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INTRODUÇÃO

Como defende Elikia M'Bokolo, o século XIX foi, em África, caracterizado
por um amplo processo de "avanço das fronteiras" - no multi-dimensional sentido
para o qual a analogia com os estudos acerca da "fronteira americana" remete
(1992, p.191).

Um dos focos principais desse "avanço" terá sido - seguindo ainda
M'Bokolo (1992, pp.210-228) - a costa arabo-suaíli, designadamente a partir de
Zanzibar. Assim, é a estruturação "compreensiva" deste movimento (identificação
dos principais fluxos em presença; clarificação dos  complexos causais "internos"
e "externos" dominantes; etc.) que fornece o nó problemático subjacente à nossa
interrogação sobre a dinâmica afro-islâmica na África Oriental do século XIX.

O eixo norteador da análise, o seu campo de referência, centra-se, por seu
turno, na tão debatida questão do desenvolvimento económico. Como sugerimos
no título, trata-se de confrontar, a partir de uma situação histórica concreta, os
domínios da "história" e do "desenvolvimento".

A secção I vai, neste sentido, explorar os alicerces
metodológicos/epistemológicos que suportam a démarche integrativa histórico-
desenvolvimentista de análise das sociedades (africanas) que aqui se defende.
Estaremos, então, em condições de estabelecer mais precisamente os contornos da
interrogação histórica a empreender na secção seguinte.

A  secção II iniciar-se-à com uma breve exposição das condições históricas
antecedentes que projectam, no espaço em análise, o período do século XIX. De
seguida, será apresentado um quadro narrativo geral dos resultados que, a partir da
pequena exploração bibliográfica empreendida, podem estabelecer-se para a
problemática histórica em discussão. Designadamente, estes serão aferidos em
termos das dinâmicas "económicas" e "sócio-culturais".

A exposição será concluida com uma abertura para a problemática
culturalista/identitária, que, actualmente, beneficia de uma tão ampla difusão.
Neste sentido, vai a secção III, após o aggiornamento face à problemática
histórica apresentada nos desenvolvimentos metodológicos da Secção I, procurar
articular a discussão precedente com uma (brevíssima) apresentação das
coordenadas principais em que, na nossa perspectiva, se poderá enquadrar o debate
culturalista. O texto terminará com a defesa de uma "efectiva trans-culturalidade".



I. QUESTÕES METODOLÓGICAS PRELIMINARES

I.A. A ESSENCIALIDADE DA HISTÓRIA, VISTA DA ECONOMIA

A problematização do papel desempenhado pelo conhecimento histórico no
âmbito das ciências sociais remete-nos, desde logo, para um amplo debate
metodológico e epistemológico, que pode ser captado a partir de um olhar sobre a
clássica problemática da "dualidade das ciências".

Wallerstein (1991, p.174), referindo-se ao caso particular das recentes
evoluções da história económica, distingue dois tipos de abordagem, a
"nomotética" e a "idiográfica", que ilustram o tipo de discussão em presença: a
estratégia nomotética privilegia o "empenhamento na modelização rigorosa e no
teste de hipóteses (usando preferencialmente a econometria)"; a estratégia
idiográfica, por seu turno, "salienta a riqueza de detalhe e a complexidade de
explicação que uma abordagem narrativa tem para oferecer", apontando os limites
da abordagem anterior na "análise da textura" do tempo histórico.

No quadro das posições nomotéticas, a ciência económica constitui - pelo
menos ao nível do que é comummente qualificado como mainstream economics -
uma entrada exemplar (1). Nesta perspectiva, o processo histórico começa por ser
reduzido aos elementos que possam ser adaptáveis a estruturas cognitivas
(necessariamente) invariantes  no espaço-tempo (e por isso "científicas"),
acabando, como sequela lógica, o conhecimento histórico por sair claramente
desvalorizado (2). Acontece que, como afirma significativamente Solow (1985,
p.328) (3), "a tentativa de construção da economia enquanto uma ciência dura de
base axiomática está condenada ao falhanço", pois "infelizmente, (...) a economia
é uma ciência social".

A actualidade desta discussão é plena, dado que as chamadas "novas
ciências" (teorias do caos, redes neo-coneccionistas, estruturas dissipativas, etc.),
alterando o carácter fundamental do tipo de conhecimento das "ciências duras",
parecem oferecer novas possibilidades de convergência relativamente às ciências
sociais (por meio do fornecimento de instrumentos de modelização matemática
"mais adequados" à natureza do objecto humano/social). Contudo, como nota
Isabelle Stengers (1992), importa reter que subsiste uma diferença fundamental
entre as "ciências de laboratório" (física e química) - "em que os objectos são
criados em laboratório, não tendo outro passado pertinente que não seja o da sua
preparação" (p.101) - e as ciências que lidam com "sistemas" vivos (biologia e
ciências humanas/sociais) - estas lidam com objectos que possuem uma história
independente da capacidade de controle do investigador.



É neste contexto que surge como determinante o lugar do conhecimento
histórico. Mais do que um mero "campo de experimentação", uma espécie de
"parente pobre" do laboratório, a história constitui um campo amplo, e
privilegiado, de articulação argumentativa nas ciências sociais.

No caso concreto da ciência económica, Michel Beaud  sintetiza a
amplitude do programa implícito na tomada em consideração desta essencialidade
da história : "a história deverá ajudar o economista a reflectir sobre a natureza do
objecto sobre o qual trabalha (e a transformação desse objecto), sobre o seu lugar
na realidade social global (e a evolução desse lugar) e finalmente sobre a relação
entre saberes económicos e realidade económica (e a transformação dessas
relações)" (1991, p.163). Ou, tomando por referência a tipologia de relações entre
a investigação histórica e a investigação económica proposta por Robert Boyer (4),
trata-se de avançar no sentido da "interacção simbólica" entre economia e história
- que "não estariam mais justapostas mas interagiriam a fim de formar um novo
programa de investigação cujo objectivo seria compreender as circunstâncias e
condições da mudança e não somente da invariância" (1989, p.1401).

A recente atribuição do Prémio Nobel da Economia aos norte-americanos
R.W.Fogel e D.C.North, talvez possa vir a contribuir para um enriquecimento e
aprofundamento da discussão em torno desse locus privilegiado de encontro entre
a ciência económica e o conhecimento histórico, a “história económica” (5).

I.B. AINDA A QUESTAO DO DESENVOLVIMENTO

A questão do desenvolvimento económico - ou do desenvolvimento tout
court - tem sido, depois da II Guerra Mundial, um dos temas mais discutidos nas
literaturas científicas e tecno-políticas que emanam do campo dos saberes sociais
(6).

Das múltiplas linhas de força que ressaltam da situação actual do debate em
torno da problemática do desenvolvimento, pensamos ser importante reter duas
ideias principais:

- Em primeiro lugar, estamos em condições de operar uma adequada
desconstrução do percurso ideológico da noção de desenvolvimento;
designadamente, trata-se de uma concepção especificamente ocidental (de raiz
heleno-judaíca), inextricavelmente associada às representações do progresso das



filosofias iluministas do século XVIII, um dos pilares fundamentais do advento da
modernidade ocidental (cf. Latouche, 1988). Por outro lado, falar de
desenvolvimento económico, enquanto processo substantivo, "remete
inelutavelmente para a história dos países «desenvolvidos», na ocorrência para um
fenómeno histórico coextensivo daquilo que a linguagem comum retém como «a
revolução industrial»"(Bare, 1988, p.262).

