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Ant6nio Carreira 

0 relativo fracasso das polfticas de desenvolvimento aplicadas em Africa 
desde as anos 60, com a ajuda de pesados aparelhos burocraticos e pianos 
ambiciosos, levou a crftica das «teorias da modernizac;:ao», quer baseadas nos 
postulados neoclassicos e neokeynesianos, quer assentes nos axiomas mar
xista e neomarxista que serviram de referencia as diversas modalidades da 
chamada «transic;:ao para o socialismo». 

Todavia a imensa maioria da literatura crftica das «teorias da moderniza
c;:ao» concentra a sua atenc;:ao nos paradigmas de inspirac;:ao neoclassica e 
neokeynesiana, evocando argumentos cuja pertinencia nao deixa de encontrar 
justificac;:ao. Mas, para ser inteiramente convincente, essa crftica deveria, pre
viamente, esclarecer com nitidez: 

1. o Se o falhanc;:o das experiencias de desenvolvimento africano se 
deve a ideia de moderniza9ao em si au as suas diversas inter
preta96es te6rico-praticas; 

2. o Se as resultados daf decorrentes esgotam a validade heurfstica 
da modernizac;:ao enquanto processo; 

3. o Em caso de resposta afirmativa ao segundo postulado, quais as 
propostas que as censores, nao ja das «teorias» mas da propria 
moderniza9ao, tern a sugerir, a menos que pensem, em nome 
dos Africanos, no eventual retorno a urn qualquer «passado feliz». 
Relembra-se, a esse prop6sito, a antiga reflexao de Maciver no 
prefacio da primeira edic;:ao americana (1944) da obra de Karl 
Polanyi The Great Transformation: 

Nao ha nenhum meio de voltar atras e nao se resolve
ria nada em tenta-lo. 0 que e preciso, na nossa epoca, e 
reafirmar, pelas suas pr6prias condic;:oes de existencia e 
necessidades, as valores essenciais da vida humana. A tra
dic;:ao escapa-nos e trair-nos-a se nos fiarmos nela. Nao 
devemos abandonar o principia da liberdade individual, mas 
e necessaria recria-lo. Nao podemos restaurar uma socie
dade passada, mesmo se as brumas da hist6ria nos ocul
tam as seus vfcios; n6s pr6prios e que devemos reconstruir 
a sociedade, tirando do passado as lic;:oes e as avisos que 
formos capazes de aprender. 

(*) Professor associado do lnstituto Superior de Economia, da Universidade Tecnica de Lisboa. 
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Embora reconhecendo fundamento as crfticas formuladas, devemos 
interrogar-nos sobre a sua real e completa capacidade explicativa na medida 
em que, como tudo indica, elas apresentam, no plano fenomenol6gico, insufi
ciencias que restringem o seu alcance. 

Ha algumas razoes para o afirmar. 
Por um lado, parece-nos que elas confundem, quase sistematicamente, 

a modernizaqao, enquanto tal, com os mode/as que a pretendem veicular_ Ora 
a ideia de moderniza<;:ao e muito mais abrangente do que qualquer polftica eco
n6mica ou estrategia de crescimento. 

Por outro lado, ao fazerem, em termos absolutos, a condena<;:ao (resul
tants da confusao entre os princfpios e os meios utilizados) da moderniza<;:ao, 
deixam, em corolario, o caminho aberto a duas alternativas: ou a moderniza
<;:ao e impassive/ nos pafses africanos ou s6 e realizavel numa op<;:ao radical
mente diferente das propostas ocidentais, a que chamaremos, para abreviar 
(nao nos ocorre uma formula mais precisa), «via para o socialismo». 

Em qualquer dos casos muitos dos autores das «Crfticas da moderniza
<;:ao», ao nao anunciarem alternativas credfveis, colocam-se numa situa<;:ao 
inconfortavel. 

Com efeito, afirmar que a moderniza<;:ao e «impossfvel» significa retomar 
as teses da dependencia dos anos 60-70, cujos principais argumentos contra 
a evidencia dos «New Industrializing Countries» (NICs) consistiam em minimi
zar os seus resultados, sustentar que nao se tratava de «verdadeiro desenvol
vimento>> nem de industrializa<;:ao s61ida e manter que o crescimento do rendi
mento per capita nao traduzia qualquer desenvolvimento ou progresso. Assim 
fazendo, os seus autores adoptavam «uma concep<;:ao metaffsica do desenvol
vimento sobre a qual os factos nao tern qualq\Jer incidencia>> (1). Quer dizer, 
a reafirma<;:ao de uma pretensa <<impossibilidade>> de desenvolvimento, ja des
mentida pela pratica em muitos pafses do Terceiro Mundo, e incongruente e 
anacr6nica. Por via de consequencia, tambem nao se descortina em nome de 
que verdade cientffica e decretado (ou subentendido) actualmente o princfpio 
determinista da <<impossibilidade>> de desenvolvimento em Africa, sejam quais 
forem os resultados conseguidos ate aqui e por muito sombrias que se apre
sentem as perspectivas. Nao e crfvel que alguem tenha, nas ciencias sociais 
e humanas, elementos para predizer o futuro ou enunciar as <<leis>> que regula
rao essas sociedades no Iongo prazo. 

Talvez valha a pena relembrar que, para alem da Africa do Sui, cerca de 
uma dezena de pafses africanos dispoem praticamente ja de energia nuclear 
para fins civis e tern mesmo uma capacidade nuclear militar potencial que 
podera efectivar-se dentro de muito pouco tempo. Segundo um estudo de Pierre 
Viaud publicado pela Funda<;:ao para os Estudos de Defesa Nacional (Paris), 
Nigeria, Egipto, Argelia, Marrocos, Ubia, Gana, Zaire, Gabao, Quenia e Tunisia 
trabalham ha varios anos com diversos meios e tipos de materiais para esse 

( 1) Cf. Sylvie Brunei (sous Ia direction de), Tiers Mondes: controverses et realites, Paris, Eco· 
nomica, 1987, p. 323. 
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tim. Exemplos: instala<;oes pr6prias de investiga<;ao (Nigeria, Egipto, Argelia, 
Marrocos, Quenia), Comissao de Energia At6mica (Ubia), reactores de investi
ga<;ao para agua pesada (Nigeria), centrais electronucleares (Nigeria, Egipto, 
Argelia, Marrocos, Gabao, Tunfsia), carburante nuclear fracamente enriquecido 
por uma empresa americana (Egipto), reactores nucleares de investiga<;ao (Mar
rocos, Gana, Zaire), instituto de Estudos At6micos (Universidade de Rabat), esta
<;ao termonuclear (Marrocos), pilha at6mica (Gana), laborat6rio de ciencias 
nucleares (Quenia). 

0 mesmo estudo indica as datas provaveis de obten<;ao de armas at6mi
cas (mas nao ainda termonucleares) por esses pafses: Nigeria (1990), Egipto 
(1 990), Argelia (1993), Marrocos (1992-1993), Ubia (data imprevisfvel mas obten
<;ao provavel), Gana (1990), Zaire (1995?), Gabao (2000), Quenia (1995), Tuni
sia (1995-2000) (2). 

