade colonial
e afrontando uma sociedade colonizada, compondo, dessa forma,
uma sociedade global pluralista com diferentes grupos étnicos
e rácicos. Ora estes diferentes grupos não eram ou não são todos
ss Mesmo que preguem o retorno ao «traje dos antepassados» não
deixam de utilizar o avião a jacto e dominar os sindicatos.
5» Recordemos a recente revolução da nova geração conguesa (Brazza)
contra a velha geração de Fulbert Yulu; a recente revolta do Gabão também
é ilustrativa.
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portadores dos mesmos quadros valorativos nem possuidores dos
mesmos meios de acção. Desta maneira, e conforme aponta Gaston
LEDUC 60 , OS diferentes grupos especializaram-se em sectores distintos da actividade económica que diferem quanto à natureza,
ao grau de evolução, ao fim e à dimensão espacial e temporal,
como é de admitir recordando a análise já feita. Daí que muitos
sectores da actividade económica coincidissem, quanto aos seus
agentes e dirigentes principais, com certa coloração rácica: os
sectores de economia moderna eram — ou são — domínio dos
brancos europeus (com participação, em certas zonas e quanto ao
sector comercia], de grupos maiores ou menores de levantinos,
indostânicos ou árabes); a economia de subsistência estava reservada aos negros, bem como em geral a posição de assalariados
sem especialização.
Simplesmente, a sociedade global africana apresentava-se
e ainda se apresenta como uma sociedade composta por uma
«minoria demográfica», mas que constitui uma «maioria sociológica» — os brancos — e por uma «maioria demográfica»,
mas sociologicamente funcionando como minoria — os negro®.
Por esta razão, que se acumula e interliga com o facto de os sectores ou actividades económicas controlados pelos brancos serem
os sectores mais dinâmicos e motores da economia global africana,
a «economia branca», foi ou é ainda a dominante do conjunto.
Logo, as estruturas económicas que se foram formando —
embora evidentemente condicionadas por várias circuntâncias
demo-geográficas — obedeceram, no seu delineamento e constituição, aos sistemas defendidos e aos fins prosseguidos por aquela
«minoria sociológica» economicamente dominante. Embora tais
sistemas e fins não estivessem claramente planeados nem doutrinalmente formulados, a verdade é que, permanentes ou transitórios, eles marcaram decisivamente as estruturas económicas africanas nas suas linhas estruturais e de evolução.
Porém, cada território dependia de uma ou de outra «economia branca», cada uma das quais obedecendo ao seu esquema particular, à sua dinamicidade e aos seus fins próprios, isto é,
segundo interesses nacionais diferentes. Deste modo, verificou-se nos vários territórios uma multiplicidade de sistemas
funcionais de organização económica, conforme o seu «sistema
europeu dominante» e a estrutura geográfica o consentia. A par
desta particularização derivada da própria diversidade da economia europeia, o traçado de fronteiras arbitrariamente produzido
em Berlim fragmentou de facto algumas zonas economicamente
complementares e que deveriam estar em natural ligação.
eo Cf. LEDUC, Gaston — Rapport General — Aspect Êconomique, in
Pluralisme ethnique et culturel dons les sociétés intertropicales — INCIDI,
Bruxelles, 1957, p. 551.
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Assim a colonização aparece-nos, não como um factor de homogeneização económica da África, mas sim como um factor de
heterogeneização e como fragmentador de zonas. A consulta da
carta de África fornece-nos um bom exemplo do que se acaba
de expor: o caso do traçado dos caminhos de ferro, todos (ou
quase) perpendiculares à costa, concoírrentes e não interligados.
Em suma, o aparecimento de actividades económicas modernas— sobretudo a partir da segunda metade do século XIX —
provocou uma heterogeneização estrutural e uma compartimentação geográfica da economia africana, que se vai formando, portanto, em termos de economia verdadeiramente pluralista.
Mas num aspecto, factual e formal simultaneamente, o domínio económico da Europa sobre a África foi mais ou menos
uniforme: na imposição do chamado pacto colonial. Este «pacto»
consistia essencialmente em reservar para os territórios africanos
a função de produtores^exportadores de matérias-primas e de
consumidores-importadores
dos produtos manufacturados das respectivas metrópoles61. Na literatura «colonial» do século passado
e princípios deste é frequente encontrar-se a afirmação de que
«as colónias existem e foram criadas pela e para a metrópole».