- Em segundo lugar, não obstante a invocação generalizada do termo
"desenvolvimento" nas variadas emanações discursivas do social, é inegável que o
campo dos estudos sobre o desenvolvimento atravessa uma aguda crise, depois de
ter conhecido, pelo menos até à década de 70, uma expansão cumulativa; como
nota C.Coméliau (1993, p.688), pode observar-se "uma profunda desordem nos
meios de investigação, que não sabem mais em que sentido orientar os seus
esforços, e que são atingidos por uma dúvida existencial sobre a própria
pertinência do domínio no qual têm produzido o seu pensamento". Como todas as
formas de conhecimento se estruturam a partir de um determinado contexto social
(aspecto que, por maioria de razão, se afigura fundamental ao nivel das chamadas
ciências sociais), a “crise das ideias” reflecte naturalmente a “crise das práticas”,
que é outra maneira de dizer o sentido de crise nos conjuntos sociais.

Partindo desta situação de "crise do desenvolvimento" (7), a necessária
reformulação da problemática poderá obedecer a duas estratégias orientadoras
fundamentais: de “gestão da crise” ou de “saida da crise”, para utilizar a
terminologia recentemente proposta por Samir Amin (1994).   

Primeiramente, há que situar a crise do desenvolvimento no contexto da
crise mais vasta que actualmente atravessamos; para S.Amin (1994, p.12), esta tem
origem na erosão dos três pilares fundamentais em que o sistema internacional
assentou no período 1945-1990: "o compromisso nacional social-democrata no
ocidente desenvolvido"; "o projecto sovietista de rattrapage na desconexão a
Leste"; "o projecto nacional burguês de desenvolvimento no Terceiro-Mundo
(projecto de Bandung)". Trata-se de uma crise estrutural longa, que define "novas
formas de polarização capitalista mundial e novos desafios com que os combates
de libertação se confrontam".

Neste contexto, a orientação "gestionária", surge associada às ideologias e
estratégias dos poderes dominantes, mobilizando um conjunto de "discursos
parcelares justapostos, legitimados dispersamente por argumentos de estatuto
diverso, nomeadamente de aparência moral" (Amin, 1994, p.13); profundamente
imbuída do "síndrome de TINA (There is no alternative)" (vd. p.15), a
argumentação e praxeologia gestionárias recobrem um vasto campo, que vai desde
a "estabilização e ajustamento estrutural" patrocinada pelas instituições financeiras



multi-laterias da ordem internacional liberal, ao aproveitamento (perverso) das
"forças centrífugas etnicistas e comunitaristas" que dominam actualmente as
respostas no (ex-)Terceiro-Mundo.

É neste quadro que se afirma como essencial uma démarche visando a
"contribuição positiva para a cristalização de alternativas de saída da crise" (Amin,
1994, p.14). Julgamos ser aqui que a incorporação plena  da desconstrução da
génese e trajectória do conceito/problemática do desenvolvimento económico -
retomando a primeira das observações avançadas no inicio deste ponto - pode
desempenhar um papel fundamental. O esforço de superação, assim requerido,
reveste-se de uma amplitude que obviamente extravasa os limites deste texto.
Pensamos, no entanto, ser possível estabelecer alguns dos contornos desta vasta re-
orientação da problemática:

- Em primeiro lugar, é importante limitar um entendimento, ainda que
genérico, do sentido em que se emprega o termo "desenvolvimento"; julgamos que
a concepção de base subjacente ao pensamento desenvolvimentista tradicional (o
"estruturalismo"), a ideia de mudança estrutural/qualitativa nos processos e
sistemas sociais, pode fornecer um quadro de partida bastamente satisfatório, se
liberta das visões da história redutoras (vd.I.C) que tendem a aferir o
desenvolvimento segundo o padrão do avanço da modernidade ocidental.

- Como resultado, deixará de fazer sentido o enfoque exclusivo dos estudos
do desenvolvimento no "Sul", até porque a dicotomia desenvolvidos/sub-
desenvolvidos perde a sua base de sustentação. A "Norte" como a "Sul" são
actualmente presentes os desafios e exigências de uma melhor compreensão da
mudança; pode mesmo afirmar-se que, numa amplitude crescentemente
assinalável, as áreas e problemas que mais atenção reclamam registam uma
acentuada convergência - como ilustração, para além das questões identitárias (que
merecerão uma especial atenção na secção III), podem ser destacados o campo
ambiental/ecológico (equilibração da relação entre as sociedades humanas e o
meio que as envolve) e o campo da estruturação política (o debate em torno da
democracia, movimentos sociais e participação).

- Finalmente, o facto de ser procurada a superação dos clássicos a prioris
finalistas associados à problemática do desenvolvimento económico e social, não
deve legitimar atitudes negligentes em face das consequências dos processos de
desenvolvimento; a reflexão sobre a mudança só se justifica tendo como
fundamento a possibilidade da transformação social informada e as modalidades e
sentido que esta deve chamar a si.



I.C. POR UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-DESENVOLVIMENTISTA.

O desenvolvimento económico e social foi sempre entendido enquanto
processo que se inscreve no longo-prazo. Como tal, as suas representações têm
envolvido, necessariamente, uma articulação com a história. Para Philippe Hugon
(1991, pp.348-354), podemos distinguir três formas de conceptualiza-
ção/periodização do (sub)desenvolvimento, correspondendo a três entendimentos
distintos da história:

- o sub-desenvolvimento é um atraso em relação ao desenvolvimento: a
história repete-se (visão "etapista" - clássicos ingleses, Escola Histórica Alemã,
Marx, Rostow e tipologias contemporâneas);

- o sub-desenvolvimento é um produto do desenvolvimento: a história
impõe-se (teorias do imperialismo e da dependência - A.G.Frank, E.Mandel,
S.Amin, etc.);

-  o sub-desenvolvimento é um desvio, uma diferença, face ao
desenvolvimento : a história compara-se (estudos comparativos - C.Clark,
S.Kuznets, H.B.Chennery, P.Bairoch, etc.).

Acontece que estas representações supõem, de uma ou de outra forma,
concepções lineares e/ou deterministas do tempo histórico. Obscurecendo o
carácter fundamental da mudança, são largamente incompatíveis, quer com as
exigência uma adequada perspectivação do "desenvolvimento" (no sentido da
discussão do ponto precedente), quer com a própria natureza dos processos
históricos; como salienta Hugon (1991, p.358), "... os processos históricos não são
lineares. As sociedades são sistemas abertos, elementos em inter-relação onde
intervém incertezas e indeterminações (tempo não probabilista), policausalidades e
actores inovantes. A realidade social multidimensional é caracterizada por inter-
retroacções que se combinam."

Ainda no seguimento de Hugon (1991), ou de Georgescu-Roegen (1971),
importa reabilitar o sentido de uma abordagem dialéctica permanência/devir aos
processos histórico-sociais, em que o movimento seja entendido enquanto
processo "de destruição criativa (Schumpeter), de desestruturação/reestruturação,
de dialéctica da ordem e da desordem" (Hugon, p.358).