Nao se trata, como e evidente, de aferir o desenvolvimento com base no 
criteria da energia nuclear. Apenas se observa que a existencia de capacida
des deste tipo nao se coaduna com as caricaturas miserabilistas de um «cada 
vez maior subdesenvolvimento» {que sentido dar a esta ideia?) nem se ajus
tam aos retratos estaticos, por vezes bem simplistas, que pretendem repre
sentar os pafses africanos perante a opiniao publica dos pafses industrializados. 

Sustentar, noutro angulo de visao, que a safda se encontra na «transi<;ao 
para o socialismo» mais nao faz do que agravar as dificuldades. A menos que 
se de a esta formula um conteudo «cientffico», ate agora inexistente e que a 
experiencia de modo algum corrobora. 

Mario Murteira p6s, justamente, em relevo que a «desconexao do sistema 
capitalista mundial» preconizada por Samir Amin, com o fundamento que nao 
have ria desenvolvimento possfvel para At rica' dentro do sistema mas apenas 
fora dele, encerra uma profunda contradi<;ao: o termo «desconexao» apela tam
bem para o conceito de reconexao, ou seja, um sistema mundial alternative 
que nao existe, uma vez que Samir Amin rejeita o referencial dos pafses socia
listas (3). Desde logo, escreve M. Murteira, «a desconexao aponta para parte 
a/guma, a utopia». 

Voltaremos ao assunto. Note-se apenas, de passagem, que se as convic
<;oes abaladas dos pr6prios partidarios dos modelos sovietico ou chines (a 
come<;ar pelos dirigentes desses pafses) os tem conduzido ultimamente a «revi
soes>> inimaginaveis ha apenas alguns anos, nao se ve muito bem que credito 
ou que conteudo atribuir ainda a «transi<;ao para o socialismo>> nos pafses afri
canos, quer essa «transi<;ao>> seja ou nao respeitosa da ortodoxia (4). E se, por 

(2) Pierre Viaud, «Essai de prospective d'utilisation politique de leurs eventuelles armes ato
miques par les Etats d'Afrique» in revista Strategie, n. o 2/86, Paris, Fondation pour les Etudes de 
Defense Nationale, pp. 137-156. 

(3) Mario Murteira, Teorias e ldeologias do Desenvolvimento, 1987 (dactilografado), 45 pp. 
[Praia (Cabo Verde) e Lisboa]. 

(4) V., por exemplo, o estudo de Amadou Traore, «Guinee: douloureuse renaissance», in Le 
Courrier, n. 0 108, Bruxelas, Marr;:o-Abril de 1988, pp. 16-22, bem como o dossier sabre a Guine
·Conakry nesse mesmo numero da revista da Comunidade Europeia (pp. 23-33). 
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maioria de razao, tal <<transic;:ao» aponta para <<parte alguma», para a <<utopia», 
o caminho s6 pode ser o da autarcia para se chegar ao almejado <<desenvolvi
mento». Sera diflcil nao deixar de ver nessa concepc;:ao, rapidamente classifi
cada como desfasada e ideol6gica (sem ligac;:ao com o real), um presente enve
nenado que se oferece a juventude africana. E nao faltara mesmo quem 
compare este cenario singular ao ultimo reduto de uma teoria encurralada no 
impasse da verificac;:ao ... 

Pode admitir-se sem dificuldade, e certo, que a<<utopia» e necessaria para 
alimentar o espfrito crftico e dar a criatividade o espac;:o de que ela necessita 
para desabrochar e sobreviver. Mas, para Ia de certos limites, e duvidoso que 
possa constituir o fundamento cientffico do desenvolvimento econ6mico e social 
sem incorrer no perigo de, inesperadamente, vir a justificar um qualquer uni
verso onde a arbitrariedade teria livre curso. A experiencia do Camboja, para 
falar apenas dela, mostra ate onde podem chegar certas utopias messianicas 
levadas as ultimas consequencias e comprova que o absurdo pode ter uma 
traduc;:ao textual na realidade do dia a dia. 

Para alem do mais; a <<desconexao», bem como a ideia de autarcia que 
lhe esta implfcita, e um mero sofisma que nao apresenta grande originalidade: 
filia-se directamente nas teses doEstado Comercial Fechado (1800), de Fichte. 
Nao seria certamente ir demasiado Ionge se se afirmasse que nem Gobineau 
nem Oswald Spengler rejeitariam as suas implicac;:oes filos6ficas. 

Um dos elementos que esta em causa nas <<teorias da modernizac;:ao» e 
a relevancia da velha dicotomia <<tradic;:ao-modernidade» face a estreita inter
dependencia dos diferentes espac;:os econ6micos, como o assinalam Antonio 
M. Figueiredo e Carlos S. Costa. E bem verdade que ela <<nao permite dar conta 
da complexidade e diversidade das situac;:oes de subdesenvolvimento» (5}. Os 
pr6prios conceitos tornados isoladamente precisam ser reconsiderados em cer
tos aspectos, pelo menos. 

Este texto pretende formular algumas hip6teses de tr?balho que possam, 
eventualmente, contribuir para a discussao desta problematica. 

A dualidade <<tradic;:ao-modernidade» nao e obviamente satisfat6ria no plano 
cognitivo, nao apenas pelas lacunas te6ricas que regista, cujas crfticas ja foram 
largamente debatidas (6), ou pelos seus resultados praticos em inumeras oca
sioes, mas tambem do ponto de vista metodo/6gico. Queremos tentar demons
trar que o conceito de <<modernidade» nao tem sido objecto de uma mediatiza
c;:ao adequada e os varios estatutos epistemol6gicos de que normalmente se 
deveria revestir em cada conjuntura particular foram anulados pela identifica
c;:ao que sofreu com um (imperativo) processo de ruptura mutacionista assu
mido, por exemplo, em determinadas formas de planeamento. Em vez do con
ceito relativo e contingente que realmente e, foi sistematicamente utilizado, 
sem previa definic;:ao, como parametro absoluto cujo centro de referencia mftica 

(5) Antonio Manuel Figueiredo e Carlos S. Costa, Do Subdesenvolvimento, vol. 11, Porto, 
Afrontamento, 1986, pp. 57 e segs. 

(6) V. o excelente livro de Figueiredo e Costa, op. cit. 
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se situa nos pafses industrializados, fora, por conseguinte, do contexto em que 
ele poderia assumir a sua verdadeira expressao. Essa visao foi igualmente inte
g rada nas polfticas econ6micas e sociais de muitos governos africanos (ate 
pela forma<;ao academica dos seus dirigentes) e explica a desintegra<;ao incon
trolada de valores e estruturas para os quais nao foram previstas compensa
v6es ou previas reformula<;oes institucionais e sociais que ajudassem a resta
belecer os equilfbrios. 

Ora o conceito de modernidade nao implica necessariamente «muta<;ao» 
(no sentido de rompimento brutal e a curta prazo nas estruturas), ate porque 
o verdadeiro desenvolvimento que lhe esta inerente nao e alcan<;avel em anos 
mas sim em gera<;oes (factor demasiadas vezes ignorado). De uma maneira 
abreviada, podemos considerar que, de certo modo, a modernidade e um dos 
produtos da assimila<;ao da tecnica e, sobretudo, da tecnologia enquanto refe
rencial epistemol6gico da tecnica, bem como da sua utiliza<;ao em todos os 
_campos (econ6mico, politico, social e cultural) que beneficiem directa ou indi
rectamente as popula<;oes. 0 seu ritmo e o da forma<;ao dos recursos huma
nos. Sem esta componente, a tecnologia nao tem significado nem verdadeiro 
alcance, pelo menos em termos de desenvolvimento. 

