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- Gênese da noção de unidade (antes de 1958) 

Embora a teoria de unidade africana tenha surgido ligada a Nkrumah, Benot 

acredita que o surgimento desta tenha vindo do exterior. Além disso, salienta que, 

quando Sylvester Williams (Trinidad – 1900) ou W.E.B. Du Bois (Fundador do 

Congresso Pan Africano de Paris – 1919) começaram a lançar o termo e a ideia do pan-

africanismo não enfatizavam a unidade africana ou a unificação do continente cortado 

em pedaços pela partilha colonial, mas sim o direito dos Africanos à sua própria terra e 

personalidade. Conforme manifesto adotado pelo III Congresso de 1923: “o direito dos 

povos negros a serem tratados como homens” 
1
.   

Para o Autor, embora as resoluções dos Congressos Pan-africanos tenham 

abordado diversos problemas do continente, o problema específico da divisão do mesmo 

só foi abordado na resolução do último Congresso de Manchester em 1945, “(...) as 

divisões arbitrárias e as fronteiras territoriais delimitadas pelas potências coloniais 

constituem tantas medidas deliberadamente tomadas para obstar à unidade política da 

África ocidental”.  

Ainda que essa resolução tenha se referido apenas a uma região da África 

Negra, pelo simples fato de expor dos problemas dessa África no seu conjunto e de 

reivindicar a personalidade africana em caráter nacional, segundo Benot, seria possível 

afirmar que a noção de unidade africana foi introduzida ou sugerida pelo pan-

africanismo a partir de 1919.  

- Du Bois e o pan-africanismo 

Benot afirma que Du Bois representou a tomada de consciência da estreita 

ligação entre a solução do problema negro nas Américas e a colonização em África. 

Assim, o pai do pan-africanismo via uma África una, o que tem uma parte de 

ignorância, já que o passado de África é mal conhecido, por isso, Du Bois também 

promoveu a redescoberta da história, tradições e cultura da África pré-colonial.  

                                                           
1
 Legum, Panafricanism, p. 29. 
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Além disso, dentre outras contradições, o imperialismo teria imposto à África 

uma unidade: a do colonialismo onipresente; e uma divisão: a da partilha entre 

imperialistas rivais. 

De acordo com Benot, a África fragmentada por si só (em sua própria terra) 

não conseguiria tomar consciência de sua unidade, senão sob a forma de uma 

comunidade muito vaga de origem e tradições consideradas num sentido muito geral. 

Todavia, fora da África alguns africanos, principalmente os anglófonos, já entravam em 

contato com o pensamento de precursores e fundadores do pan-africanismo. 

Para Benot, a noção de pan-africanismo foi lançada, mas não definida, 

contendo um alto grau de abstração em relação à realidade e os congressos não foram 

suficientes para pensar reivindicações mais determinadas. Acredita que Du Bois sabia 

disso, por isso seu objetivo principal foi manter viva a própria ideia do pan-africanismo, 

com a sua dupla componente de reabilitação e de unidade do mundo negro, pelo menos 

durante o tempo necessário para que essa ideia pudesse encontrar circunstâncias 

favoráveis para se concretizar. Desse modo, para Benot o pan-africanismo seria mais 

uma doutrina cultural do que uma verdadeira ideologia política. 

- O pan-africanismo cultural: Azikiwé, Césaire, etc. 

Benot afirma que Azikiwé (Nigéria) em seu livro Renascent Africa (1937), 

mais do que fundar uma teoria política, exaltou o renascimento cultural do homem de 

África, atacou o paternalismo intelectual dos colonialistas e se declarou consciente das 

armadilhas, das falsidades e das incongruências do comunismo. Aqui Benot ressalta que 

o pan-africanismo cultural continuava a ser uma ideia demasiada vaga e abstrata, apesar 

da indiscutível força emotiva que possuía. 

Para corroborar com essa perspectiva, o Autor cita como exemplo deste pan-

africanismo cultural o termo negritude, criado pelo antilhano Césaire em seu esforço 

para englobar o mundo negro em sua totalidade, na obra Cabier d’um retour au pays 

natal, de 1939. Dessa forma, “negritude” seria uma expressão poética e, assim como o 

pan-africanismo, não pôde ser definida racionalmente, pois fundamentalmente era um 

grito.  