O propósito da perspectiva histórico-desnvolvimentista que avançamos não
é, então, outro que a tentativa de compreensão, para uma dada configuração do
espaço-tempo, dos mecanismos e estruturas que esta complexa interacção
dialéctica suporta. Não perdendo, de vista ,paralelamente, o sentido final que a
consideração da problemática do desenvolvimento sempre acarreta: "as histórias
são caracterizadas por experimentações e trajectórias, das quais algumas
conduzem ao desenvolvimento económico" (Hugon, 1991, p.362; sublinhado
nosso).

As considerações expostas assumem particular relevância se tomarmos
como referência o contexto de crise generalizada que assola as sociedades
africanas. Uma adequada articulação história/desenvolvimento deverá, aqui,
fornecer elementos argumentativos em torno de duas "questões maiores": 1) Em
que medida, e sob que forma, é possível falar de formas de desenvolvimento pré-
coloniais? 2) Como explicar o bloqueamento aparente destas sociedades face ao
desenvolvimento, logo que a influência ocidental surge como determinante?
(Coquery-Vidrovitch, 1988, p.113).

No quadro da História de África, para além da reflexão histórica
propriamente dita (a partir das fontes disponíveis, que remetem essencialmente
para os domínios da arqueologia, da linguística e da tradição oral), é fundamental a
constituição de uma "história imediata" e mesmo de uma "história de antecipação"
(M'Bah, 1994, p.24 e p.26) - a partir de um aggiornamento das problemáticas
históricas, viabilizar a compreensão do presente e esclarecer as escolhas futuras.
"Para as sociedades africanas em plena mutação, confrontadas com enormes
desafios, a informação e a reflexão históricas constituem uma alavanca poderosa
com vista a um «rearmamento moral» pelo desenvolvimento" (M'Bah, 1994, p.26).



II. O SÉCULO XIX NA ÁFRICA ORIENTAL - PERSPECTIVA
AFRO-ISLAMICA.

O exercício preliminar essencial para a inteligibilidade da análise histórica é
formulação e estruturação do objecto de estudo em termos de lógica espaço-tempo.
Entretanto não está de modo algum excluída - muito ao contrário - a inserção e
articulação do objecto delimitado em dinâmicas espaciais e temporais mais
alargadas.

Assim, o espaço geográfico sobre o qual incide a análise é a costa oriental
africana, de Mogadíscio a Sofala (a chamada costa do Bénadir ou costa suaíli) e o
seu hinterland, como mostra, abaixo, o Mapa 1. Por seu turno, o período em
discussão corresponde, grosso modo, ao séc.XIX; em termos mais precisos, vai
desde a dinamização comercial que a região começa a sentir, de forma decisiva, a
partir dos últimos decénios do séc.XVIII , até ao inicio da "partilha" sistemática do
continente africano que os europeus vão empreender a partir da década de 80 do
séc.XIX (o sultanato de Zanzibar é transformado em protectorado britânico, após
um conjunto de peripécias diplomáticas, em 1890).

A perspectiva afro-islâmica a partir da qual se procura enunciar a
problemática, apesar de indissociável da dinâmica político-económica do Sultanato
de Zanzibar e da concomitante dominação omanita sobre a costa (aspecto, de
resto, que nos vai merecer particual atenção), encontra a sua base nas estruturas e
formações da ocupação suaíli.

Esta região de África, como veremos, detém contactos com o islão desde
que esta religião emergiu, no séc.VII. É nosso interesse centrar a unidade de
análise ao nível das formações societárias que resultam desta interacção de
séculos, a partir do vector dinâmico que constitui a penetração arabo-suaíli do
séc.XIX.

Neste movimento, o domínio do "económico" constitui um eixo de análise
estruturante, uma vez que a penetração é , antes de mais, operada pela via das
redes de comércio. É na tentativa de esclarecimento deste processo de dinamização
comercial e produtiva, que será evidenciado o papel determinante das forças
exógenas à interacção afro-islâmica, mais concretamente as que estão associadas à
expansão das economias ocidentais, animadas pelo advento daquilo a que Marx
chamou “modo-de-produção capitalista”.



Procuramos, ainda, dar conta de alguns dos movimentos de âmbito sócio-
cultural que acompanham as profundas transformações impulsionadas pelo
"económico". O fundamental aqui é a busca de um entendimento sumário da
articulação estabelecida entre o islão, as sociedades islâmicas da costa e as
sociedades do interior ao longo deste período.

Mapa 1 - África Oriental (espaço de análise)

(Reproduzido de Sheriff, 1987, p.25)



II.A. ANTECEDENTES

A integração da costa africana nos fluxos de comércio marítimo do Indico
remonta aos alvores da Era Cristã - pode estabelecer-se a existência de
estabelecimentos costeiros de apoio a esta actividade pelo menos desde o séc.II,
por meio das referências inclusas no Périplo do Mar da Eritreia. Numa primeira
fase, os produtos procurados pelos mercadores árabes e persas teriam sido as ervas
aromáticas e o marfim (inicialmente com destino prioritário para as civilizações
mediterrânicas da Antiguidade, Grécia e Roma, depois substituídas pelos mercados
indiano e chinês), o ouro (com origem na região do Zimbabwé, e transportado
através de redes comerciais organizadas pelos povos do interior até à zona costeira
- devendo a costa de Sofala a sua importância à expressão deste importante
comércio) e os escravos (a relevância dos fluxos de mão-de-obra com destino à
Península Arábica e à Pérsia, ainda no I Milénio, pode ser atestada pela "revolta
zanj", que, na segunda metade do sec.IX, permitiu que os escravos oriundos da
África Oriental controlassem vastas zonas do sul do actual Iraque durante mais de
10 anos).

As condições de navegação do Indico, associadas ao ritmo das Monções,
vão jogar, desde logo, um papel determinante na configuração e funcionamento
dos estabelecimentos costeiros. Os contactos com os outros pólos do sistema
comercial do Indico tinham um carácter necessariamente intermitente, o que ao
longo dos séculos foi dando origem a uma entidade/condição cultural sincrética
específica, designada por suaíli, que articula elementos autóctones (bantu) com
elementos de origem externa, predominantemente árabe. A própria "arqueologia"
do termo suaíli revela esta profunda interacção, bem como a especificidade e
limites geográficos onde esta ocorre: "trata-se de uma deformação fonética pelos
falantes das línguas bantu da palavra sahil, que significa, em árabe clássico: costa,
litoral, margem..., e que dá sawâhil no plural" (Kagabo, 1989, p.359).

A importância da influência persa é determinante para o estabelecimento
das estruturas suaíli nos primeiros séculos do II milénio, já sob o signo do islão. O
termo "Shirazi", ao qual as oligarquias dominantes das colectividades marítimas
vão associar, neste período, a sua identidade, tem a sua origem na designação dos
emigrantes provenientes da cidade persa de Shiraz. Porém, apesar da conservação
desta designação, os elementos de origem arábica vão lentamente suplantando a
influência persa - este movimento, que é igualmente de deslocação para o sul por
meio da fundação de novas colónias, é enquadrado pelo elemento aglutinador que
constitui a identidade islâmica comum.