Sendo um fen6meno complexo e estreitamente dependente do factor «qua
lifica<;ao humana», a rrl'odernidade tem uma implanta<;ao necessariamente 
lenta (?). Desde logo o problema nao reside em estabelecer, mesmo implici
tamente, uma igualdade fictfcia ou ambfgua entre modernidade e muta<;ao, mas 
em encontrar uma metodologia que assuma, de maneira tao harmoniosa quanta 
possfvel, a precariedade inevitavel das transi<;oes. 0 acento t6nico deveria, 
desse modo, ser posto nao na muta9ao mas no processo de mudan9a con
forme o procuraremos definir. Cremos que a inobservancia desta (pragmatica) 
metodologia deu origem a clivagens irrecuperaveis e introduziu descontinuida
des altamente gravosas para o desenvolvimento das jovens na<;oes africanas. 

A questao da «tradi<;ao-muta<;ao» nao e nova (B), mas a realidade econ6-
mica e social da Africa contemporanea faz que a sua analise conserve perti
nencia. 

Os problemas de desenvolvimento inscrevem-se num espa<;o sistemico que 
vai para alem do meramente econ6mico (9). Sem duvida que o mesmo aeon-

(7) De pouco serve transferir tecnologias novas (mesmo pouco sofisticadas) se nao forem 
previamente formados os homens que as utilizarao. E nao se trata apenas de uma format;:ao «tec
nicista» obedecendo a um «funcionalismo» estreito. Essas tecnologias devem, obviamente, ser adap
tadas as necessidades econ6micas e sociais, sem entrar desastrosamente em choque com tabus 
religiosos, tradit;:oes mfticas ou mesmo costumes profundamente enraizados, sob pena de a sua 
utilizat;:ao ser rejeitada ou acabar par ser abandonada, apesar das boas intent;:oes. Numa palavra, 
a tecnologia s6 desempenhara o seu papel se for inserida (e nao «agrafada») no quadro de repre
sentat;:oes mentais, culturais e sociais dos homens que, livremente, a escolhem e utilizam. 

(B) V. F. N.-Sougan Agblemagnon, «Tradition et mutation dans les societes d'Afrique Noire» 
in G. Balandier (sous Ia direction de}, Sociologie des Mutations, Paris, Anthropos, 1970, pp. 422-435. 

(9) Sabre esta problematica a literatura cientffica e praticamente inesgotavel. Alguns tftu
los: Jacques Binet, Psychologie Economique Africaine, Paris, Payot, 1970 (col. «Bibliotheque Scien-
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tece na generalidade das sociedades, mas considera-se que em Africa esse 
todo tem particular acuidade e que os conceitos de «tradi<;ao» e de «muta~ao» 
podem ser destacados como instrumentos necessaries para a apreensao de 
um tecido social que nao se caracteriza nem pela «simplicidade» nem pela «uni
formidade». 

A prop6sito das sociedades camponesas aparentemente simples, H. Lefebvre 
pos bem em evidencia, h8. ja mais de tres decadas, a sua «dupla complexi
dade»: «complexidade horizontal», que se apercebe ,nas estruturas «de mesma 
data hist6rica», onde «se manifestam diferen<;as essenciais que vao ate ao anta
gonismo»; «complexidade vertical», que deriva da «coexistencia de forma~oes 
de idade e de data diferentes». As duas complexidades «entrecruzam-se e 
interpenetram-se, agindo uma sabre a outra»; elas criam «uma amalgama de 
factos que s6 uma boa metodologia pode clarificar» (10). 

Se abordarmos, porem, a questao no plano do sensa comum, verificamos 
que a controversia gira dentro dos limites estreitos de um universe que se 
esgota rapidamente. Para uns o conceito de «tradi<;ao» esta imediatamente 
associado a obstaculo ao desenvolvimento, enquanto para outros o grande 
perigo reside na «muta<;ao» como processo desestruturante dos valores tra
dicionais que dao sentido as sociedades africanas. Esta dicotomia encerra uma 
certa rigidez e nao permite dar conta da complexidade real dos fen6menos. 

Com efeito, nao chega pretender que a «tradi<;ao» e fundamentalmente 
um elemento conservador e negative nem tao-pouco que e uma referencia unf
voca de validade universal que importa preservar ou fazer renascer a qual
quer pre<;o. 

Mas tambem nao e suficiente afirmar que a «muta<;ao» e necessariamente 
destrutiva ou ainda, no sentido oposto, que incarna as caracterfsticas «progres
sivas» de um futuro necessaria (a modernidade). Estes paralogismos nao podem 
ser tornados como explica<;oes te6ricas de cariz cientffico. Os seus limites de 
validade - mesmo quando mostram alguma pertinencia - sao demasiada
mente estreitos e nao ultrapassam o estadio de uma observa<;ao empfrica sem 
outros pressupostos do que uma indu<;ao cuja universalidade e discutfvel. 

Como o assinala G. Balandier, o termo <<muta<;ao» inscreve-se num campo 
semantico alargado onde se situam termos de alguma maneira parentes: 
mudan<;a, evolu<;ao, revolu<;ao, desenvolvimento, moderniza<;ao, etc. Todas 

tifique>>); Patrick Dias, Educar;ao e Desenvolvimento na Africa ao Sui do Sahara, Frankfurt, 1987 
(policopiado); Rui Pena Pires, «Diferenc;:a e progresso: a tipologia tradicional/moderno na sociolo
gia do desenvolvimento», in revista Sociologia -Problemas e Praticas, n. o 3, Lisboa, Novembro 
de 1987, pp. 149-162. V. igualmente sobre o ensino eo desenvolvimento, de varies autores, Edu
cation au Developpement, Paris, INRP, 1984, e tambem Jean-Pierre Langellier, «Les propositions 
chiffrees de Ia Banque Mondiale», in revista Geopolitique Africaine, Bruxelas, Fevereiro de 1988, 
pp. 85·90; Jacinto Nunes, «Dialogo ou discussao?», in Prelo, n. 0 17, Lisboa, Out./Dez. 1987, pp. 9-11. 

(10) Cf. Henri Lefebvre, «Perspectives de Ia Sociologie Rurale», in Cahiers lnternationaux de 
Socio/ogie, XIV, 1953. Citado por Georges Balandier, Sens et Puissance, Paris, PUF, 3. • ed., 1986, 
p. 219. 
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essas palavras estao carregadas de ambiguidade e servem sobretudo para 
exprimir diferen<;:as. Todavia, umas sublinham a persistencia de uma identidade 
fundamental, apesar das modific~<;:6es aparentes; outras acentuam a optica 
da ruptura. A no<;:ao de muta9ao exprime justamente este ultimo aspecto (1 1

). 

Para Roger Bastide e inutil falar de muta<;:ao enquanto se permanecer na 
mesma estrutura. 0 termo deve ser reservado a toda a modifica<;:ao que se 
define como passagem de uma estrutura a outra, como uma transforma<;:ao 
de «sistemas)). 

Note-se igualmente que nao existe uma sociedade africana. De norte a 
sui do continente M pluralidade de sociedades africanas, heterogeneas, dife
rentes e em estadios de desenvolvimento menos comparaveis do que uma visao 
apressada por vezes julga. lan Roxborough observa tambem que «O defeito cen
tral de grande parte dos escritos sobre o Terceiro Mundo e a generaliza<;:ao 
excessiva (1 2). 

