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I am Omdurman, look at my stars;

The Sudan is represented within me.

I have made my heart the home for the son of the North;

And I have folded my ribs around the son of the South.

“Ana Omdurman”, Ahmed Almustafa



RESUMO

Em 2011,  o  sul  do  Sudão separou-se  do  norte,  mas  o  processo  de  construção  do estado
moderno sul sudanês data de muito antes do referendo de secessão, constituindo-se de forma
bastante  complexa  e  conflitante.  Como  lembra  Beatriz  Perrone-Moisés,  os  “conflitos
recentes” que se desenrolam entre as duas regiões estão inscritos em “estruturas persistentes”,
que ajudam a entender o quadro atual. Com base nisso, o presente trabalho busca traçar uma
análise da produção de discursos a respeito da política e sociedade sudanesa e sul sudanesa,
especialmente no que tange os conflitos recentes entre o estado do norte e o do sul.  Como
fontes para a discussão, o segundo capítulo fornece uma leitura de onze obras do cartunista
sudanês Khalid Albaih. Pensando a atuação do artista em função de sua inserção histórica
enquanto  agente  político  sudanês,  e  a  partir  da  recorrência  de  certos  temas  tanto  na
historiografia  hegemônica  a  respeito  do  histórico  do  Sudão  como  na  totalidade  de  sua
produção, dividimos a análise em cinco eixos: “choque de identidades”; a competição intra-
elite no centro e a luta pela consolidação do estado; desigualdade e exploração econômica
centro/periferia; o  controle e exploração dos recursos naturais da periferia, e o consequente
desmantelamento do governo participativo nas margens; e, finalmente, as  “causas brutais”,
com a  abordagem da criminalidade,  da  agência  individual  e  da  perpetuação de  ciclos  de
violência. Com isso, procuramos analisar a produção de Khalid Albaih especialmente no que
diz respeito às relações entre Sudão e Sudão do Sul, com enfoque no papel do autor enquanto
tradutor ou mesmo produtor de representações. Para tanto, no primeiro capítulo esboçamos o
panorama historiográfico acerca da região, com suas relevâncias teóricas mais recorrentes,
quais sejam: os legados coloniais, a essencialização das identidades, pautada na delimitação
das  fronteiras  do  estado;  a  sustentação  de  divisões  em  grupos  étnicos  estanques  e
politicamente  opostos,  as  implicações  políticas  e  sociais  contemporâneas  ao  estado
genocidário, entre  outros.  Nos  são  caros  conceitos  como  racialização  e  tribalização,  que
apontam para processos que colocam a violência atual  em aspectos de diferenciação racial,
com a oposição “árabes de pele clara”/“negros africanos”, além da divisão naquilo que chama
de  identidades  tribais  (MAMDANI,  pp.  14-15). Pensamos  ainda a  violência  do  estado
enquanto instrumento de dominação e controle, tal como a exacerbação dos poderes deste
estado e a militarização do conflito, onde a soberania se dá através do poder do estado de
“decidir  quem pode  viver  e  quem deve  morrer”  (MBEMBE,  passim),  demonstrando  os
alcances limitados da legibilidade do estado (DAS e POOLE, p. 19). Finalmente, no terceiro
capítulo traçamos uma breve discussão a respeito da (re)produção de discursos através das
visualidades.  Atentamos  para  a  apreensão  de  algumas  questões:  o  sujeito  enunciado  na
produção dos cartuns, bem como seu lugar político e social; seu papel enquanto tradutor e
produtor de posicionamentos e representações a respeito do objeto que trata; o contexto de
produção e de percepção das obras referidas, e a relação entre autor e público, ou seja, a
interação entre diferentes indivíduos e os imaginários apresentados.

Palavras-chave: estado, violência, visualidades.
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Figura 1: Mapa político do Sudão e Sudão do Sul. Fonte: Nações Unidas, 2011. Disponível em: 
<https://goo.gl/7GoxHq>. Último acesso em: 19 nov. 2017.
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INTRODUÇÃO

Em julho de 2011, como resultado de um referendo agendado quando da assinatura

do  Comprehensive  Peace  Agreement,1 em  2006,  o  sul  do  Sudão  separou-se  do  norte,

conformando o Sudão do Sul, país mais recente do mundo, novo membro da União Africana.

Até a separação, o Sudão era o maior país da África, e as novas fronteiras resultam em um

Sudão do Sul com 644,329 km², e um Sudão, ao norte, com território de 1.861,484 km².2

Entretanto, o processo de construção do estado moderno sul sudanês data de muito antes do

referendo, constituindo-se de forma bastante conflitante,  o que torna necessário recorrer a

uma narrativa  que  remonta  a  um longo  processo  histórico  para  compreender  as  diversas

nuances que levam à separação entre norte e sul. Como bem lembra Beatriz Perrone-Moisés,

os “conflitos recentes” que se desenrolam entre as duas regiões estão inscritos em “estruturas

persistentes”,  que expõem a complexidade dos dois países e  ajudam a entender  o quadro

atual.3 Tendo isso em mente, é preciso pensar a região que hoje pertence ao Sudão e ao Sudão

do Sul como dotada de inúmeras “camadas” em sua história,  tornando-se de uma enorme

complexidade.  Portanto,  entendemos  que  para  melhor  compreendê-la  hoje,  é  preciso

compreender também as diversas formas que assumiu e assume. Voltaremo-nos aos processos

históricos que conformaram (e conformam) os dois países no decorrer do primeiro capítulo.

Antes, porém, exploraremos brevemente o quadro atual da região, a fim de indicar e tornar

mais claros os caminhos que buscaremos trilhar neste trabalho, como o foco de análise das

representações, a crítica às interpretações hegemônicas e essencializantes, entre outros. 

Embora complexos, cabe ressaltar que os processos e fenômenos analisados neste

trabalho estão em consonância com o mundo moderno global, e não diferem sistemicamente

das experiências de outros países.4 Naturalmente, como em qualquer outro caso, há fatores

variáveis e imprevisíveis, mas é importante inserir a análise em um contexto sócio-histórico

global,  a  fim  de  não  essencializar  conceitos  como  sendo  especificidades  dos  contextos

africanos. Portanto, lembramos que categorizações dualistas como norte/sul, ocidente/oriente,

estado  moderno/estado  africano,  são  citadas  neste  trabalho  como  modo  de  remeter  às
1 Documento disponível na íntegra em: <https://peaceaccords.nd.edu/sites/default/files/accords/SudanCPA.pdf>.
Último acesso em: 18 nov. 2017.
2 Disponível  em:  <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html>.  Último  acesso:
13 out. 2017.
3 PERRONE-MOISÉS,  B.  Conflitos  recentes,  estruturas  persistentes: notícias  do  Sudão.  In:  Revista  de
Antropologia. São Paulo: USP, v. 44, n. 2, p. 127-146, 2001.
4 CHABAL, P.  Is violence inevitable in Africa? Theories of Conflict and Approaches to Conflict Prevention.
Leiden: Brill Academic Publisher, p. 01.

https://peaceaccords.nd.edu/sites/default/files/accords/SudanCPA.pdf
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interpretações recorrentes, mas não reflete nossas escolhas interpretativas. Essas categorias

são percebidas  em um grande número de leituras  a  respeito  dos  estados  africanos,  e  nos

levantam  o  questionamento  a  respeito  da  interposição  entre  dados  naturalizados  e  os

socialmente construídos e reconstruídos de acordo com contextos e ideologias específicos.5

Alison Ayers aponta um importante fenômeno recorrente na análise sociopolítica da

África: a caracterização da violência e da guerra como internas, encerradas no termo “guerra

civil”.  No  entanto,  interroga  as  explicações  ortodoxas  deste  conceito  no  caso  sudanês,

apontando  para  outros  elementos  igualmente  importantes,  como  os  aparatos  do  governo

colonial que reproduziram e politizaram fraturas nas relações sociais; para o grande papel da

geopolítica em exacerbar os conflitos pelo Sudão e região, particularmente durante a Guerra

Fria e a Guerra ao Terror; e por último os termos de incorporação do Sudão na economia

capitalista  global,  com a produção dependente de  commodities primários.6 Assim,  o autor

atesta  que  a  violência  política  é  constitutiva  da condição neocolonial  do Sudão e de  sua

inserção  marginal  no  sistema  capitalista  mundial,  suscitando  o  questionamento  do  termo

“guerra civil”, vendo-o, de certa forma, como um recurso ideológico. Este último argumento é

significativo para o desenvolvimento deste trabalho, uma vez que nos encaminha na direção

de perceber os processos políticos e sociais do Sudão e Sudão do Sul como pertencentes a

uma prática global,  como já apontado, e que será discutida de maneira mais aprofundada

também no primeiro capítulo.

A partir  disso,  Ayers  critica  os  tipos  de  narrativa  que  focam no caráter  local  da

violência  política,  sustentando  o  mesmo  que  Mahmood  Mamdani  ao  mostrar  que,  nas

explicações preconcebidas, a cultura local é oferecida como justificativa para uma “violência

sem sentido”. Defende, então, uma análise localizada em seu contexto global sócio-histórico,

em detrimento de essencialismos.7 Como exemplo da importância da análise de conjuntura, o

autor  atesta  a  relevância  das  identidades  e,  por  outro  lado,  a  necessidade  de  entender  o

processo através do qual são produzidas, reproduzidas e potencialmente transcendidas. Volta a

Mamdani para afirmar que

5 ABDELHAY, MAKONI,  MAKONI,  MUGADDAM. The sociolinguistics  of  nationalism in the Sudan.  In:
Current issues in Language Planning, 12(4), 2011, p. 458.
6 AYERS, A. Sudan's uncivil war: the global-historical constitution of political violence. In:  Review of African
Political Economy, v. 37, n. 124, 2010, p. 153.
7 Ibidem, p. 157.
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até mesmo as identidades impulsionadas através da violência são desenhadas de fora
do domínio político – como a raça (da biologia) ou a etnicidade e a religião (da
cultura).  Precisamos  desnaturalizar  essas  identidades,  esboçando  suas  histórias  e
iluminando suas ligações com formas de poder organizadas (tradução nossa).8

As condições históricas da região que conforma atualmente os países do Sudão e

Sudão  do  Sul  apresentadas  pela  historiografia  apontam  para  elementos  recorrentes,

colocando-os como fundamentais para sua análise histórico-política: 1) os legados coloniais –

que  incluem o  delineamento  de  fronteiras  territoriais  e  étnicas;  2)  a  essencialização  das

identidades e das formas de violência; 3) as implicações políticas e sociais contemporâneas ao

estado genocidário, entre outros. Atualmente, alguns autores apontam a falha dos governos de

ambos  os  estados  em formar  um terreno  favorável  à  coexistência  e  a  falta  de  símbolos

favoráveis à unificação como propulsores dos conflitos nas periferias dos dois países. Entre

outros motivos estão a vastidão geográfica, as histórias irreconciliáveis, relações étnicas e

religiosas conflituosas e políticas antagônicas,9 que reforçam a complexidade de cada região e

ocasionando falhas em seus projetos de poder e na provisão de serviços para a população

civil. A descrição de Majak D'Agoôt a respeito do quadro do contexto de secessão nos fornece

meios de pensar as escolhas para este trabalho, tanto com relação a bibliografia, como acerca

das fontes: 

uma agenda de construção da nação e um mecanismo de coesão interna se mantêm
elusivos  dentro  do  nascente  estado,  e  se  enroscam  com  os  difíceis  conflitos
interétnicos. As relações entre o Sudão do Sul e o Sudão são obscuras, e alegações
de intervenção mútua tem sido repetidamente negociadas. Sob os auspícios da União
Africana, os dois estados estão ainda engajados em árduas negociações para resolver
questões  como  a  demarcação  das  fronteiras,  Abyei,  recursos  hídricos,  taxas  de
transporte de petróleo, e dívidas externas. Na falta de um acordo para essas questões
pendentes, a bolha pode estourar, levando os dois países um passo mais perto do
cenário pós-secessão da Etiópia e Eritreia. Erroneamente, Khartum tem provocado
novos  conflitos  nos  estados  do  Khordofan  sul  e  Nilo  Azul,  e  os  processos  de
consulta popular atingiram um poço sem fundo. Os problemas centro-periferia no
Norte são ainda onipresentes, com insurgências e rebeliões explodindo em Darfur,
em Khordofan sul e no Nilo Azul; e é altamente provável que ocorra um surto de
hostilidades no leste do Sudão (tradução nossa).10