A organização das várias comunidades em termos políticos não é
centralizada. A expansão vai-se dando por meio do estabelecimento de complexas



redes  multi-polares de influência e dominação, cujas unidades políticas de base se
aproximam da ideia de cidade-estado - o que, para alguns autores, autoriza uma
forte analogia com a situação da península itálica ou das cidades hanseáticas (vd.
Alexandre, 1981, p.105).

A grande ruptura do sistema shirazi dá-se com a chegada dos portugueses,
na sequência do estabelecimento da rota marítima para a India, a partir do
séc.XVI. Alicerçando-se na superioridade da sua tecnologia militar
(designadamente naval), os portugueses vão procurar controlar a costa oriental
africana, política e economicamente. Se a suserania política vai ser conseguida
durante os séculos XVI e XVII, tirando proveito das fragilidades e divisões
intestinas das redes de poder pré-existentes e estabelecendo um apertado controlo
militar (onde avultam a construção do inexpugnável Forte Jesus de Mombaça e o
apelo às frotas de Goa nos momentos de crise) (8), já o aproveitamento económico
se vai revelar bem mais problemático. O estilo  burocrático-mercantilista que a
administração portuguesa vai procurar impor, vai-se deparar, no terreno, com
vários obstáculos de funcionamento, de que poderão ser destacadas a
incompreensão da dinâmica local do comércio (o apertado controlo exercido pelos
portugueses nas principais cidades costeiras tinha como efeito mais directo o
simples desvio das rotas comerciais noutra direcção) ou a lendária apetência das
burocracias nacionais para a corrupção. Não obstante o acentuado falhanço dos
portugueses no seu intento de fazer reverter para si os proveitos do próspero
comércio do Bénadir, o certo é que a sua intervenção vai ter efeitos desastrosos
para o sistema shirazi, que entra num processo de declíneo do qual não mais vai
recompor-se: quando, a partir do séc.XVII, a decadência do "Império das Indias"
se acentua, obrigando os portugueses a cingir-se à zona a sul do Cabo Delgado, o
controle da região vai passar para os omanitas, dando origem a uma nova vaga de
arabização/islamização, com o estabelecimento de novas oligarquias dominantes,
opondo os árabes de Oman às populações shirazi/suaíli.



II.B. O SECULO XIX

II.B.1. A ASCENÇÃO BUSAIDI

O núcleo fundamental do poder ao longo do nosso período de análise vai,
assim, estar associado aos omanitas e ao processo de constituição do estado de
Zanzibar, pelo que, antes de nos ocuparmos de um tratamento das dinâmicas
económicas e sócio-culturais específicas que ressaltam da evolução da situação
leste-africana no séc.XIX, vamos procurar fornecer um breve enquadramento
sobre a trajectória desta dominação omanita, seguindo fundamentalmente a
excelente exposição de Abdul Sheriff (1987, pp.18-30).

Em estreita articulação com os intresses do nascente imperialismo britânico
no Indico, os omanitas haviam conseguido expulsar os portugueses do seu próprio
território, a partir de um movimento político-religioso que, partindo do interior, se
vai alargando até à costa, ocupando Mascate (a última posição portuguesa na costa
de Oman) em 1650. A sua organização era estruturada em torno da dinastia
Ya'rubi: uma "teocracia continental que era pouco mais que uma confederação
tribal" (Sheriff, 1987, p.18) e cujo líder era um Imã eleito. O enfraquecimento
generalizado dos portugueses havia, entretanto suscitado uma tomada de posição
da resistência shirazi na costa africana, que apela ao emergente poder omanita em
busca de apoio para a sua luta. Com as sucessivas derrotas dos portugueses (cerco
e tomada do Forte Jesus, 1696-1698; estabelecimento de um acordo limitando a
esfera de actuação portuguesa à região a sul do Cabo Delgado em 1752), vai-se
estendendo a dominação omanitas, por intermédio dos seus representantes, os
Mazrui.

Entretanto, o estado de Oman era atravessado por convulsões internas, dado
que a conservadora dinastia Ya'rubi evidenciava uma crescente conflitualidade de
interesses com a emergente classe mercantil. A crise vai consumar-se com o
derrube dos Ya'rubi e a tomada do poder pelos Busaidi (1749), cujo fundador,
Ahmed b.Said, é descrito como sendo "primeiro e principalmente um mercador e
armador" (Sheriff, 1987, p.20). Com os Busaidi e a transformação assumida de
Oman "numa potência comercial expansionista" (Sheriff, 1987, p.20), o interesse
pelo rendoso comércio dos "domínios africanos" ganhou, naturalmente, novo
impulso.

Por intermédio da exploração das rivalidades franco-britânicas no Indico -
que, sobretudo com a situação engendrada pelas guerras napoleónicas, se
transforma no reforço do processo de submissão aos interesses britânicos que vai,



daí em diante, aumentando a sua intensidade -  os Busaidi conseguem aumentar
consideravelmente o seu poder, nomeadamente em termos navais , não apenas em
termos de tonelagem da sua frota, mas igualmente no que respeita a facilidades de
circulação no Indico. Apesar disso, o controle da costa oriental revela-se difícil,
uma vez que os Mazrui, leais à antiga dinastia omanita e aglutinando os interesses
suaíli, opõem uma resistência tenaz a partir de Mombaça (a sua subjugação militar
definitiva só vai dar-se em 1837, embora o enfraquecimento político-económico
dos Mazrui comece a ser evidente a partir do inicio do século). Assim se explica a
escolha de Zanzibar como base da expansão Busaidi, sendo a crescente
importância da vertente africana deste império atestada pela transferência da
capital do sultanato de Oman para Zanzibar, realizada, em 1840, pelo Sultão
Seyyid Said (1804-1856). É então que é consolidado o que Trimingham
cautelosamente qualifica como "um controlo mais que nominal" (1980, p.23) sobre
toda a área que se estende desde o norte da costa de Lamu até ao Cabo Delgado.

A crise de sucessão que a morte de Seyyid Said provoca irá determinar a
partição entre as partes árabe e africana do sultanato: em Oman, vai recuperar-se a
figura do Imã, ao longo da década de 60; Zanzibar, em progressivo
enfraquecimento económico e político, transforma-se, na última década do
séc.XIX, em protectorado britânico, ao mesmo tempo a que se assiste à
constituição da colónia alemã do Tanganyka (na sequência da Conferência de
Berlim).

II.B.2. DINÁMICAS ECONÓMICAS

Como já afirmámos, o domínio do "económico" é estruturante para a
compreensão do nosso objecto de estudo. Esta circunstância deriva da natureza
fundamentalmente mercantil da dominação omanita - A.Sheriff (1987) qualifica o
sultanato como um "estado comprador" - e das relações que se engendram com o
espaço africano, por um lado,  e com o espaço do Indico, por outro - de notar que
este último vai progressivamente tomando o significado de extensão mais ou
menos directa dos poderes ocidentais. Começaremos, então, por centrar a nossa
atenção sobre as articulações da dinâmica afro-islâmica com o exterior
(movimentos "exógenos"), para de seguida observarmos a articulação do espaço
africano, com a expansão arabo-suaíli para o interior (movimentos "endógenos").