Para Benot os autores do pan-africanismo e da negritude, através destes termos, 

exprimiram um fato real, qual seja, a identidade de destino de um conjunto de povos 

sobre os quais se abatera por toda parte a dominação colonial e racista. Contudo, para 

ele, a verdade é que a luta política real foi organizada de acordo com as particularidades 
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de cada país, tendo sido através dessa luta que a exigência da unidade africana tomou 

forma e se tornou um fato político concreto.  

- Os estudantes contra o pan-africanismo  

Para Benot, já que os pan-africanistas não se definiram, a Federação de 

Estudantes Africanos Negros na França (FEANF) o fez, contudo, para criticar o pan-

africanismo, através do texto Les Etudiants africains et l’unité africaine, publicado em 

1959. Vejamos: 

(...) Parece que os pan-africanistas nos propõem, nas nossas alianças, 

uma simples solidariedade de raça e de cor. Isso é ineficaz. (...) é 

também perigoso: porque a solidariedade racial pode transformar-se 

facilmente em racismo, em chauvinismo e pan-negrismo (...). Por 

outro lado, é uma maneira incorreta de por os problemas, porque a luta 

não se situa ao nível de raças, mas ao nível de exploradores e 

explorados; é um factor objectivo: porque são as mesmas as pessoas 

que, no essencial, exploram os nossos povos e o povo de França. O 

pan-africanismo corre um grave risco: o de ser utilizado pelos diversos 

imperialismos. (...) o princípio da unidade africana em grande escala. 

Esta unidade preconizada não é uma unidade sentimental, mas uma 

unidade ditada pelas considerações de ordem política e económica, 

inerentes à época em que vivemos (...). 

Assim, de acordo com o Autor, os estudantes disseram o essencial, todavia, não 

tiveram grande influência sobre a África das independências.  

- Pan Africanismo e a III Internacional 

Benot acredita que, com base na afirmação de Azikiwé sobre o comunismo e o 

seu enquadramento cronológico, seria possível suspeitar que a doutrina pan-africanista 

escondia um desejo obscuro, talvez nem sempre consciente, qual seja, a suposta 

intenção de afirmar o nacionalismo negro por oposição ao comunismo (e não apenas por 

oposição ao imperialismo). Uma vez que os congressos pan-africanos realizaram-se de 

1919 a 1927, ou seja, depois da Revolução de Outubro e das tomadas da III 

Internacional a favor do apoio e do auxílio ativo aos movimentos de libertação nacional 

e, no entanto, mantiveram-se à distância de tudo e sequer as mencionaram.  

Por conta disso, talvez os congressos tenham sido tolerados em Paris e em 

Londres, pois as autoridades coloniais acreditariam que tudo era preferível ao 
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comunismo. Por outro lado, Benot reconhece que a III Internacional estava limitada 

para suscitar e auxiliar o movimento comunista na África Negra, devido ao nítido 

conhecimento insuficiente das realidades sociais africanas e, portanto, pela 

impossibilidade de proceder a seu respeito a uma análise marxista. 

Assim, o pan-africanismo, num momento em que as diferenciações de classe 

eram travadas e mascaradas pela opressão estrangeira, tocava muito mais fácil e 

intensamente essa camada de intelectuais africanos, de que dependia então o despertar 

do sentimento nacional, do que o pensamento marxista que seria mais complexo e de 

aplicação mais lenta e delicada.  

Benot salienta que o pan-africanismo também era funcional ao imperialismo, 

tendo em vista que sua tônica da unidade cultural adaptava-se aos hábitos de 

colonização inglesa - que preservava valores culturais tradicionais, com o objetivo de 

provocar divisões, além de satisfazer sua forma própria de racismo.  

- O RDA, fator de unidade das colônias francesas  

Benot afirma que no pós-guerra imediato, as lutas ideológicas ainda tinham o 

tema da unidade africana distante da realidade. Apesar de reconhecer certa unidade 

decorrente da Assembleia Democrática Africana (RDA), pois do lado do movimento 

nacional os territórios sob dominação francesa, mantiveram-se os conjuntos federais, 

além de a RDA englobar a AOF
2
 e a AEF

3
, juntando-lhe territórios que juridicamente 

                                                           

2  

A África Ocidental Francesa (em francês: Afrique Occidentale Française, ou AOF) foi uma federação de oito 

territórios franceses na África: Mauritânia, Senegal, Sudão Francês (atual Mali), Guiné, Costa do Marfim, Níger, Alto 

Volta (atual Burkina Faso) e Daomé (atual Benim). 
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nem sequer dependiam da União Francesa. Na brochura de 1949 o RDA fala em nome 

da África negra sem mais precisões, o que para Benot seria uma aspiração ainda mal 

consciente à África Unida e a tendência para uma generalização apressada e mal 

informada.  