• Tal estrutura de relações vigorou durante largo tempo, e,
por ela se explica o facto de que os primeiros grandes investimentos europeus em África se tivessem verificado no comércio,
na agricultura de bens exportáveis e na mineração62. Isto impunha
uma subordinação desvantajosa às economias daqueles territórios,
tanto pelo facto de se encontrarem limitadas nas suas possibilidades de expansão, como pela tendência das razões de troca ser, por
via de regra, favorável às nações industrializadas, sobretudo neste
caso, em que os preços podiam ser quase imperativamente fixados.
Não vale a pena prolongar o estudo desta situação especial, pois
é bem conhecida.
5.2 — Esboços de individualização económica
Todavia, o pacto colonial não pôde manter-se indefinidamente.
A clareza da análise apresentada por muitos autores que patenteavam o que ele tinha de injusto e de «colonial» — no sentido
hodierno e pejorativo da palavra —-, a própria concorrência inter61 Todavia, é preciso atentar que o fenómeno colonial foi diferente
de caso para caso, por corresponder aos diversos contextos doutrinais de
vivência humana dos povos colonizadores. É bem de ver que o sistema do
pacto colonial teve menor valência no caso português, como se verifica pela
história da industrialização metropolitana.
62 Ainda em 1943 os investimentos europeus na África Francesa repartiam-se da seguinte forma: no comércio 38%; nas plantações 18,8%; nas
explorações florestais 12,5%; nas minerações 7,5%. Cf. DUMONT, R. —
L'Afrique Noire est mal pcvrtie. Op. cit., p. 26.

nacional, sobretudo a seguir à primeira Grande Guerra, por parte
daquelas potências ocidentais que não possuíam territórios em
África e que reclamavam um pedaço do mercado africano ou de
outras zonas colonizadas (y.g. o Japão no Oriente), tornaram
difícil a conservação dos privilégios do pacto colonial. Por outro
lado, em todo o mundo os povos colonizados começaram a lutar
pela sua autonomia e pela sua independência, principalmente os
«domínios» de população branca (Canadá, Austrália, etc). A estes
seguiram-se outros, principalmente na Ásia, até que, depois da
segunda Guerra Mundial, impulsionados por potências e ideologias
exteriores, e na medida em que se iam formando élites, o movimento de descolonização atingiu inevitavelmente a África63, onde
surgiram também os governos autóctones ou semi-autóctones, e,
mais recentemente, depois de 1956, os países independentes ou
territórios integrados64.
Acresce também, que as duas grandes guerras (1914/18 e
1939/45) de que a Europa foi a principal vítima, constituíram factores decisivos para a modificação das atitudes de algumas potências europeias quanto à África. Na primeira guerra morreram cerca
de 10 milhões de europeus e cerca de 30 milhões na segunda;
os desgastes materiais e financeiros foram enormes, perdendo
tanto a Inglaterra como a França a maior parte dos seus haveres
e capitais no exterior; a tarefa da reconstrução absorveu a maioria dos recursos europeus. Assim, a experiência bem sucedida,
em outra altura e outras partes do Globo, dos «domínios» brancos
viu diminuída a sua probabilidade de sucesso em África, salvo
talvez na União da África do Sul, onde afrikanders e ingleses passaram a cooperar desde os princípios deste século, e sobretudo
a partir da segunda Guerra. Por outro lado, o progresso desejado
pelos povos negros (milhares de africanos conheceram a Europa
como soldados) pareceu demasiado para os parcos capitais europeus disponíveis. O Quénia e a Federação da África Central
(Rodésias e Niassaliândia), que agora se tornaram independentes
e dissolveram os seus laços federativos, são exemplos de um esforço sem sucesso.
Mas antes da descolonização política se ter verificado, tinha
começado um estrebuchar de independência económica, movimento
este que começou primeiro que o político, mas que tende a acabar
depois, se é que acaba *5. As populações locais, autóctones ou imigradas, começaram a reclamar um desenvolvimento económico
6

3 A crise económica e, em alguns casos, administrativa sofrida durante a Guerra de 1939/45 originou a formação de protestos consciência!!*
sados, o que aumentou a capacidade de reivindicação gerai.
