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A constituição do Estado moderno em África aparece inevitavelmente ligada à
Conferência de Berlim e, inevitavelmente também, surge, à posteriori, carregada de uma
simbologia que a caracteriza como um dos acontecimentos principais da historiografia da

África moderna.

Tal ideia parece-nos um pouco exagerada, como é aliás apontado por Elikia M’BOKOLO
em “Afrique Noire Histoire et Civilisations”, já que se, por um lado, a Conferência

resulta essencialmente de uma iniciativa alemã, potência que comparativamente às outras
suas congéneres europeias tinha menores interesses em África, por outro, ela de facto

corresponde, grosso modo, à regulação de questões decorrentes da exploração comercial
dos territórios que cada país reivindicava para a sua esfera de influência, tendo, por isso,
assumido uma importância relevante a ocupação efectiva desses territórios por parte das

potências administrantes.

Esta questão da ocupação efectiva veio na realidade a tornar-se o núcleo de outras
questões fulcrais no jogo das potências europeias e no confronto dos seus interesses, mas

foi, sobretudo, a origem de uma polémica que até aos nossos dias não tem cessado de
inquietar a opinião pública internacional, assumindo-se igualmente no lado africano

como um dos pontos principais no que toca à sua evolução política, económica e social.

Na verdade, o problema da intangibilidade das fronteiras tem-se tornado, especialmente
no decurso destes últimos tempos e após a ascensão à independência da maioria das
nações africanas, num dos problemas que mais preocupações tem posto às entidades

nacionais e às instâncias internacionais. É nesta linha que talvez se possa afirmar que a



Conferência de Berlim corresponde, por excelência, à ideia de que para o exterior a
África não passava de uma terra a explorar, o que se integra perfeitamente no ideário

“Ocidental” da época, especialmente após a revolução industrial.

No entanto, na linha da provocação expressa pelo Prof. BOKOLO na obra aqui já citada,
ao pretender desmitificar a Conferência de Berlim, há a salientar que a História de África
não se inicia com a chegada dos povos árabes e europeus ao contacto com as populações
locais, pois haverá que notar que essa História, não sendo apenas a história dos europeus

em África, terá de ser, sobretudo e principalmente, a história dos povos africanos.

O irrealismo das decisões da Conferência de Berlim1 e todo o burlesco que caracteriza o
seu desenrolar revelam sobejamente a preponderância da ideologia política então vigente,

a qual seria, com alguma razão, identificada posteriormente por muitos como a
verdadeira rapina de África.

Considerando-se a Conferência de Berlim como um marco importante na história de
África pelo facto do desenho das fronteiras aí ter sido mais ou menos determinado e ter

essa fixação sido aceite já mais recentemente pela OUA —- o que lhe fornece uma
aceitação explícita por parte dos próprios interessados, legitimando-se, assim, em vez de

se questionar toda a problemática envolvente —-, não podemos contudo ignorar o
conteúdo da realidade africana pré-colonial que pensamos dará ao problema um

enquadramento diferente, alterando-se também os correspondentes contornos da sua
análise.

A secundarização do estudo desta fase da história de África, seja ela motivada pela
importância e preponderância do período posterior, seja pelo interesse que o mundo
“desenvolvido” tem em preferir abordar esse período, não nos pode afastar de uma

tentativa de aprofundamento na compreensão da época que antecede não tanto a entrada
dos europeus em África —- já que ela se resumiu a escassas fixações na costa —- mas

antes a sua instalação com carácter mais definitivo e que nos fixa invariavelmente a
atenção no século XIX. Acontece que uma tal ideia nos leva a discorrer um pouco sobre a

formação do Estado em África. E, talvez este nos apareça mais ligado, na sua génese, ao
conceito de Nação aqui entendido como elemento integrador e federador, potenciando a

agregação dos interesses de um povo, e não tanto ao conceito de estado, tal como este
hoje é normalmente identificado pela civilização ocidental.