8 MAMDANI apud AYERS, op. cit., p. 157. Do original: “Even if the identities propelled through violence are
drawn from outside the domain of politics – such as race (from biology) or ethnicity or religion (from culture) –
we need to denaturalize these identities by outlining their history and illuminating their links with organized
forms of power”.
9 D'AGOÔT, M. Understanding the lethargy of Sudan's periphery-originated insurgencies. In:  Small Wars &
Insurgencies, v. 24, n. 1, 2013, p. 57. 
10Ibidem, pp. 76-77. Do original: “a nation-building agenda and internal cohesion  mechanism remain elusive
within the nascent state as it grapples with the morass of interethnic conflicts. Relations between South Sudan
and Sudan are murky, and allegations of mutual intervention have been repeatedly traded. Under the auspices of
the African Union, the two states are still  engaged in arduous negotiations to resolve issues such as border
demarcation, Abyei,  water  resources,  oil  transit  fees,  and foreign debts.  Absent a deal  on these outstanding
issues, the bubble could burst taking the two countries a step closer to the Ethio-Eritrean post-secession scenario.
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A propósito do papel das identidades sudanesas, diversos aspectos são considerados

primordiais  como  constituintes  dessas  identidades.  Para  Abdelhay,  Makoni,  Makoni  e

Mugaddam,  a  língua  é  um aspecto  central  para  um estado  que  busca  criar  uma  cultura

homogênea. No projeto colonial para o Sudão, através de práticas que amalgamavam o árabe,

o islã e a identidade política, a ideologia linguística foi aplicada como forma de constituir um

“Sudão do norte” e sua contraparte sulina,11 levando à politização do árabe e à arabização da

política, desde o domínio colonial britânico até os tempos dos acordos de paz, funcionando

como precursores da separação do sul. Desta forma, o inglês foi introduzido no sul como uma

ferramenta de resistência à arabização. Já no período pós-colonial, as políticas árabe islâmicas

sustentaram esse regime sociolinguístico por interesses próprios.12 A ideologia da linguagem

criou uma série de ideologias complementares, fundamentais para a compreensão das rígidas

oposições  entre  norte  e  sul,  como o  nacionalismo territorial,  o  arabismo,  o  nacionalismo

islâmico, o pan-arabismo, entre outras.13 Para além dos aspectos linguísticos, é importante

apontar  que,  até  o  período  posterior  à  segunda  guerra  mundial,  o  sul  se  manteve

subdesenvolvido, o que foi justificado pelo governo colonial britânico como um despreparo

para a exposição ao “mundo moderno”.14 Desta forma, foi visto, tanto pelos governos colonial

e pós-coloniais como pelas agências responsáveis pela mediação dos tratados de paz, através

de um discurso de voz local, em termos raciais e tribais, utilizando-se dos termos “autóctone”

e  “indígena”,  por  exemplo.15 Como  veremos,  essa  distinção  tem  sérias  implicações

sociopolíticas na contemporaneidade do Sudão e Sudão do Sul.

Em termos econômicos, nas últimas duas décadas o petróleo tornou-se o principal

objetivo e a maior causa de conflitos entre as regiões. O aumento da violência, somado à

By miscue, Khartoum has provoked new conflicts in southern Kordofan and Blue Nile states, and the popular
consultation processes have hit a cul-de-sac. The centre–periphery problems in the North are still omnipresent,
with  insurgencies  and  rebellions  raging  in  Darfur,  southern  Kordofan,  and  Blue  Nile;  and  an  outbreak  of
hostilities in eastern Sudan is highly probable”.
11 ABDELHAY, MAKONI,  MAKONI, MUGADDAM. The sociolinguistics of nationalism in the Sudan. In:
Current issues in Language Planning, 12(4), 2011, p. 457-461.
12 AYERS, op. cit., p. 166. Segundo Alison Ayers, no período pós-colonial, essa prática gerou a fomentação do
faccionalismo e de conflitos através da oposição induzida com base no “tribalismo”, técnicas que podem ser
apropriadamente  comparadas  às  estratégias  coloniais  de  governo.  Os  governos  pós-coloniais  inicialmente
cooptaram indivíduos e depois estabeleceram milícias locais como estratégias de desestabilização, expulsão e
contrainsurgência. A ideologia do tribalismo foi utilizada pela burguesia sudanesa pós-colonial e pelos governos
capitalistas a fim de manter o poder político e a acumulação de capital, com o objetivo da reprodução contínua
no tribalismo na organização social sudanesa. 
13 ABDELHAY, MAKONI, MAKONI, MUGADDAM, op. cit., p. 474.
14 Ibidem, p. 467.
15 Ibidem,  p.  489.  Os  autores  apontam para  o  exemplo  do  Tratado  de  Naivasha,  de  2005,  que  criou  uma
Constituição interina para o sul do Sudão, assinalando o valor da “indigineidade”. 
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interferência  externa  em  defesa  do  petróleo,  especialmente  na  região  de  Darfur,  e  as

discussões a respeito do genocídio, provocaram intervenções não vistas anteriormente, como

as ações das Nações Unidas através da União Africana, sob o lema da “responsabilidade de

proteger”.  16 Além dos milhares de desalocados pelos conflitos armados, a expropriação de

terras agricultáveis para a exploração do petróleo também tem sido causa de sofrimento para

as  populações,  tanto  para  regiões  do  Sudão  e  Sudão  do  Sul  como  para  outros  países

fronteiriços, problema sintomático na região atualmente (Anexo 1).17 

A observação  dessas  táticas,  tais  como  o  auxílio  do  governo  às  milícias  e  as

colaborações  estrangeiras  permitem  deixar  de  investigar  os  conflitos  meramente  como

“embates tribais”, denotando a complexidade da região, como já pontuado. A chave para a

análise dos conflitos está em um encadeamento histórico e em estruturas do longo processo de

formação  do  estado  moderno  pós-colonial  no  Sudão.  Para  tanto,  devem  ser  utilizados

mecanismos de estudo como o legado institucional colonial, questões geopolíticas, esferas de

influência no continente africano, suas relações com a economia global capitalista, os vários

imaginários  de  nação,  com seus  pertencimentos  e  exclusões,  a  politização  da  religião,  a

racialização como modo de governo, o aumento de um etnicismo essencialista, o militarismo

crescente, entre outros.18

Como fontes para discutir as questões elencadas acima, o segundo capítulo fornece

uma leitura da obra do cartunista sudanês Khalid Albaih. Foram selecionados um total de doze

cartuns, que datam de 2009 a 2015, e que tratam de diferentes temas. Pensando a atuação do

artista em função de sua inserção histórica enquanto agente político sudanês, e também a

partir da recorrência de certos temas na totalidade de sua produção, dividimos a análise em

cinco principais eixos, quais sejam:  o “choque de identidades”; a competição intraelite no

centro  e  a  luta  pela  consolidação  do  estado;  a  desigualdade  e  exploração  econômica

centro/periferia; o conflito por recursos naturais e o desmantelamento do governo na periferia;

e por último as “causas brutais” - criminalidade, agência individual e a perpetuação de ciclos

de violência. De tal maneira, procuramos analisar a produção de Khalid Albaih especialmente

no que diz respeito às relações entre Sudão e Sudão do Sul, com enfoque no papel do autor

enquanto tradutor ou até mesmo produtor de representações. 

Historicamente,  as  visualidades  desempenharam  um  importante  papel  para  o

16 AYERS, op. cit., p. 163.
17 Ibidem, p. 166.
18 Ibidem, p. 167.
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continente  africano.  Durante  a  agência  colonial,  especialmente  em fins  do  século  XIX e

primeiras  décadas  do  século  XX, diferentes  países  imperialistas  utilizaram-se de recursos

imagéticos para retratar os países que dominavam e disseminar formas de discurso. Iconizada

por  The  Rhodes  Colossus,  desenhado  por  Edward  Sambourne,19 a  propaganda  colonial

aproveitou-se  da  função  pedagógica  dos  cartuns  e  da  facilidade  com  que  transmitiam

metáforas  visuais  e  codificações  de  linguagem  para  explorar  inúmeros  objetivos,  como

educar, convencer ou incentivar seus leitores, entre outros.20 Por outro lado, a linguagem do

cartum ganhou força também na luta contra o colonialismo, no decorrer do século XX, sendo

utilizada  como  importante  ferramenta  política  por  inúmeros  atores  sociais.  Um  grande

exemplo dessa apropriação é o caso da Nigéria que, através de figuras como Akinola Lasekan,

cartunista  político  atuante  entre  1944  e  1960,  representou  o  forte  ideal  nacionalista  de

orientação pan africanista de seu grupo político através dos cartuns, dentre outros meios.21

Atualmente,  os  cartuns  atuam  em  diferentes  âmbitos,  como  na  transmissão  de

opinião, de humor, de ironia, e também como ferramenta intelectual voltada a exposição de

críticas políticas em diferentes direções.22 São, portanto, fontes possíveis para a pesquisa de

determinados contextos e objetos. Entretanto, para além da análise do conteúdo imagético e

linguístico  dos  cartuns,  é  necessário  observar  alguns  outros  pontos  convergentes  para  a

apreensão das questões políticas e sociais que perpassam, tais como: o sujeito enunciado na

produção dos cartuns, bem como seu lugar político e social; seu papel enquanto tradutor e

produtor de posicionamentos e representações a respeito do objeto em questão; o contexto de

produção e de percepção das obras referidas, e finalmente a relação entre autor e público, ou

seja, a interação entre diferentes indivíduos e os imaginários apresentados. Essa proposta será

debatida no terceiro e último capítulo deste trabalho. 

19 Disponível  em:  <https://cdn.shopify.com/s/files/1/0895/0864/products/xjf271019_1024x1024.jpg?
v=1483637539>. Último acesso em: 19 nov. 2017.
20 ADEJUWON, A.; ALIMI, S. Cartoons as Illustration: Political Process in Nigeria. In:  The Journal of Pan
African Studies, v. 4, n. 3, 2011, p. 58.
21 KASPIN, P.; LANDAU, D. Images and Empires: Visuality in Colonial and Postcolonial Africa.  California:
University of California Press, 2002, p.124.
22 ADEJUWON, A., op. cit., p. 59.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0895/0864/products/xjf271019_1024x1024.jpg?v=1483637539
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0895/0864/products/xjf271019_1024x1024.jpg?v=1483637539
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1 A CONSTRUÇÃO DO ESTADO DO SUDÃO DO SUL FRENTE AO SUDÃO

O  Sudão  foi  uma  das  regiões  africanas  mais  visitada  por  viajantes  durante  os

séculos.23 Assim, possuímos uma grande quantidade de relatos e narrativas a nosso dispor, dos

mais  variados  estilos.  Além  destes  escritos,  contamos  com  trabalhos  genealógicos,

etnográficos e historiográficos que buscam compor um quadro da história do Sudão. Muitos

nos são úteis para uma interpretação de aspectos factuais específicos; mas, por outro lado,

muitas vezes criam e disseminam estereótipos e contraposições duais prejudiciais à análise

das problemáticas atuais das regiões do Sudão e Sudão do Sul.24 De acordo com Mahmood

Mamdani, muito da história do Sudão que permanece até os dias de hoje foi modelada durante

o período colonial de domínio britânico, a partir de narrativas que remontam ao século XIX,

vindas  de europeus que escreviam “às sombras  do comércio de escravos transatlântico”.25

Essa construção criou inúmeras divisões, algumas baseadas em organizações cotidianas dos

grupos sudaneses, outras pautadas unicamente nos interesses do projeto colonial. Observa-se

que nas análises sobre os conflitos e, mais posteriormente, sobre a separação, essa bibliografia

disponível parte dos pressupostos de que suas causas principais estão nos aspectos religiosos –

atentando  para  a  divergência  entre  um norte  islâmico  e  um sul  católico  ou  de  religiões

animistas  africanas –  e  também  em  aspectos  pautados  em  critérios  de  raça,  ambos

pressupostos como herança da tradição colonial. Mamdani cita o processo de racialização,26

que contribui para a utilização do argumento que coloca a violência atual em aspectos de

diferenciação racial,  com a oposição “árabes  de pele  clara”/”negros  africanos”,27 além da

divisão naquilo que chama de identidades tribais.28

Essa história percebe o Sudão como sendo sempre submetido a outras influências – a

egípcia, seguida do cristianismo, depois da arabização, depois do colonialismo europeu, etc –

23 HRBEK, I. As fontes escritas a partir do século XV. In: KI-ZERBO, J. (org,). História Geral da África, v. I.
Brasília: UNESCO, 2010, p. 112.
24 Durante o capítulo três de Saviours and Survivors (Writing Race into History), Mahmood Mamdani faz uma
análise desses escritos, apontando para as perspectivas orientalistas que estes autores muitas vezes assumiam.
Podemos citar aqui o relato de Winston Churchill sobre o Sudão no final do século XIX, que categoriza o país
como feito de muitas tribos, mas que as duas principais seriam a de “nativos aborígenes” e “criadores de gado
árabes”; o trabalho do Professor William Y. Adams para a Sudan Notes and Records; e também o de Harold A.
MacMichael, que tem um extensivo trabalho sobre o Sudão.
25 MAMDANI, M.  Saviours and Survivors:  Darfur, Politics and the War on Terror.  Cidade do Cabo: HSRC
Press, 2009, p. 76-77.
26 Ibidem, passim.
27 Ibidem, p. 14.
28 Ibidem, p. 15.
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e nunca como agente de si mesma.29 Como aponta Jean-François Bayart, a opinião ocidental

acerca da África é cheia de preconceitos e racismo, dotadas de um “grande desinteresse em

conhecer as raízes históricas de sociedades consideradas exóticas”.30 Isso gera imagens que

vitimizam o continente africano, além de reforçar e reproduzir, devido ao desconhecimento,

categorias  previamente dadas e  construídas.  Essas questões  serão discutidas  mais  adiante,

onde serão  contrapostas  as  significações  comumente criadas  para  os  grupos do Sudão ao

caráter identitário que deveria ser considerado no estudo das populações sudanesas.

