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Pós-Colonialismo e o Síndroma da Dependência [1]  

Seria axiomático dizer que a modernidade chegou a África como parte 

integrante do colonialismo, mas o que é realmente interessante é o 

paradoxo que derrubou a crua ambição do poder colonial. Se a ambição 

da modernidade era transformar uma parte dos africanos em fiéis 

servidores da administração colonial, foi também ela que, em igual 

medida, abriu as comportas da consciência moderna que levou à África 

independente e moderna dos nossos dias.  

A luta de África pela independência, tal como noutras partes do mundo 

colonizado, não se limitou a uma luta pela autodeterminação política, mas também pela 

libertação do seu povo de todas as estruturas de dominação e de opressão.  

Só dispondo da plena liberdade das suas capacidades físicas e mentais, se é capaz de 

melhorar as condições em que se vive e desenvolver a sua própria cultura. À medida que as 

nações africanas se foram libertando, dando livre curso às aspirações até então reprimidas 

ou mantidas sob controlo pelos regimes cessantes, surgiu uma súbita explosão de nova 

criatividade no sentido da modernização das forças produtivas em várias partes de África. 

Mas, uma vez que as ideias de modernidade eram importadas do Ocidente juntamente com 

os meios e os conhecimentos da modernização, este facto, na minha opinião, criou um 

problema fundamental de natureza filosófica para as aspirações da África, para a sua 

identidade pós-colonial, a sua concepção do mundo e visão moderna próprias.  

A África possui hoje tudo o que é necessário para ser parte do mundo moderno. Possui 

fábricas modernas, aviões, linhas aéreas, os carros mais recentes, autocarros e camiões, 

rádios e televisão a cores, gravadores de vídeo, computadores e telemóveis, cibercafés e 

jogos de computador, hotéis modernos com todas as comodidades que se podem encontrar 

em Londres, Paris, ou Nova Iorque, alimentos importados, Coca-Cola e hamburgueres, etc., 

etc. Certo é que não ficou para trás na aquisição de tudo o que exige uma moderna 

sociedade de consumo. Não seria surpreendente verificar que os filhos das famílias ricas se 

passeiam usando roupas importadas de Paris e empunhando os últimos modelos de 

telemóvel com transmissão de imagem. Parece que a África quer ter tudo o que o Ocidente 

produz e possui, sem procurar saber se este desejo de importar tudo é ou não do interesse 

da África. Não estou a insinuar que seja errado a África desejar possuir todas estas coisas, 

mas quais são as consequências de um desejo que se limita a consumir, sendo incapaz de 

inventar e produzir o que quer que seja? Poderão perguntar o que tem tudo isto a ver com 

arte e com crítica de arte ? E eu respondo: tudo. Se nós em África não formos capazes de 

pensar, de inovar, e de produzir por nós próprios, nem sequer uma coisa tão simples como 

uma bebida moderna, limitando-nos a consumir alegremente os produtos alheios, como a 

Coca-Cola, então há alguma coisa que não está bem. Isto pode não ser um exemplo muito 

profundo, pois a Coca-Cola não passa de uma bebida. Pode ser que sim, mas a Coca-Cola 

 
 

Ernest Mancoba, 
Composition, 

1940, óleo sobre 

tela. 

 

http://www.artafrica.info/html/artigotrimestre/artigo.php?id=5#1


representa também um sistema de valores. A sua popularidade e consumo pelas massas em 

África simboliza não só a adopção de um sistema de valores estrangeiro, como também um 

estado de dependência pós-colonial (das suas classes dirigentes). Denota uma percepção ou 

uma visão que está encurralada. Não quero dizer com isto que esta visão seja por isso 

completamente improdutiva, mas não pode ir além dos limites impostos por essa 

dependência. Não se pode centrar no seu próprio potencial criativo ou/e pô-lo em prática 

através da sua própria imaginação, e inventar alguma coisa sua.  

A arte tem a ver também com o pensamento, com a percepção, e com a capacidade de 

inovar e criar. Exige uma imaginação livre de exprimir a sua visão através de um produto 

original e com um profundo significado social, não só para os indivíduos, mas também para a 

comunidade ou a sociedade em que o artista se integra. Se o meio socio-cultural dominante 

de uma sociedade não representa os seus próprios valores únicos, representando pelo 

contrário algo que foi importado ou imposto do exterior, é difícil ao artista escapar a este 

facto. O principal problema do modernismo na arte na África em geral (digo em geral, 

porque há excepções, a que me referirei mais adiante) é que parece sofrer de um síndroma 

de dependência, deixando por consequência o artista numa constante porfia para estar a par 

do que se faz no Ocidente. Existem, obviamente, obras de arte que parecem profundamente 

africanas, mas essa aparência é enganadora. Muitas vezes, não passa de um verniz por cima 

daquilo que teve origem no Ocidente.  

