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Maputo, neste mês de julho, estará em festa. Vai acolher a cimeira da União Africana. Quem
quisesse estragar a festa podia perguntar, como nós o fazemos aqui, mas sem querer-mos
estragar a festa, se de facto é a África que estará reunida em Maputo. Em que circunstâncias é
que podemos dizer, quando dois ou mais estadistas africanos se encontram, não importa de
que maneira ascenderam ao poder, nem de que maneira lá se manteem, que é a África que se
encontra? O que faz duma cimeira de chefes de estado uma cimeira africana? O que significa,
já agora, África? Ou melhor ainda, o que devia significar África?
Nós partimos dum pressuposto simples. A África, em nossa opinião, é uma ideia com
consequências. Propomo-nos fazer a genealogia desta ideia. Queremos, num primeiro
momento, descrever os impulsos por detrás da construção da ideia de África. Em seguida
vamos analisar as suas manifestações práticas. No processo iremos precrustar as contradições
que acompanharam a sua realização. Finalmente, vamos sugerir alguns elementos que nos
possam permitir fundamentar uma visão actualizada, mas não menos respeitosa de tradições
culturais, de África.
A construção de África
Reduzir a África a uma ideia pode ser um empreendimento arriscado. Sobretudo num
contexto em que toda a gente tem a certeza de que sabe o que é a África. Uma simples lista
das imagens que circulam por aí seria suficiente para criar alguma confusão. Há pessoas, por
exemplo, que associam a África aos famosos três “Cs”: crises, catástrofes, conflitos. A
História recente do continente parece confirmar esta imagem. Más notícias em África são
boas notícias na Europa: só faz sentido noticiar sobre a África se um dos “Cs” estiver em
acção, no Congo ou na Serra Leoa, na Libéria ou no Ruanda, no Zimbabwe ou na Costa do
Marfim. É como se de um conluio se tratasse entre as classes políticas africanas e os meios de
comunicação de massas ocidentais para produzir sensação.
Há outras pessoas que associam a África à alegria, ao canto, à dança, ao prazer de viver.
Muitas vezes fazem-no por paternalismo. Neste contexto, é normal ouvir coisas como “o que
mais aprecio nos africanos é que apesar de tudo ainda se riem”. Admiram-se que os africanos
sejam humanos. Recusam aos africanos a perfeição que resulta do trabalho e da vontade de
aprender: sabem dançar, jogar futebol, correr e cantar por talento natural, não porque se
aplicaram. Os fundistas quenianos são bons porque vêm das altitudes. Não treinam. A Lurdes
Mutola, bom, essa não vem das altitudes, mas tem talento natural.
Outras pessoas ainda identificam o futuro do continente com a cor da pele da maioria dos seus
habitantes: preta, escura. A África não tem futuro. Na Alemanha, um grupo de académicos
criou muita polémica há dois anos com um memorando em que aconselhava o governo
alemão a reformular a sua política africana. Essa reformulação, rezava o memorando, devia
ter em conta o facto de que muitos países africanos já perderam o comboio do
desenvolvimento. Não há esperança para esses países. O auxílio a esses países nem faz
sentido, senão como um paliativo de caridade para que morram com alguma dignidade.
Existem ainda os românticos, os que olham para a África como o berço da humanidade, onde
a natureza ainda preserva o seu encanto e deve ser conservada. Esta romantização manifestase, muitas vezes, no discurso ecológico que dá prioridade aos elefantes, mesmo se estes não
demonstram sensibilidade para com as poucas culturas que os camponeses têm para
continuarem a vegetar por aí. Se os ecologistas soubessem que os elefantes, na luta pela água
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no interior da província de Gaza, até o aguardente dos camponeses bebem... O bom selvagem
retornou, desta feita, contudo, tem que também alargar a sua tradicional hospitalidade aos
anseios, detritos humanos e tóxicos do mundo desenvolvido. Tem que acolher os hóspedes
que constroem casas e colhem sem terem semeado, como canta Rosália M’boa.
Como se pode ver, as imagens sobre a África são várias, tantas, na verdade, que devia ser
obrigação oficial definir o conceito antes de o fazer sair da boca ou da caneta. Os africanos
também partilham destas imagens, muito embora no seu caso predominem as positivas, as que
cantam o sofrimento, celebram a tenacidade dos seus povos e espalham rosas pelos atalhos
que levam ao futuro.