Cada uma dessas sociedades arrasta consigo o seu proprio passado e 
assume-a, conscientemente ou nao, na imagem que tem de si propria e na 
maneira particular como resolve os problemas que o presente lhe poe. lsso 
tem a ver com a cultura e com o que chamamos identidade cultural. 

E talvez conveniente referir a esse proposito que o facto colonial, por muito 
importante que tenha sido o seu impacte, nao tera sido, a nfvel do continente 
africano, tao «nivelador)) nem provocou os efeitos de «acultura<;:ao)) tao profun
dos como alguns ainda creem. Relembra-se que a coloniza<;:ao propriamente · 
dita e um fenomeno recente, praticamente do infcio do seculo xx. Ate af a 
domina<;:~o colonial - no sentido de ocupa9ao - nao ultrapassa alguns cen
tros urbanos, escassamente povoados, sem praticamente nunca se internar 
no hinterland, com excep<;:ao de uma ou outra incursao militar. Ate princfpios 
do seculo xx os povos africanos, sobretudo nas regioes afastadas do litoral, 
dispunham mesmo de uma autonomia que estava Ionge de ser negligenciavel. 
lsso aconteceu, par exemplo, em territories como Angola e Mo<;:ambique, sem 
falar sequer da Guine-Bissau. 

0 estudo do perfodo colonial e, porem, importante e muito ha a dizer ainda 
sabre ele, como facto historico que, positiva ou negativamente, pouco importa 
agora, teve uma interferencia na vida africana. E necessaria uma releitura plu
ridimensional, desapaixonada e exigente, das fontes coloniais disponiveis, que 
nao substitua, todavia, preconceitos velhos por preconceitos novas. 

Nesse aspecto a nova investiga<;:ao portuguesa tera, espera-se, uma pala
vra a dizer. Por seu lado a jovem investiga<;:ao africana conta ja com traba
lhos de relevo que come<;:am a questionar as rafzes e as origens mais longfn
quas das culturas africanas. Vejam-se, por exemplo, os escritos de Pathe 

(11 ) Georges Balandier, Sociologie des Mutations, Paris, Anthropos, 1970. 
(12) Cf. Theories of Underdevelopment (1979); tradugao portuguesa: Teorias do Subdesen

vo/vimento, Rio de Janeiro, Zahar, 1981, p. 9. 
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Diagne (1 3), Edem Kodjo (1 4), J. T. Pouemi (1 5), este ultimo prematuramente fale· 
cido, e de tantos outros. As preocupac;:oes de muitos investigadores, como Theo
phile Obenga (1 6), ultrapassam o perfodo colonial propriamente dito. · 

Mas para alem do passado, a Africa defronta-se tambem, ao mesmo 
tempo, com um presente que exige uma intervenc;:ao inadiavel. Um dos gran
des problemas da experiencia do desenvolvimento economico e social africano 
de hoje - e que faz talvez a sua especificidade - reside, mais do que em 
qualquer outra parte do mundo, no imperative de uma diffcil, senao dramatica, 
conjugac;:ao entre o passado e o presente. Construir o presente pressupoe a 
reconstruc;:ao, em unfssono, da matriz conceptual que lhe e anterior, que o 
explica e lhe serve de guia. Mas para isso e necessaria ainda delimitar-lhe as 
contornos, questiona-lo previamente, criar uma memoria que racionalize as fac
tos e equacione o mito no Iugar que lhe e proprio na tradic;:ao cultural. Resol
ver o presente sem estarem previamente esclarecidos as elementos desse refe
rencial pode implicar custos muito elevados, como a experiencia africana ja 
ensinou. 

Portanto, a analise dos problemas do desenvolvimento em Africa nao pode 
nem deve limitar-se a uma polarizac;:ao alga linear entre «tradic;:ao» e «muta
c;:ao>>. Num tal contexto estatico e excessivamente simplificado, as conceitos 
acabam par se transformar em paradigmas vazios de sentido. 0 processo e 
sistemico, quer dizer, resulta da confluencia de muitos factores e e, par defi
nic;:ao, produto de dinamicas e de vectores que se desdobram no tempo e no 
espac;:o. A dualidade tradic;:ao-mutac;:ao e redutora. Esses parametres so sao 
plenamente validos se forem mediatizados pelas noc;:oes de <<transformac;:ao>> 
e de <<mudanc;:a>>, que dao mais completamepte conta de transic;:oes e de mati
zes nao contempladas na dicotomia anterior. 

Podera mesmo dizer-se que as ideias de <<transformac;:ao>> e de <<mudanc;:a>> 
estao, diacronica e sincronicamente, no cerne da questao do desenvolvimento. 
Quando traduzem iniciativas responsaveis, constituem elementos chave para 
a apreensao da sua filosofia fundamental e para o controle dos seus efeitos. 

De uma maneira geral, constata-se que na discussao sabre o problema 
do desenvolvimento a <<tradic;:ao>> aparece quase sempre em situac;:ao de con
fronto: tradic;:ao versus mutac;:ao, tradic;:ao versus transformac;:ao/mudanc;:a e, 
desde logo, tradic;:ao versus desenvolvimento. 

Esta maneira de por as questoes nao parece satisfatoria, quer do ponto 
de vista analftico quer na procura de soluc;:oes aos problemas concretes que 
se deparam, as quais exigem consensos tao alargados quanta possfvel. 

(13) Pathe Diagne, Pouvoir Politique Traditionnel en Afrique Occidentale, Paris, Presence Afri
caine, 1967, 294 pp. 

(14) Edem Kodjo, Et demain /'Afrique, Paris, Stock, 1987. 
(15) J. T. Pouemi, Monnaie, Servitude et Liberte- La Repression Monetaire de /'Afrique, 

Paris, Jeune Afrique, 1981. 
(16) T. Obenga, L 'Afrique dans I'Antiquite, Paris, Presence Africaine, 1973. 
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Como escreveu Edem Kodjo, «dais perigos espreitam hoje o continente: 
o milenarismo e a estrategia da ruptura. 0 milenarismo traduz-se par uma 
recusa do desenvolvimento. A ruptura pretende ser estrategia de desenvolvi
mento». Kodjo alerta os intelectuais africanos contra os riscos da estrategia 
da ruptura (a «desconexao», segundo Samir Amin) tanto maiores quanta o con
tinente africano regista ja um atraso tecnol6gico consideravel, que s6 poderia 
agravar-se, implicando a marginalizac;ao definitiva da Africa no contexto mun
dial. Tambem a ideia de um novo milenarismo e de uma recusa sistematica 
do desenvolvimento, decorrente de um «rousseauismo» extemporaneo e mal 
compreendido, se revelaria dramatica: a Africa s6 podera fazer valer a sua 
cultura se se desenvovler. 0 futuro do continente africano nao se encontra 
nem na autarcia nem num novo milenarismo (1 7). 

