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INTRODUÇÃO

No actual contexto de globalização, o continente africano encontra-se gravemente
marginalizado o que impõe a reflexão sobre os problemas de desenvolvimento  no sentido do
questionamento e da identificação de instrumentos de análise capazes de abordar a dinâmica
complexa das identidades e dos processos que presentemente interagem nos mercados1 africanos.

O processo de globalização tem vindo a tornar visíveis realidades, formas de ser e de agir, até
há pouco apenas vagamente reconhecidas em contextos restritos ou mesmo ignoradas pela
indiferença. A emergência de fenómenos de dimensão global, como por exemplo a ameaça ambiental
ou as grandes pandemias, veio atribuir uma importância renovada à diversidade, tanto biológica como
cultural, não só porque é na própria diversidade que se baseia a vida, mas porque perante ameaças
globais, a acção tem também que ser global e baseada na cooperação. Esta situação apela para a
necessidade de desenvolver uma forma mais aberta de gerir a diferença, tirando proveito dela em vez
de a encarar como um obstáculo.

Se considerarmos que um dos grandes entraves à acção global são as dificuldades de
comunicação entre sistemas diferentes, que agem e pensam de forma dispar  e ainda atribuem
significados diferentes as mesmas acções e a raciocínios idênticos , então temos que introduzir
variáveis,  no nosso trabalho, que ajudem  a tornar inteligíveis algumas destas disparidades e assim
diminuir o ruído e melhorar ou mesmo proporcionar a comunicação. Neste contexto, a
interculturalidade torna-se obrigatória e possibilita a abordagem conjunta de fenómenos de identidade
aparentemente tão dispares como o género e a raça pois em ambos os casos estamos perante grupos
que têm assumido historicamente um papel periférico e uma posição vulnerável em termos de
correlação de forças com outros grupos dominantes, e que partilham especificidades biológicas e
padrões específicos de comportamento e atribuição de significados.

No contexto concreto da África subsahariana estas duas identidades adquirem uma
visibilidade particular, por um lado dado o papel económico da mulher africana que levanta os
problemas da sua inserção em termos de paridade  com os homens quer no agregado quer no mercado,
por outro devido à crescente pressão de integração de quadros africanos no mercado formal, tanto
como empresários, como empregados de multinacionais, o que tem levantado problemas de
irreconciliação entre práticas tradicionais e importadas.
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O GÉNERO: PERSPECTIVA ESTRUTURAL E ANTI-SISTÉMICA

O género é um objecto de estudo híbrido que se situa no espaço de intersecção entre o
científico e o político. É um tema transversal (como desenvolvimento, racismo, ambiente,
biotecnologia...). Pode ser intendido como uma dinâmica histórica do sistema capitalista mundial e da
economia mundo que fornece uma outra perspectiva do estudo global da problemática do
desenvolvimento

Se considerarmos o político, o histórico e o cultural estruturais à compreensão da realidade,
então o imperialismo económico da análise económica ortodoxa baseada na dicotomia custos-
benefícios não basta para compreender a realidade. Isto obriga a uma reconfiguração do conhecimento
que não corresponde à mapa disciplinar a que os economistas estão acostumados.

A abordagem do género na problemática do desenvolvimento surge como uma das mais
significativas no contexto geográfico da A.S.S. e a identidade que incorpora tem sofrido mudanças
históricas e sociais conforme o período considerado.

O meu interesse sobre a abordagem do género surgiu durante a minha tese de mestrado ao
constatar, no terreno de estudo (Angola) que, o mercado real é constituído maioritariamente por
mulheres. Os resultados deste trabalho sobre o empresariado feminino em Luanda e Benguela
mostram que existe uma diferença de sensibilidade e de atitudes das mulheres em relação aos homens
no que diz respeito à iniciativa de montar um negócio, à sua organização e à capacidade de trabalho e
de inovação. Ao mesmo tempo, verificamos também a existência de discriminações do género que
poderiam ser responsáveis pelo fraco desenvolvimento da classe empresarial angolana,
maioritariamente constituída por mulheres. Se, por um lado, as discriminações  parecem derivar de
algo de estrutural que se encontra codificado nas normas sociais e culturais, por outro lado, a questão
cultural não parece ser suficiente para explicar as diferenças de atitudes, os comportamentos e as
motivações de homens e mulheres perante problemáticas idênticas que necessitam de ser geridas quer
dentro do agregado familiar quer no mercado.

A análise da realidade para tentar explicar os processos em curso tem que ser feita sem o
receio de por em causa os valores políticos, culturais, económicos e de utilizar novas categorias de
análise pluridisciplinares e abrangentes como o género. Em África as diferenças do género parecem
mais visíveis do que no mundo ocidental provavelmente por causa do diferente nível de
desenvolvimento. Questão essa que remete para uma dimensão global do conceito.