Não se valoriza este optimismo admirando-o. Valoriza-se-lhe articulando-o com uma vontade
sempre presente no continente de imaginar uma comunidade de valores e de destino capaz de
servir como orientação para confrontar a batalha quotidiana pela sobrevivência.
Com efeito, ver a África como uma comunidade de valores e de destino oferece várias
vantagens. Primeiro, os africanos ocupam o lugar de destaque que merecem, e pelo qual eles
sempre se bateram, na produção do continente. Segundo, o que a África deve representar
sobressai e, por via disso, se impõe como referência para uma introspecção necessária: o que
fizémos, e fazemos, nós desta ideia? Terceiro, a história recupera o seu sentido como lugar
privilegiado de sedimentação da experiência. Afinal, a consciência histórica não é mais nem
menos do que a capacidade humana de acumular experiências, reflectir sobre elas e, por via
desses mecanismos, marcar um espaço identitário próprio.
O que é a África?
Existe, em África e fora, a tendência de atribuir as condições de possibilidade do continente a
uma vontade ocidental de poder. Em vários escritos, veicula-se a noção segundo a qual as
condições objectivas e existenciais do continente africano seriam o resultado da dominação
colonial pela Europa. Os problemas actuais que o continente enfrenta, sobretudo as
dificuldades que tem de se juntar ao resto do mundo no progresso e bem estar, resultariam
duma conspiração europeia para manter o continente dependente, subserviente e dócil.
Há um cunho de verdade nestas teorias da conspiração. A possibilidade de África está
intimamente ligada ao comércio de escravos, ao colonialismo, à descolonização contra a
vontade, à ordem económica mundial e à distribuição internacional de oportunidades e
riqueza. Os conflitos que em todos os pontos de África produzem noticiário são como as
passadas que se dançam nas discotecas de Maputo: como o tango argentino, são necessárias
duas pessoas para se dançar uma passada. A segunda pessoa nos nossos conflitos é
invariavelmente a ganância ocidental: O que teria sido do conflito angolano sem o petróleo e
os diamantes? O que seria do Congo sem as suas riquezas naturais? O que seria da Libéria e
da Serra Leoa sem o ouro e diamantes?
Num mundo simples, e aborrecido, seria fácil definir a África. Podia-se dizer que a África é o
continente dos negros, como sugere, de forma ambígua, o rótulo “África negra”. Contudo,
essa é uma redução bruta. Os africanos apresentam-se em várias cores: preta, amarela, branca,
castanha e toda uma série de cambiantes no meio. A cor é um critério problemático. Podia-se
dizer que a África é o continente entre os oceanos Índico e Atlântico, entre os mares
Mediterrâneo e Vermelho. O discurso quotidiano, porém, que faz referências à África subsahariana, ao Maghreb, à diáspora americana – na América do Norte e na América do Sul –
desafia a utilidade deste critério geográfico. De resto, desde quando é que geografia foi
critério cultural? Só faz lembrar o determinismo que caracterizava o africano como sendo
preguiçoso, tradicional e feio com base na relação madrasta que a natureza com ele
estabeleceu. Podia-se, ainda, dizer que a África é o continente subdesenvolvido. Aqui o
desafio iria residir na especificação do significado de “subdesenvolvimento”. Um exemplo
simples: em muitos Países europeus, onde a xenofobia muitas vezes assume um carácter

agressivo – na Alemanha já pereceram moçambicanos por isto – é normal as pessoas
apregoarem a sua hospitalidade com base no argumento segundo o qual na sua cidade, aldeia
ou vila não se bate em estrangeiros. Nós, contudo, retemos ainda na memória o sentido de
hospitalidade do meio em que crescemos. Nesse meio, hospitalidade é quando se oferece água
ao forasteiro e não, como sugere o argumento acima, quando não se bate nele... Quem é mais
desenvolvido nessas circunstâncias? Portanto, mesmo o PNB é um critério problemático.
O critério histórico
O único critério que nos parece válido para definir a África duma forma útil é o histórico.
Segundo este critério a África não é uma essência, mas sim um processo. É algo que se
constitui ao longo do tempo como consciência das suas próprias condições de possibilidade.
Nesta ordem de ideias, o desafio intelectual na definição de África não reside na
demonstração de algo anterior à influência externa. Ela reside, quer nos parecer, na descoberta
do momento que conduz à tomada de consciência histórica. Noutros termos, a pergunta que se
deve colocar é de saber quando surge a história africana. É a partir deste momento que mesmo
o período pré-colonial ganha coerência como parte integrante do percurso duma cultura, se
assim quisermos.