As delimitações e o conteúdo precisos do Estado-Nação, no entendimento que lhe é dado
pelo conceito ocidental, não terão aqui muitos pontos de contacto com a realidade da

cada povo que foi intempestivamente agregado a régua e esquadro em Berlim. Parece-
nos, deste modo, de interesse relevante que o estudo se detenha e dê um pouco mais de

                                               
1 Este irrealismo está bem patente na atribuição à Bélgica de vastos domínios em África, o que se ficou a
dever quase exclusivamente à acção e mestria do monarca belga em manipular uma cerrada teia de
interesses, em desenvolver um intenso jogo de influências junto dos outros participantes e ao facto de ele
ter sabido na altura reunir todos os apoios necessários à concretização de um sonho habilmente tornado
realidade. Tal irrealismo resulta ainda do facto de as sessões não contarem com a presença dos povos
interessados



atenção à génese da formação das “nações” que muito anteriormenteà entrada dos
europeus já se encontrava delineada em África, correspondendo a movimentações

importantes de povos nos quais encontramos já uma dinâmica interna com algum relevo,
bem como possuindo formas bastante elaboradas de organização social, administrativa e

política.

Não reside apenas na dinâmica dos povos “ashanti”, ou na estruturação do espaço
interlacustre, ou ainda no “mfecane” que movimentou toda a esfera zulu o conteúdo desta
realidade, nem tão pouco nas diferentes dinâmicas internas que na esfera económica já se

notavam em todos estes povos desde a Etiópia a Madagascar em épocas bastante
recuadas, mas também e sobretudo, no facto de que o estabelecimento de fronteiras,

mesmo após os períodos e fases de conquista e afirmação de cada um destes povos não
tenha assumido aqui o preciosismo e o relevo que o desenho de uma delimitação precisa

entre espaços ocupados por povos diversos assumiu em outras civilizações.

Ignorou-se, desta forma, o peso do valor antropológico que a existência de etnias,
linhagens, castas ou outras características que de facto guiavam a conduta destes povos

efectivamente exercia. Para além disto, a chegada dos europeus e a sua entrada no
continente, o posterior envolvimento africano no comércio internacional e o facto de, à

priori, os europeus parecerem detentores de uma tecnologia “superior” veio alterar toda a
situação, colocando no ideário europeu da época que o facto de se pertencer a uma

civilização subjectivamente identificada como “superior” lhe conferia toda uma série de
direitos de que resultou a verdadeira exploração e partilha da África.

A dinâmica comercial tinha sido já testada desde tempos remotos, quer internamente,
quer com árabes e indianos, nada se tendo alterado, nem daqui tendo resultado qualquer

necessidade de implantação territorial significativa ou imposta do exterior como ocorreu
com os europeus, o que, aliás favorece o argumento da facilidade com que o islão

aglutinou e continua a ser assimilado por vastas camadas de população africana.
Entretanto, com a entrada dos europeus, para além da dinâmica comercial, importava

ainda assegurar a exploração dos recursos indispensáveis à alimentação da máquina
industrial europeia após o sucesso da revolução industrial. Surge, assim, a necessidade

absoluta de reivindicar espaços geográficos que consubstanciem tais exigências, e, para
isso  torna-se  necessário recorrer ao refinamento de fronteiras. E  estas ao serem

acordadas segundo os interesses da exploração e não de acordo com as realidades
autóctones, vêm a gerar pólos constantes de rivalidade e de conflito que ainda hoje

continuam a alimentar significativas e destruidoras guerras fratricidas.

Certamente que muito se poderia ainda dizer desta fixação colonial que originou por
vezes uma aculturação importante dos povos locais, mas que sobretudo motivou reacções
mais ou menos constantes à sua presença até se desencadear o processo de libertação que

conduziu os povos de África à emancipação e à independência. Mas, se a presença
colonial foi efectivamente fonte de conflitos estando na origem deste “estado de coisas”,
teremos igualmente de afirmar que as próprias populações africanas não estão isentas de

culpa em todo este processo.



A sistemática aculturação que levou ao ascender das élites que, na maioria dos casos,
actuavam por mimetismo com as correntes de pensamento vindas do exterior, a

influência que, num mundo sigularmente bipolar, certas ideologias erroneamente
confundidas e identificadas com ideais de libertação exerceram sobre essas élites na

época das independências, e também o facto dessas élites se encontrarem quase sempre
ligadas à formação e detenção do poder inicial que afastou a presença colonial veio a

conferir-lhes um poder e um papel que as responsabiliza igualmente pelo actual
degenerar da situação.