1.1 OS MOLDES DO QUADRO POLÍTICO ATUAL ATRAVÉS DE UM BREVE 

HISTÓRICO

A categorização dos habitantes da região do Sudão e Sudão do Sul é bastante anterior

ao  colonialismo  inglês,31 mas  sua  potencialização  remonta  à  incursão  egípcia,  com

Muhammad Ali, que entre os anos de 1820 e 1822 anexou o Sudão ao domínio egípcio. Com

isso, o Sudão sofreu o primeiro período do que se pode considerar uma forma de dominação

colonial,  com a imposição de um governo forte conhecido por  Turkiyya.32 De acordo com

Mamdani, nesta época a região foi dividida em três unidades administrativas: 1) o Sultanato

de Funj; 2) o Sultanato de Darfur; 3) e o sul, considerado como reserva de escravos e marfim

para  as  duas  primeiras  regiões.33 Segundo  Hassan  Ibrahim,  esse  processo  de  intervenção

turco-egípcia modificou a sociedade sudanesa tradicional, suscitando descontentamento, mas

por si só não conseguiu reverter ou reorganizar suas estruturas. Para este autor, seria somente

com o mahdi que os sudaneses poderiam se rebelar em massa.34

Os principais objetivos do regime da Turkiyya era o de cobrar tributos e de conseguir

escravos para seu exército. De tal forma, eram realizadas expedições frequentes pelo Nilo

29 Ibidem, p. 77.
30 BAYART, J. F. El estado en África: la política del vientre. Barcelona: Edim, 1999, p 21.
31 Um exemplo de que a criação de categorias para as populações do Sudão é anterior à colonização inglesa é o
exposto por Mamdani Mamdani também em Saviours and Survivors, que aponta que escritores árabes medievais
referiam-se ao Sudão como “Bilad al-Sudan”, que significa “a terra dos negros”, p. 75.
32Segundo Patricia Teixeira Santos, os egípcios se referiam aos sudaneses como abd, que significa escravo/negro,
ou núbio, iniciando um processo de diferenciação que segregava, produzindo um discurso de superioridade em
relação ao “outro” construído. SANTOS, P. T. Fé, Guerra e Escravidão: Uma história da conquista colonial do
Sudão (1881-1898). São Paulo: Fap-Unifesp, 2013, p. 39.
33 MAMDANI, M., op. cit., p. 08.
34 IBRAHIM, H. Iniciativas e resistência africanas no nordeste da África. In: BOAHEN, A (org.). História Geral
da África, v. VII. Brasília: UNESCO, 2010, p. 73-98.
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Branco a fim de capturar escravos, atingindo grandes proporções já na segunda década de

domínio, durante os anos de 1840.35 Tal feito, para as populações do sul do Sudão o período

ficou  imortalizado  como  o  das  grandes  guerras  de  escravidão,  com sucessivas  ondas  de

invasores.36 Uma vez implantada essa maior dualidade entre os habitantes do norte e do sul,

iniciou-se também um processo de resistência dos grupos do sul, que negavam o domínio e

lutavam contra as sucessivas incursões de dominação, ainda que outros grupos não tivessem

meios de resistir. Aqui, vemos os dinka e os nuer como os mais capazes de se proteger contra

essas incursões, gerando diversas derrotas para os invasores.37 Às vésperas da Mahdiyya,38 o

Sudão sob domínio turco-egípcio contava com um enorme território, além de estar sofrendo

um processo de modernização significativo, aos moldes dos estados europeus.39 Durante esse

período, os sudaneses reagiram ao domínio turco-egípcio, deixando suas terras em direção às

fronteiras  com  o  atual  Chade,  ou  unindo-se  em  revoltas  muitas  vezes  violentas,  o  que

contribuiu para a instauração do mahdi.40

A  Mahdiyya,  compreendida  entre  1881 e  1898,  -  teve  início  com a  incursão  de

Muhammad Ahmad às terras do norte do Sudão, e é considerada por Patricia Teixeira Santos

como  um  período  de  complexo  cruzamento  de  universos  histórico-culturais  e  como  um

momento de interseção de diferentes realidades políticas, articuladas entre os três eixos que

compõem sua obra, quais sejam: fé, guerra e escravidão (e a relevância destes três temas para

as  questões  política  que  a  região  enfrenta  atualmente).  No  Sudão,  foi  um  movimento

messiânico social e político centrado na construção de uma ordem política e social baseada no

poder carismático do seu líder (o mahdi). É importante observar o período do estado mahdista

como significativo devido à  sua continuidade  na constituição  do estado nacional  sudanês

posterior, pela permanência de formas de governabilidade, de redefinição de identidades e de

redistribuição de poder e prestígio até os dias de hoje. 

A Mahdiyya buscava a liberação do Sudão do domínio estrangeiro e cristão, sob os

moldes  do  islamismo,41 ganhando  adesão  popular  devido  às  divergências  das  populações

35 IBRAHIM, H. O Sudão no século XIX. In: J. F. ADE AJAYI (org.). História Geral da África, v. VI. Brasília: 
UNESCO, 2010, p. 420. 
36 DENG, F. M. apud IBRAHIM, H., idem.
37 Ibidem, p. 425.
38 De acordo com Patrícia Teixeira Santos, o período da Mahdiyya sudanesa é caracterizado pela construção de
um movimento com centralidade de poder em torno de seu líder, o mahdi (em árabe, o termo significa algo como
“guia divino”). As características e desdobramentos do movimento serão discutidas mais adiante neste trabalho. 
39 Idem. 
40 Ibidem, p. 418-419.
41 IBRAHIM, H., op. cit., p. 433.
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sudanesas com o domínio turco-egípcio e com as missões católicas fixadas na região. Não se

pode  negar  a  interação  entre  diferentes  grupos  durante  esse  período,  como por  exemplo

traficantes de escravos, povos nômades, ordens sufis e comerciantes, que, muitas vezes, eram

criadas  de  forma  bastante  porosa,  permitindo  movimentações  e  buscas  de  diferentes

possibilidades, principalmente em negociações com os grupos dominantes. Essas interações

levaram à constituição de um estado que produziu ele mesmo essas diferentes categorias de

sujeitos, que influenciavam na dinâmica da sociedade sudanesa.42 Porém, alguns problemas

gerados  com o domínio  turco-egípcio  não foram sanados,  como por  exemplo,  no  sul,  os

ataques  de  captura  de  escravos,  pilhagens  e  rapinas  que  continuavam  acontecendo  com

frequência. Além disso, houve um aumento crescente do número de estrangeiros afixados na

região, vindos com o comércio, com as funções administrativas e com as missões, gerando

tensões e repercutindo na sociedade sudanesa, uma vez que eram distantes em aspectos como

língua, costumes e religião, tanto em relação ao norte como ao sul.43 Desta forma, o que era

uma estrutura de domínio socioeconômico torna-se, passo a passo, uma estrutura de domínio

racial, que viria a dar lugar à ideologia de resistência racial que será discutida mais adiante.

Um  exemplo  disso  são  as  zeribas,44 que  estabeleceram  ou  reforçaram  fronteiras  entre

diferentes povos do sul do Sudão, concorrendo amplamente com as missões cristãs,45 que

buscava agrupar  as  populações  em grupos étnicos,  principalmente os  dinka,  em torno do

projeto civilizatório católico, que acabou por se desfazer devido à maior adesão desses povos

à Madiyya.

Dadas as bases da estrutura que dividiu o Sudão, inicialmente,  entre norte e sul,

passamos ao ambíguo período conhecido por condomínio anglo-egípcio, que contribuiu para a

solidificação da diferenciação e afirmação das estruturas  que criou para e  entre  os  povos

sudaneses. Em 1898, tropas da colônia inglesa invadem o Sudão e derrotam o líder mahdista.

Assim, tem início o período de domínio britânico sobre a região.46 Já em 1919 temos o evento

que  marca  efetivamente  a  divisão  norte-sul  do  Sudão,  o  que  viria  a  potencializar  outras

42 SANTOS, P. T., op. cit., p. 297.
43 Idem.
44 As zeribas eram fortificações utilizadas inicialmente para o estoque do marfim sudanês que seria levado para o
Egito. Porém, com o aumento do tráfico de escravos, passaram a servir de local de pouso para os escravos, e com
o rendimento desse negócio,  os traficantes passaram a submeter  as populações próximas aos impostos e  ao
trabalho nas zeribas. SANTOS, P. T., op. cit., p. 87-88.
45 Ibidem, p. 88
46 Para  uma  explicação  sobre  o  processo  de  dominação  inglesa  sobre  o  Sudão,  ver  HRBEK,  I.  A África
setentrional e o Chifre da África. In: MAZRUI, A. (org.). História Geral da África, v. VIII. Brasília: UNESCO,
2010, p. 151-190.
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demarcações discutidas por Mahmood Mamdani em obra já citada. O evento referido foi o

assassinato  do  governador-geral  do  Sudão  por  um  nacionalista  egípcio,  quando  tropas

sudanesas desobedeceram ordens britânicas.47 Na ação de conter a desordem estabelecida, o

governo inglês decide separar as regiões para também conter as populações. Desta forma, o

norte fica sob jurisdição egípcia, enquanto o sul fica com administradores ingleses, contando

com o apoio de grupos missionários,48 como lembra Patricia Teixeira Santos, aos quais foram

relegadas as atividades de educação. As referências árabes no sul foram desencorajadas, a

exemplo do inglês que vem substituir o árabe como língua oficial; os comerciantes árabes

foram expulsos da região, e era realizado um proselitismo cristão, dando início a um processo

de  limpeza  étnica.49 Essa  política  constituiu  um  processo  de  retribalização do  Sudão,

permitindo a  prática da  racialização,50 responsável  por parte  das  problemáticas que serão

discutidas nos itens seguintes.

Para o norte, ligado politicamente ao Egito, e herdeiro dos preceitos da Mahdiyya, as

ações  inglesas  no  sul  eram abomináveis,  o  que  gerou  a  união  contra  o  domínio  inglês.