II.B.2.1. Movimentos "exógenos"

A ocupação costeira beneficiou, desde os primórdios, de uma natureza
estritamente mercantil ("compradora"). Esta situação traduz-se numa dependência
endémica em face dos mercados exportação, que regra geral coincidem com as
fontes de fornecimento de toda a panóplia de bens que estas comunidades
necessitam, não só para o seu abastecimento, como também para servirem de meio
de troca na obtenção dos produtos para exportação. Não assumindo, assim, um
carácter fundamentalmente diverso em relação às práticas anteriores, a articulação
externa vai, no entanto, assumir configurações muito específicas a partir de finais
do séc.XVIII.

Dada a importância central da concentração das exportações num conjunto
reduzido de produtos, a observação das trajectórias evolutivas das principais
exportações da costa suaíli no período em discussão - marfim, escravos e cravo-da-
índia - vai procurar apreender alguns dos momentos principais da articulação com
o exterior.

O marfim foi, desde o inicio da ocupação costeira, um dos produtos mais
procurados na África Oriental, em larga medida pela sua superior qualidade
relativamente ao marfim asiático. O sub-continente indiano foi-se afirmando, ao
longo dos séculos, como o principal mercado de destino do marfim africano, sendo
a manutenção da elevada procura a um ritmo constante explicada pela sua
utilização para fins rituais (adornos de casamento). Esta situação explica, de resto,
a associação deste comércio aos mercadores de origem indiana, que forneciam em
troca peças de vestuário (algodão) - recorde-se que a India era um grande produtor
"artesanal" de têxteis.

Com a chegada dos portugueses, o grosso deste comércio passou a ser
canalizado através da costa moçambicana (designadamente pela Ilha de
Moçambique), sendo articulado com as posições portuguesas em território indiano.
Contudo, em finais do séc.XVIII - princípio do séc.XIX, com o enfraquecimento
geral da posição portuguesa, e numa tentativa desesperada de manter os seus
rendimentos, as autoridades da Ilha de Moçambique começaram a aumentar
drasticamente os direitos aduaneiros. O efeito imediato destas medidas foi o de
induzir, por um lado, os Yao (principais fornecedores de marfim para os portos
moçambicanos) a procurarem novos pontos de venda, e, por outro, os mercadores
indianos a demandarem novas fontes de abastecimento.

Como vimos, é esta a época da ascenção Busaidi, não surpreendendo,
portanto, que seja o emergente império comercial de Zanzibar a centrar sobre si o



grosso do comércio do marfim africano - até porque, entretanto, a penetração
caravaneira no interior abre novas fontes de abastecimento. Se, num primeiro
momento a posição indiana neste comércio se mostra determinante, já a partir dos
anos 20 do séc.XIX, o vector dinâmico da procura externa se desloca para os
países ocidentais, com vista a satisfazer as necessidades das afluentes classes
capitalistas que aí se formam. Neste contexto, o mercado indiano começa a ter,
progressivamente, funções de mero intermediário com o Ocidente, até porque a
sua "indústria" têxtil entra num processo de decadência irreversível face aos seus
concorrentes ocidentais, que exploram todas as vantagens da sua Revolução
Industrial. De notar que a expansão contínua da procura de marfim (reflectindo-se
nos preços de venda), de par com o decréscimo no custo dos bens importados, vai
ser uma das principais fontes de acumulação de riqueza do sultanato. Obviamente
que o facto do marfim ser um recurso não renovável, torna este "boom" altamente
predatório em termos ecológicos, acarretando um alongamento progressivo das
caravanas na direcção do interior e o inevitável aumento nos custos de "produção"
do marfim no médio/longo prazo.

Também os escravos se encontravam, de longa data, entre as principais
exportações da costa suaíli (recorde-se a já referida "revolta zanj" no séc.IX). O
tráfico em direcção ao Indico (sobretudo para a península arábica e Golfo Pérsico),
vai, ao longo dos sécs. XVII e XVIII, manter-se significativo. Contudo, a própria
natureza da estrutura económica de estados como o omanita não autorizava uma
grande expansão na procura - as utilizações prioritárias eram para mercenários,
tripulações de navios, trabalhadores domésticos e trabalhadores agrícolas em
explorações de quase-subsistência. Ao longo do séc.XIX, a importância deste eixo
comercial vai progressivamente diminuir : como nota Sheriff (1987, p.41), com "a
migração de uma secção considerável de classe mercantil omanita para Zanzibar,
as condições eram dificilmente auspiciosas para o comércio de escravos com o
norte florescer".

A grande expansão da procura exterior de escravos provenientes da África
Oriental, observável a partir de 1770, vai, pois, ter de encontrar outras fontes
impulsoras. É a tentativa de transformação das Ilhas Mascarenhas, Ile de France
(Maurícia) e Bourbon (Reunião), em economias de plantação, sobretudo
vocacionadas para a produção de cana-de-açúcar (à imagem do que sucedia nas
Caraíbas), que fornece o principal estímulo à demanda de mão-de-obra escrava
levada a cabo pelos franceses. Esta relação com as ilhas francesas do Indico vai
explicar a expansão de Quíloa, o principal entreposto de abastecimento, que
possibilita alguma resistência dos seus governadores suaíli em face da crescente
dominação omanita. No entanto, Quíloa encontrava-se dependente das redes
comerciais estabelecidas com os principais centros do norte (onde Zanzibar vai
ganhando proeminência), para o abastecimento dos produtos de que necessitava



para a captação de escravos oriundos do seu hinterland, acabando por cair na
dominação omanita - sendo as tentativas francesas para reverter a situação, onde
avulta a acção de Morice, votadas ao fracasso (vd. Sheriff, 1987, pp.43-46).

Também a partir de Moçambique, o comércio de escravos ganha novo
impulso, não só para satisfazer a procura francesa e de Madgáscar, como,
principalmente a partir do inicio do séc.XIX, com destino ao Brasil (movimento
que se dá igualmente em Angola). De registar, ainda, a presença de navios
espanhóis procurando escravos para Cuba e até de alguns negreiros provenientes
dos Estados Unidos (vd. Curtin et al., 1978, pp.393-395).

As guerras napoleónicas, com o colapso da posição francesa no Indico, de
par com o crescendo de intensidade da "cruzada" abolicionista empreendida pelos
ingleses (9), vão ditar uma progressiva contracção das exportações de escravos. O
que não significa que não tenham sido procurados usos alternativos para empregar
estes abundantes recursos em mão-de-obra...

Para responder às dificuldades crescentes por que o sector de escravos
atravessava, a oligarquia Busaidi, vai lançar-se, a partir de 1810, na instauração,
em Zanzibar e Pemba, daquilo que Sheriff (1987, p.48) qualifica como "um
sistema de produção esclavagista", primeiro alicerçado na cana-de-açúcar, e
depois, perante os magros resultados obtidos, no cravo-da-índia (noutros pontos
da costa vai recorrer-se a mão-de-obra escrava na produção cerealífera). A
introdução maciça de plantações (shambaas) de cravo-da-índia, que o próprio
Seyyid Said lidera com entusiasmo, vai levar em poucos anos à ruptura do
monopólio holandês (baseado nas suas plantações nas Indias Orientais - mais
precisamente no Arquipélago das Molucas - donde a planta é originária), passando
Zanzibar a liderar o mercado mundial. O domínio do mercado mundial
correspondeu, porém, a um grande aumento da oferta, o que acarretou, à medida
que mais plantações entravam na produção, um decréscimo dos preços de venda
do cravo-da-índia. Esta situação, aliada aos pesados endividamentos em que a
recente aristocracia fundiária (ex-classe de mercadores) tinha incorrido junto dos
financeiros indianos (10), bem como aos elevados custos de funcionamento das
plantações (a taxa de mortalidade entre os escravos era enorme), acarretou uma
pauperização progressiva da oligarquia de Zanzibar. O furacão que arrasou
Zanzibar em 1871, embora provocando ainda uma tímida "segunda corrida" às
plantações de cravo-da-índia (tornadas, entretanto rentáveis), veio a determinar,
aliado à intensificação das pressões britânicas para terminar a produção com base
em trabalho escravo (designadamente nas plantações detidas por indianos,
entretanto considerados súbditos britânicos) o fim da espiral expansiva da
monocultura.



