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«As nossas vidas, as nossas culturas, são compostas por 

muitas histórias sobrepostas. A romancista Chimamanda 

Adichie conta a história de como descobriu a sua voz 

cultural - e adverte que se ouvirmos apenas uma história 

sobre outra pessoa ou país, arriscamos um desentendimento 

crítico.» [Tradução do vídeo: Goreti Araújo / Revisão de Paulo Calçada] 

 

  

A Importância da Memória Histórica na Construção da Identidade 
   Todos os países constroem as suas identidades nacionais 

baseadas na História. Para tais fins e muitas vezes 

invertendo alguns factos importantes, consoante os 

interesses de hegemonias políticas. Por um lado, ora 

enaltecendo vis a vis a um hipotético orgulho nacional de 

heranças antepassadas, ora depreciando a História dos 

outros.  

   A omitida importância da História da África pré-

colonialista na construção das civilizações europeias e do 

médio-oriente são paradigmáticas. Felizmente, hoje, com as 

novas abordagens científicas mais isentas – arqueológicas e 

de rastreio do ADN (informação genética), da 

paleoantropologia, das linguísticas e de outras áreas, é 

possível equacionar até que ponto houve esse contributo das 

civilizações africanas antes das sucessivas invasões árabes e 

europeias ao continente africano.    

   Todo o preconceito actual e racismo anti-africano teriam 

esse pressuposto perdurando aos dias de hoje no imaginário 

colectivo. A própria definição dicotómica original, e 

imposta, de branco/negro (que não é africana) surgiria assim 

tendenciosamente desde os primórdios da tríade monoteísta 

do judaísmo/cristianismo/islamismo. O branco associado à 

luz divina e ao bem, e o negro às trevas e ao mal, onde vive 

o demónio. Aliás por sua vez, herança grega clássica contida 

no mítico ‘escudo de Aquiles’ – no desconhecido ficavam os 

oceanos de trevas, os tenebrosos ‘adamastores’ para além do 

mare nostrum (do mar mediterrâneo). 

  É por isso que Moçambique não podia ser excepção, apesar 

das expectativas post independência (1975) de reposição de 

alguma verdade histórica do passado pré-colonial, mais 

remoto e ao processo colonialista português.  

   Nesse âmbito, um processo de reconstrução identitária 

seria gorada mercê de um “branqueamento” da (s) História 

(s), precisamente, pelos mentores ideológicos de uma 

“revolução” mal-parida, canhestra e violenta, sem uma 

identidade africana baNto e moderna, por isso, forçando e 

pretendendo inventar o que nunca poderia sê-lo: “um 

homem novo” - pois, moldado à imagem e semelhança da 

tragédia de um maoísmo brutal de governação incompetente 

e ultrapassada à escala moçambicana (1975-1992).  

   Nesse contexto são de suma importância as intervenções 

por esse mundo fora, de figuras académicas africanas 

abrindo os horizontes epistemológicos para um olhar lúcido 

e sem preconceito sobre África - Continente mais ao centro 

do planeta desde ‘PanGea’ – e local da origem da espécie 

humana moderna, há 2 milhões de anos num processo 

evolutivo disseminando-se pelo mundo, gerando civilizações 

em todos os continentes. Europeus e Asiáticos são 

descendentes de Africanos. ‘Somos Todos Africanos’ disse 

o cientista Richard Leakey (We Are All Africans). KM  
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No link do vídeo da TedGlobal (ideias que valem a pena) poderão 

ouvir a Palestra desta jovem oradora nigeriana de tema sempre 

actual. Já teve quase 4 milhões de leituras.  
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