- A luta inútil contra a balcanização (1956-1960) 

As autoridades francesas, seguindo o caminho da balcanização, instituíram a 

lei-quadro Defferre de 1956 que, na verdade, eram decretos publicados no inverno de 

1956-1957, que instituía uma autonomia parcial
4
 dos territórios: cada um deles passava 

a dispor de uma assembleia territorial, eleita por sufrágio universal e de um conselho de 

governo, formado por ministros africanos. Contudo, os setores chaves: exército, 

relações externas, moedas e outros, ficavam nas mãos das autoridades coloniais. Houve 

o desaparecimento do termo “federação” em proveito da expressão “grupo de 

território”. 

Benot ressalta que houve uma divisão interna do RDA: Senghor (Senegal) foi 

contra a balcanização; já Houphouët (Costa do Marfim) a defendeu, assim a unidade 

africana estava ultrapassada, mas da frente para trás, uma vez que não havia outra 

hipótese senão tentar preservar a unidade da AOF. 

 

                                                                                                                                                                          

3  

A África Equatorial Francesa foi uma federação de possessões coloniais francesas na África central, que se estendia 

desde o Rio Congo até o Deserto do Saara. Incluía os territórios que, com a independência, vieram a ser: República 

do Congo, Gabão, República Centro-africana e Chade. 

 
4 Pois tal autonomia terminava na capital do território.  
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- Mamadou Dia e os fundamentos econômicos da unidade  

Em suas obras Reflexions sur l’économie de l’Afrique noire (1953) e 

L’Économie africaine (1957 – quando já era auxiliar de Senghor), Dia defende a 

necessidade prática da unidade, por meio de uma economia de complemento, 

inicialmente interna, entre as grandes zonas de produção africanas, integradas em 

grandes conjuntos econômicos, graças a uma redefinição das fronteiras que tenha mais 

respeito pelo geografia do que pelo arbitrário recorte político levado a cabo pela França. 

Segundo Benot, quando estudaram concretamente as perspectivas de 

industrialização e modernização de uma futura África independente, a unidade africana 

já não se tratava de um ideal abstrato ou de um fato de cultura, mas de um dado 

calculável de um teorema demonstrável. Contudo, é uma unidade de conteúdo limitado, 

pois Dia só pensa na África Ocidental que deixaria de estar dividida nas zonas francesa, 

inglesa e portuguesa e se reorganizariam de acordo com os imperativos do mercado. 

- O debate sobre a prioridade da independência ou da unidade nas colônias francesas 

(1957-1959) 

Os estudantes africanos (FEANF) de imediato disseram não à lei-quadro e 

apelaram aos parlamentares para que fizessem outro tanto. Todavia, a intervenção 

“progressista” do governo Guy Mollet
5
 dito de esquerda, conduziu a uma situação 

inesperada: os dirigentes africanos foram obrigados a escolher entre a independência ou 

a unidade dos conjuntos federais. O resultado foi a ausência de unidade e a 

concretização das independências, sendo nove artificiais de um total de dez.  

No entanto, o III Congresso do RDA (Bamako – 1957) adotou uma moção que 

juntava os dois pontos, em 1958 tal resolução, com exceção da proposta de revisão do 

título VIII da Constituição, em nada resultou, assim como as tentativas de unificação 

dos partidos africanos. 

Outra questão se fez presente quadro da AOF e AEF: dever-se-ia exigir a 

independência antes da Federação ou a Federação antes da independência?  