64 Fórmula que, aliás, não é exclusiva da África, como se sabe.
es Prolongamento que vulgarmente se aponta como sendo o neocolonialismo económico.
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mais autonomizado) isto é, maior liberdade de decidirem que actividades deviam ou não instalar naqueles territórios e que produzir. Tal desejo deixou de ser contrariado formalmente, até porque
— seguindo as novas correntes da análise económica—osi povos
industrializados reconheceram que, quanto mais se desenvolvesssem os territórios com quem mantinham relações comerciais,
maiores seriam as possibilidades de estas se expandirem.
Acresce também que o novo conhecimento que se ia tendo
dos recursos naturais africanos incitou muitos capitais privados
a aplicarem-se em África, mormente na mineração, depois de uma
certa preferência pelo comércio e pela agricultura. Muitos dos
lucros alcançados nestas explorações não se repatriaram, sobretudo quando os seus gerentes (não forçosamente os proprietários)
residiam em África, como acontecia na União da África do Sul
e em alguns outros territórios.
5.3 — Formação de pontos e manchas de economia moderna
Assim, mesmo sem entrar em minúcias, vemos que a partir
de recursos mineiros localizados, ou de zonas agrícolas favoráveis
formaram-se áreas de actividades económicas modernas, frequentemente de tipo industrial e localizadas junto de nós ou vias de
tráfego favoráveis. Todo um conjunto de factores, além da posição geográfica dos recursos e das vias ou nós de tráfego, condicionou a localização destas zonas ou ilhotas de economia moderna;
o clima propício, a ausência de endemias, as necessidades políticas
e as zonas urbanas prévias foram, como já vimos, elementos condicionantes. O que importa salientar é que começaram a aparecer
manchas ou ilhas de economia de tipo moderno, contendo, no seu
seio, milhares de indivíduos oriundos de sociedades de fundo
cultural tradicional.
Nestas manchas ou pontos de economia moderna as condições oferecidas para novos investimentos são, por sua vez, mais
propícias do que noutras áreas, salvo se as condições de localização são determinadas por condições específicas (v.g. recursos
mineiros). É que nestas áreas de economia moderna, de certo
modo, cada investimento anterior tende a determinar pela sua
lógica interna uma série de investimentos sequentes. Formam-se,
assim, centros de desenvolvimento—porventura pólos—mediante
uma aglomeração espacial de actividades económicas e um processo de acumulação de capital técnico e simultaneamente de crescimento gregário, pois nesses centros tende a ser cada vez mais
fácil a instalação de novas actividades. Em alguns casos criam-se
verdadeiros «combinats» gigantescos, sobretudo a partir de pólos
mineiros ricos.
Todavia, a própria natureza das actividades instaladas em

meios económica e culturalmente inadequados — estas actividades
nasceram de importações e não de criações endógenas — faz com
que os seus efeitos sobre o meio circundante de recepção sejam
limitados. Além disso, também em alguns casos, as finalidades
prosseguidas pelos investimentos segundo projectos próprios das
economias privadas (aumento de lucro, ou de poder de concorrência, ou até de poder político) condicionaram não só a sua
localização, mas também as suas ligações com as outras áreas
económicas: os centros económicos exteriores — frequentemente
dominantes financeira, comercial e/ou tecnologicamente — sobrepuseram-se em interesse às economias circundantes.
Entre estas manchas e separando-as situam-se largas áreas
de economia de tipo pouco evoluído ou de subsistência. O vasto
espaço africano aparece, pois, polvilhado de zonas circunscritas
de economia moderna.
5.4 — Resistência à propagação
Não deixará o economista de interrogar-se: porque não se
propagaram ou propagam os efeitos económicos destes pó]os às
zonas circundantes, de maneira a formarem-se zonas mais extensas, possivelmente contíguas?
Na verdade, em áreas restritas assim sucedeu, como, por
exemplo, na União Sul-Africana66, onde os impulsos dos pólos
mineiros se propagaram e fizeram surgir zonas industriais prolongadas e completadas por áreas de agricultura moderna; e em menor esfcala tal facto também se verificou em outros territórios.