No entanto, as coisas não têm sido fáceis para os artistas modernos africanos. Começaram 

por ter de enfrentar as condições do colonialismo e depois, a seguir à independência, o 

legado do colonialismo, a falta de estruturas ou instituições de apoio modernas, e quando 

migraram para o Ocidente tiveram de se confrontar com a instituição que os olhava ainda 

como “primitivos” ou os “outros”. Sempre que desafiavam esta percepção, eram ignorados e 

riscados da história. Tomemos o exemplo de Ernest Mancoba da África do Sul, que passou a 

maior parte da sua vida na Europa e foi um importante membro de CoBrA. Realizou-se 

recentemente uma exposição fundamental do movimento CoBrA no Stedelijk Museum 

Schiedam, na Holanda, mas quando lhes enviei um e-mail para saber se Mancoba fora 

incluído na exposição a resposta foi “não”. Isto não me surprendeu, pois o que aconteceu 

com Mancoba não é invulgar ou único. Todos os artistas africanos, asiáticos ou caribenhos 

que ponham em causa a pré-determinação das suas subjectividades e o tipo de arte que se 

espera que eles produzam têm de enfrentar o mesmo destino.  

Actualmente, parece que as coisas mudaram. Até há cerca de dez anos, não se via nenhum 

artista de África, da Ásia, das Caraíbas – e até certo ponto mesmo da América Latina – em 

exposições internacionais ou em bienais. Mas hoje em dia não se realiza nenhuma exposição 

internacional de importância sem a participação de artistas dessas partes do globo. O que 

está por trás desta mudança repentina? Há muitas explicações, tanto a favor como contra tal 

mudança, o que torna a matéria complexa. Mas poderemos simplificar o caso dizendo que foi 

sobretudo a globalização da economia capitalista, e com ela a expansão do mercado da arte 

e o espectáculo do multiculturalismo, que criou a procura de obras de arte de todo o mundo.  

A questão é que, embora a África tenha entrado com sucesso no mundo moderno, isso não 

se fez em larga medida obedecendo aos seus próprios termos, nem segundo as suas 

necessidades sociais. Foi antes forçada a isso pelo sistema global que agora determina e 

controla tudo aquilo a que a África aspira, incluindo a sua produção e avaliação artísticas. 



Mas o sistema não pode funcionar de modo eficaz ao prosseguir exclusivamente o seu 

próprio interesse sem mostrar algum altruismo ou preocupações com o bem-estar dos 

outros; tem de criar um espaço onde sejam atribuídos alguns papéis aos “outros” – e 

recebam alguma gratificação. E à medida que o mercado artístico se expandia e diversificava 

as suas actividades, comprando e vendendo coisas de todo o mundo, as portas abriam-se 

para alguns artistas, críticos de arte, e curadores africanos – assim como para alguns 

asiáticos e latino-americanos – dispostos a servir o sistema. Em resultado disso, alguns 

artistas, críticos de arte e curadores, que se ofereceram como auto-proclamados 

representantes das partes do mundo de onde eram originários, conseguiram fazer carreiras 

de sucesso no estrangeiro. Mas no interior de África a situação mantém-se precária, confusa 

e desanimadora. Assim privados do desenvolvimento dos seus próprios recursos, tanto 

materiais como intelectuais, no interior de África, não foi possível desenvolver 

suficientemente as suas próprias instituições modernas. Sem tais instituições, não só é 

extremamente difícil aos estudiosos levar a cabo qualquer trabalho de investigação e 

produzir ideias susceptíveis de fornecer um quadro capaz de interpretar o trabalho dos 

artistas africanos e de legitimar o seu significado socio-cultural, como ainda a África se vê 

obrigada a olhar constantemente para o Ocidente em busca de reconhecimento e legitimação 

daquilo que fazem os seus artistas. Como poderia esta situação conduzir ao desenvolvimento 

de uma visão artística simultaneamente moderna e da própria África?  