Para aproveitar todas as eventuais potencialidades do debate tradic;ao
-mutac;ao, que, como se disse, nao se reduz ao «cfrculo vicioso» em que o 
encerraram, e indispensavel evitar a confrontac;ao entre a ordem da tradic;ao 
e a ordem da mutac;ao. Pela simples razao que nao ha necessariamente uma 
ruptura epistemol6gica que o justifique, se se entender que o problema nao 
reside em rejeitar destrutivamente uma para adoptar a outra (6ptica da con
frontac;ao no curta prazo), mas sim em procurar as «vias» que assegurem a 
passagem da primeira a segunda (visao par etapas a Iongo prazo), integrando, 
recuperando ou eliminando a pouco e pouco os factores decantados nessa 
transic;ao de mudanc;a, com vista a assegurar, ao mesmo tempo, a constru
<;ao do presente e a recuperac;ao assumida do passado. E essa, como tudo 
indica, a condic;ao para poder estabelecer o horizonte temporal da moderni
dade urgente. E, portanto, preferfvel procurar estabelecer pontes entre ambos 
par intermedio dos conceitos de transformar;ao e de mudanqa, mais «inocen
tes» ou mais <<neutros» do que os anteriores ou, em todo o caso, mais pr6xi
mos da realidade imediata. 

A transformaqao indica a modificac;ao de um estadio, mas nao explica 
qual e o seu conteudo, quer dizer, nada nos diz de realmente controverso, 
embora esteja, implicitamente, mais proximo de mutar;ao do que de tradiqao. 

A noc;ao de mudanr;a confunde-se aparentemente com a de transforma
qao e suscita tambem interrogac;oes similares: a mudanc;a e acidental ou dura
vel? E provocada ou suportada? Quando a mudanc;a e muito forte nao estare
mos perante uma verdadeira mutac;ao (1 8)? Na verdade nao possufmos muitas 
vezes os instrumentos conceptuais para medir, com alguma precisao, o grau 
de mudanc;a. Sem esquecer que os dais termos - transformac;ao e 
mudanc;a -, muito pr6ximos na aparencia, podem esconder, em determina
das circunstancias, diferenc;as substanciais: e possfvel haver transformac;ao for
mal sem mudanc;a real como pode haver mudanc;a efectiva sem transforma
c;ao aparente. Esta dificuldade aconselha prudencia na utilizac;ao de conceitos 

(17) Cf. Kodjo, op. cit., pp. 287 e segs. 
(1B) Cf. Agblemagnon, op. cit. 
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que pretendem definir fen6menos complexos. Nas sociedades africanas, tal
vez mais do que noutras, e oportuno interrogarmo-nos acerca da semantica 
utilizada para evitarmos as ratoeiras do etnocentrismo. 

Tem-se dado muita atenc;:ao aos paradigmas decorrentes do «movimento» 
(mutac;:ao, transformac;:ao, mudanc;:a, progresso, crescimento) e pouca aos que, 
nas suas consequencias aparentes ou supostas, traduzem apenas «imobilismo» 
(tradic;:oes, mitos, crenc;:as, c6digos de orientac;:ao). Se atendermos bem ao pro
blema, parece haver aqui um erro de 16gica neste menosprezo em que muitos 
dos pr6prios intelectuais africanos incorrem: como disse um autor, <<O que nao 
muda tem tanta importancia como o que muda». 

Com efeito, ao Iongo das experiencias de desenvolvimento africano des
tes ultimos 25 anos, considerou-se sistematicamente que aquila que muda e 
importante e o que nao muda e negligenciavel, senao mesmo a rejeitar. Trata
-se, antes de mais, de uma perspectiva axiomatica que corre o perigo de con
fundir aparencia e realidade. Quanto mais nao seja porque os fen6menos ime
diatamente perceptfveis nao sao necessariamente os mais significativos e 
porque a propria definic;:ao da <<nao mudanc;:a» e demasiadamente imprecisa para 
assumir o estatuto ontol6gico que alguns lhe atribuem na teoria do conheci
mento. 

Se assim nao fosse, os resultados da radicalizac;:ao (polftica, par exem
plo) anunciados com grande fragor nos momentos das independencias deve
riam, ou poderiam, normalmente ter conduzido a mutac;:oes societais irreversf
veis ou, pelo menos, a reformas estruturais mais ou menos profundas, se 
atendermos aos custos econ6micos e humanos que implicaram. A distancia 
de quase 30 anos de experiencia verificamos, porem, que isso s6 muito rara
mente aconteceu (admitamo-lo pelo menos como hip6tese). Em todo o caso, 
o que foi obtido nao tem, na maior parte das vezes, qualquer correspondencia 
no discurso inicial. Em muitas ocasioes mesmo, tudo se passa como se o mundo 
cognitivo da tradic;:ao tivesse ainda forc;:a suficiente para temperar ou neutrali
zar o fmpeto <<mutacionista» ou <<revolucionario», para corrigir, reformular ou 
assimilar os seus efeitos. Note-se que nao se trata apenas de um mero ana
cronismo, mas da sobrevivencia de valores end6genos inscritos no tecido social 
que a sociologia ou a antropologia devem averiguar. lsto se fizermos, proviso
riamente, abstracc;:ao dos condicionamentos externos e olharmos apenas, ainda 
que de modo necessariamente artificial, para as estruturas internas dos par
ses. Nao se ignora, bem entendido, que o contexto internacional e uma chave 
para a determinac;:ao das modificac;:oes em Africa como, alias, em todo o mundo. 
Mas muitos levaram essa perspectiva tao Ionge e de maneira tao exclusiva 
que todos os paradigmas end6genos da mudanc;:a se tornaram inerentemente 
suspeitos (1. Roxborough) e a analise dos problemas do (sub)desenvolvimento 
foi seriamente mutilada. Karl Polanyi demonstrou que o prec;:o dos melhora
mentos e, em regra geral, uma profunda modificac;:ao social. Mas «se o ritmo 
a que se efectua a mudanc;:a e demasiado rapido, a comunidade esta conde
nada a sucumbir durante o processo. Os Tudors e os primeiros Stuarts salva
ram a lnglaterra do destino da Espanha, regulando o curso da mudanc;:a de 

12 



maneira a torna-la suportavel e a canalizar os seus efeitos por vias menos des
trutivas» (1 9). 

No plano te6rico seria util equacionar a problematica do desenvolvimento 
em rela<;:ao a este debate muta<;:ao-tradi<;:ao analisando as respostas, implfci
tas e explfcitas, formuladas pelos agentes dessa tradi<;:ao e dessa muta<;:ao (a 
opiniao publica ou, se se preferir, a «vontade popular», os governos, os parti
dos politicos e os seus programas, os sindicatos, os planificadores, os tecno
c ratas, etc.). 

A crftica da muta<;:ao nao implica a sua recusa, o que seria absurdo. De 
qualquer modo, trata-se, a Iongo prazo, de um processo inelutavel, ja mais ou 
menos interiorizado pelas elites e ate pelos povos, apesar das desconfian<;:as 
e receios. Mas a curto e medio prazos a transi<;:ao nao aconselha ou nao exige 
necessariamente uma ruptura, apesar de tudo brutal e traumatizante. 