Entretanto, com o ressurgimento do nacionalismo egípcio no pós Segunda Guerra Mundial, o

projeto  britânico  de  manter  o  sul  estritamente  separado  do norte  se  esfacela,  porém não

acabava  com  seus  efeitos  já  cristalizados.  No  final  dos  anos  de  1940,  no  processo  de

reintegração do sul com partes do norte, já era possível observar a existência de desigualdades

estruturais. Um exemplo disso é a formação de duas elites diferentes: uma cristã, educada por

grupos missionários ao sul, e a elite muçulmana de Khartum ao norte.51 Assim, podemos ver

que uma das grandes consequências do colonialismo inglês no Sudão foi a criação de vários

“Sudões” dentro de um único estado, questão esta que se intensificou com o tempo.52

Hoje, quando se fala das divergências que culminaram na separação entre norte e sul,

consideram-se  diversos  outros  fatores  relevantes  para  os  conflitos,  mostrando  a  grande

complexidade da discussão, como por exemplo a questão climática (o avanço do deserto da

região do Sahel, a partir dos anos de 1980, culminando em uma rigorosa seca); a crise do

petróleo e a percepção do Sudão como área cultivável para o mundo árabe; a crise alimentar e

a fome em Darfur, dentre outros.53 Esses outros fatores contribuem para o agravamento da
47 MAMDANI, M., op. cit., p. 175.
48 No decorrer de sua obra,  Patricia Teixeira Santos lembra que o missionarismo contribuiu,  em sua prática
cotidiana e em seus relatos, para o reforço da oposição “povos negros” versus “povos islamizados”.
49 Ibidem, p. 175-176.
50 Idem.
51 Ibidem, p. 177.
52 Ibidem, p. 174.
53 CARNEIRO,  W.  P.  Darfur:  as  várias  missões  de  um  conflito  complexo.  In:  Universitas  Relações
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clivagem étnica da questão, a exemplo das guerras ocorridas entre as populações do Sudão a

partir do final da década de 1980, principalmente devido à disputa por recursos naturais.54

A criação  de  categorias  para  as  divergências  na  região  resultou  em  inúmeros

processos de intervenção externa, como por exemplo as missões da ONU (Organização das

Nações Unidas) realizadas desde as últimas décadas do século XX, até os primeiros anos do

século XXI, que buscavam conciliar os conflitos e atingir consensos, principalmente no que

diz respeito à distribuição de terras. Wellington Carneiro expõe um estudo de caso a respeito

de  algumas  destas  missões,  e  pode-se observar  que elas  partem de princípios  dualizantes

herdeiros do legado colonial,  tal  como observa Mahmood Mamdani.  Este  último também

lembra que a crise ecológica não pode explicar por si só a existência de conflitos armados

entre sudaneses do sul e do norte,55 logo, continua sendo necessária uma análise que leve em

consideração aspectos mais profundos das sociedades e grupos sudaneses.

1.2 PROJETO COLONIAL, ETNICIZAÇÃO E A CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS E 

SIGNIFICAÇÕES

Como  visto,  a  ideologia  racial  ou  étnica  no  Sudão  é  posterior  ao  período  da

Mahdiyya. Portanto, para melhor entender o quadro atual é preciso recorrer a muito mais do

que essa clivagem dualista.  Este  subcapítulo dedica-se a  discutir  até  que ponto  o projeto

colonial e a etnicização decorrente dele alcançam os entraves da separação norte/sul, tal como

observar  até  onde  as  estruturas  criadas  desde  então  se  fazem  valer  na  observação  das

sociedades sudanesas, principalmente no que diz respeito aos grupos e identidades étnicas,

muitas vezes construídas sob bases estanques e generalizantes, quais sejam, norte-muçulmano

versus sul-africano. Tal como observa Mahmood Mamdani, é possível afirmar que os poderes

externos acabaram por potencializar causas para a existência de conflitos, assim como por

reproduzir o ingrediente da identidade tribal,  mas que não constituem por si só suas únicas

causas.56

Fredrik Barth realizou um estudo sobre as definições de  grupos étnicos  e de suas

fronteiras, e recorrer à sua obra ajuda a pensar o caso sudanês. O autor lembra  a suposição

Internacionais, v. 11. Brasília, jan/jun 2013, p. 44.
54 Idem.
55 MAMDANI, M., op. cit., p. 12.
56 Ibidem, passim.
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recorrente nos estudos antropológicos de que existem grupos de pessoas que correspondem a

grupos étnicos de maneira unitária, distinguindo-se de outros grupos. Entretanto, afirma que

os  grupos  étnicos  são  “categorias  atributivas  e  identificadoras  empregadas  pelos  próprios

atores para organizar as interações entre  as pessoas” e que as categorizações dos estudos

“exploram os diferentes processos que parecem estar envolvidos na geração e manutenção dos

grupos étnicos”.57 Assim, reafirma a necessidade de se investigar a constituição dos grupos

étnicos e a natureza das fronteiras entre eles, considerando questões empíricas para percebê-

las.  Para o autor,  a  diferenciação entre  grupos depende mais  de processos  de exclusão e

incorporação do que de isolamento e ausência de mobilidade nesses grupos. Isso denota a

possibilidade de que as fronteiras sejam fluidas mesmo que as relações estejam pautadas em

status dicotomizados.58 

Barth aponta que 

O  vínculo  positivo  que  conecta  vários  grupos  étnicos  em  um  sistema  social
abrangente depende da complementaridade dos grupos com relação a algumas de
suas características culturais peculiares. Essa complementaridade pode dar origem a
uma interdependência ou simbiose.59

Cita  Darfur  como  exemplo  da  extrapolação  de  fronteiras  e  da  mobilidade  entre

grupos em decorrência da interdependência étnica,60 analisando o caso do grupo Fur. Segundo

o autor, este grupo assume a característica de “árabes nômades criadores de gado” no lugar de

agricultores que são, e afirma que esse processo decorre de uma circunstância econômica

bastante específica, que é a ausência de investimento de capital na economia das aldeias Fur e,

uma  vez  que  esse  investimento  ocorre  entre  os  nômades,  acaba  incentivando  os  grupos

domésticos Fur a unirem-se aos baggara.61 Nesse caso, de acordo com Barth, é possível ver os

efeitos  organizadores  e  canalizadores  das  distinções  étnicas,62 o  que  demonstra  que  nem

sempre são resultados de ações externas, mas de dinâmicas próprias dos grupos em questão.

De tal forma, a manutenção de fronteiras em Darfur está baseada no princípio de determinada

modalidade  de  subsistência,  e  o  estilo  de  vida  decorrente  dela  é  expressada  pelas

57 BARTH, F. O guru,o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contracapa Livraria, 2000, 
p. 27.
58 Ibidem, p. 25-27.
59 Ibidem, p. 39.
60 Barth baseia-se no trabalho Economic determinants in ethnic proccesses, de Gunnar Haaland.
61 Ibidem, p. 45
62 Ibidem, p. 48.
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denominações étnicas fur e baggar.63

Lembra que nos casos em que há mudanças nas identidades das pessoas, criam-se

ambiguidades, pois nesses casos o pertencimento étnico está relacionando tanto com a questão

de origem como com a de identidade que se mantém atualmente. Assim, é razoável que as

pessoas  criem  rotulações  étnicas  e  afirmem  que  existam diferenças  bem  específicas  nas

formas  de  comportamento  de  determinados  grupos,  justificando  o  fato  de  que  os  grupos

tendem  a  se  encaixar  nas  categorias  criadas  para  eles.64 Portanto,  podemos  pensar  as

categorias  atribuídas  para  os  grupos  de  populações  sudanesas  pela  agência  colonial,

principalmente egípcia e inglesa, reforçadas no decorrer dos séculos. Entretanto, é preciso

discernir, de acordo com o que expõe Barth, que as relações interétnicas não são de todo

apagadas pelos regimes coloniais, e que em determinadas situações, como veremos, elas são

até  mesmo  potencializadas,  gerando,  inclusive,  a  diminuição  das  diferenças  culturais  nas

fronteiras  étnicas.65 Porém, há de se considerar  situações  em que haja  um maior  grau de

violência e de autoritarismo, nas quais os contatos entre etnias acabam restritos, uma vez que

o grau de insegurança é grande, tal como veremos no subcapítulo seguinte.66

 Segundo  Jean-François  Bayart,  a  noção  de  etnicidade  teve  bastante  relevância,

durante os anos de 1960, para os desenvolvimentistas, que identificavam o estado como a

integração horizontal  entre  comunidades  heterogêneas  que as  potências  haviam agrupado,

com a Conferência de Berlim,  em determinado recorte espacial.67 Esse contexto criou,  de

acordo com o autor, uma dupla relação que tirava a África do “primitivismo” e a colocava na

condição  de  “estado  moderno”.  Desta  forma,  criaram-se  conflitos  de  poder  entre  elites

coloniais e chefes autóctones, sendo estes segundos desejosos de pôr em prática um projeto de

domínio em forma de  “integração nacional”.68 O autor  ainda garante que  as  consciências

étnicas não são de todo parte do manejo colonizador, mas fazem parte de processos de grande

plasticidade, aceitos ou não pelos africanos dependendo do contexto em que se encontram

inseridos.69

Para Bayart, a conceitualização de grupos através do olhar do colonizador indica que

63 Ibidem, p. 50.
64 Ibidem, p. 54.
65 É possível aprofundar as questões sobre fronteiras e relações étnicas com a leitura de When victims become
killers,  de Mahmood Mamdani,  no qual o autor analisa  o caso de Ruanda, relacionando hutus e tutsis e os
processos de origem e posterior racialização destes grupos étnicos. 
66 Ibidem, p. 64-65.
67 BAYART, J., op. cit., p. 82.
68 Idem.
69 Ibidem, p. 84.
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o fator político está em grande parte relacionado à produção da etnicidade,70 mas que esta

também encontra-se associada a outras dimensões sociais, funcionando como um processo de

estruturação da cultura e da identidade, e não como uma estrutura determinada.71 Desta forma,

em se pensando a construção do estado moderno africano, as etnias compartilham um mundo

de significados, que são os determinados pelo estado. Esse compartilhamento reflete o sistema

totalizador  de desigualdade  e  domínio que este  estado engloba.  Tal  feito,  a  etnicidade  se

relaciona com as linhas de estratificação social e com as da integração do estado, mostrando-

se  produto  tanto  dos  próprios  grupos  submetidos  ao  poder,  como da  elite  nacional  e  do

imperialismo.72 Esses  três  âmbitos  encontram-se  ligados  uns  aos  outros,  e  as  relações

transétnicas se fazem observar através dessa interconexão.73

Mahmood Mamdani analisa a questão das identidades no caso sudanês considerando

um lado  positivo:  o  reconhecimento  da  existência  de  diferentes  identidades  por  parte  do

domínio colonial. Entretanto, afirma que essas identidades eram muitas vezes ressignificadas,

o que quase culminava nas identidades mais antigas sendo reconhecidas e legitimadas mais

facilmente.74 Para ele, os censos realizados pelas empresas coloniais na África contribuem

para pensar os critérios de racialização e tribalização, pois trataram de dotar esses critérios de

respaldo legal, promovendo sua utilização por muito tempo, delegando-os à posteridade da

história  dos  países  africanos.75 No  caso  do  Sudão,  é  bastante  relevante  para  pensar  o

atravancar  nas  relações  e  o  reforço  das  divergências  entre  os  grupos  que  opôs.  Em

determinadas  situações,  os  regimes  coloniais  buscavam ações  de  transformação  total  das

sociedades ditas tradicionais, como lembram Frederick Cooper e Jane Burbank. Entretanto,

tiveram de abandoná-las, uma vez que foram rechaçadas pelos grupos locais, assumindo a

necessidade de intermediários nas relações que travavam com as sociedades africanas.76

Essas  designações  exaltavam  a  figura  da  autoridade  tradicional,  garantindo

determinados direitos aos grupos, principalmente como forma de potencialização do domínio

e  de  fortalecimento  do  poder  colonial.77 Para  Mamdani,  a  forma  de  governo  indireto78

70 Ibidem, p. 97.
71 Ibidem, p. 99.
72 Ibidem, p. 99-101.
73 Ibidem, p. 101.
74 MAMDANI, M., op. cit., p. 145.
75 MAMDANI,  M.  Define  and  Rule:  Native  as  a  Political  Identity.  Cambridge:  Harvard  University  Press,
passim.
76 COOPER, F; BURBANK, J. Repertorios imperiales y mitos del colonialismo moderno. In:  Imperios:  una
nueva visión de la historia universal. Barcelona: Editorial Crítica, 2012, p. 416.
77 MAMDANI, M., op. cit., p. 50. 
78 É possível encontrar uma leitura aprofundada sobre governos indiretos na África em textos como Gobierno
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institucionalizou  a  diferenciação  tribal  durante  o  período  colonial.  Mamdani  aponta  a

tribalização  como  instrumento  e  estratégia  política  do projeto  colonial  britânico  após  a

conquista do mahdi, adotada com duplo sentido de discriminação: cultural e administrativo.79

No caso do Sudão, ainda, serviu como forma de atacar quaisquer resquícios da  Mahdiyya,

marginalizando grupos  que  eram dominantes  no  período,  reestabelecendo  os  poderes  dos

chefes locais e reforçando identidades tribais.80

Darfur tem um lugar particular dentro dessas ações coloniais. A política do governo

indireto reorganizou a administração interna de Darfur em linhas étnicas. Um grupo étnico era

colocado  no  governo,  tornando-se  “líderes  tribais”,  e  ficavam encarregados  de  manter  a

“ordem  tribal”  em  troca  de  pequenos  privilégios.  Assim,  criava-se  uma  hierarquia

administrativa, a que Mamdani chamou “despostismo centralizado”.81

Logo,  a  existência  da  divisão  por  tribos  se  dá  em  decorrência  da  elaboração

colonialista, distinguindo entre nativos e não nativos, e realizando a subdivisão em inúmeros

outros  grupos,  associada  à  racialização  como  forma  de  discriminação.82 De  acordo  com