Mas esta propagação deu-se porque entre o meio circundante
(quase sempre com relativamente densa população branca) e o
centro polar se estabeleceu comunicação tanto tecnológica como
económico-financeira, como social. Não só as vias físicas como a
estrutura técnico-sócio-económica propiciavam a comunicação,
isto é, o diálogo numa linguagem inteligível, segundo escalas de
valores e modelos operacionais de utilização comum, ou seja segundo as mesmas regras de jogo. A juntar a isto, a existência favorável de ambiente físico, de mercados e de capitais permitiram
a expansão social do espaço económico de tipo moderno à custa,
indubitavelmente, das áreas de economia de fundo tradicional que,
em alguns casos não só foram transformadas, mas mesmo aniquiladas.
Noutras zonas, e estas são a maioria, as economias circundantes das manchas ou pontos de economia moderna não ofereceram ou não oferecem condições propícias ao estabelecimento
es Para o desenvolvimento industrial (primeiro mineiro e depois manufactureiro) deste país foram decisivas as descobertas de diamantes na
província do Cabo (1867) e de ouro no Transval (1875).
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de comunicação susceptível de transmitir as inovações propulsoras. 0 diálogo que se estabeleceu foi de natureza diferente: estas
áreas tornaram-se zonas de intensificação d,o conflito cultural
entre as civilizações dos dois continentes.
Como sabemos, as manifestações e as formas económicas
dependem interactivamente dos factores culturais. Ora, num dado
sistema cultural, por muito abalado que este esteja, a criação
exógena de uma actividade económica radicalmente nova e estranha ao esquema tradicional não deixa de encontrar resistência
quanto à expansão dos efeitos e de provocar desequilíbrios à sociedade à qual se impôs como realidade física de facto.
Efectivamente, a nova actividade económica ou pólo económico emite fluxos dirigidos à economia circundante, embora sejam
ténues e limitados: reduzem-se aos fluxos financeiros que remuneram a aquisição de factores produtivos (algumas matérias-primas e mão-de-obra não especializada) fornecidos pelas economias tradicionais vizinhas. Porém, a própria debilidade relativa
desses influxos e defluxos e as condições culturais de resistência
limitam a possibilidade da transposição eficiente dos modelos
económicos modernos, de maneira a criarem-se estruturas económicas tipològicamente semelhantes. As inovações emitidas pelos
pólos ou novas actividades não se propagam positivamente.
As resistências às inovações podem ser de três tipos: 1) ou
rejeição cultural por colidirem com o esquema de valores tradicional ou não serem comportados por este; 2) ou oposição de interesses pessoais, mormente de grupos ou estratos privilegiados;
3) ou por incapacidade de compreensão dessas inovações e dos
novos modelos 'culturais que elas entranham
Simbiòticamente, no caso africano, verificam-se os três tipos.
Há resistências à comunicação socio-económica-tecnológica e,
portanto, à propagação das impulsões susceptíveis de se gerarem
nas manchas ou pontos de actividades económicas modernas,
resistências essas derivadas das estruturas próprias das sociedades tradicionais. Por exemplo: a rigidez social impeditiva da
mobiUdade social e profissional; a diferente atitude em relação
ao trabalho; a utilização paradoxalmente predominante da força
humana; as formas de exploração do solo consumidoras de grandes áreas; a persistência do sentido comunitário da propriedade;
a subsistência de uma certa confusão entre a economia familiar
e a economia pessoal; a manutenção, mais ou menos rígida, de
um esquema de actividades económicas visando apenas a subsistência da comunidade; as formas particulares de poupança não
propícias à verdadeira acumulação capitalista; a ausência de
espírito empresarial, de técnicos e de técnicas; os diferentes quadros de valores e a significação sócio-económica dos bens de prestígio; a posição da mulher e a função do alembamento como mo-

vimentador importante de capitais; a ainda difícil conscienciali*
zação de solidariedade ou comunidades de interesses mais vastos
que os do grupo clânico; o relativo isolamento em que vivem as
comunidades; etc, etc. Todos estes aspectos constituem bloqueamentos e obstáculos mais ou menos fortes à difusão de novos esquemas de actividade económica. São, como já vimos, elementos
de um modelo que rejeita ou pelo menos que não comporta as
novas formas e estruturas económicas flagrantemente diferentes
das suas, apesar da crescente difusão do individualismo, da propriedade, da aliteração, do princípio de mercado, do assalariamento, etc. Estes últimos são, por sua vez, elementos que vão penetrando, mas, enquanto não houver domínio absoluto do tipo
cultural europeu ou uma síntese cultural, as resistências aparecerão sempre.