A acultura(}iio (perda de valores culturais) nao deve ser confundida com 
transcultura(}iio (mudan<;:a de valores culturais), chamemos-lhe assim. A primeira 
evoca um «vazio» e tem geralmente uma carga negativa que nao e necessa
riamente caracterfstica da segunda. A sua distin<;:ao depende sobretudo de 
como o movimento e controlado. Seja como for, nao se trata de um fen6meno 
novo. E conveniente nao esquecer que no seculo XVII, por exemplo, foram os 
povos da Africa Ocidental, em particular nas zonas da Nigeria e do Senegal, 
que nao s6 permitiram mas, em certos casos, favoreceram por todos os meios 
a fixa<;:ao dos entrepostos comerciais europeus. Houve mesmo guerras entre 
os povos do interior e os povos da costa por nao chegarem aqueles as mer
cadorias do comercio atlantica retidas no litoral pelos segundos {cf. H. Brunsch
wig). Esse interesse pela novidade, que se c,onfunde aqui com transcultura<;:ao 
e, de certo modo, com «modernidade», sempre foi uma constante na vide; ·;fri, 

can a. 
Na hist6ria colonial portuguesa verifica-se algo de semelhante. 
Se no seculo XIX muitos exploradores das sociedades de geowatia da 

Europa que se embrenharam nos sertoes africanos encontraram, por vezes, 
obstaculos, nao foi porque as popula<;:oes lhes fossem a priori hostis. Estas 
apenas tinham alguma dificuldade em compreender que pudessem arrostar com 
tantos perigos por outro motivo que nao fosse o da religiao ou do comercio. 
Mas, de uma maneira geral, pode dizer-se que os exploradores foram bem aco
lhidos. Mais significativa ainda foi a recep<;:ao, nos seculos XVI e XVII, aos pri
meiros emissaries do rei de Portugal. E conhecido o interesse do rei do Congo 
em desenvolver esses contactos e pode ver-se, nas cartas entao trocadas entre 
os dois soberanos, no envio dos jovens prfncipes do Congo para serem edu
cados em Portugal, que se tratava de rela<;:oes de facto amistosas de igual 
para igual. A sombra do colonialismo e o cortejo dos seus preconceitos ainda 
nao tinham surgido no horizonte. 

(19) Karl Polanyi, The Great Transformation (1944); traduvao francesa: La Grande Transfor
mation: aux origines politiques et economiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983, p. 111. 
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Por outras palavras, o interesse pela novidade, com aquila que ela con
tern de <<mudan9a», nao e novo. No caso dos exploradores do seculo XIX, a 
desconfian9a dos povos do interior e facilmente explicavel. 0 seu interesse 
s6 se podia manifestar, como e natural, pelo que era imediatamente intelegf
vel (os bens de uso ou de troca) e nao por uma abstrac9ao (a pesquisa cientf
fica desinteressada), necessariamente paradoxa!. 

Referindo-se a tres textos dos seculos XVII, XVIII e XIX, llfdio do Amaral nota: 
o que ressalta e <<a variedade e complexidade dos fen6menos de contactos 
culturais; ficam bem claros de como abordar o estudo dos variados tipos de 
acultura9ao naqueles espa9os e tempos respectivos. Mas de nenhum [dos tex
tos] se podera retirar a ideia de sobrevaloriza9ao do impacte de uma cultura 
activa e superior (da civiliza9ao ocidental) sabre as outras mais simples e mais 
passivas (africanas) tao ao gosto de certas teorias como a do funcionalismo 
de B. Malinowski, que assim pretendem explicar os contactos culturais entre 
europeus e africanos. E injusto afirmar que sao frageis os modos de vida afri
canos, e por isso submergidos sob o impacte dos elementos trazidos pelos 
agentes culturais europeus» e0). 

A sociedade dita <<tradicional» nao e necessariamente tao imobilista nem 
tao refractaria a mudant;a como se diz. No curta prazo ela receia sobretudo 
a mutat;ao (claramente distinta da primeira) porque, como em todas as socie
dades, os seus efeitos podem ser demasiadamente desestabilizadores e p6r 
em risco a coerencia e a propria estrutura do tecido social. L. Mair relembra 
que E. R. Leach, no seu Political Systems of Highland Burma (1954), sabre os 
Kachins dos planaltos da Birmania, desencadeou o primeiro ataque feito por 
um antrop61ogo, usando os seus pr6prios dados etnograficos, a teoria de que 
as sociedades ditas <<tradicionais» estariam sempre numa condi9ao esta
tica e1). 

Karl Polanyi no seu classico Trade and Market in the Early Empires 
demonstrou, por seu turno, que as actividades nao aparentemente econ6mi
cas das sociedades tradicionais podem dar guarida a dinamicas insuspeitas: 

0 facto de numerosas actividades serem organizadas por inter
media de estruturas nao mercantis esconde nao somente as contri
bui96es dessas actividades a economia real, nos casas em que esta 
e considerada na perspectiva de um sistema de mercado, mas negli
gencia tambem o significado dessas actividades em rela9ao as outras 
esferas institucionais e2). 

(20) llfdio do Amaral, Presenr;a Portuguesa em Africa e Aculturar;ao: Ref/exoes a partir de 
Tres Textos dos Seculos XVII, XVIII e XIX, Porto, 1985 (policopiado). 

(21 ) L. Mair, An Introduction to Social Anthropology (1965); tradu<{ao portuguesa: lntrodur;ao 
a Antropologia Social, Rio, Zahar, 1979, p. 256. 

(22) Cf. Trade and Market in the Early Empires (1957); tradu<{ao francesa: Les Systemes Eco
nomiques dans I'Histoire et dans Ia Theorie, Paris, Larousse, 1974, p. 274. 
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E o caso das actividades de reciprocidade atraves das relacoes de paren
tesco que constituem uma reafirmac;:ao dessas ligac;:oes. Figueiredo e Costa 
notam igualmente que as relac;:oes de valores tradicionais podem nao ser tao 
incompatfveis com as formas econ6micas e polfticas modernas como pensam 
OS autores da teoria da modernizac;:ao e3). 

Estes elementos nem sempre foram tidos em conta pelos pr6prios gover
nos africanos. Muitos deles, ao darem exemplo, no perfodo a seguir a inde
pendencia, de uma desastrosa <<febre de mutac;:ao)), originaram custos econ6-
micos e sociais sem contrapartida, que, em inumeros casas, foram bem mais 
nocivos do que os efeitos da (real ou suposta) <<resistencia)) da tradic;:ao, perigo 
para o qual K. Polanyi ja alertava, alias, nos anos 40. 

E 6bvio que nas estruturas oficiais tambem existem dificuldades em 
apreender uma realidade que nao raro lhes escapa, conduzindo-as a tamar 
medidadas notoriamente desadaptadas e geradoras de hiatos e conflitos. 

Consideremos as experiencias de planeamento em Africa. A planificac;:ao, 
que pode ser definida como um esforc;:o voluntarista para racionalizar a 
mudanc;:a, e, sem duvida, um instrumento util mas que deve ser manejado com 
cautela e4) para nao confundir <<mudanc;:a)) com <<mutac;:ao)), como aconteceu 
nas decadas de 60 e 70. Com efeito, uma das razoes dos resultados decep
cionantes das polfticas econ6micas em Africa parece residir na ilusao volun
tarista que caracterizou a filosofia do planeamento. Onde seria indispensavel 
introduzir formas cautelosas de transic;:ao para a mudam;a (e o plano pode ser 
de facto uma forma adequada de o realizar), adoptaram-se, quase sempre de 
cima para baixo e de modo nao participativo, directrizes que pretendiam impor, 
em nome do <<progresso)), muta96es aceleradas e sem apelo, com maior expres
sao nos regimes de inspirac;:ao <<marxista-leninista)). Na maior parte dos casas, 
tais medidas ou nao tiveram efeito significativo ou foram profundamente deses
tabilizadoras, como hoje e clara. Ha vinte anos atras Arthur Lewis prevenia 
ja que o sucesso da planificac;:ao repousa sobretudo <<numa polftica sensata 
e numa administrac;:ao s61ida)) (Development Planning, 1965) e Gaston Leduc 
comentava que <<mais vale passar sem 'plano' do que pretender aplicar uma 
mecanica de intervenc;:ao inconsistente e mal dominada)). 