Cooper  e  Burbank,  a  existência  desses  “regimes  de  poder  compostos,  estratificados  e

superpostos” geravam diferentes níveis de subordinação e diferenciação racial, reforçados a

cada dia pelo processo de discriminação existente.83

Partindo para uma análise da agência específica dos grupos étnicos, Beatriz Perrone-

Moisés aponta as diferenças nas estruturas antigas de nuers e dinkas como base e início para

os conflitos que se estendem à contemporaneidade, e afirma a existência de semelhanças entre

esses dois grupos, mas garante que são as divergências, reforçadas pelo colonialismo,84 que

criam  os  conflitos,  baseados  em  suas  estruturas.85 Além  disso,  os  trabalhos  de  Evans-

Pritchard, que viam os “nativos” ora como “belicosos e não confiáveis”, ora como “atrevidos

e  guerreiros”86 também  são  importantes  para  entender  a  construção  do  pensamento

historiográfico e antropológico acerca do Sudão, que em muito são baseados nas etnografias

indirecto,  sociedad civil  y etnicidad: el  dilema africano  ou no livro Define and Rule: Native as a Political
Identity, ambos de Mahmood Mamdani.
79 MAMDANI, op. cit., p. 148.
80 Ibidem, p. 152.
81 Ibidem, p. 163-164.
82 Ibidem, p. 73.
83 COOPER, F; BURBANK, op. cit., idem.
84 A autora  aponta  os  conflitos  mais  amplos,  e  a  introdução  de  armamento  pesado  como  outros  fatores
influenciadores do acirramento das divergências entre esses dois grupos. PERRONE-MOISÉS, B.,  op. cit., p.
128.
85 Ibidem, passim.
86 SANTOS, P. T., op. cit., p. 77
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desse autor, realizadas durante os anos anteriores a 1930. 

De acordo com Patricia Teixeira Santos, é necessário estudar os diferentes tipos de

dependências socioeconômicas entre diferentes grupos do Sudão, como os shilluk, fur, funj,

nuba,  dinka,  nuer e  grupos árabes,  para observar  como se davam as  relações  entre  estes

grupos,87 assim como para perceber a fluidez e a mobilidade das fronteiras entre eles, em

diferentes  contextos,  a  fim  de  desconstruir  o  mito  colonial  de  uma  separação  efetiva  e

solidificada. Afirma ainda que as identidades étnicas e as relações de poder e de ocupação da

terra  ganharam  diversas  significações  diante  dos  processos  de  interação,  acomodação,

sujeição e dos enquadramentos que foram realizados para a sobrevivência em contextos de

grande interferência política como os aqui elencados.88 Assim, busca-se entender um pouco

mais das estruturas sociais dos grupos sudaneses, além de sua agência diante da ação externa,

contrariando  a  ideia  de  passividade  reproduzida  pelas  análises  recorrentes,  como  lembra

Mahmood Mamdani, tal como pelas reestruturações realizadas pelo domínio colonial. 

De acordo com os estudos de Edward Evan Evans-Pritchard, as relações e interações

entre  os  grupos  nuer e  dinka  eram bastante  elásticas,  com  o  molde  do  âmbito  político

fornecido através das relações de parentesco,89 funcionando como código das relações nuer-

dinka, e demonstrando uma necessidade de unidade, o que Evans-Pritchard chama de idioma

bovino.90 Na  interseção  entre  os  trabalhos  de  Perrone-Moisés  e  Evans-Pritchard,  pode-se

pensar  os  conflitos  como  essenciais  nas  estruturas,  pois  eles  reforçam  e  reafirmam

identidades,91 ou  seja,  criam e  disseminam  as  noções  de  “outro”  discutidos  por  Patricia

Teixeira Santos.

Jean e John Comaroff discutem a forma de organização política e social nuer, que nos

ajuda a pensar como a reorganização colonial vai de encontro à existente anteriormente, e

como  o  processo  de  transformações  históricas  mostram  a  problemática  do  estado-nação

africano.92 Para os autores, a organização da ordem social era consolidada através do idioma

do parentesco, o que também determinava a união ou a separação dos grupos em situações de

conflito, ou seja, era determinada pela necessidade de se distinguir entre aliados e inimigos.93 

87 Ibidem, p. 235.
88 Ibidem, p. 87-88.
89 PERRONE-MOISÉS, op. cit., p. 133.
90 EVANS-PRITCHARD, E. E. Os nuer: uma descrição do modo de subsistência e das instituições políticas de
um povo nilota. São Paulo: Perspectiva, 2005 p. 27.
91 PERRONE-MOISÉS, op. cit., p. 138.
92 COMAROFF, J.  Teoria desde el sur: o cómo los países centrales evolucionan hacia África. Buenos Aires:
Altuna Impresores, 2013, p. 155. 
93 Ibidem, p. 147-148.
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Patricia  Teixeira  Santos  ainda  aponta  para  a  Mahdiyya como  um  período  de

integração e  interação entre  os  povos sudaneses,  fazendo convergir  diferentes  conflitos,  e

resultando em ações integradoras de diferentes grupos. Pensando essas questões, a luta contra

a escravidão pode ser vista como um elemento de convergência entre os povos do Sudão no

período da  Turkkiyya e da  Mahdiyya, a exemplo disso, a união dos  dinka e  shilluk,  no sul,

contra os baggara, traficantes de escravos nômades.94

1.3 IMPLICAÇÕES POLÍTICAS E SOCIAIS DE UM ESTADO QUE SE TORNA 

GENOCIDÁRIO

De acordo com Jean e John Comaroff, a produção e profusão de políticas identitárias

é uma das consequências impostas pelo estado-nação moderno, inclusas aí  as questões de

identidade étnica e  cultural.  Para os autores,  a  multiplicação dessas formas de identidade

aumenta com o aumento da tensão entre nação e estado. Quanto mais plural é considerado um

estado, maior é o poder das formas de autoridade destinadas a manter a ordem dessa nação e

afastar quaisquer possibilidades de desarticular esta ordem, a exemplo disso, na valorização

das formas de autoridade autóctones.95

Entretanto, observa-se que a etnicidade não pode representar, por si só, um ponto de

referência fixo e original para os campos políticos pós-coloniais, porque ela mesma está se

fazendo constantemente.96 Ainda, na maioria dos regimes políticos em que há baixo grau de

segurança e as pessoas vivem sob arbitrariedade e violência, a própria insegurança funciona

como uma restrição entre os contatos interétnicos, gerando dinâmicas outras que decorrem da

intervenção do estado enquanto regulador de relações.97 Assim, coloca-se a necessidade de

pensar o estado sudanês como marcado por dicotomias culturais e ancestrais na fronteira do

mundo  árabe  com  a  África  subsaariana,  além  das  relações  que  se  estabelecem  entre

colonizadores e colonizados,98 denotando, mais uma vez, a pluralidade e complexidade das

questões analisadas. Como apontado por Carneiro, a tentativa de forçar a constituição de um

estado árabe e muçulmano sólido gera assimilação forçada e conflito violento entre os grupos,

94 SANTOS, P. T., op. cit., p. 87-88.
95 COMAROFF, J., op. cit., p. 151.
96 BAYART, F., op. cit., p. 90.
97 BARTH, J. F., op. cit., p. 65.
98 CARNEIRO, W., op. cit., p. 41.



49

justamente  devido  à  grande  diversidade  do  território.99 Desta  forma,  e  segundo  afirma

Mamdani, à análise da violência no Sudão e Sudão do Sul são com frequência atribuídos os

conceitos  de  “genocídio”  e  “holocausto”,  utilizados  contra  os  grupos  entre  si,  retirando

qualquer responsabilidade dos governos na execução e manutenção da violência. Desta forma,

o estado se torna tanto articulador da violência como das maneiras que acredita ser a solução

para ela.100

Para além do papel dos grupos étnicos nos conflitos, é preciso analisar os papeis dos

estados sudanês e sul sudanês, dadas as contradições e problemáticas percebidas no conceito

de estado moderno africano. Como bem aponta Bayart, diversas categorias de reflexão, como

democracia, autoritarismo e totalitarismo, que fazem parte das análises contemporâneas foram

criadas a partir de experiências históricas externas e distinta da África.101 Portanto, deve-se

pensar os estados africanos dentro de suas próprias experiências. A exemplo disso, vemos a

análise  de Mamdani,  que observa a  violência  da região do Sudão – pautando-se no caso

específico de Darfur – e Sudão do Sul (que à altura da publicação do livro em questão ainda

não  havia  se  independizado),  levando  em consideração  inúmeras  condicionantes,  que  se

mostram presentes na dinâmica social e política da região muito antes da separação, como por

exemplo a questão da terra, a colonização, a Guerra Fria, a crise ecológica, as guerras civis, a

luta pelo petróleo, a Guerra ao Terror e a memória histórica do sultanato de Dar Fur. O autor

aponta  também para  um elemento  que  destaca  a  especificidade  de  Darfur  na  análise  dos

conflitos, que é a prática do genocídio.

Nesse  sentido,  é  preciso  lembrar  a  violência  do  estado  enquanto  instrumento  de

dominação e controle, tal como a exacerbação dos poderes deste estado e a militarização do

conflito, reforçando a necessidade de apontar para os estados em questão como perpetradores

de uma violência legada aos atores do processo de construção das identidades nacionais. Essa

questão é trabalhada por Achille Mbembe, que discute a soberania como sendo o poder e

capacidade de o estado “decidir quem pode viver e quem deve morrer”.102 Os dirigentes de

fato exercem sua autoridade mediante o uso da violência, e se dão o direito de decidir sobre a

vida dos governados. Assim, a soberania acaba se transformando no poder e a capacidade de

decidir quem pode viver e quem deve morrer. Com base nisso, o autor percebe a guerra como

99 Ibidem, p. 41. 
100 MAMDANI, M., op. cit., passim. 
101 BAYART, J. F., op. cit., p. 25-26.
102 MBEMBE,  A.  Necropolítica.  Espanha:  Editorial  Melusina,  2011,  passim.  Mbembe aponta  o estado pós-
colonial como locus de um poder difuso, e nem sempre exclusivamente estatal, mas onde se insere a “economia
da morte” nas relações de produção e poder, pautados na ideia de biopoder de Michel Foucault (ibidem, p. 13).
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um meio de estabelecer a soberania e exercer o “direito de morte” do estado. 

A partir do conceito de  biopoder  associado ao de  necropolítica, pode-se pensar as

relações entre estado e os grupos submetidos a eles no caso do Sudão e do Sudão do Sul,

pensando-se um lugar próprio à raça na lógica do biopoder. Por si só, a segregação através do

critério de raça já cria categorias, dentro da soberania do estado, distinguindo entre aqueles

que devem morrer e os que devem viver. De acordo com Mbembe, Foucault atribui o racismo

como uma tecnologia que permite o exercício do biopoder através da soberania, permitindo

que as ações do estado enquanto administrador da morte sejam aceitáveis. 

A percepção do outro enquanto atentado e ameaça é também própria do imaginário

da soberania, legitimando as ações do estado.103 Para Mbembe, o terror exercido pelo direito

de matar não está ligado apenas à relação de poder, mas também às ideias de dominação e

emancipação, pautadas em concepções de verdade e erro, de “real” e simbólico.104

O papel da raça como determinante é percebida no encadeamento entre biopoder,

estado  de  exceção  e  estado  de  sítio,  característicos  do  colonialismo,  revelando  um novo

potencial de violência, massiva e sem precedentes.105 Todavia, esses processos repercutem nos

estados africanos atuais, nos quais a centralidade do estado se deve à necessidade de unidade

política, baseada na organização racional aos moldes dos estados ocidentais.106 A guerra se

insere  neste  contexto,  onde  a  violência  opera  a  serviço  da  “civilização”.  Logo,  o  direito

soberano de matar está também a serviço desse “bem maior”. 

