Pan-africanismo intelectual: a utopia possível(?)
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O conceito de Negritude contrapunha ao

Meio século de independências africanas

Fernando Amorim

As ideias e os factos

“RENASCIMENTO CULTURAL” E CONSCIÊNCIA ETNO-IDENTITÁRIA
A ausência de ideologia, de projecto político próprio, explicáveis não por uma inferioridade africana
étnica ou civilizacional e por uma incapacidade de produzir História mas, antes, pela autoflagelação
decorrente do facto de a experiência colonial se ter servido, mais do que destruído, das estruturas
políticas e comerciais africanas e instrumentalizado em seu proveito as rivalidades locais e regionais,
explicam a emergência do mito da idílica solidariedade africana, tão prejudicial à eclosão dos sentimentos identitários e autonomistas quanto o fora aquele período colonial, por prosseguir a redução
da multiplicidade cultural africana a um mínimo denominador comum, misturando-a num objecto
único de reivindicação política tão estranho a África como os iniciais colonizadores – o Pan-Africanismo - nascido fora do continente mas implantado no seu seio pela mão das primeiras gerações de
líderes africanos. A primeira tomada de consciência da alienação, ainda que a um nível difuso, parece
ter-se manifestado através do ensino de religiões proféticas e facilmente sincretistas que surgiram
graças à síntese ou fusão entre o cristianismo importado e as religiões ou crenças animistas locais,
produzindo o que podemos designar de um “renascimento cultural” operado pela retoma pelos
povos autóctones de conhecimento da sua identidade através da reassunção progressiva da sua
historicidade e dos seus valores. A primeira atitude cultural da maioria dos intelectuais colonizados,
mesmo os marxistas, será fortemente tingida de “nacionalismo”, mesmo que indo beber às fontes
teórico-ideológicas europeias, e mesmo que marcadamente distintas dos nativismos e movimentos
socioreligiosos africanos que. na sua essência, possuíam um pendor marcadamente mais “patriótico” que nacionalista, mas um patriotismo que não se revia ou justapunha à orogénese das fronteiras
coloniais. A independência que vai passar a ser progressivamente exigida pelos povos colonizados
persiste contudo como um conceito europeu instrumentalizado pelo colonizado para obter por
meio do seu próprio código o reconhecimento pelo colonizador, sendo acessório o facto de não
significar, na essência, a mesma realidade para o colonizado e para o colonizador. “Renascimento
cultural” e “novas ideologias” constituem doravante as alavancas da acção política no quadro da
luta pela independência. A revalorização do conteúdo cultural da sua história e consciencialização
etno-identitária e política acentuam a radicalização do processo de descolonização pela afirmação
de uma contra-assimilação encabeçada por quem mais traumatizado foi pela assimilação colonial, os
antilhanos e africanos negros filofrancófonos. Entre eles a revalorização das culturas autóctones não
constitui apenas um problema vital na sua determinação identitária mas, sobretudo, um problema
de sobrevivência, diversamente dos africanos negros filoanglófonos, para quem o despojamento
da sua cultura tradicional nunca se observou, pelo menos de uma forma tão coerente e tão radical.
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