Perante estes insucessos, a Universidade das Nac;:oes Unidas lanc;:ou-se, 
a partir de 1983, num estudo dirigido par Miguel Urrutia e S. Yukawa sabre 
as condic;:oes polfticas e sociais a preencher para conseguir pianos mais racio
nais e adequados as condic;:oes dos pafses em vias de desenvolvimento (25). 

Os autores notam que a adaptac;:ao do planeamento centralizado partiu em mui-

(23) Ct. Figueiredo e Costa, op. cit., vol. 11, p. 40. 
(24) <<It is my contention that for achieving accelerated growth in developing countries, inte

grated development planning is a necessary condition, though not a sufficient one>>, escreveu Bruno 
Knall no seu estudo <<Requirements for Effective Development Planning>> in John Barratt et alii (edited 
by), Accelerated Development in Southern Africa, Londres, MacMillan, 1974, p. 419. 

(25) Cf. Development Planning in Mixed Economies, a publicar pela Universidade das Na9oes 
Unidas em 1988 ou 1989. V. Travaux en Cours (Tokyo), vol. 10, n. 0 2, Maio de 1987. 
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tos casas do pressuposto errado segundo o qual os metodos de pl~neamento 
adoptados nos pafses da Europa (especialmente nos pafses socialistas) pode
riam ser adoptados, sem outra forma de processo, nos pafses em desenvolvi
mento. Ora enquanto nos primeiros se tinha como objective, sobretudo no p6s
·guerra, a reconstru9aO, nos segundos tratava-se essencialmente da constru9ao 
de uma industria e de uma agricultura modernas praticamente a partir do nada, 
pelo menos em muitos pafses africanos. Nos anos 60, aquando das indepen
dencias, considerava-se que os vastos pianos macroecon6micos poderiam con
duzir a um crescimento rapido, uma vez que, nessa perspectiva, se entendia 
que s6 profundas transforma<;:oes estruturais permitiriam a moderniza<;:ao dos 
pafses. Os pianos ambiciosos desta fase propunham entao importantes mudan
<;:as estruturais: acelera<;:ao da industrializa<;:ao em sociedades essencialmente 
agrfcolas, reforma do sistema fundiario, aumento da propensao a poupan<;:a, 
tributa<;:ao das camadas sociais mais favorecidas, fixa<;:ao de baixos pre<;:os ao 
produtor agricola para favorecer a cria<;:ao de excedentes nos meios urbanos, 
etc. Nao tiveram, todavia, incidencia positiva sabre a gestao da economia. Mui
tos projectos revelaram-se ruinosos ou ineficazes (as chamadas «catedrais na 
areia»). A experiencia de finais dos anos 70 e princfpios dos anos 80 tambem 
esteve Ionge de ser vantajosa para os pafses em vias de desenvolvimento. Os 
bancos comerciais internacionais, depois do primeiro «choque petrolifero», con
sentiram aos governos importantes emprestimos sem os obrigar a apresentar 
projectos acompanhados de estudos de execu<;:ao econ6mica. As grandes entra
das de capitais, a curta e media prazos, naqueles pafses foram utilizadas, na 
melhor das hip6teses, em investimentos de Iongo prazo, frequentemente de 
rendibilidade discutfvel, e geraram, como seria de esperar, crises de endivida
mento. A agravar a situa<;:ao, muitos desses capitais foram utilizados em impor
ta<;:oes de consumo. Desde entao e a pouco e pouco tem-se vindo a registar 
um abandono dos pianos de Iongo prazo em beneffcio de pianos de curta prazo 
com objectives sectoriais. 

Par outro lado o planeamento pretendeu, com base em dados estatfsti
cos pouco fiaveis, construir uma forma racionalizadora na qual se iria moldar 
o sistema social que lhe era exterior. Nesse sentido a racionaliza<;:ao nao pre
tende ser, para utilizar as palavras de G. Gosselin, «a simples transforma<;:ao 
da natureza mas a transforma<;:ao dos meios de transforma<;:ao» (26}. Ao assu
mir de um modo positivista a aparencia como um dado, sem dispor previa
mente de uma filosofia que. permitisse ordenar as prioridades com base num 
conhecimento profunda das mentalidades, dos usos e costumes e separasse, 
de uma maneira pragmatica, a ret6rica do possfve/, muitos governos desacre
ditaram inutilmente uma metodologia que, numa Africa ainda carente de empre
sarios e de quadros (27}, teria todo o sentido se mais frequentemente fosse 

(26) G. Gosselin, Developpement et Tradition dans les Societes Rurales Africaines, Geneve, 
BIT, 1970. 

(27) Bert F. Hoselitz, «The Development of African Entrepreneurs» in E. F. Jackson (edited 
by), Economic Development in Africa, Oxford, Basil Blackwell, 1965, pp. 86-105. Mais recentemente, 
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aplicado o modelo participative a que se refere Serge Michailof (28
). Este 

caracteriza-se «per uma vontade de desenvolvimento de 6rgaos de concepc;:ao, 
de discussao e de decisao na base, uma vontade de estimular a vida associa
tiva num contexte de participac;:ao democratica onde o acento e posto, em prio
ridade, na resoluc;:ao des problemas locais», em contraposic;:ao ao modelo tec
nocratico, que corresponde a «fixac;:ao de objectives essencialmente 
p rodutivistas [ ... ] no quadro de esquemas concebidos a um nfvel muito cen
tralizado, nao podendo ser discutidos nem postos em causa na base» (29). 

E o mesmo autor acrescenta que «a nao coincidencia sistematica des regi
mes revolucionarios com os modelos participativos constitui [ ... ] um des gran
des dramas do seculo xx e uma das grandes causas da pobreza rural». 

A obsessao pela centralizac;:ao autoritaria tem rafzes profundas que mer
gulham directamente na experiencia de planificac;:ao da Uniao Sovietica, a qual, 
na euforia des anos 60-70, exerceu grande influencia nas jovens nac;:oes do 
Terceiro Mundo. Mas ja entao Jean-Paul Sartre denunciava, no seu bem conhe
cido livre Critique de Ia Raison Dialectique, os pressupostos te6ricos e o uso 
empfrico que deles era feito nesta abordagem: 

A separac;:ao da teoria e da pratica teve como resultado trans
formar esta num empirismo sem princfpios, aquela num saber puro 
e petrificado. Por outre lado, a planificac;:ao, imposta por uma buro
cracia que nao queria reconhecer os seus erros, transformava-se 
desde logo numa violencia feita a realidade e, uma vez que se deter
minava a produc;:ao futura de uma nac;:ao nos gabinetes, muitas vezes 
fora do seu territ6rio, essa violencia tinha como contrapartida um 
idealismo absolute: submetiam-se a priori os homens e as coisas as 
ideias; a experiencia, quando nao correspondia as previsoes, s6 podia 
estar errada (3°). 