A abordagem do género na investigação académica em ciências sociais sobre África é pouco
utilizada e muitas vezes limita-se a trabalhos empíricos maioritariamente antropológicos nos quais se
sublinha o importante papel da mulher africana na economia e a necessidade de leis e códigos que
regulamentem o seu trabalho invisível. No âmbito da ciência económica o interesse para esta
problemática é muito recente.

De acordo com C.Coquery Vidrovitch (1987 e 1996) “os assuntos do género estão
interligados com o desenvolvimento seja a nível local que a nível global e são assuntos centrais para o
desenvolvimento sustentado”.

O género tem que ser intendido como uma questão estrutural que está na base dos
comportamentos de homens e mulheres porque considerar o género como uma questão simplesmente
cultural pode não ajudar à percepção desta problemática. E como toda a geografia tem uma história, se
considerarmos o continente africano, pode-se afirmar que a questão cultural tem sido usada, muitas
vezes, pêlos intelectuais africanos nacionalistas como uma desculpa  para esconder  as discriminações
do género e legitimar a sua perpetuação. Enquanto os movimentos nacionalistas mobilizaram homens
e mulheres na luta pela independência, o poder foi essencialmente transferido das mãos dos poucos
homens que integraram o aparelho administrativo colonial para as dos até  há pouco guerrilheiros ou
resistentes. A descolonização acabou por favorecer a substituição de “certos tipos de homens”2 por
outro “tipo de homens”.  O poder foi transferido para um pequeno número de homens cuja
preocupação foi a reinvenção da  masculinidade africana. A primeira geração de “leaders” africanos
gastou muita energias em rescrever a história africana, a literatura e a filosofia com uma perspectiva
masculina. A reinvenção da personalidade africana  resulta em numerosas obras3 e todas elas
condenam o colonialismo pela destruição da autoridade patriarcal africana.
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Da mesma maneira que as revoluções burguesas em Europa beneficiaram sobretudo a própria
classe social que as encabeçou, as lutas nacionalistas africanas vieram a demonstrar que só os
“leaders” dos movimentos nacionalistas e de libertação beneficiam do uso da perspectiva burguesa
como base organizacional da sociedade pós-colonial. Os estados africanos têm sido forçados pelos
pae´s ao corte dos custos sociais penalizando os pobres e a sua capacidade de reprodução. O aumento
de agregados chefiados por mulheres é um indicador de uma forma alternativa de organização do
agregado familiar. Nascem novas relações do género que não podem ser adequadamente teorizadas e
compreendidas no contexto da perspectiva burguesa da sociedade embora este modelo constitua a
aspiração de muitas pessoas e de diferentes classes na A.S.S., devido ao sucesso das elites políticas na
utilização deste modelo.

A EXIGÊNCIA DE UM NOVO MODELO

Durante o período colonial, as mulheres africanas constituíram objectos de estudo da
literatura antropológica o que tinha como objectivo facilitar o controlo colonial sobre os povos
colonizados. Apesar da presença do racismo e do sexismo na antropologia colonial essa foi uma das
disciplinas que teve algum potencial de análise sobre as relações de poder entre homens e mulheres
quer dentro da família quer a níveis comunitários.

A antropologia post-moderna tem sido particularmente crítica do papel dos antropólogos
coloniais no estabelecimento de uma hegemonia ocidental sobre sociedades não ocidentais. Ao mesmo
tempo tem sido perdido o potencial de usar a antropologia na revisão crítica do seu impacto na
construção dos sujeitos coloniais e o seu potencial na percepção  do sujeito colonial como um conjunto
de indivíduos de género diferente.

Ao situarmo-nos dentro da ciência económica, podemos afirmar que o mercado global não é
neutral em relação aos assuntos do género: as relações entre homens e mulheres num dado contexto
influenciam a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. O modelo de desenvolvimento
até agora aplicado exclui a priori a análise dos comportamentos dos actores e das actividades de “não
mercado”.

A macroeconomia heterodoxa põe o enfoque sobre as instituições, as hierarquias sociais de
classe e o contexto histórico-geográfico específico dos problemas macro-económicos. Os últimos vinte
anos têm visto o aparecimento e o desenvolvimento do paradigma “feminist economics”4 que redefine
a esfera económica questionando-se sobre o conceito de aprovisionamento da vida humana que
enfatiza as coisas  de que os seres humanos necessitam para sobreviver e a sua produção através do
mercado de trabalho e outras actividades como o trabalho não pago no agregado e o trabalho
voluntário nas comunidades e nas organizações sociais. A análise feminista enfatiza o género em
acréscimo à classe e à raça apresentando uma visão alternativa do processo económico utilizando estas
abordagens para transformar a vida económica e social e reduzir as desigualdades do género, raça e
classe e promover as capacidades das pessoas com o objectivo de  obterem  uma vida satisfatória.