O momento que nos parece crucial na produção da consciência histórica é o contacto violento
com a Europa. Foi principalmente a escravatura, o trabalho forçado e a ocupação efectiva do
continente pelas potências europeias que impulsionaram a tomada de consciência. Embora o
contacto com a Europa e com outros continentes fosse já de longa duração, quando ele
ocorreu pela primeira vez a sua qualidade não foi suficiente para que se cristalizasse uma
identidade africana.
Curiosamente, a violência posterior desse contacto fez uso dos vários critérios de definição de
África para se legitimar. Assim, a cor da pele, associada a tudo quanto de negativo ela sugere
na imaginação metafórica de várias línguas humanas, serviu para justificar a negação de
humanidade aos africanos. Mesmo sob o risco de repetir algo sobejamente conhecido é bom
recordar que ao mesmo tempo que a constituição americana anunciava no seu preâmbulo que
todos os homens nascem livres, o País produzia a sua riqueza com base na força de trabalho
escravo. A geografia, com o argumento do isolamento do continente e da abominação natural,
também servia para legitimar a ocupação colonial. Não se deve esquecer o papel das
sociedades de geografia europeias, cujo trabalho cartográfico consistia, na essência, no
mapeamento da diferença selvagem que devia ser domesticada. Finalmente, o critério de
subdesenvolvimento também teve a sua utilidade, sobretudo na ideia da civilização. Este é
talvez o elemento mais coerente e consistente de toda a empresa. Só mudaram, ao longo do
tempo, os instrumentos para a sua realização: comércio, colonização, descolonização, auxílio
ao desenvolvimento, reajustamento estrutural, combate à pobreza.
O contacto violento com a Europa constitui, portanto, um momento crucial. Ele permite a
definição dum espaço e dum tempo que se afirmam diferentes da Europa. Mas mais do que
isso essa definição afirma-se como a formulação duma comunidade axiológica e de destino.
Comunidade axiológica no sentido em que aqueles que se definem como africanos fazem-no
no intuito de recuperação duma dignidade humana que lhes é recusada: o africano tem direito
à emancipação social, económica e política. Em poucas palavras, a dignidade humana deve
ser extensiva ao africano, aliás, a sua conquista define o africano.
Aqui intervém o segundo elemento de comunidade de destino. Com efeito, a definição dum
espaço e dum tempo próprios formula um horizonte, cujo conteúdo deve ser negociado pelos
que se definem como africanos. Essa negociação ocorre em lutas sociais entre os africanos
eles próprios, entre os africanos e os europeus, entre os africanos e a ciência, entre os
africanos e a tradição e modernidade.

É assim que a ideia de África, partindo dum impulso que desafia os africanos a ganharem
consciência de si próprios como sujeitos da sua própria história, se concretiza nas lutas que
lhe vão dar visibilidade. A concretização assume várias formas. Na diáspora o “renascimento
negro” aceita o ceptro da história como um desafio para definir em que consiste a identidade
africana e o que significa se orgulhar dela. A ideia da personalidade africana e o movimento
da Négritude fazem essencialmente o mesmo.
Como Jean-Paul Sartre muito bem observou na sua introdução à antologia de poesia negra, os
que recuperam este sentido de identidade são um verdadeiro Orfeu que, tal como a figura da
mitologia grega, vai mesmo ao inferno para salvar a sua Euridice. O inferno do renascimento
é a experiência de humilhação, de opressão, enfim, de desumanização que define o lugar do
africano na ordem das coisas num momento histórico em que a modernidade celebra a justiça,
a fraternidade, a igualdade. Não é por acaso que C.L.R. James vê na realização prática destes
ideais, vê na unidade africana, o verdadeiro destino do Homem negro. Mas mais sobre isso
mais adiante.
A conquista e perversão da ideia de África
A principal manifestação concreta da tomada de consciência é, no entanto, a luta pela autodeterminação. Com efeito, as independências africanas são uma verdadeira epopeia, um canto
e uma celebração da tenacidade humana. Independentemente da perversão que o período póscolonial foi da ideia africana, os homens e mulheres que por ela se bateram merecem, mesmo
hoje, se calhar sobretudo hoje, um panteão em sua memória.
O que é a pseudo-luta pela democracia e direitos humanos que, frequentemente, atola os
nossos países no lodo da auto-destruição, comparada com a reclamação da nossa dignidade
como humanos? Não é que a democracia e direitos humanos não sejam essenciais ou
incompatíveis com a auto-determinação. Mas quantas vezes não serviu a sua reclamação
sangrenta de subterfúgio para o cálculo pessoal ou para a instrumentalização por interesses
alheios?