Tambem em Africa, em vez de se adaptar a teoria a realidade, encaixou
·se, as vezes brutalmente, a realidade na teoria. As tecnicas utilizadas eram 
insuficientes perante a complexidade des fen6menos e nao dispunham de infor
mac;:ao estatfstica apropriada. Os pianos nao foram, em muitos cases, mais 
do que catalogos de projectos mal avaliados em termos de custos directos 
e indirectos e para os quais os financiamentos eram aleat6rios. P. Jacquemot 
e M. Raffinot (31) notam que a ausencia de mecanismos institucionais capazes 

de varios autores, Entreprises et Entrepreneurs en Afrique (XIxe et xxe siecles), Paris, L'Harmat
tan, 1983, 2 vols., 528 pp. e 638 pp. V., eventualmente sobre o assunto, algumas das contribui
c;:oes do numero especial da revista Jeune Afrique Economie, n. 0 103, Paris, Dezembro de 1987. 

(28) Serge Michailof, Les Apprentis Sorciers du Developpement, Paris, Economica, 1984, 
pp. 70 e segs. 

(29) Cf. Michailof, ibidem. 
(30) Jean-Paul Sartre, Critique de Ia Raison Dialectique, vol. I, Paris, Gallimard, 1. • ed., 1961, 

pp. 25 e segs. 
(31) Pierre Jacquemot et Marc Raffinot, Accumulation et Developpement, Paris, L'Harmat

tan, 1985, pp. 357 e segs. 
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de coordenar a liga(fao entre a gestao financeira a curto prazo e as polfticas 
de investimento a mais Iongo prazo estiveram igualmente na origem dos males 
que afligem as experh~ncias de planifica(fao em Africa e suas consequencias 
ao nfvel do desenvolvimento. 

Estas experiencias <<laboratoriais» tiveram Iugar independentemente do sis· 
tema politico vigente, mas tomaram propor96es dramaticas - pelos sofrimen
tos que impuseram as popula9oes - especialmente em certos regimes. 

Nos ultimos anos assiste-se ao abandono dos pianos de Iongo prazo em 
favor dos pianos sectoriais de curto prazo. Mas as falsas expectativas de muta-
98.0 dos anos 60 pode estar a suceder a ilusao de um pragmatismo que se 
pretende eficaz mas que, como alguns sinais o indicam, parece desprovido 
de horizontes. Alias nao se ve, a priori, razao para afirmar a impossibilidade 
de utilizar os dois metodos, conciliando assim os seus objectives. Porque se 
o plano (indicativa) a Iongo prazo permite ajudar a definir a imagem que a socie
dade tem do seu futuro, o plano de curto prazo e igualmente necessaria para 
preservar a coerencia da tomada de decisoes econ6micas e sociais (M. Urrutia). 

Enfim, a ac(fao voluntarista da racionaliza(fao - sob esta ou outra 
forma- sera suficiente para submergir a tradi9ao, que tantos querem com
bater antes de a haver compreendido e procurado aproveitar as suas even
tuais potencialidades? 

Fran(fois Perroux adverte-nos de que <<nem um s6 dos conceitos funda
mentais da economia e valido ate ao fim se se abalar os seus fundamentos 
culturais» (32). 

Mergulhar acriticamente a ordem social da tradi9ao na ordem social da 
mudan9a, sem essa compreensao previa, na ausencia de parametres defini
dos e sem uma filosofia enraizada na cultura local, nao pode senao agravar 
os custos sociais de uma ja de si penosa batalha pelo desenvolvimento. 
D. Seers, no seu The Crisis in Planning (1972), tem uma opiniao pr6xima: 

Nao e na realidade que os <<maus» modelos sao utilizados; o que 
acontece e que qualquer modelo <<puramente econ6mico» - e e 
necessaria interpretar o adjective <<econ6mico» no sentido classico 
do termo - deve ter uma utiliza(fao muito limitada. 

Espinosa dizia que <<todo o ser tende a manter-se no seu sen>. Do mesmo 
modo, a tradi9ao nao pode ser definida simplesmente como um conjunto de 
<<estruturas>> que se podem substituir mecanicamente. Ela tende a preservar 
a sua identidade no statu quo, a manter-se <<no seu sen>. Para aqueles que 
querem garantir, por uma via democratica, o progresso cultural e econ6mico, 
todo o problema reside em garantir as na(foes, ou melhor, as microna9oes, 

(32) FranQois Perroux, Pour une Phi/osophie du Nouveau Deve/oppement, Paris, Aubier, 1981, 
p. 219. 
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que e possfvel salvaguardar o essencial dessa identidade na mudan9a, ainda 
que sob novas formas (33). 

0 Japao e um exemplo da maneira como e possfvel conciliar a tradic;:ao 
e a mutac;:ao atraves da mudanc;:a, sem que a primeira tenha sido brutalmente 
destrufda e a segunda impossibilitada. Sem duvida que a hist6ria, a cultura 
e a tradic;:ao japonesas, bem como as circunstancias em que o Japao se abriu 
a influencia da economia mundial, sao muito diferentes das condic;:oes africa
nas (34). Mas nao e motivo para que esse exemplo nao seja meditado e, onde 
for possfvel, constitua fonte de inspirac;:ao. E tarefa dos intelectuais africanos 
recuperar criativamente os valores que lhes sao pr6prios, com vista - de
marcando-se claramente das ilusoes da mutac;:ao a curta prazo - a melhor 
fazer aceitar a opiniao publica dos seus pafses a necessaria mudanc;:a virada 
para uma modernidade tao rapida e integrada quanta possfvel. Mas isso nao 
pode abrir caminho a qualquer determinismo mais ou menos providencial. Se 
as recentes teorias da mudanc;:a nao confirmam o antigo evolucionismo ao mos
trarem a possibilidade de aparic;:ao de «sociedades ineditas», tambem nao jus
tificam nenhuma «ideologia do progresso» na medida em que sao sempre pro
vaveis processes de involu98.0 (G. Balandier), como a pratica tem demonstrado 
nalgumas zonas do Terceiro Mundo, mas de que os pafses desenvolvidos tam
bern nao estao salvaguardados. Par outras palavras, nao e no determinismo 
mas do lado da incerteza filos6fica que devemos procurar respostas, que serao 
sempre provis6rias. As ciencias sociais e humanas entraram, nesta viragem 
de seculo, num caminho que, de Copernico a teoria quantica, as ciE§ncias ffsi
cas ja vem percorrendo M muito. Nao e s6 a Africa, mas o mundo inteiro, 
que no pr6ximo seculo tera de encontrar 1:)0iuc;:oes novas - para alem de rui
nosas ideologias finalistas (polfticas ou religiosas) e da compartimentac;:ao arti
ficial dos saberes- que permitam assumir as mudanc;:as e integrar as «cri
ses» como produtos 16gicos de uma complexidade que seria absurdo ignorar. 

(33) Refira-se a prop6sito que ha aqui tambem uma dificil questao que os governos africa
nos ainda nao conseguiram resolver (senao escamoteando·a por vezes): como construir a unidade 
nacional, a nar,:ao, na diversidade das micronar,:oes e no respeito dessa diversidade? Como a expe· 
riencia ja o demonstrou em varies parses, nao e certamente na imposi9lio (opressiva) de um pro· 
cesso mutacionista, em nome de um «progressismo» onde os fins justificam os meios, que serao 
obtidos os melhores resultados. 

(34) V. o importante livre de Armando Martins Janeira, 0 lmpacte Portugues sabre a Civili
za~;ao Japonesa, Lisboa, Dom Quixote, 1970. 
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