Isto é, naturalmente, uma simplificação excessiva, que não faz justiça àquilo que constitui 

um problema extremamente complexo. A África é um vasto continente com mais de 

cinquenta países independentes, e as condições variam de país para país, quanto à diferença 

de recursos e de níveis de desenvolvimento, e seria errado pô-los todos no mesmo plano e 

homogeneizar a situação. Seria também pouco razoável não referir que, apesar de todas as 

dificuldades, a África tem alcançado grandes realizações, particularmente na literatura, 

cinema e música modernos. Há também consideráveis sucessos nas artes visuais, embora 

faltem instrumentos críticos para reivindicar e celebrar tais realizações. Sei no entanto que 

há muito trabalho original que se faz nos departamentos universitários de filosofia e de 

história da arte por toda a África, em especial na Nigéria e na África do Sul. Mas estes 

estudos têm pouco impacto e pouca relação com a produção e a compreensão daquilo que 

hoje se passa nas artes visuais.  

Seja-me permitido voltar a Ernest Mancoba, ilustrando o meu ponto de vista, que explica 

claramente o problema das artes visuais e os discursos de crítica da arte e de história da arte 

que lhe estão associados. Mancoba representa um sucesso do primeiro modernismo de 

África. Mas como sabemos que se trata de um sucesso ? Será que dispomos de um discurso 

crítico que nos permita medir o verdadeiro significado do seu trabalho ? Todos os escritos 

que li sobre ele dizem que foi um membro relevante do historicamente importante 

movimento do modernismo CoBrA, mas foi ignorado e a sua acção histórica viu-se deste 

modo diminuída. Mas ninguém procurou explicar esta ignorância à luz da filosofia 

eurocêntrica do modernismo. Se Mancoba foi ignorado e excluído da história porque a sua 

obra punha em causa a trajectória e a genealogia histórica eurocêntrica da corrente 

dominante do modernismo, porque haveríamos de esperar que o Ocidente reconhecesse o 

trabalho de Mancoba – e já agora de outros artistas africanos? Não será lógico e racional 

para a instituição ocidental, tendo em conta o facto de o eurocentrismo ser fundamental à 



persistente visão colonial do Ocidente – baseada na sua presumida superioridade em relação 

aos outros – actuar como um escudo protector face a qualquer ameaça a tal visão?  

Não estou a afirmar que o eurocentrismo do modernismo não deva ser posto em causa. Mas 

será que o podemos fazer limitando-nos a apontar o problema ou invectivando o Ocidente, 

exigindo que a situação seja corrigida ? Isto só pode ajudar, e ajuda, as carreiras que erigem 

uma fachada retórica de acusações e ameaças contra o Ocidente, mas que escondem por 

trás dessa fachada o seu real objectivo de servir o sistema dominante.[2] Este carreirismo é 

de facto uma enorme ameaça para o desenvolvimento de ideias críticas capazes de libertar o 

modernismo da sua herança colonial.  

A história do modernismo não é simplesmente uma narrativa de vários momentos e dos seus 

principais actores, representando antes um corpo de ideias filosóficas que sustentam e 

legitimizam o seu etnocentrismo. Estas ideias recuam até à filosofia da história e à sua 

subjectividade formulada e racionalizada pelos filósofos europeus. Nós podemos denunciar e 

criticar esta filosofia e mostrar como ela serviu a ideologia do colonialismo, mas isso não nos 

levará muito longe. Mesmo que reunamos uma base de estudos que permita a África 

reivindicar as realizações de artistas como Mancoba, e usar as suas realizações como 

exemplo para a construção de uma identidade moderna para a África, isso não será 

suficiente para afirmar o lugar deles na corrente dominante da história do modernismo.  

A modernidade começou a sua viagem na Europa, e na sua trajectória para conquistar o 

mundo transformou-se por seu turno num instrumento da barbárie. Mas havia outra face da 

moeda que articulava e prometia um mundo moderno no qual todos os seres humanos 

seriam iguais, e esta igualdade seria levada a cabo através das ideias racionais do progresso. 

A fome, a pobreza e a doença seriam universalmente eliminadas com o progresso da ciência 

e da tecnologia. Mas será que a modernidade cumpriu as suas promessas ? Se a resposta for 

negativa, então devemos examinar as razões desse fracasso. Será que o fracasso se deve às 

ideias propriamente ditas, ou antes ao sistema que usou tais ideias no seu próprio interesse 

? Se estas ideias da modernidade estão encurraladas num sistema de dominação e de 

exploração, então o que é preciso não é condená-las como eurocêntricas, mas libertá-las das 

garras ocidentais.  

