Do Estado colonial ao Estado pós-colonial
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Estado com as populações africanas numa

se situam mais, nem em torno de duas

nacional que está na origem da própria ideia

larguíssimos pontos incompatíveis com os

dimensão evolucionista e mesmo redutora:

tendências analíticas inconciliáveis que
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desprenderem do “casulo” da “tradição”,

das estruturas políticas e da “sociedade civil”.

“natural” da modernização das instituições
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Cidadania, participação política
e “sociedades compósitas”

1

A África subsariana conheceu, antes do advento da dominação colonial, um leque muito variado de sociedades dispondo de órgãos de poder mais ou menos
centralizado ou de aparelho estatal, alguns deles com estruturas políticas e burocrático-administrativas bastante sofisticadas e dotados de exércitos com comando
centralizado. Referenciem-se, entre as largas centenas de exemplos possíveis, os
casos dos impérios do Gana, do Mali e dos Mwenemutapas, dos reinos Ashanti,
Zulu, do Congo, do Daomé e o merino de Madagáscar, dos Estados teocráticos do
Fouta Djalon e do Futa Tooro e os diferentes Estados «tardios» – alguns surgidos
na segunda metade do século XIX – nos actuais Chade e Sudão. A estes exemplos
foge em grande parte o da Etiópia que, no século XIX, constrói, sob a capa de
“restauração” da “monarquia mais antiga do mundo”, um Estado em vários aspectos devedor do modelo europeu de Estado, devido aos contactos regulares
mantidos com países europeus.
2 A ideologia da cidadania está, como é sabido, associada à expansão do acesso

à representação através da luta e do protesto político e não a direitos estatutários. A cidadania supõe a representação de todos os cidadãos em todos os
sectores da sociedade e a plena responsabilização dos governantes perante os
cidadãos.
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