Para Benot, dentro do micronacionalismo tiveram três tendências presentes: 

Sékou Touré (República da Guiné) foi a favor da independência por ter condições mais 

favoráveis, já que não era possível conquistar as duas; Já Senghor (Senegal) preferiu a 

                                                           
5 Guy Mollet foi um político francês. Ocupou o cargo de primeiro-ministro da França, entre 31 de Janeiro de 1956 a 

12 de Junho de 1957. 
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unidade como meio de se alcançar o triplo objetivo que consistia na constituição das 

federações primárias da África Ocidental e Equatorial e a independência por etapas no 

quadro de uma associação de forma confederal com a França; por último, Houphouët
6
 

reivindicava a independência primeiro e federação também.  

- A independência do Ghana e as primeiras conferências  

Na África sob dominação inglesa, de acordo com Benot, de 1951-1957 

Nkrumah preferiu evitar insistir no tema da unidade. Além disso, às vésperas da 

independência de Gana, este conclui:  

O nacionalismo africano não deve limitar-se à Costa do Ouro. 

De hoje em diante, é necessário passar ao nacionalismo pan-

africano, e a ideologia da consciência política africana e da 

emancipação política africana tem de espalhar-se por todo o 

continente
7
. 

Para Benot, a primeira manifestação de unidade africana foi Primeira 

Conferência Cimeira dos Chefes de Estados Africanos (tanto na África Negra como do 

Norte de África), ocorrida em abril de 1958, convocada por N’krumah que já estava 

preparando a Conferência dos Povos Africanos, que se realizaria em dezembro do 

mesmo ano. 

- As políticas de unidade (1958-1968) 

Neste ponto, a independência de Gana seria decisiva, já não se falava apenas 

em independência da África “francesa”, mas do continente no seu conjunto. A 

Constituição Guineense promulgada em 12/11/1958 dispõe sobre as cedências parciais 

ou totais de soberania, tendo em vista realizar a unidade africana (art. 34). Em 

23/11/1958 é anunciada a União Guiné-Gana em declaração conjunta. Esses 

acontecimentos que sucedem entre outubro e dezembro de 1958 finalmente atribuem 

sentido político concreto à noção de unidade africana, segundo Benot. 

- A União Guiné-Gana 

Benot ressalta que a união entre uma ex-colônia francesa e uma ex-colônia 

inglesa era um fato novo e de enorme alcance. Todavia, aos olhos dos colonialistas, 

                                                           
6  Ministro francês de 1956-1959 que defendia, na África, os interesses da camada superior da população da costa do 

Marfim, de acordo com Benot. 
7
 Autobiography, edição de bolsa Nelson, p. 240. 
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antes a união entre dois Estado africanos, cujas relações com o Ocidente eram as 

melhores possíveis, do que a África se aproximar do socialismo, o importante era que 

essa unidade se fizesse no sentido da aliança com as potências ocidentais, logo a “boa” 

unidade era a de Estados africanos empenhados numa via não socialista. Desse modo, 

para Benot, assim como a independência, a unidade africana levantava o mesmo 

problema: o do seu conteúdo.  

- Resultados decepcionantes  

Os documentos saídos das numerosas conferências africanas, que se reuniram 

de abril de 1959 a maio de 1963, exprimiram a preocupação de atribuir um conteúdo à 

unidade e de alcançar medidas concretas. Contudo, Benot notou algumas omissões que 

lhe pareceram estratégicas: nomes de Estados como URSS, China e EUA; no capítulo 

de economia, os termos socialismo ou capitalismo também foram evitados.  

No mais reclamaram as mesmas medidas, formulações comuns e vagas, com a 

impressão de que a discussão ideológica não fora levada tão a sério, além disso, é 

necessário ter em conta que, de tantos programas, poucos foram efetivamente 

realizados. Entretanto, Benot ressalta que as sucessivas conferências exerceram uma 

ação que contribuiu para acelerar o processo de libertação africana, sobretudo no 

período de 1958-1961.  

Existiram algumas cooperações entre os Estados africanos, tais como: Guiné 

deu apoio efetivo aos movimentos nacionais dos Camarões (UCP), de Angola (MPLA) 

e da Guiné-Bissau (PAIGC). As relações pessoais de N’krumah e Lumumba 

constituíram de forma mais direta um apoio discreto, mas igualmente real entre os 

movimentos em presença. Todavia, o Autor acredita terem sido apenas iniciativas 

próprias deste ou daquele governo e não uma ação dos organismos comuns enquanto 

tais.  

 

Grazielle Vasconcellos Ozorio 

 Graduanda em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2017. 
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