Com as independências o horizonte abandonou o firmamento para se instalar numa distância
palpável. De repente a África deixou de ser uma simples ideia para ser uma realidade. A ideia
passou a ser estado-nação. Vários. A ideia passou a ser uma bandeira, um hino, um aeroporto
internacional e um plano de desenvolvimento. A ideia passou a ser a dor de parto dum estado,
a obra de Marracuene dum vai-vem interminável. Ganhos, retrocessos, ganhos, retrocessos.
Golpes de estado. Na Nigéria, conta o cientista político ugandês, Ali Mazrui, atingiu-se uma
taxa de regicídio de 50 por cento! Guerras civis. São honrosas as excepções. Guerras intraestatais. Calamidades naturais. Epidemias: Ébola, HIV-SIDA; malária, cólera. Apesar de
tudo, como dizem os europeus cheios de comiseração, os africanos dançam, cantam e riem-se.
É mesmo humor negro.
Estás a mentir meu filho, tu não és o Deremussa; tu és o meu pequeno Daniel, de Lionde,
Gaza. Quem canta isto é José Matirrandze. O filho foi levado pela música para a África do
Sul, lá chegado mudou de nome, de local de nascimento, em poucas palavras: mudou de
identidade. Passou a dizer que era sul africano. Enlouqueceste meu filho, tu não és de
Nguiane, tu és de Lionde, Gaza. José Matirrandze, o tal que foi explorado, não canta sobre as
vicissitudes dum quotidiano incerto em Moçambique. Ele canta a impostura que tem
caracterizado a nossa história pós-colonial em África. Ele canta a perversão da ideia de
África, a expropriação da consciência histórica no período pós-independência.
Vidas falsas
Uma ilustração útil desta perversão é a trajectória do Congo, palavra que mal pronunciada em
Changana pode indicar a maldição que ela representa para todos nós. Ao mesmo tempo que a

Europa reflecte hoje sobre o aprofundamento da sua própria união com a discussão dum
projecto de constituição que vai ser submetido à apreciação pública, está a ter também que
reservar algum tempo para acudir, uma vez mais, a África.
O Congo está a arder. Tribos hostis e assanhadas, como dizem os noticiários cá na Europa,
precisam de ser separadas. Os jornais que estão contra o envolvimento europeu alertam, em
títulos de parangona, para a caldeira de bruxas que o continente é para qualquer força de
intervenção. Dizem que há canibalismo no Congo. Dizem que as milhares de crianças feitas
orfãs pelo conflito não estão a ser socorridas por ninguém. São “enfants-sorcillières”,
feiticeirzinhos, que trazem o infortúnio para as famílias que as abrigam. O Congo é a primeira
guerra mundial africana. Até que enfim, já não era sem tempo que assinávamos também um
acontecimento de impacto universal!
Três momentos ilustram a maldição que este país representa. Primeiro, o ultimatum inglês de
11 de junho de 1890. A disputa entre a Bélgica, a Inglaterra e Portugal sobre a África central
culmina com a humilhação de Portugal, que perde o “direito histórico” que se reclama sobre a
região a favor da hegemonia moral – discurso abolicionista – e comercial britânica. O aspecto
importante desta humilhação é o efeito que tem para os territórios portugueses bem como para
o resto do continente.
Para os primeiros o ultimatum significou um esforço concentrado português de ocupar
efectivamente os territórios que reclamava seus. O mapa côr de rosa. Para os segundos foi o
início dum processo que iria culminar com a partilha do continente em Berlim – cidade que a
História se encarregou de penalizar com a sua própria divisão em pleno século XX – à régua e
esquadra ignorando completamente unidades culturais, religiosas e linguísticas.
O segundo momento intervém com as independências e tem duas vertentes. O Congo ganha a
independência sob a liderança carismática de Patrice Lumumba. As Nações Unidas sofrem
um desaire total nos seus esforços de manutenção de paz no Catanga enquanto que um
conluio belga e americano vai conduzir à execução ignomiosa de Patrice Lumumba pelos
próprios compatriotas.