Há ainda as resistências opostas pelos estratos mais atingidos
nos seus privilégios, que produzem diversas defesas agressivas
(v.g. magia) ou adaptativas (v.g. acaparamento das mulheres
e de terras). Verificam-se também resistências levantadas por intervenientes não autóctones em esquemas já importados, mas que
se não deseja mudar. Por exemplo, as frequentes resistências,
quase sempre veladas, produzidas pelos comerciantes europeus,
indostânicos (os «monh&jf» da costa oriental) e sirio-libaneses (os
«bana-bana» da costa ocidental) a instituição de cooperativas de
comercialização para produtores autóctones.
Também existem as resistências por inércia ou incompreensão
dos novos modelos. A relativa incapacidade inicial de apreensão
das técnicas de fabrico, de organização e de comercialização constitui uma resistência oposta, que, por exemplo, as populações
brancas na África do Sul e em outros limitados locais não ofereceram.
Consequentemente a propensão a inovar, fulcral para a propagação económica, praticamente não existe. Fundamentalmente
esta incapacidade deriva de não haver um sistema de cálculo
temporal e económico comum, sem o que não há comunicação
(à Max WEBER) .

5.5 — Formas efectivas de propagação e desestruturação económica
Como já houve ocasião de acentuar, os centros de economia
moderna emitem ondas de tipo económico e social, que são captadas ou rejeitadas pelas economias circundantes. Estas ondas, provenientes de, ou formadas em outro esquema cultural, actuam
sobre as sociedades tradicionais alterando muitos dos seus elementos componentes «com o que desagregam o sistema primitivo.
Não é preciso refazer a análise da acção da cultura
ocidental sobre as sociedades tradicionais africanas. Basta
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recordar que os centros de economia moderna são criadores de
empregos e de assalariados, recrutam gente, «emitem» moeda,
introduzem demonstrativamente novos consumos, criam centros
com novos estilos de vida e comportamentos, introduzem novos
bens67 e instrumentos de trabalho, abrem perspectivas culturais
novas, sugerem outros tipos de motivações, aculturam as gentes
em contacto, etc. São pois e como se escreveu linhas atrais, zonas
de intensificação da dialéctica cultural geral. Aceleram essa dialéctica e, vencendo mais ou menos rapidamente as resistências
opostas, provocam desestruturações e novas formas económicas,
capazes de, no limite do processo, tornarem possível ia comunicação e a difusão, pois não há comunicação técnica sem diálogo
cultural.
5.5.1 — Insularidade económica

Mas, enquanto aquela se não verificar, os pólos e as novas
actividades económicas de carácter ocidental europeu, permanecem isolados ou insulados num espaço económico de fundo tradicional e as suas zonas de influências propulsoras revelam-se realmente limitadas.
É preciso, todavia, acentuar que esta insularidade não deriva
apenas das condições do meio em que física e culturalmente se
situaram. Depende também da sua especial estrutura económica
expressamente desejada, como já se indicou.
A pouca importância económica das áreas circundantes (principalmente mercados), a sua inadequação técnica, o risco corrido
pelos investimentos, o desejo de lucro rápido, a dependência de
centros de decisão exteriores, a ausência doutrinal e efectiva de
preocupações quanto ao desenvolvimento económico local, a emigração dos lucros e reembolsos de capital, a dependência do exterior, conduziram a que boa parte dos empreendimentos económicos
modernos se orientassem para espaços económicos exteriores ao
espaço físico em que se situavam. Logo, os primeiros emprendimentos, por «condições reais e intencionais, não se estruturam para
a propagação no interior; voltaram-se essencialmente para o exterior. Os que se seguiram imitaram o modelo, pois ou eram similares (portanto, não complementares) ou a desestruturação do
espaço económico africano não lhes permitia a ligação profunda
com as já existentes, salvo dentro daquelas zonas privilegiadas
que constituem manchas de economia moderna já efectivas e suscitadas. Assim, a desestruturação continua e/ou verifica-se uma
intensificação e acumulação nas referidas zonas privilegiadas. A
6
7 Já tem sido apontado que o desejo da bicicleta constitui um factor
notável na modificação do esquema de motivações e do comportamento
em face do trabalho.