Veena  Das  e  Deborah  Poole  discutem  a  possibilidade  de  uma  antropologia  das

margens a fim de compreender as estratégias através das quais os estados-nação modernos

tratam de regular, controlar e segregar grupos de populações, territórios e vidas.107 Importantes

conceitos para as autoras são os de legibilidade e ilegibilidade, que apontam para a ideia de

que os estados e suas margens estão em constante interação, seguida de análises que

apuntaban a los  diferentes  espacios,  formas y prácticas  a  través de las  cuales  el
estado  está  constantemente  siendo  experimentado  y  deconstruido  mediante  la
ilegibilidad  de  sus  próprias  prácticas,  documentos  y  palabras.  Entre  el  tipo  de
prácticas que consideramos se encuentran las economías de los desplazamientos, las
falsificaciones  y  las  interpretaciones  alrededor  de  la  circulación  y  el  uso  de  la

103 Ibidem, p. 21-23. 
104 Ibidem, p. 28.
105 Ibidem, p. 35.
106 Ibidem, p. 39.
107 DAAS, V.; POOLE, D. El estado e sus márgenes: Etnografías comparadas. In:  Cuadernos de Antropología
Social, n. 27, 2008. p 19. Para as autoras, as margens do estado são os lugares subalternos nos quais as práticas
forçam uma constante redefinição da lei através da violência e da autoridade.
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documentación de identificación personal.  Se destaca aqui “el puesto de control”
como espacio lleno de tensión en el que los supuestos acerca de la seguridad de la
identidad y de los derechos pueden ser repentinamente y,  a veces, violentamente
negados.  El puesto de control  nos lleva a pensar  también acerca de las  diversas
dinámicas temporales en las que se enmarcan las interacciones de las personas con
el estado y con los documentos estatales.108

Desta  forma,  também percebem a  violência  em uma relação operacional  com as

funções de instauração de ordem que exercem o estado, e em consonância com as noções de

controle  e  autoridade.109 Retomam  Troulliot  para  sintetizar  o  significado  do  efeito  de

legibilidade, sendo “tanto la producción de un lenguaje y de un conocimiento para gobernar,

como de herramientas teóricas y empíricas para clasificar y regular a las colectividades”.110

Ainda no que diz  respeito  ao padrão  do estado liberal  moderno ocidental,  Arjun

Appadurai discute o tema que dá título a seu livro, qual seja,  o  medo ao pequeno número.

Apaddurai  aponta  para  o  aumento  da  violência  sistemática  no  século  XX  relacionada  a

inúmeros motivos. Neste ponto, é fundamental a figura das minorias, constituída, de acordo

com o autor, a partir de um processo de globalização em escala mundial, cujos projetos e

doutrinas resultam no desencadeamento de desigualdades, instituídas pela liberdade111 de uns

em detrimento da de outros. Para Appadurai, os problemas produzidos pela globalização estão

ligados à lógica de um  ethnos nacional, no qual a soberania da identidade de um grupo –

religioso, linguístico, racial,112 é ameaçada pela existência de outro, o qual põe a pureza do

primeiro  em  risco,  logo  deve  ser  eliminado.  Esta  lógica  gerou  práticas  de  violência

persistentes sob a forma de etnocídios e genocídios,113 a fim de garantir uma “limpeza étnica”

e sanar o que o autor chama de ansiedade da incompletude.114

O antropólogo  cita  o  caso  sudanês  como  exemplo  das  condições  fornecidas  por

“líderes criminosos” e “redes de comércio ilícito” para a elaboração de contextos nos quais o

etnocídio e o genocídio aparecem como saída para o problema nacional. Entretanto, preocupa-

se em esclarecer que estas práticas são características dos estados liberais modernos e de suas

identidades  predatórias,  nos  quais  frequentemente  surgem  ideologias  de  majoritarismo  e

108 Ibidem, p. 25.
109 Ibidem, p. 22-23.
110 Ibidem, p. 31.
111 APPADURAI, A.  O medo ao pequeno número: Ensaio sobre a geografia da raiva. São Paulo: Iluminuras,
2009, p. 12-14.
112 Ibidem, p. 47.
113 Ibidem, p. 17.
114 Idem. A ansiedade da incompletude é a percepção, por parte das maiorias, de que as minorias tornam evidente
a brecha existente entre a condição de maioria e a perspectiva de um todo nacional puro e limpo. 
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nacionalismo racializado,115 e encontram-se em um contexto global; pelo contrário do que se

poderia supor, não são específicas de regiões excepcionais, externas ao eixo europeu moderno

universalizante. Desta forma, “as  minorias são um local para onde deslocar as angústias de

muitos estados sobre sua própria minoria ou marginalidade (real ou imaginária) num mundo

de poucos megaestados”,116 organizando-se um impulso global para eliminá-las.

Podemos endossar essas questões se pensarmo-las a partir do conceito de  mito da

modernidade elaborado por Enrique Dussel, o qual aponta para a construção de uma ideologia

racista de “universalidade” eurocêntrica, guiada pela união das “heranças” helenística, grega

clássica e alemã.117 De acordo com esta ideologia, os pontos de partida desse processo são

fenômenos intra europeus, e a modernidade aparece como uma “saída da imaturidade”, como

solução  para  o  desenvolvimento  das  sociedades.118 Dussel  afirma  que  em  um  processo

racionalizado  de  guia  ocidental,  a  modernidade  funciona  como  opção  para  se  chegar  à

civilização, o que, em contrapartida, desencadeia um processo irracional no qual se justifica

uma práxis de violência para os fins desejados.119 Para o autor, essa ideia é um mito porque 1)

não  existe  uma  “história  mundial”  –  mas  “histórias  justapostas  e  isoladas”  e  2)  o  lugar

geopolítico da Europa impede-a de ser o centro.120 Desta forma, o mito da modernidade nos

serve para pensar possibilidades que não partam de uma ideia de superioridade europeia, e

para  analisarmos  o caso  da  formação do estado do Sudão do Sul  como um processo de

racionalização  de  identidades  políticas  e  sociais  forjadas  à  base  dos  moldes  modernos

ocidentais.

Ao  apontarmos  para  a  noção  de  soberania  associada  ao  conceito  de  genocídio,

podemos relacioná-la às ideias de Daniel Feierstein, que pensa os diagramas de poder como

um conjunto  que vincula  a  sua  capacidade  de  construção  de  hegemonia  ao  controle  de

populações, e também à construção identitária das populações sob seu controle.121 Feierstein

pensa as características do sistema de poder moderno e coloca a possibilidade de que práticas

sociais genocidas tenham se constituídos nesse sistema como um aparato da tecnologia do

115 Idem.
116 Ibidem, p. 40.
117 DUSSEL, E. Europa, modernidade e eurocentrismo. In:  A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências
sociais. Perspectivas latinoamericanas. Coleccion Sur Sur, CLACSO. Buenos Aires, 2005. p. 58.
118 Ibidem, p. 59.
119 Ibidem, p. 61.
120 Ibidem, p. 58. 
121 FEIERSTEIN, D.  El fin de la ilusión de autonomía: Las contradicciones de la modernidad y su resolución
genocida, p. 01.
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poder.122 Para ele,  a utilização do racismo como argumento teórico foi,  por muito tempo,

utilizada  para  desconstruir  a  noção  de  igualdade entre  os  homens.  A  partir  daí,  a

administração  da  vida  fica  a  cargo  da  soberania  (estado),  ou  seja,  do  direito  de  matar

discutido por Mbembe. Essa categoria, segundo Feierstein, é dada a fim de “melhorar, criar ou

abandonar” as condições da vida humana,123 ficando a critério do estado o domínio sobre a

vida. Desta forma, e a partir da criação de categorias de normalidade e patologia, a prática do

genocídio  passa  a  ser  justificada  como  necessidade  para  a  preservação  da  vida  de  um

conjunto, por exemplo.124

Assim,  a  determinados  grupos  é  atribuída  uma “marca”  que  os  categoriza  como

degenerados, legitimando ações de violência e morte, simbólica ou real. A última categoria

discutida  por  Feierstein  é  a  de  autonomia,  que  se  relaciona  com  a  capacidade  de

autodeterminação,  mas em torno de  um consenso em prol  do “bem comum”.125 Logo,  as

práticas genocidárias atuais estão relacionadas ao processo de autonomia de um grupo na

eliminação de um agente, uma vez que este agente não é reconhecido pelo grupo enquanto

pertencente. Podemos pensar, então, a questão da violência e do genocídio no Sudão e Sudão

do Sul como um instrumento, como uma linguagem, que acaba se tornando uma ideologia,

uma vez que é perpetrado não só pelas relações de guerra, mas também pela própria estrutura

do estado. 

Visto isso, é possível voltar à análise de Mahmood Mamdani, que percebe as ações

das missões,  como por exemplo o movimento  Save Darfur,  como a “face humanitária  da

Guerra ao Terror”, e ainda a Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal, de

2001, lembrada por Carneiro,126 que trouxe à luz a “responsabilidade de proteger” que cabia

ao estado sudanês na ocasião. Ações de missão híbrida, como a UNAMID (United Nations-

Africa Union Mission in Darfur), iniciada em 2006, demonstram a desconfiança externa da

ligação do Sudão com o fundamentalismo islâmico. Desta maneira, questões políticas entre

estado e “ações humanitárias” acabam por obstaculizar a luta por sobrevivência física dos

grupos que se encontram na iminência dos conflitos, e reforçam a violência genocida sobre e

entre estes grupos. 

O que observamos hoje nos conflitos entre Sudão e Sudão do Sul, é resultado daquilo

122 Ibidem, p. 02.
123 Ibidem, p. 06.
124 Ibidem, p. 07.
125 Ibidem, p. 10.
126 CARNEIRO, W., op. cit., p. 40.
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que  Bayart  aponta  como  “versões  modernas  do  despotismo  dos  “reis  sanguinários'”  nos

estados africanos, expressos através do partido único, de ditaduras militares, e da autoridade

presunçosamente carismática de um líder presunçosamente “africano”,127 afirmando ainda que

no processo atual de inserção das sociedades africanas no sistema mundial, o autoritarismo

acaba parecendo inevitável. Para este autor, a colonização enquanto sistema de “articulação

sincrética” entre colonizadores e colonizados, perpetuou estratégias políticas de extraversão,

dando aos chefes autóctones possibilidades novas de criação e manutenção do poder.128 Os

reflexos das consequências dessas políticas podem ser observadas na estruturação do poder

atual nos estados aqui discutidos, uma vez que a manutenção do poder é justificada, muitas

vezes, debruçada sob o argumento de herança tradicional.

127 BAYART, J. F., op. cit., p. 29.
128 Ibidem, p. 48.
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2 KHARTOON!: A OBRA DE KHALID ALBAIH À LUZ DA HISTORIOGRAFIA 
INTERPRETATIVA 

Este capítulo destina-se à interpretação dos cartuns do artista sudanês Khalid Albaih.

Busca, em primeiro lugar, traçar considerações a respeito do lugar social do autor, para então

analisar  suas  opiniões  a  respeito  dos  conflitos  políticos  e  das  sociedades.  Com  isso,

intentamos criar terreno para que, no capítulo final, possamos pensar questões como seu papel

no processo de elaboração de discursos sobre os conflitos, quais seus entendimentos a respeito

dos  atritos  entre  Sudão  e  Sudão do Sul  que  aborda  em suas  obras,  e  quais  os  possíveis

alcances de suas produções e discursos. Procuramos entender a obra em seu papel político,

analisando o cartunista enquanto tradutor e produtor de representações. Em conformação com

tal  objetivo,  dividimos  a  obra em grupos  segundo as  interpretações  a  respeito  dos  temas

compartilhadas com os autores tratados anteriormente.

Khalid Albaih nasceu em 1980, na Romênia, onde seu pai, diplomata representante

do Sudão no país,  possuía um cargo do governo. Sua mãe era ativista contra a mutilação

genital feminina no Sudão. Portanto, a política sempre teve um espaço de destaque em sua

vida.  Ainda  tem  ligações  familiares  com  políticos  sudaneses  nos  momentos  de  maior

efervescência das  relações entre  política islâmica e  secular,  como seu tio,  Abdel  Rahman

Suwar al-Dahab, que foi presidente do Sudão em decorrência de um golpe em 1985, a fim de

entregar o poder a Sadiq al-Mahdi. Também é sobrinho de Babiker al-Nur, tenente-general das

forças de Nimeiry antes do golpe de estado, sendo morto após a tomada do poder devido a

suas ligações com o Partido Comunista sudanês.129

Teve seus primeiros contatos com cartuns através de revistas egípcias trazidas por

seu pai  das  viagens profissionais  que  fazia  ao Egito,  como a  Sabah al-Khair e  Rose al-

Yusuf.130 Sua primeira criação, ainda na infância, foi o quadrinho  Supernamusa,  no qual o

protagonista era um super-herói dedicado a salvar o Sudão da malária. Sua maior inspiração é

o cartunista palestino Naji al-Ali,131 cujos principais trabalhos tratavam de temáticas como os

governos árabes e a ocupação israelense. Foi morto em 1987 por motivações políticas, quando

saía da sede do jornal que publicava seus cartuns.132 Em 1989, os pais de Albaih decidem

129 Disponível  em:  http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/qa-khalid-albaih-talks-khartoons-
2014329121856777563.html. Último acesso em: 29 out. 2017.
130 Disponível  em:  http://www.nytimes.com/2013/06/08/world/africa/cartoonists-pen-leaves-a-mark-across-the-
arab-world.html?pagewanted=all&_r=0. Último acesso em: 19 nov. 2017.
131 Idem.
132 Idem.

http://www.nytimes.com/2013/06/08/world/africa/cartoonists-pen-leaves-a-mark-across-the-arab-world.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/06/08/world/africa/cartoonists-pen-leaves-a-mark-across-the-arab-world.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/qa-khalid-albaih-talks-khartoons-2014329121856777563.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/qa-khalid-albaih-talks-khartoons-2014329121856777563.html
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voltar a morar no Sudão, quando seu pai foi  demitido do trabalho pelo governo sudanês.