No primeiro caso, o desaire das Nações Unidas constituirá nos anos que se seguem a prova
evidente de que o continente está perdido, que ninguém de fora pode trazer a ordem. No
segundo caso, a subida ao poder duma das maiores vergonhas do continente – Mobutu – vai
iniciar uma longa tradição de ingerência camuflada e aberta nos assuntos africanos. Franceses
e americanos exceder-se-ão nessa empresa à medida que governos africanos, legítimos ou
não, vão cambaleando na ressaca do pós-independência.
Finalmente, a queda de Mobutu e a ascensão de Kabila ao poder, este último com um discurso
político anacrónico, acompanhado duma verdadeira fogueira das vaidades políticas – Mugabe,
Museveni, Kagame, Santos, Nujoma, Mbeki – e a queda do país para o pricipício do caos vão
de novo trazer à agenda política internacional a legitimidade da intervenção externa em
África. Tal como no passado a justificação é a incapacidade africana de se governar.
A ironia do problema actual do Congo está no facto de a intervenção europeia estar a ser
planeada, discutida e avaliada pelos europeus no mesmo momento em que os africanos, em
Maputo, se preparam para transpor as portas do nirvana político da harmonia eterna: União
Africana e NEPAD. O mais perverso, contudo, é que esta ironia escapa aos fazedores da
União, ninguém se queda para perguntar que sentido faz uma União que não é capaz de se
concretizar na prática através da resolução dum problema tão premente como é o Congo hoje.
E isto para não falar da Libéria, da Serra Leoa, da Costa do Marfim, da Somália, do
Zimbabwe, da Argélia, do Uganda e por aí fora.
O Congo é uma maldição para o resto do continente não só porque ilustra a impostura que tem
sido a identidade africana no período pós-independência. Em nenhum outro país se perverteu
tanto a ideia duma cultura africana como no Zaire de Mobutu. Com efeito, esta ideia foi
colocada ao serviço duma vontade de poder. Foi aqui onde se praticou a política da
“autenticidade”. Os zairotas foram obrigados a mudar os seus nomes cristãos em troca de

nomes africanos. Deixaram de ser “monsieur” para serem “citoyen”. A ganância dum único
homem foi empacotada num invólucro político que, selectivamente, elevava aspectos duma
suposta cultura africana ao estatuto de filosofia política: os africanos respeitam os seus chefes,
dizia Mobutu, le Roi du Zaire, por isso o seu poder não pode ser contestado.
Isto tudo num país que deu ao continente tanto de que se orgulhar: o “quoi-ça, quoi-ça”, a
rumba africana, a forte teologia fenomenológica de Lubumbashi com Vincent Mulago,
Tshiamalenga, a exilarante literatura de Puis Gandu Kashama, as análises incisivas de
Valentin Mudimbe, o olhar histórico de Elikia M’bokolo e tantos outros. Tudo isto num país
mimado pela natureza com recursos naturais da mais variada e valiosa gama: diamantes,
madeiras, cobre, coltrão, terras férteis, água.
Enlouqueceste meu filho, enlouqueceste meu filho, tu és o meu pequeno Daniel de Lionde,
Gaza. A tentação é muito forte para julgar ver na sorte deste grande país a mão invisível do
Ocidente. Há, na realidade, muito que se diga a este respeito. Contudo, o essencial dessa
história ainda por contar não é exterior ao Congo ou África. O essencial dessa história está no
que se fez à ideia de África.
Da verdadeira cultura africana
Dissémos, na nossa tentativa de definir a África, que o critério que nos parece útil é o
histórico. É chegado o momento de tornar ainda mais explícito o nosso argumento. A essência
dum povo não está em nenhum conjunto de características inalteráveis e inevitáveis. A
essência dum povo está na sua capacidade de aprender dos seus erros. Está na sua consciência
histórica. Nós entendemos a consciência histórica como a constituição voluntária duma
comunidade axiológica e de destino.
A África como comunidade constituiu-se como uma vontade de recuperação da dignidade
humana dos seus povos. Na sua vertente prática a dignidade humana abarca todos os direitos
que definem a condição moderna: abrigo, alimentação, livre expressão, livre movimento,
exercício de direitos políticos, liberdade religiosa, etc. A prossecussão destes objectivos é que
dá, em nossa opinião, substância à ideia de África.
Não obstante, a oportunidade histórica desta ideia assentou sempre num paradoxo: A ideia de
África só se articula com coerência como negação da modernidade europeia. O movimento da
Négritude demonstra este paradoxo muito bem. Senghor, Césaire, Dumas e tantos outros
desenvolveram a sua exaltação do homem negro essencialmente como crítica à hipocrisia
ocidental. O mesmo discurso que proclamava o progresso, a irmandade e a justiça era
utilizado para desqualificar os africanos. Daí a sugerir, como o fez Senghor, que a identidade
africana só podia assentar numa maneira completamente diferente de apreender a realidade –
a emoção é negra, a razão é grega – é uma pequena distância.