Do lado dos países ocidentais desencadeia-se, entretanto, uma rivalidade
pelo acesso aos mercados de Zanzibar, sobretudo entre os americanos e ingleses
(mas também franceses), dando origem a uma sucessão de acordos comerciais.
Seguindo as informações fornecidas por José Kagabo (1988, p.239), os principais
produtos oferecidos pelos países ocidentais seriam:

- dos Estados-Unidos, os tecidos de algodão (que, por deformação
linguística, eram designados na região por merikani), os materiais de construção
naval, os fúsis e a pólvora, os artigos das cerâmicas e vidraceiras, os biscoitos e
outros alimentos;

- da França, os fúsis e vestuário e, sobretudo, os artigos de luxo (licores,
açúcar, perfumes, flores, etc.);

- da Grã-Bretanha, vinham os mesmos produtos (sobretudo as cotonnades
de Manchester) e os produtos provenientes da India (arroz, açúcar, cobre, etc.).

II.B.2.2. Movimentos "endógenos"

A necessidade de corresponder à procura externa, essencialmente de
escravos e marfim, vai ocasionar, num primeiro momento, o aperfeiçoamento das
redes comerciais controladas pelos povos comerciantes do interior (por exemplo,
os Nyamwezi ou os Yao). A partir do inicio do séc.XIX, porém, os interesses
mercantis da costa (onde avultam os membros da oligarquia Busaidi) tomam, pela
primeira vez na história da região, a iniciativa da organização sistemática de
caravanas na direcção do interior. Estabelece-se, assim, um complexo sistema de
redes de comércio em estreita articulação com os povos mercantis do interior, que
vêm o seu poder reforçado. O mapa que apresentamos de seguida procura dar uma
ideia da estruturação espacial dessas redes.



Mapa 2: O império comercial de Zanzibar

(Reproduzido de M'Bokolo, 1992, p.219)

Como pode observar-se no mapa, as redes comerciais estruravam-se em
torno de três eixos principais (vd. M'Bokolo, 1992, pp.218-222):

- O eixo meridional, estendia-se a partir de Quíloa e Lindi e articulava-se
sobretudo com os Yao. Coexistia aqui um comércio de curta distância com um
comércio de longa distância; do primeiro, os produtos obtidos, destinando-se
sobretudo a Zanzibar, eram principalmente a goma copal, as conchas, os barcos de
pequena dimensão e cereais como o milho-painço e o sésamo; mas o comércio
realmente lucrativo era o de longa distância, a atestar pela enorme alongamento
das redes de comércio (que chegavam aos estados do Mwata Kazembe), dado o
peso tradicional desta região no fornecimento de escravos - o  declíneo na procura



vai ser rapidamente compensado com a viragem na direcção de uma economia de
plantação - e de marfim.

- O eixo central, frente a Zanzibar, era naturalmente o mais importante. A
génese do grande dinamismo deste eixo de comércio encontra-se no encontro da
expansão de Zanzibar com a ascenção, ao longo do séc.XVIII, dos Nyamwezi no
interior. Fazendo a ligação com os reinos inter-lacustres (Bunyoro, Buganda,
Rwanda, Burundi, Ankole, etc.), com uma organização política e económica
extremamente estável e sofisticada, a quantidade e diversidade de produtos
trocados no seio do sistema de redes comerciais era enorme, apesar de serem mais
uma vez os escravos e, sobretudo o marfim, que eram levados até à costa (embora
houvesse um fluxo de milho-painço originário dos reinos inter-lacustres com
destino a Zanzibar). Dos múltiplos entrepostos estabelecidos no decurso da
penetração arabo-suaíli, destaque-se fundação de Tabora.

- Quanto ao eixo setentrional, as cidades costeiras donde emanam as redes
comerciais do norte (Mombaça, Lamu, Melinde), tinham relações directas com a
India e a Arábia (sobretudo pela via da manutenção de contactos com mercadores
indianos associados ao comércio de marfim), pelo que este é o eixo menos
articulado com Zanzibar (recordem-se, de resto, as já referidas dificuldades de
imposição da suserania omanita sobre Mombaça). Por outro lado, a grande
insegurança que as acções hóstis de povos como os Maasai transmitiam a estas
rotas inibia fortemente a sua expansão (apesar do seu alcance ser considerável,
atingindo a região do Kilimanjaro). Os principais produtos que as caravanas
traziam eram o marfim, as peles, as madeiras aromáticas, a goma copal e os
cereais. De registar que, ao longo do séc.XIX, se desenvolveu uma agricultura de
plantação cerealífera nas zonas interiores adjacentes de Mombaça e Lamu,
fundamentalmente orientada para a subsistência.

Um aspecto adicional dos movimentos "endógenos" que importa ressaltar
prende-se com a natureza da estratificação social que resulta da chegada dos
Busaidi, resultado da "divisão de trabalho" entre grupos de diferentes
proveniências: aos indianos, cabia um lugar de destaque, não só pelo controlo do
comércio externo (que era uma sequência do domínio tradicionalmente exercido
sobre o comércio de marfim), mas pelo seu já destacado papel no campo
financeiro; aos árabes (sobretudo os que vinham no seguimento da ascenção dos
Busaidi) cabia a dominação política, o grosso da propriedade fundiária, a direcção
e condução das caravanas; quanto aos suaíli, a sua posição abarcava um leque
muito alargado de situações concretas, sendo a sua oportunidade de participação
mais activa na dinâmica económica de Zanzibar remetida para a condução de
caravanas no interior; na base estavam, é claro, os enormes contingentes de
escravos e população zanj "livre" habitando nas cidades costeiras.



De notar que as estruturas sociais que, entretanto se iam formando,
enquanto articulação da expansão arabo-suaíli para o interior apresentavam, é
claro, uma muito maior flexibilidade estrutural relativamente à situação
prevalecente na costa - que, embora com substanciais elementos de novidade que o
próprio ritmo acelerado da mudança político-económica induz, assentava numa
base milenar.

II.B.3. DINÂMICAS SÓCIO-CULTURAIS - O ISLÃO

A intensa movimentação sócio-económica na África Oriental ao longo do
séc.XIX é, naturalmente, concomitante de uma recomposição do factor islâmico
actuante, depois de séculos, na região.