Ficam em seu país de origem até 1998, quando mudam-se para Doha, no Catar, onde vivem

até hoje. 

O trabalho de Albaih foi bastante recusado em jornais impressos, motivo pelo qual

decidiu  se  dedicar  exclusivamente  às  mídias  sociais,  com  sua  marca  Khartoon!  –  um

trocadilho com a forma de mídia que produz e o nome de sua cidade –, atuante em redes como

Facebook, Flickr, Instagram e Twitter. Seu destaque notório começou à época da “primavera

árabe” nos últimos anos, quando a arte de seus cartuns passou a ser pintada em muros no

Egito e  na Síria,  pela  juventude militante.133 Além do tema da primavera árabe,  retrata  o

mundo árabe em geral e também o Sudão e o Sudão do Sul. Se juntou a essa juventude com a

afirmação de que “people in power don't listen to the youth. The only refugee that we had was

the Internet”.134 Albaih vê os cartuns como meio de criar um diálogo entre os países, entre o

“mundo árabe” e o “resto do mundo”, devido à possibilidade de compreensão de uma mesma

mensagem por diferentes pessoas ao redor do mundo, transcendendo línguas e culturas. De

acordo com o autor, 

nós temos nossa própria mídia e o ocidente tem a deles. Eles não têm ideia do que
está acontecendo aqui, e esse sempre foi o problema, a falta de comunicação. Então
quando  você  tem um desenho  que  pode  ser  entendido  por  um republicano  nos
Estados Unidos e um cara de direita extrema na Holanda, e um muçulmano crítico
da  Arábia  Saudita,  todo  mundo  entende  a  mesma  mensagem  e  as  pessoas  se
aproximam (tradução nossa).135

Deste modo, passou a defender a causa da publicação independente como forma de

garantir autonomia e liberdade, sem editores ou partidos políticos influenciando seu trabalho.

Atualmente, seus cartuns mais conhecidos são Choices for syrian children – no qual denuncia

a violência a qual são submetidas as crianças na guerra da Síria, e Kaepernick – a respeito dos

protestos do jogador de futebol americano Colin Kaepernick,  que passou a se ajoelhar no

momento do hino nacional antes das partidas, ambos de 2016.136 

Logo, pensando a relação de independência que Khalid Albaih procura construir com

133 Disponível  em:  http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/qa-khalid-albaih-talks-khartoons-
2014329121856777563.html. Último acesso em: 29 out. 2017.
134 Idem.
135 Idem. Do original: “We have our own media and the West has theirs. They have no idea about what's going on
over here, and this was always the problem, this miscommunication. So when you have a drawing that can be
understood by a Republican in the US, or a far-right guy in Holland, and a Muslim critic from Saudi, everybody
understands the same message and people get closer”.
136 Os  cartuns  citados  estão  disponíveis  nos  seguintes  endereços,  respectivamente:
https://www.instagram.com/p/BJQJCowA15G/ e  https://www.instagram.com/p/BKJG7f_gw2x/?taken-
by=khalidalbaih. Último acesso em: 02 nov. 2017.

https://www.instagram.com/p/BKJG7f_gw2x/?taken-by=khalidalbaih
https://www.instagram.com/p/BKJG7f_gw2x/?taken-by=khalidalbaih
https://www.instagram.com/p/BJQJCowA15G/
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/qa-khalid-albaih-talks-khartoons-2014329121856777563.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/qa-khalid-albaih-talks-khartoons-2014329121856777563.html
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sua obra, elencamos um número de cartuns relacionados aos temas discutidos neste trabalho,

separando-os de acordo com temáticas que consideramos relevantes na leitura da relação entre

Sudão e Sudão do Sul,  tal  como entre diferentes grupos e interesses que perpassam estes

territórios. São eles: o “choque de identidades”; a competição intraelite no centro e a luta pela

consolidação do estado; a desigualdade e exploração econômica centro/periferia; o conflito

por recursos naturais e o desmantelamento do governo na periferia; e por último as “causas

brutais” - criminalidade, agência individual e a perpetuação de um ciclo de violência.137

2.1 “CHOQUE DE IDENTIDADES”

Desde o período colonial as múltiplas identidades sudanesas têm sido consideradas

secundárias  enquanto  agentes  políticos,  e  atualmente  isso  se  espelha  no  processo  de

construção do estado e na busca por representatividades democráticas. A possibilidade de a

organização social e política tradicional terem maior papel na consolidação do futuro político

dos dois países não é sequer cogitada. De acordo com Hayder Ibrahim Ali, a divergência entre

os governos do norte e sul, com o regime islâmico em oposição ao sul e a outros elementos

não religiosos de ambas as sociedades, acabam por reforçar o elemento “tribal” em questões

políticas  e  constituintes,  como  por  exacerbar  o  problema  da  etnicidade  e  das  diferenças

religiosas  nestas  sociedades,  que  são  multiétnicas.138 A complexidade  das  problemáticas

aumenta se considerarmos as recorrentes subjugações dos atuais países do Sudão e Sudão do

Sul a impérios e governos, acrescida de sua localização geográfica – tanto em relação ao fluxo

de migrações como em relação a aspectos climáticos – e do paradigma entre modernidade e

tradição, evidente tanto nas sociedades sudanesas como em outras sociedades africanas.

Herdeira do colonialismo, a divisão atual denota que a diversidade étnica pôde ser

utilizada para fins negativos, forjando identidades e oposições perigosas, levando a conflitos

duradouros e à iminência de novos focos de violência. Exemplos disso foram a prática do

divide and rule  e os meios de  governo indireto.139 As formas com que essa violência são

perpetradas hoje serão discutidas mais adiante, mas vale frisar a inter-relação constante entre

os  vários  componentes  escolhidos  para  a  análise  das  fontes.  Por  detrás  da  superfície,  os

137 Estas categorias foram definidas com base na interpretação da bibliografia utilizada para a elaboração do 
trabalho, mas especialmente em torno da obra de Alex de Waal a respeito do Sudão e Sudão do Sul.
138 ALI, H. Whither Sudan? In: Contemporary Arab Affairs, v. 7, n. 3, 2014, p. 380.
139 MAMDANI, M. Making sense of political violence in post-colonial Africa. In: Socialist Register, 2003, 
passim.
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objetivos coloniais buscavam a descentralização e a dificultação na integração nacional, de

forma a melhor controlar território e pessoas.140 Essa prática foi continuada no período pós-

colonial, através de governantes saídos das elites nacionais, concentrados em torno de dois

partidos políticos hegemônicos: o Ummah e o National Federal Parties.141

De meados da década de 1950 até os dias de hoje,  é possível observar como os

conflitos incorrem na questão identitária repetidamente. A exemplo disso, podemos lembrar o

período  de  1955  a  1972,  conhecido  comumente  como  a  primeira  guerra  civil  sudanesa,

quando  surge  no  sul  um  grupo  rebelde  secessionista  chamado  Anyanya,  combativo  ao

domínio do norte. Após quase uma década de combates e violência, o acordo de Addis Ababa

(na Etiópia)  pretendia assegurar  a autonomia da região sul,  através  de um governo local,

igualdade política e divisão dos recursos naturais. Entretanto, o acordo não foi mantido, e em

1983, com a descoberta de reservas de petróleo e de jazidas de ouro no sul,  o presidente

Gaafar Nimeiry (1969-1985) ataca a região, iniciando outro ciclo de conflitos.142 Mais intensa,

a nova guerra se prolonga de 1983 a 2005. Durante o período, o governo central divide o sul

em três,  a  fim de melhor  controlar  a  região,  abolindo o governo regional.  Neste  ínterim,

Nimeiry inicia um projeto de islamização do Sudão, impondo a Shari'a (lei islâmica) a todo o

país,  transformando-o  em  um  estado  árabe-muçulmano,  potencializando  a  separação

ideológica entre  norte  e  sul,  que já  era  acentuada.143 Aumenta,  então,  o  poder  das  forças

rebeldes, culminando em motins e revoltas, pela negação da lei islâmica.

No mesmo ano da volta  dos conflitos  entre  norte  e  sul,  1983, cria-se o Exército

Popular de Libertação do Sudão, o SPLA, cuja figura mais iminente era John Garang. O

SPLA foi  responsável  por  grande  parte  da  angariação  e  concentração  de  forças  para  o

movimento  do  sul,  fomentando  a  contrainsurgência  do  norte  e  suas  forças  militares,  que

atacaram o sul.144 Pelo contrário do que se esperava, os sucessores de Nimeiry no governo

deram continuidade aos conflitos, caracterizando um período de uma ainda maior intensidade.

Sadiq  al-Mahdi  (1985-1993),  seguido por  Omar  al-Bashir  (1993),  presidente  do norte  até

hoje.  A segunda  guerra  tem um fim em termos  oficiais  com outro  acordo  de  paz,  o  de

Naivasha, em 2005, assinado pelo governo de Bashir, representando o norte, e os membros do

140 ALI, H. op. cit. p. 382.
141 Idem.
142FLUEHR-LOBBAN,  C.;  LOBBAN  JR,  R.;  VOLL,  J.  Historical  Dictionary  of  the  Sudan.  London:  The
Scarecrow Press, 1992.

143 Idem. 
144 Idem.
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SPLA, representando o sul. Com este tratado, pretendiam estabelecer o sul como uma região

autônoma, o cessar-fogo entre as regiões, o fim da imposição da lei islâmica para o sul, e a

divisão dos lucros do petróleo. Ainda prometia um referendo popular em 2011, para votação a

respeito da criação de um estado independente no sul,  sendo o período de seis  anos uma

tentativa de reintegração entre norte e sul, a fim de evitar a culminância na separação.145

John Garang, líder das forças rebeldes é denominado presidente da região autônoma

do sul, no ato do acordo de paz, entretanto morre no mesmo ano. É substituído por Salva Kiir,

que de 2005 até os dias de hoje é o presidente do Sudão do Sul. Com a continuidade dos

embates  a  níveis  locais,  o  resultado  do  referendo  de  2011  tem mais  de  98% dos  votos

favoráveis à separação. De tal maneira, é criado o estado independente do Sudão do Sul, país

mais recente do mundo, em termos oficiais.146 

Em várias ocasiões, Khalid Albaih percebe a separação entre Sudão e Sudão do Sul

com tom de tristeza, relacionando a divisão à falta de amigabilidade e de tolerância entre

diferentes povos das regiões. No cartum The Break Up (Figura 2), metaforicamente, Albaih

representa a divisão em dois países através do fim de um relacionamento. É possível ver o

Sudão,  retratado  através  de  seu  mapa  físico,  à  esquerda,  em  uma  postura  apologética,

caracterizada pelo buquê de flores; e o Sudão do Sul, à direita, de malas prontas, como quem

cansou de esperar mudanças, dizendo: “tarde demais… acabou!”. O pedido de desculpas do

norte pode indicar que Albaih considera-o falho em sua obrigação de manter a paz no período

entre  o  acordo  de  Naivasha  e  o  referendo,  como  quem  acredita  que  fosse  possível  a

modificação  das  estruturas  do  país  nesse  intervalo,  a  fim de  que  a  convivência  social  e

trâmites econômicos e políticos se revolvessem em favor da reunificação das duas regiões.