 

Carta Aberta aos Pensadores, Teóricos e Historiadores de Arte Africanos [3]  

Quando quer e onde quer que se encontre o debate sobre África e as suas realizações 

culturais, ouve-se sempre a mesma voz repetitiva: o Ocidente fez isto, o Ocidente fez 

aquilo… O Ocidente tem ignorado e continua a ignorar as reais e enormes contribuições de 

África para a civilização humana. Quando o Ocidente presta atenção a este contributo é para 

o entender erradamente, para o falsificar, ou para tender a marginalizá-lo, situando-o num 

passado moribundo. Estas queixas são obviamente justificadas, dado o persistente poder da 

herança colonial. Mas porque se há-de esperar que o Ocidente faça aquilo que não é do seu 

interesse, que é contrário às ambições duradouras de perpetuar a sua dominação ? Porque 

haveria o Ocidente de fazer aquilo que deve ser feito pelos próprios africanos ? Não estarão 

então os africanos a desperdiçar as suas potencialidades criativas naquilo que se tem vindo a 

tornar num discurso fácil de recriminações e retórica contra o Ocidente ?  
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A minha preocupação aqui tem a ver especificamente com a contribuição da África para o 

modernismo nas artes visuais. Lamenta-se muitas vezes que este contributo tenha sido 

ignorado e excluído da história da arte moderna. É verdade. Mas qual é a contribuição da 

África para o modernismo, além daquilo que é reconhecido como a parte que desempenhou 

no cubismo, no surrealismo, e etc.? Cita-se o trabalho de vários artistas, de Aina Onabolu da 

Nigéria aos artistas mundialmente reconhecidos dos nossos dias, como um exemplo do 

sucesso moderno de África. Mas será suficiente a mera citação deste sucesso, se não se 

mostrar o que tal sucesso significa para a África e/ou para o corpo de ideias fundamental 

dentro do modernismo, sem reclamar o lugar de África na corrente principal da sua história?  

A história da arte moderna está construída e legitimizada com base nas inovações formais, 

entre outros aspectos, que produzem sucessivas passagens de um período para outro, dando 

origem à produção constante de novas ideias que são fundamentais para a dinâmica do 

sistema. Para a África definir o seu lugar na história do modernismo, tem de mostrar que 

participou na corrente principal e que forneceu um impulso ao seu movimento central. Para 

sua infelicidade, embora a África tenha realmente realizado isso mesmo, os seus 

historiadores de arte ou não têm consciência do seu significado histórico ou são incapazes de 

o apreender.  

Vejamos, por exemplo, a obra de Ernest Mancoba mais uma vez. A sua obra é bem 

conhecida, mas ninguém se deu ao trabalho de a ver com a atenção que merece. Ninguém 

ofereceu uma análise crítica ou uma leitura da sua obra que levasse ao reconhecimento da 

sua importância histórica. Seria ingénuo estar à espera que esta tarefa fosse levada a cabo 

pelos críticos ou historiadores ocidentais. Como o poderiam fazer, sem alterar a sua 

percepção do outro, mas também sem demolir o próprio enquadramento filosófico da história 

eurocêntrica da arte moderna em que o seu poder se baseia? A compreensão da obra de 

Mancoba é portanto fundamental para a compreensão da posição de África no seio do 

modernismo.  

Quando olhamos para a obra que Mancoba pintou em 1940, intitulada Composition, que 

vemos nela ? Será uma mera combinação da iconografia africana com uma técnica 

modernista ? Ou haverá ali algo mais ? Um olhar incapaz de penetrar e de ir além do nível 

sensual da obra e atingir o seu nível estrutural ou formal não conseguirá compreender o seu 

verdadeiro significado. Analisemos pois a sua estrutura, a maneira como os elementos estão 

dispostos e reunidos no interior de um espaço rectangular, e as pinceladas livres e 

irregulares com que estes elementos são tratados. Não é verdade que revelam algo pouco 

habitual, uma extraordinária maneira de pintar em 1940? O que emerge de tudo isto não é 

um mero encontro banal com o modernismo, mas um encontro que desafia o que encontra, 

produzindo uma forma cujo significado assenta não apenas na sua “africanidade” mas, o que 

é mais importante, na sua temporalidade e historicidade. Só quando esta forma, com a sua 

estrutura simétrica e pinceladas expressionistas, for plenamente analisada e firmemente 

inserida na temporalidade que produziu esta forma, só então poderemos compreender o seu 

real significado histórico.  