A rudeza dos recentes acontecimentos no Rwanda, o desencadear de conflitos um pouco
por todo o continente, bem como as rivalidades que têm aparecido associadas à recente

evolução política de alguns países africanos são reveladoras de todo o artificialismo com
que a sua história presente foi moldada. Parece-nos particularmente relevante que o

desenho cartográfico de uma fronteira não assuma nestas culturas o relevo que, por força
do decurso da história lhe temos de atribuir, mas também não fará muito sentido pegar de

novo no papel ou no mapa para se redesenharem as fronteiras, agora de acordo com a
etnia, o povo ou com quaisquer outros factores de natureza antropológica considerados

relevantes.

A evolução da África reside hoje, em que o mundo desenvolvido e “ocidental” já está
mais “feito” a uma tal ideia, no respeito pela autenticidade dos valores culturais,

sociológicos e étnicos que caracterizam a sociedade africana e, deste modo, pensamos
que a única forma viável e segura será, através de um apoio livre e desinteressado,

promover a ascensão da sociedade civil, praticamente ignorada desde o tempo em que o
tráfico negreiro destruiu todo o tecido social africano, estruturando uma forma de

actuação que lhe confira, não só o poder de se expressar e exprimir livremente, mas que
igualmente limite o poder das élites governantes, transformando-a no veículo privilegiado

e no agente principal e activo do processo de desenvolvimento.

A África já experimentou tudo ou quase tudo —- primeiro o comércio, desde a fase pre-
colonial até aos primeiros contactos com outros povos, depois a industrialização com as
independências —- mas o processo parece apenas ter passado das mãos de uma minoria

para as de outra minoria. A verdadeira participação popular das sociedades africanas está
ainda por fazer. O povo ou a sociedade civil, ou não se encontra presente, ou não é

chamado a intervir, o que significa que só através de programas de formação e educação,
que implicam geralmente uma exagerada dependência do “longo prazo”, se poderá

perspectivar uma tentativa séria e segura de resolução de toda esta problemática. Para
muitos será seguramente uma tentativa falhada porque pouco consentânea com a

dinâmica do mundo moderno onde parece apenas pertinente a maximização dos fluxos
comerciais em torno da triadização das trocas internacionais. Para nós, no entanto, parece

ser a via que melhores horizontes abre à descolagem para o desenvolvimento.

Se houve pouco ou nenhum respeito pelos direitos humanos na época colonial, a situação
não parece ter melhorado muito por parte dos responsáveis pelo poder actuais. Tratando-

se de problemas de carácter essencialmente autóctone e inter-étnico não se nos afigura
que a resposta deverá ser procurada no exterior. E ainda que ela possa aí ter origem, a sua



efectividade poderá facilmente ser posta em causa. Apenas o povo africano poderá
encontrar em si mesmo a dinâmica que lhe permita o ultrapassar da situação, embora à

comunidade internacional deva competir um importante papel de apoio e de fornecimento
de meios para a resolução da crise.

O Estado moderno em África tem de ser construido a partir da realidade existente, sob
pena de se gerarem novos focos de tensão e conflito, embora para isso se tenha de

respeitar um conjunto de valores que por certo irá contra os interesses das minorias que
geralmente detêm o poder, mas que constitua um pólo integrador que considere e facilite

a presença num mesmo espaço ou identidade geográfica de diferentes nacionalidades,
etnicidades ou identidades, não correspondendo estas necessariamente à noção que delas

possuimos na concepção ocidentalizada a que por norma recorremos.

A existência de largos espaços e de vastas extensões geográficas, bem como a ampla
mobilidade a que se assistiu na génese e formação de cada povo, imprimem à

racionalidade africana uma latente secundarização do problema dos traçados rígidos de
uma fronteira, a que as dinâmicas posteriores de comércio vêm acrescentar alguns

elementos para relegar tal problema para um plano menos influente e importante. Resulta,
deste modo, que qualquer tentativa circundante das realidades antropológicas e

sociológicas do continente africano mais não produzirão que o prolongar da agonia e da
crise.
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