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comparação das taxas de desenvolvimento e fluxos de capital na
e para a África
do Sul com o da maioria das regiões africanas
é elucidativa68; o mesmo se poderia deduzir estudando a localização dos investimentos privados programados para Angola e Moçambique, que preferem geralmente as zonas já desenvolvidas.
5.5.2 — Dependência do exterior

A desestruturação daa actividades económicas modernas
entre si e com a economia tradicional é tanto mais forte quanto
mais aquelas dependem de outras áreas ou centros económicos exteriores e quanto mais importantes são em relação à economia interna e a controlam.
Muitas das grandes empresas e firmas dirigem-se para e dependem do exterior, principalmente da Europa: de lá recebem capitais,
equipamento, técnicos, e para lá enviam os seus produtos, lucros
e amortizações do capital investido. Dependem ainda do exterior
quanto às decisões económicas e técnicas; uma grande parte das
firmas mais importantes têm as suas sedes sociais localizadas na
Europa, como acontece, por exemplo, com grandes companhias
mineiras, industriais, comerciais e até com bancos emissores de
moeda local.
Em alguns casos, as actividades implantadas, dirigidas do
exterior, dominam quase completamente a vida económica do69território ou da região; por exemplo, a Firestone, na Libéria , a
Union Minière du Haut Katanga70 no Katanga, a Tanganika
Concessions na Rodésia do Norte, e, em tempos, a Companhia
de Moçambique na zona zambesiana. Em alguns territórios, as
grandes companhias comerciais controlam o comércio exterior, e,
algumas vezes, o comércio interior — através dos pequenos comerciantes seus dependentes 71. O controlo é ainda mais completo
es Entre 1945 e 1957 o fluxo de investimentos externos para a África
Negra esteve muito localizado. Para a África do Sul e Rodésia do Sul dirigiram-se 50 %, 25 % para o Congo (Léo) e o outro quarto para toda a
restante África ao Sul do Saara. A maior parte do fluxo de capitais privados continua a localizar-se nas ricas zonas mineiras e industriais da
África Central e Sul. jCf. GREEN & FAIR — Dev. in Af. Op. cit. Introdução.
«9 Cf. FAGE, J. D. — An Introãuction to the History of West Afnca.
Cambridge, at the University Press, 1926, p. 191.
70 Esta Companhia é dominada pela Société Générale de Belgique e
pela Tanganika Concessions, que por sua vez controla a Benguela Railway
(Caminhos de Ferro de Benguela) e a Rhodesia Railway. Aquelas empresas,
juntamente com a American Metal (de Nova Iorque), a De Beers e capitais
sul-africanos, controlam o pentágono que já referimos atrás (Kinberley,
Johannesburg, Saligbury, EHsabethville e Kolwezi).
71 Cf. FAVROD, Charles-Henri — L'Ajrique Seul. Ed. du Seuil, Paris,
1961, p. 149.

quando as grandes companhias estão ligadas a empresas de transportes e navegação.
5.5.3 — Factores de desarticulação económica

Estudando a dinâmica do crescimento económico africano
notamos, por sua vez, que a desestruturação do espaço permanece
e são as áreas de economia moderna que se expandem, à custa,
é certo, das áreas de economia atrasada. A desestruturação económica baseia-se ainda nas descoordenações ou incompatibilidades
dos próprios agentes e elementos da sociedade colonizadora: a indústria por vezes oposta ao comércio, a agricultura às missões
(v.g. no que respeita a mão-de-obra), as missões às grandes concentrações industriais (corruptoras), a agricultura à indústria,
etc. Pundamenta-se também na existência de áreas quase fechadas
impostas pelas fronteiras artificiais e pelos acidentes geográficos.
A inarticulação do espaço económico africano sente-se facilmente
quando se analisam as estatísticas do comércio interafricano e as
do comércio externo, sendo este de longe o mais importante.
Só o esforço da administração pública visando o desenvolvimento regional equilibrado, sobretudo pela criação de infraestruturas e o alargamento das manchas de economia moderna criadoras de mercados internos, pode vir a permitir72 minorar a
dependência do exterior e a desestruturação73interna .