Se a Composition de Mancoba é uma obra modernista, onde deveria ser incluída? Não 

deveria ser incluída no contexto daquilo que levou Mancoba a deixar a África do Sul e a ir 

para a Europa, e que depois o inspirou a fazer esta pintura em Paris? Teria ele feito esta 

pintura quando estava na África do Sul ? Do mesmo modo, teria Picasso feito as Demoiselles 



d’Avignon quando estava em Espanha? A resposta para ambas as perguntas é negativa, 

porque nem a África do Sul nem a Espanha, respectivamente, lhes teria fornecido o 

necessário contexto para um encontro experimental com um tipo de conhecimento que 

haveria de despertar as imaginações dos dois pintores para produzir o tipo de obra que 

produziram. Se reconhecemos o significado de Picasso na sua localização entre o que havia 

no modernismo anterior e o que se seguiu a ele como o resultado desta articulação com a 

sua localização, também não há razão para que não se aborde a obra de Mancoba segundo a 

mesma perspectiva.  

Se Mancoba não seguiu um movimento, género ou estilo já estabelecidos, e se não foi 

influenciado pela obra de nenhum artista em particular, só nos resta declarar a originalidade 

da sua obra. E se, seguidamente, observarmos o que aconteceu poucos anos depois da 

realização da sua obra, e virmos emergir um novo tipo de obras cujas características estão já 

presentes na obra de Mancoba, teremos de aceitar consequentemente que a obra de 

Mancoba foi precursora ou pioneira daquilo que viria a emergir anos depois: expressionismo 

abstracto nos Estados Unidos e informal na Europa – muito embora não existam provas de 

que ele tenha influenciado estes movimentos. O que estou a tentar sugerir é que a obra de 

Mancoba pode representar uma importante descoberta no interior da corrente dominante do 

modernismo.  

Esta breve reflexão sobre a obra de Mancoba não pode naturalmente definir a sua posição 

histórica. O propósito desta carta é apelar aos africanos para que prestem uma séria atenção 

à obra de Mancoba, pois esta obra revela algo muito mais importante do que o que até agora 

compreendemos. Não só exige um discurso crítico e uma base teórica muito mais rigorosos, 

como também constitui um desafio aos modelos estabelecidos de história da arte. Esta tarefa 

tem de ser levada a cabo pelos próprios africanos, pois não seria razoável esperar do 

Ocidente a realização de uma coisa que haveria de demolir as próprias bases onde assenta a 

sua supremacia. A obra de Mancoba foi também encoberta pelo apartheid na África do Sul, 

naturalmente, impedindo-a de receber a atenção que merecia, pela razão óbvia de que uma 

tal realização por um artista negro abalaria tudo o que suportava e justificava o apartheid. 

Apesar de a partir de agora dever ser uma prioridade para os historiadores de arte da África 

do Sul analisar esta questão, e reivindicar aquilo que para mim é uma extraordinária 

realização de um “colonizado”, essa tarefa deveria interessar todos aqueles – africanos ou 

não – que buscam a verdade. A realização de Mancoba vai contra todo o sistema binário 

construído pelo colonialismo – Branco/Negro, Colonizador/Colonizado, Eu/O Outro, 

Moderno/Primitivo, etc. – e cuja herança continua a minar a liberdade do indivíduo libertado 

pós-colonial, negando-lhe um lugar no seio da genealogia da corrente principal do 

modernismo. Mancoba não só desafiou como demoliu tais dualismos. Se não prosseguir 

agora esta tarefa, a África não poderá reclamar aquilo que a meu ver constitui a sua façanha 

sem paralelo, que excede tudo o que foi realizado pelo resto do mundo colonizado.  

Em conclusão, diria que não basta apelar ao Ocidente para que mude os seus velhos hábitos, 

ou tente provar ao Ocidente o significado daquilo que a África realizou. O que precisamos, 

pelo contrário, é um corpo de novas ideias filosóficas capazes não só de denunciar e de pôr 

em causa a desumanidade da visão eurocêntrica, como também de apresentar uma nova 

visão da modernidade, de maneira a que se torne num instrumento de libertação da 

humanidade, não só em África como universalmente. Só então poderemos construir um 

genuíno futuro para a arte moderna em África, que não só se integre nas necessidades 



sociais das suas diferentes sociedades e culturas, como também ofereça uma visão que é 

singular e que é sua.  
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