Não obstante o processo de formação da identidade suaíli estar
profundamente associado ao islão (11), não pode dizer-se que as práticas islâmicas
num sentido mais estrito se espalhem-se pelas populações da costa. Para além do
pouco dinamismo demonstrado, até finais do séc.XVIII, nos contactos com as
populações adjacentes aos entrepostos costeiros, dentro dos próprios limites de
jurisdição das cidades-estado havia uma separação rigorosa entre as populações
árabes ou com  origens árabes (em tempos mais recuados, persa) e os zanj. Como
afirma Nicolas (1981a, p.46), "os shirazi ou os árabes nunca deram provas de um
proselitismo religioso comparável  ao dos Bérberes ou dos árabes mediterrânicos
no Sudão", ou ao presente nos processos de islamização na África Ocidental.

O período da dominação portuguesa marca um interregno na dinâmica
islâmica da costa (o que, diga-se,  não assume, pelo menos a norte do Cabo
Delgado, nenhum significado em termos de influência cristã), que vê na ascenção
de Zanzibar um novo impulso. Apesar da manutenção de uma atitude de
"conservacionismo identitário" por parte da nova élite omanita, mais preocupada
em defender a "pureza" da sua via face aos suaíli do que na expansão islâmica (em
atitude consonante, portanto, com a dinâmica de longo-prazo da costa suaíli), a
articulação fundamentalmente económica da dominação centrada em Zanzibar vai
determinar um amplo movimento islamizador (12), designadamente na direcção do
interior. Como a influência islâmica está inextricavelmente associada à expansão
das redes comerciais, as únicas sociedades que lhe escapam são as que não
estabelecem contactos com a dinâmica comercial alimentada pela costa
(designadamente as formações estatistas que recusam e resistem à sua integração).



Para além da "conversão" de certos povos, como os Yao ou Nyamwezi,
domina, em termos gerais, a adopção selectiva de práticas/elementos identitários
arabo-islâmicos pelos vários povos com que os mercadores arabo-suaíli
estabelecem contacto. Este processo de interacção é bem visível se observarmos os
empórios mercantis que se formam no interior, de que são exemplo os "estados"
do Mirambo ou de Tippu-Tip, de natureza multi-étnica e aglutinados em torno da
figura e poder pessoal do seu fundador (não sobrevivendo, regra geral, à morte
deste) (13).

Neste contexto, o islão é um elemento central de agregação de todo o
empreendimento arabo-suaíli deste período, fornecendo-lhe uma coerência interna
e um eixo de referência para a profunda desarticulação identitária que a expansão
das relações comerciais e, sobretudo, a escravatura provocaram nas populações
africanas - "o islão assegurava, então, um ponto de apoio entre os não-coordenados
povos adjacentes à costa que tinham uma qualquer forma de relação com os
mercadores" (Trimingham, 1980, p.25).

Este movimento do islão vai , porém, confrontar-se com o inicio da
colonização europeia, e com a penetração do cristianismo. Curiosamente, ou talvez
nem tanto, a sua resistência não vai esgotar-se com a derrocada da oposição
politico-militar ao avanço do colonialismo (de que é exemplo a acção de Tippu-
Tip), como seria de supor pelas bases da sua introdução. Ao contrário, o final do
séc.XIX marca o inicio da de uma nova fase de expansão islâmica, conduzida
essencialmente através das confrarias súfis, que vai originar a estruturação de um
"islão popular", com um papel decisivo na resistência ao domínio colonial (14).



III. OBSERVAÇÕES FINAIS: A ABERTURA PARA O DEBATE
TRANS-CULTURALISTA.

Retomando a discussão metodológica acerca do desenvolvimento e da
história apresentada na secção I, estamos, agora, em condições de estabelecer um
conjunto de elementos argumentativos que decorrem da leitura da problemática
afro-islâmica na África Oriental durante o nosso período de análise.

Deve começar por recordar-se que o séc.XIX corresponde a um período de
consolidação do processo de advento da modernidade ocidental iniciado,
principalmente ao longo do séc.XVIII, na Europa. Dado que é este amplo
movimento que usualmente se invoca (de forma explícita ou implícita) como
referência-padrão dos processos de desenvolvimento económico e social, será
pertinente a sua observação a partir do caso que foi neste texto abordado.

O contacto de Zanzibar com o Ocidente, sobretudo em termos económicos
e políticos, foram muito estreitos: num sentido mais geral, pode até dizer-se que
foi um elo do gigantesco processo de mise-en-valeur do continente africano
desencadeado pelos ocidentais. Deste contacto se confirmam duas ideias
importantes para a situação presente das "periferias":

- As disfunções, tantas vezes enfatizados, da excessiva especialização num
conjunto reduzido de produtos de exportação. A análise do "ciclo do cravo-da-
índia" evidencia, designadamente, as debilidades endémicas dos sistemas de
monocultura de exportação, na ausência de uma capacidade de regulação sobre as
condições prevalecentes nos mercados internacionais (à semelhança do que
aconteceu noutras regiões, como por exemplo o Brasil). Esta questão é tanto mais
importante nos dias de hoje, em que, por via do vasto processo de globalização em
curso, a articulação exterior dos conjuntos sociais é um imperativo.

- A recusa liminar da predominância da "organização compradora" para as
sociedades "periféricas", desde logo pelas tensões predatórias que aquela comporta
(vd., por exemplo a profunda agressão ecológica associada à "corrida ao marfim").
No já mencionado artigo, S.Amin (1994, p.14) alerta para a necessidade de
constituição de "frentes anti-compradoras" no seio das élites do (ex-) Terceiro-
Mundo - para este autor, são as "alianças compradoras" que tendem a dominar nas
"periferias" no actual estádio de "globalização capitalista".

A expansão islâmica em direcção ao interior dá-nos um quadro da re-
composição identitária que pode ocorrer em contextos de mutação acelerada no



"económico", como o que hoje vivemos. A flexibilidade evidenciada é um signo,
por um lado, de que a entidade não é algo de imune à transformação e, por outro,
da possibilidade da articulação entre identidades.

Do nosso ponto de vista, a questão determinante é a de saber se o projecto
da modernidade implica uma adopção estrita dos principais traços do modelo
ocidental, conduzindo à universalização dos seus valores, como sugere Fukuyama
(1992), ou se, ao contrário a tendência dominante é a da apropriação selectiva da
modernidade ocidental em função de parâmetros identitários, como sugere
Huntington (1993) - que propõe um modelo com base nas "civilizações", definidas
como "o mais alto agrupamento cultural e o nível mais alargado de identidade
cultural que as pessoas têm, à parte da que distingue os humanos das outras
espécies (Huntington, 1993, p.24) (15).

Huntington e Fukuyama, da forma singularmente "impressionista" a que as
emanações discursivas e psico-culturais da sociedade americana nos vêm
habituando, apresentam os termos balizadores da escolha que actualmente se nos
coloca. Trata-se, julgamos, de empreender um esforço decidido na direcção da
possibilidade de uma comunicação trans-cultural efectiva. Uma comunicação que
permita afastar, quer o "admirável mundo novo" que se esconde por entre o
finalismo histórico de Fukuyama, quer o perigoso espírito de "cruzadas"
civilizacionais/identitárias a que leituras como a de Huntington podem conduzir.

Como afirma Hannah Arendt, será necessário "um gigantesco processo de
entendimento mútuo e progressivo auto-esclarecimento", o que tem como pré-
requisito "uma renúncia, não à tradição própria e ao passado nacional de cada um,
mas à autoridade incontornável e à validade universal a que a tradição e o passado
sempre aspiram" (1968, pp.102-103).