O aumento do poder de compra interno , obrigatoriedade de
reaplicação de lucros, o adensamento da rede de infraestruturas
e a descoberta de recursos irão proporcionando condições para
a formação de um mercado interno susceptível de atrair novas
actividades voltadas para o interior. Este mercado interior tem
aparecido, nos diferentes territórios, a partir principalmente dos
consumos das classes mais podentes (a maior parte da população autóctone tem grande propensão ao consumo de bens alimentares) nas zonas da economia moderna, sobretudo depois da segunda Guerra Mundial. Neste processo, cheio de nuances e não
72 FAVROD (Op. cit., p. 2 4 2 ) nota c o m certa g r a ç a que e m África apenas
três forças foram pan-africanas e não particularistas: o Islamismo, o Cristianismo e a Unilever.
73 Este poder de compra interno é, por agora, ainda bastante reduzido. Supondo que o poder de compra do lisboeta médio é duplo do rendimento per capita metropolitano, e que o rendimento = poder de compra per
capita dos autóctones angolanos é igual ao dos seus vizinhos congueses,
teríamos que o poder de compra da área de Lisboa é superior ao dos
4.5 milhões e meio dos autóctones de Angola. De um modo gerai, o poder de
compra é baixo; o rendimento anual per capita é, em média global para toda
a África de cerca de 100 dólares (desde 206 no Ghana e no Senegal até
cerca de 50 na Etiópia e no Alto Volta). Cf. ONU. — Yearbook of National
Account Statistics. Nova York, 1962.
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uniforme, do crescimento económico africano74, os ajustamentos
fazem-se lentamente e quase sempre pelo perecimento das economias tradicionais invadidas por novas actividades ou pelo alargamento das áreas de economia moderna, ou, em alguns casos, por
expansão e eventual transformação das actividades locais tornadas
mais rendosas (nas zonas do café e do cacau, por exemplo, que
rapidamente se expandiram, com maior ou menor participação da
população autóctone nos benefícios advindos). No entanto, mesmo
hoje, cerca de 60% da mão-de-obra africana de ambos os sexos
está ligada directa ou indirectamente à agricultura ainda susceptível de ser classificada de subsistência ou, pelo menos, pouco evoluída.
Temos assim, dois tipos de difusão de novas actividades
económicas modernas: conforme encontram meio propício à comunicação, conforme dependem mais ou menos do exterior e conforme formam manchas mais ou menos expansivas. Um exemplo
característico é-nos dado pela comparação de dois territórios bem
próximos fisicamente. A Rodésia do Norte, com um grande centro mineiro (Cooperbelt) voltado essencialmente para o exterior
e com centros económicos e de economia espacialmente desigual;
e a Rodésia do Sul, com uma apreciável mancha industrial e com
desigualdades espaciais menos marcadas75.
Em qualquer dos casos, estes pólos ou manchas insulados
de economia moderna têm uma característica comum: são consumidores de população autóctone, sobretudo da mais válida do
ponto de vista económico.
5.6 — O desenvolvimento económico e o desenvolvimento urbano
Já vimos que, muitas vezes, as actividades económicas modernas, sobretudo EIS de tipo industrial, não essencialmente localizadas junto às fontes de matérias-primas, se implantavam nas
zonas urbanas. Mas acontece que, quando não se localizam junto
a centros urbanos e quando alargam a sua dimensão com a con74 Sobretudo porque os problemas económicos são problemas culturais
na sua origem, e a sua complexidade desafia a compreensão em massa, a não
ser numa síntese muito árdua.
75 Deve acentuar-se que a presença branca na Rodésia do Sul é muito
apreciável e radicada à terra. Formaram-se, sobretudo a partir da Segunda
Guerra Mundial, áreas de economia moderna num modelo que tende a articular-se progressivamente. No entanto, os efeitos positivos da industrialização não se propagaram às classes autóctones porque: 1) não foram
criadas condições de comunicação; 2) existiam reservas de lugares e empregos; 3) manutenção de sindicatos praticamente segregacionistas ;4) reserva
efectiva de crédito em larga escala a agricultores brancos; 5) recusa ao contacto comercial paritário; 6) limitação dos direitos políticos em reiação às
populações analfabetas. Cf. DEANE, P.— The Industrial Revolution in British
Central África in «Civilisation», n.* 3, 1962, Bruxelles, pp. 331-347.