No modelo da economia ortodoxa, os agregados macro-económicos não conseguem captar os
processos de tomada de decisão que estão subjacentes ao fluxo das despesas e receitas. O género cai
assim entre as abordagens excluídas. Ao adoptar uma perspectiva do género estamos a integrar uma
parte substancial dos padrões do comportamento humano no âmbito das mudanças nas dinâmicas das
instituições sociais e nas identidades colectivas de actores económicos e sociais que intervêm no
mercado, provocadas ou acentuadas pelo actual contexto de globalização capitalista e do seu modo de
produção. Este processo, se, por um lado parece aumentar a discriminação do género, por outro faz
sobressair o dinamismo, a criatividade e o papel económico crucial das mulheres na A.S.S., o que
constitui uma das promessas mais reais do futuro do continente africano tornando fundamental o
estudo dos comportamentos e das motivações  que estão subjacentes.

Em muitos países da ASS ao estudarmos o mercado real (de bens, serviços e trabalho) é
muito difícil ignorarmos as implicações do género. Elas são simplesmente escondidas pelas
agregações utilizadas.
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Ao considerarmos, por exemplo, o agregado, as suas actividades são um conjunto de acções
de indivíduos que têm aspirações, objectivos e constrangimentos diferentes. O maior erro aqui é a
ideia que existe uma única função de bem estar que representa a máxima utilidade para todos os
membros do agregado. As desigualdades que existem não são captadas por causa da agregação das
varias funções de utilidade.

Muitas actividades que têm valor de uso mas não têm valor de troca são feitas por mulheres,
como por exemplo, todas as actividades de reprodução dentro do agregado que  beneficiam  todos os
membros. As horas de trabalho e o know-how tecnológico são estruturados para produzir estes bens e
serviços dentro do agregado e o tempo gasto a produzi-los não pode ser gasto na produção de bens e
serviços  para o mercado. Se na sociedade o poder económico é altamente relacionado ao rendimento
que pode ser obtido, então mais mulheres do que homens gastam tempo na produção de bens e
serviços que não produzem rendimentos e que não são incluídas no fluxo geral de bens e serviços da
economia.

Alem disso, na Contabilidade Nacional das receitas e despesas não são incluídas também
uma série de actividades económicas que produzem rendimentos, como as actividades no mercado
paralelo e no sector informal.

O mercado não é neutral em relação aos assuntos do género. O mercado é uma instituição
social feita por homens e mulheres que consomem e produzem em diversas maneiras de acordo com a
situação geográfica, a raça, a classe, o sexo e o próprio contexto cultural.

O sector informal em muitos países da África Sub-Saariana, está em crescimento e
condiciona a vida das pessoas e a economia embora não seja incluído nas teorias económicas
ocidentais. Numerosos estudos empíricos têm demonstrado que neste sector existem implicações do
género que afectam a participação, os constrangimentos e as aspirações de homens e mulheres. Os
agregados macro-económicos , mais uma vez, não reflectem esta realidade.

A grande escassez de informação e estatísticas sobre os problemas do género  na África Sub-
Saariana e as suas ligações com o desenvolvimento torna importante a investigação nesta área porque
as mulheres, a meu ver, constituem, na actual conjuntura africana uma estrutura de intervenção a
aproveitar e um grupo de pressão que poderia sabotar o neopratrimonialismo do Estado.

CONCLUSÃO

A preocupação com o desenvolvimento desigual à escala planetária exige o estudo das
variáveis estruturais dos comportamentos (como o género e a raça) e a recolha de dados qualitativos e
quantitativos que ajudem a esclarecer a dimensão desta problemática e as suas ligações com o
desenvolvimento com o objectivo de  proporcionar uma melhor comunicação entre os seus agentes
seja qual for a sua raça ou o seu género.

No âmbito da ciência económica, por exemplo,  há necessidade de redesenhar o modelo de
desenvolvimento tendo em conta as variáveis necessárias à eliminação das diferenças de riqueza entre
homens e mulheres, entre raças diferentes  e, em última análise, entre países ricos e países pobres.

NOTAS:
1 A utilização do plural refere-se aos mercados formal e informal.
2 Fanon (1975) pag. 236 citado em Meena Ruth (1992).
3 Senghor ( poemas da Negritude) ; Kenyatta (tratado antropológico), Gaidzanwa (imagem da mulher
na literatura), Nyerere (sobre o socialismo africano).
4 Alguns exemplos selectivos da análise económica feminista encontram-se em: Young, Wolkowitz
and McCullogh (1981); Bergman (1986); Ferber e Nelson (1993); Folbre (1994, 1986); Hartmann
(1979); Boserup (1970); Benéria e Sen (1982); Benéria (1979); Kuiper e Sap (1995). Ver também
“Feminist Economics”, o periódico da Associação Internacional das Ciências Económicas Feministas,
cuja publicação começou na Primavera de 1995.
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