NOTAS

(1) Como afirma Georgescu-Roegen (1971, p.40), "nenhuma ciência ilustra melhor
que a economia o impacto do entusiasmo pela epistemologia mecanicista sobre a
sua evolução".

(2) No já mencionado texto de Wallerstein (1991, p.174), é-nos muito justamente
referido que "os economistas ainda agem como se a história económica fosse, na
melhor das hipóteses, uma insensatez excêntrica e, na pior, um sério desvio de
recursos de investigação escassos".

(3) A significatividade da posição de Robert M.Solow advém do facto de, ao longo
de grande parte da sua longa carreira, este autor ter sido um dos grandes paladinos
da ortodoxia dominante na ciência económica.

(4) Boyer (1989, pp.1398-1401). Na figura sinóptica da p.1399, são fornecidos
seguintes seis modelos relacionais com os respectivos exemplos ilustrativos:

- Adjacência (teoria ricardiana vs. história événementielle).
- Sobreposição (história económica no inicio dos Annales).
- Dependência (New Economic History).
- Trans-Especificidade (o conceito de racionalidade enquanto domínio

transversal às ciências sociais - economia, sociologia, ciências políticas, história).
- Trans-Causalidade (teorias neo-marxistas).
- Interacção Simbólica (modelos evolucionistas).

(5) Muito embora seja de referir o significativo enviesamento a que a própria
citação Nobel nos conduz, ao afirmar que se trata aqui de laurear “Leading Figures
in the Field of ‘New Economic History’”. Ora, será de questionar amplamente as
bases metodológicas em que a chamada “Cliometria” assenta... A propósito da
discussão acerca do trabalho dos laureados,  veja-se o breve texto de McCloskey
(1994). Partindo de uma postura que poderiamos designar de "apologética"
relativamente ao trabalho dos autores, vemos aí a confirmação de algumas
preocupações enunciadas acerca da necessidade de uma maior convergência entre
a ciência económica e o conhecimento histórico: "À medida que a evidência
histórica melhora (e que o presente se transforma no passado), a história
económica ocupará uma parte crescente da argumentação (...). Uma economia que
reconhece o passado é simplesmente uma que usa toda a evidência científica (...),
muitos dos central issues com que a ciência económica se depara são
intrinsecamente históricos" (pp.162-163).



(6) Para uma síntese da evolução desta discussão veja-se, para as literaturas de
expressão anglo-saxónica, o excelente trabalho de H.W.Arndt (1987). Para o
domínio da expressão francófona, podem salientar-se os diversos trabalhos que
Serge Latouche tem vindo a publicar, de que é exemplo o texto que aqui
utilizamos, Latouche (1988), anterior (apesar da data de publicação ser
posterior...) ao seu trabalho fundamental neste campo: Faut-il refuser le
développement?, Paris, PUF, 1986.

(7) O, já clássico, texto de Albert O.Hirschman (1981) - sugestivamente intitulado
The rise and decline of development economics - fornece um excelente quadro de
apreciação/justificação para a erosão que, a partir de finais da década de 70, a
tradicional abordagem "estruturalista" do desenvolvimento vem sofrendo. Para
uma síntese de algumas das mais relevantes posições do amplo debate
metodológico que se instalou nos anos 80, em larga medida suscitado pelo trabalho
de Hirschman, ver Pakdaman (1988); para além da de Hirschman, são aqui revistas
as posições de Dudley Seers, Paul Streeten, Amartya Sen e Arthur Lewis.

(8) Para uma visão sintética da problemática da superioridade tecno-militar
europeia aquando da expansão, que tão bem assenta na estruturação do Império
Português do Indico (com que se articulam os interesses portuguesa ao longo da
Costa do Bénadir), ver o clássico trabalho de Carlo M.Cipolla, Canhões e Velas na
Primeira Fase da Expansão Europeia (1400-1700) (tradução portuguesa: Gradiva,
Lisboa, 1989).

(9) Para uma síntese dos aspectos fundamentais do empreendimento abolicionista
britânico, não esquecendo as suas raízes/determinantes e as ambiguidades de que
se revestiu, as vicissitudes da sua implementação e a transição para o comércio
lícito, ver M'Bokolo (1992, pp.98-119).

(10) A oligarquia financeira indiana de Zanzibar, onde pontificou a figura de
Jairam Sewji, era de implantação recente (embora a presença indiana no sector
comercial  estivesse já solidamente estabelecida). Foi Seyyid Said quem procurou
atraí-los, no inicio do séc.XIX, com vista a obter os meios financeiros que
proporcionassem os "avanços" necessários ao funcionamento das caravanas na
direcção do interior, bem como  os meios de investimento para o arranque da
economia de plantação. Este núcleo indiano constitui, portanto, um centro
nevrálgico do funcionamento de toda a economia de Zanzibar, passando, com a
falência dos proprietários fundiários, a deter a posse de um número crescente de
plantações (por cumprimento das respectivas hipotecas).

(11) Se a identidade suaíli se define por meio de um sincretismo articulador de
elementos "africanos" (predominantemente bantu) e elementos    provenientes dos



povos do Indico "visitadores" da costa (predominantemente arábicos), a
componente  islâmica deverá assumir um papel estruturante, dada a própria
natureza do islão - "o islão não é somente um quadro religioso, ético ou jurídico:
ele é primeiro que tudo uma «visão do mundo» global, coerente, revelada pelo
Criador e dizendo respeito a todos os aspectos do cosmos e da vida humana: o
universo inteiro é Revelação divina."

(12) Ressalve-se que, ao falarmos de islamização, o fazemos em sentido lato - i.e.,
enquanto difusão de elementos identitários de natureza islâmica.

(13) Seguindo as palavras de C.Coquery-Vidrovitch (1992, p.94), "o esquema é
praticamente sempre o mesmo: um personagem saindo mais ou menos do comum,
pela sua cultura - por vezes saída de uma mestiçagem frequentemente árabe - e a
sua fortuna - fundada sobre o comércio de longa distância-, escapando de livre-
vontade ou à força das restrições de um enraizamento social precedente, portanto
vindo do exterior com uma pequeno séquito de dependentes ligados à sua pessoa, à
sua riqueza e à sua carreira, impõe-se junto de outros, na terra dos quais, para além
dos quais e à custa dos quais, finalmente se instala".

(14) Para uma análise da dinâmica das confrarias súfis na África Oriental, ver
Constantin (1987b) e Coulon (1987).

(15) O mundo islâmico constitui um dos principais alicerces da tese de
Huntington. Apesar de alguns sectores "fundamentalistas" defenderem a ruptura
com a modernidade, é perfeitamente possível antever um quadro em que,
afastando a atitude de recusa radical, se privilegie uma articulação da modernidade
mediatizada pelo islão. Um exemplo desta postura pode encontrar-se no recente
artigo de Hassan Al Tourabi ("Chefe espiritual do governo militar islâmico do
Sudão") publicado no Libération (5 de Agosto de 1994), em que depois de ser
lembrada a dimensão identitária "totalizante" do islão - vd. nota (9) -, este é
defendido como "um factor de desenvolvimento, como a ética protestante o foi no
arranque das economias europeias".
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