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sequente absorção crescente de factores produtivos (mormente
mão-de-obra), estas actividades tendem a favorecer o aparecimento dos núcleos urbanos em tomo do seu espaço físico. O processo é conhecido e manifesta-se, de uma forma ou de outra
em todo o mundo; o Seixal e o Barreiro são exemplos.
Deste modo, as manchas industriais tendem de uma maneira
ou de outra a coincidir com as zonas urbanas ou com zonas demograficamente densas, enquanto as restantes zonas continuam demograficamente srarificadas, com a inevitável consequência do
reforço dos vazios humanos criadores1 de separações e desintegrações que, por sua vez, acentuam as disparidades da dinâmica económica das diferentes regiões. Todavia repare-se que, segundo as
estatísticas das Nações Unidas (Demographic76 Yearbook), apenas
15% da população africana está urbanizada , embora as áreas
de economia moderna contribuam
com mcás de 70 •% para a pro77
dução total da África

Negra .

Se é válida a lição a extrair da história da formação das
economias de outras regiões do mundo parece poder afirmar-se,
como já se fez no início deste ponto 5, que o desenvolvimento da
economia africana se processará por pontos ou manchas privilegiados, caracterizados por mate intensas densidades demográficas. Assim, parece ter acontecido em outras áreas do Globo.
5.7 — O processo de evolução económica e os dados culturais
Ao fim e ao cabo, a análise produzida nos números anteriores,
parece testemunhar que na formação dinâmica das sociedades
entram muito principalmente a formação dos homens e das suas
ideias, e que na política de desenvolvimento económico e social
das economias africanas — que aliás não podemos tratar aqui —
os dados culturais são determinantes fulcral, mais do que uma
feliz conjugação de créditos e recursos naturais7S. E tanto assim
é, que, frequentemente, se procurou desenvolver a economia
autóctone — sobretudo a agricultura — sem sucesso pois apenas
76 N a s regiões m a i s desenvolvidas e s t a percentagem é, evidentemente,
maior.
77 E a importância da produção deste «sector» é tanto maior quanto,
sendo destinada e m grande parte à exportação, u m a variação n a s quantidades ou n o s preços entranha fortes consequências sobre o equilíbrio d a s
balanças de pagamentos d o s diferentes territórios e sobre o equilíbrio d a s
contas públicas.
78 Como diz J. D E Z , «a m a n e i r a tecnocrática de considerar o s problema»
económicos tem limites: o homem permanece o factor fundamental da economia e as suas reacções tanto constituem motores como freios». Cf. Développement économique et traãition a Madagáscar, in Cahier I.S.E.A., V. 4 Supl.
129, pp. 79/98.
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se encarou esses desenvolvimentos sob o ângulo financeiro e
técnico, sem terem sido atendidos os aspectos culturais79.
Com efeito, como sabemos, o modelo cultural de uma sociedade determina a organização dos seus grupos, as instituições
e as motivações e estímulos agentes, de que dependem a organização da circulação de bens, a produtividade e a organização da
produção.
Ora, parece que o elemento motor da evolução da economia,
ou mais geralmente, da cultura das sociedades africanas foi o seu
contacto cada vez mais intenso com a cultura das sociedades
europeias. Por outro Jado, os sectores mais dinâmicos do actual
complexo cultural das multiformes sociedades africanas são os
sectores «europeus» QU «europeizados». Além disso, as culturas
tradicionais africanas parecem não comportar adequadamente
e sem profundas transformações o desenvolvimento económico
e social, principalmente o que envolve a industrialização.
Estas considerações finais deixam-nos alguns pontos de interrogação:
Para evoluirem e progredirem (economicamente, pelo menos)
terão de ocidentalizar-se por inteiro, isto é, os sistemas culturais
europeus serão modelares e modelantes?
Quais serão as profundas linhas gerais da evolução das sociedades africanas?
Poucas previsões se podem fazer. A resposta ser-nos-á dada
pela análise cuidada de cada acontecimento que ocorrerá em
África, e, sobretudo dependerá da actuação consciente de todos e
de cada um de nós.

79 Cf. ONU — Social Aspects of Economic Developement (E/CN.14/
/ESD/21). A. Abeba, 1962, p. 18.
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