Este equívoco, pelo qual Senghor e os seus companheiros de luta já foram sobejamente
criticados, é instrutivo na medida em que é revelador da centralidade do paradoxo acima
mencionado. O verdadeiro equívoco, todavia, não é a suposição de que os africanos têm uma
essência cognitiva diferente. O verdadeiro equívoco está em supor que a modernidade seja
europeia. Em nossa opinião, porém, os europeus apenas se apropriaram da modernidade. Eles
reclamaram direitos de autor sobre algo que, no seu conteúdo, é elementar à humanidade, a
saber a dignidade humana.
A modernidade, despida de etnocentrismos baratos, é a condição sine qua non da realização
da dignidade humana. Ela está no centro da construcção da ideia de África. Por isso, temos
que resistir à ideia de que os europeus detêm sobre ela direitos de autor. A dignidade humana
não pode ser invenção dum povo. Ela é o resultado da experiência, da vida, do diálogo do
Homem consigo próprio. No seu fundo mais nobre a África significa justamente isto.
O paradoxo que nos prende, que constantemente joga escombros no entulho para que o Fénix
não se levante e recupere o seu voo, é a ideia de que temos de recuperar uma identidade

primordial, a-histórica e esplendidamente ignorante do mundo da vida. De tantas árvores
perante os nossos olhos não vemos a floresta. A ideia de África é um convite à libertação
deste paradoxo. Ela convida-nos a procurar na nossa experiência concreta o verdadeiro
significado de África.
Feliz coincidência
A realização da cimeira da União Africana em Moçambique pode ser vista como uma
coincidência feliz. Apesar de todos os retrocessos, de todas as vicissitudes, o nosso País pode
reclamar para si próprio um papel exemplar na realização da ideia africana. Moçambique, tal
como a África em si, é também uma ideia que se concretiza quotidianamente. Surgiu como a
tomada de consciência histórica pelos seus habitantes. Materializou-se na luta pela
independência. No esforço de consolidação da comunidade axiológica e de destino que ele
representava enveredou por caminhos aberrantes. Perverteu o seu próprio significado com a
regimentação do pensamento e aspirações. Perdeu-se na instrumentalização dos seus próprios
habitantes por interesses alheios convenientemente legitimados com recurso à ideia de que era
necessário recuperar a verdadeira essência cultural do País.
Felizmente, depois de muito sangue corrido, de muitas vidas destruídas, de muito vandalismo
o País voltou a si. Ainda precisa de sarar as feridas, reconstruir o que foi destruído e
reconstituir biografias. As assimetrias persistem. A pobreza mantém os cintos apertados. As
várias cores que compõem o mosaico demográfico moçambicano continuam ainda à procura
duma plataforma comum de diálogo. O sistema político continua a ensaiar formas de
participação inclusivas. Com passo de camaleão o País vai andando.
Essa andança traz o nosso País de volta à ideia de África. Trá-lo aos atalhos que vão conduzir
os moçambicanos à realização da dignidade humana. É neste sentido que a realização desta
cimeira no nosso País pode constituir uma feliz coincidência: no momento em que a África
procura de novo o caminho de volta às suas tradições, isto é em que recupera a sua
consciência histórica, é acolhida por um País em que a materialização dessa ideia se coloca
como um desafio incontornável. A África, em Moçambique, é uma necessidade, mas
provavelmente Moçambique, em África, é uma invenção fortuita.
Alguns, olhando para a cimeira africana, vão afirmar espantados que Maputo nunca viu tanto
ditador junto duma assentada. Com efeito, estarão reunidos em Maputo vários chefes de
Estado que devem o seu estatuto à violência armada, à aterrorização dos seus próprios
habitantes, em suma, à perversão da ideia de África. Numa altura em que as condições
existenciais dos habitantes deste continente são mais difíceis do que nunca só podemos
esperar que nem mesmo o mais surdo dos ditadores seja capaz de ignorar a oportunidade que
o momento representa para acabar com a impostura e trazer o continente de novo à história. A
União Africana só faz sentido se se afirma como uma resposta ao desafio deste momento tão
crucial.
Notícias, 10 de Julho de 2003