Em entrevista ao  New York Times,  Khalid Albaih afirmou entender o desejo do sul de se

autogovernar,  mas que ficou triste  com a separação.147 A reportagem ainda aponta que os

cartuns de Albaih, como Sudan needs a hug “refletiam a esmagadora sensação de tristeza e

derrota que a maioria dos sudaneses do norte sentiram quando o Sudão se dividiu em dois”

(do original: “reflected the overwhelming feeling of sadness and failure that many northern

Sudanese felt when Sudan split into two”). Evidenciam um caráter militante do cartunista,

145 Idem.
146 Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html. Último acesso em: 
04 nov. 2017.
147 Entrevista disponível em: http://www.nytimes.com/2013/06/08/world/africa/cartoonists-pen-leaves-a-mark-
across-the-arab-world.html?pagewanted=all&_r=0. Último acesso em: 02 nov. 2017.

http://www.nytimes.com/2013/06/08/world/africa/cartoonists-pen-leaves-a-mark-across-the-arab-world.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/06/08/world/africa/cartoonists-pen-leaves-a-mark-across-the-arab-world.html?pagewanted=all&_r=0
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html
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“Na verdade eu não poderia fazer nada para evitar a separação a não ser o que faço
de melhor – desenhar”, disse Albaih. O desespero, depois de tantos anos de guerra,
pobreza,  corrupção  e  ditadura,  transformou-se  em  raiva  e  protestos.  Depois  de
algumas  demonstrações  iniciais  em  2011,  a  juventude  sudanesa  tomou  as  ruas
novamente no verão de 2012 em um esforço falho de trazer a Primavera Árabe ao
seu país. Albaih não somente desenhou sobre isso. Voou até o Sudão e se juntou aos
protestos.  “Eu até fui  atingido por uma bomba de gás”,  disse.  A inquietação foi
controlada pelas forças de segurança, mas a arte de Albaih deixou sua marca. “Às
vezes eu recebo e-mails do Sudão me dizendo: 'Você é um comunista!', ou da Síria,
me dizendo para cuidar do meu próprio nariz e do meu próprio país”, afirmou. Ele
sabe que seu trabalho tem potencial para irritar os oficiais do governo pela região,
mas ao mesmo tempo não consegue imaginar parar de desenhar. “Eu sou cuidadoso,
mas se alguma coisa acontecer, aconteceu” (tradução nossa).148

O dito “choque de identidades” deriva de um pano de fundo sobretudo histórico-

linguístico. O próprio termo “Sudan” provém do árabe “bilad al-sudani”, que significa algo

como “país dos negros”.149 Acredita-se que cerca de 70% dos povos sudaneses (considerando-

se  tanto  o  norte  como o  sul)  são  muçulmanos,  enquanto  cerca  de  25% seguem religiões

tradicionais,  e muito do restante é cristão.  Os muçulmanos encontram-se concentrados no

norte. Para fins de elucidação, o “sul” é composto pelas regiões das antigas províncias do

Bahr al-Ghazal, Equatória e Nilo (como determinado pelo acordo de Addis Ababa), enquanto

o “norte” se refere ao restante do Sudão.150 O fator cultural tem grande papel na modelagem

da identidade social e política dos dois países.

Alex  de  Waal  sustenta  que  as  descrições  folclóricas  sudanesas  –  possuem muito

poder político –, combinam raça e religião a descrições herdadas que colocam contestações

como focos de desordem de “causadores de problema ingratos”151 intelectuais das periferias

preferem ser  a  identidade nacional  como um trabalho em progresso ou,  para ser  preciso,

trabalho que deveria estar em progresso mas não está. Lembra ainda que a cor da pele tem um

importante papel nas atitudes sociais no Sudão, e que não há dúvidas de que há um racismo

148 Idem. Do original: “I couldn’t do anything else in reality to prevent the separation but do what I do best —
draw,” Mr. Albaih said. That sense of despair, born after years of war, poverty, corruption and dictatorship, then
turned into anger and protests. After some initial demonstrations in 2011, Sudanese youth took to the streets
again in the summer of 2012 in an effort that ultimately failed to bring the Arab Spring to their country. Mr.
Albaih not only drew about it. He flew to Sudan and joined the protests. “I was even hit by a tear-gas canister,”
he said. Sudan’s unrest was controlled by the security forces, but Mr. Albaih’s art left a mark. “Yeah, sometimes I
get e-mails from Sudan telling me, ‘You’re a Communist!’ or from Syria, telling me to mind my own business
and to look at my own country,” he said. He knows that his work has the potential to rile government officials
throughout the region but at the same time he cannot  imagine not drawing.  “I am careful, but if something
happens, it happens”
149 ABDELHAY, A.; MAKONI, B.; MAKONI, S.; MUGADDAM, A. The sociolinguistics of nationalism in the 
Sudan: The politicisation of Arabic and the Arabicisation of politics. In: Current Issues in Language Planning, v. 
12, n. 4, p. 462.
150 Ibidem, p. 463.
151 DE WAAL, A. Sudan: What kind of state? What kind of crisis? Crisis states research centre, occasional paper 
n. 2, 2007, p. 02.
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profundamente embebido na cultura da elite do norte. A história da escravidão e exploração é

sentida  conscientemente  por  muitos  sudaneses  em suas  interações  cotidianas.  O  governo

declarou  uma  jihad em  muitas  ocasiões  e  enquanto  os  pronunciamentos  oficiais  têm

subestimado o fanatismo e a intolerância religiosa, o clérigo e os governantes não exitam em

expressar sentimentos racistas.152 As identidades sudanesas são extraordinariamente ricas e

complexas e suas diferentes nuances e entendimentos devem ser considerados antes que se

defenda um alegado “choque de identidades”.

Durante o período colonial e pós-colonial, devido aos governos islâmicos, o árabe

teve predominância, utilizado como meio de comunicação entre os antigos imigrantes árabes e

os  povos  sudaneses  locais.  Essa  interação  é  posteriormente  refletida  na  distribuição

demográfica dos árabes em diferentes partes do país.153 Dentre os pesquisadores do Sudão do

século  XX,  esse  processo  é  denominado  arabização.  Para  Abdelhay,  Makoni,  Makoni  e

Mugaddam, o processo é múltiplo, revelando-se tanto nos aspectos linguísticos, como nos

raciais e ideológicos, podendo também ser uma combinação destes três elementos.154

152 Idem.
153 Idem.
154 Ibidem, p. 464.

Figura 2: The Break Up, 2011. 
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A  questão  da  arabização é,  de  forma  bastante  sensível,  associada  ao  debate

nacionalista de ambas as regiões. Os três elementos citados acima foram bastante evocados

por  ambas  as  regiões  na  defesa  de  autonomia  e  autodeterminação  de  cada  uma  delas,

especialmente do sul em relação ao norte.  A exemplo disso,  pode-se citar  a utilização do

árabe, na década de 1990, como forma de articulação da política ideológica do NCP (Partido

do Congresso Nacional),  o partido de governo.  Essa política,  chamada de “al-mashru 'al-

hadari”, planejava definir as identidades nacionais através da língua e dessa maneira dominar

as possibilidades de discurso.155

Em contraposição a esse projeto, surgiu o “Novo Sudão”, na tentativa desconstruir a

polarização norte/sul e reestruturar a ordem sociopolítica.  John Garang estava à frente do

movimento, que lutava pela reconstrução de um único Sudão, sob bases socialistas, e que

garantisse direitos  humanos e democráticos  para todas as  nacionalidades e  liberdade para

todas as religiões, crenças e pontos de vista.156 Em um discurso de 1984, Garang criticou a

manipulação colonial e pós-colonial da etnicidade e a construção de um “tribalismo” como

uma estratégia de governo, ao apontar que

desde tempos imemoriais,  a  história do povo sudanês tem sido de lutas entre as
massas contra opressões internas e externas. O opressor tem empregado, vez e outra,
diferentes  políticas  e  métodos para destruir  ou enfraquecer a  justa luta do nosso
povo,  incluindo  a  mais  notória  política  do  “divide  and  rule”.  Para  esse  fim,  o
opressor dividiu o povo sudanês entre norte e sul, leste e oeste. Halfawin e o assim
chamado  Awlad  et  Balad,  que  vem  até  agora  mantendo  o  poder  político  em
Khartum; enquanto no sul, o povo tem sido politizado em linhas tribais, resultando
em  slogans ridículos  como  “Unidade  dinka”,  “Grande  Equatória”,  “Falantes  de
bari”,  “Unidade  luo”,  e  assim  por  diante.  O  opressor  também  nos  dividiu  em
muçulmanos e cristãos, e em árabes e africanos (tradução nossa).157

Para Garang, o “velho Sudão” era uma reprodução dos partidos sectários do norte na ordem

social colonial. Assim, o SPLM advogava por uma resolução holística dos conflitos políticos

e  econômicos  do  Sudão.  Diferentemente  de  seus  predecessores  secessionistas,  como  os

Anyanya dos anos 1970, a perspectiva ideológica do SPLM desejava um discurso unionista.

Orientavam-se pela ocorrência de uma identidade sudanesa que rompesse com as identidades

155 Ibidem, p. 465.
156 Ibidem, p. 480.
157 Idem. Do original: “The history of the Sudanese people from time immemorial has been the struggle of the
masses  of  the people against  internal  and external  oppression. The oppressor has  time and again employed
various policies and methods of destroying or weakening the just struggle of our people, including the most
notorious policy of ‘divide and rule’. To this end the oppressor has divided the Sudanese people into Northerners
and  Southerners;Westerners  and  Easterners,  Halfawin  and  the  so-called  Awlad  et  Balad  who  have  hitherto
wielded political power in Khartoum; while in the South, people have been politicized along tribal lines resulting
in such ridiculous slogans as ‘Dinka Unity’, ‘Great Equatoria’, ‘Bari Speakers’, ‘Luo Unity’ and so forth. The
oppressor has also divided us into Muslims and Christians, and into Arabs and Africans”.
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racializadas e  etnicizadas,  através de estratégias que desligasse o árabe do arabismo e do

islã.158

Entretanto,  o  projeto  do  “novo  Sudão”  não  obteve  êxito,  e  os  conflitos  tiveram

continuidade durante  a  última década do século XX, até  que,  com a pressão das  Nações

Unidas  e  da  União  Africana  por  uma  resolução,  o  Comprehensive  Peace  Agreement de

Naivasha  foi  realizado.  Como já  mencionado,  a  tentativa  de  reintegração  com a  qual  se

comprometia  CPA de  Naivasha  foi  falha,  e  seis  anos  depois  o  sul  votou  pela  secessão

definitiva.  O SPLM viu o saldo das resoluções  propostas  pelo acordo de Naivasha como

positivo, o que é corroborado pelo discurso de Garang quando da assinatura do acordo:

Esse  acordo  de  paz  assinala  o  começo  da  segunda  república  sudanesa  do  novo
Sudão. De hoje em diante, o Sudão será pela primeira vez um país voluntariamente
unido pela justiça, honra e dignidade para todos os cidadãos, independentemente de
raça, de religião, de gênero. No mais, se o país falhar no desafio de se afastar do
velho Sudão em direção do novo Sudão, de cidadãos livres e iguais, então a união
deverá  ser  dissolvida  amigavelmente  e  pacificamente  através  do  direito  de
autodeterminação, ao fim dos seis anos de período interino”(tradução nossa).159

No decorrer dos quase quarenta anos entre o primeiro e o segundo acordos aqui

discutidos, é possível observar alguns padrões no que diz respeito ao discurso das lideranças

do norte e do sul: enquanto o norte propunha um pano de fundo de um “problema sulino” e a

necessidade de um “Sudão unido”, o sul, sob a égide do SPLM, rejeitava essa proposição,

observando o conflito como criado pela manipulação do poder no centro, caracterizando-o

então como um problema de todo o Sudão, não apenas do sul. Então, o SPLM sugeria um

“Sudão socialista unido” como modelo para a criação do Novo Sudão, baseado na distribuição

igualitária de poder político entre centro e periferia.160

Khalid Albaih retoma o discurso de John Garang no cartum South Sudan Birth, de

2011, quando a secessão entre norte e sul caracteriza o que o autor chama de “nascimento” do

Sudão  do  Sul.  Sintetiza  a  fala  de  Garang  através  da  frase  “O  começo  de  um  Sudão

independente  de  raça,  religião,  tribo”  (“The  beginning  of  one  Sudan  regardless  of  race,

158 Ibidem, p. 481-482.
159 Disponível na íntegra em: <http://www.sudantribune.com/text-garang-s-speech-at-the,7476  >. Último acesso
em:  02  nov.  2017.  Do original:  “This  peace  agreement  therefore  signals  the  beginning  of  Sudan’s  second
republic of the new Sudan. From here on Sudan for the first time will be a country voluntarily united in justice,
honour and dignity for all its citizens regardless of their race, regardless of their religion, regardless of their
gender or else if the country fails to rise to this challenge of moving away from the old Sudan to the new Sudan
of free and equal citizens, then the union shall be dissolved amicably and peacefully through the right of self
determination at the end the six years of the interim period”.
160 ABDELHAY, A.; MAKONI, B.; MAKONI, S.; MUGADDAM, A., op. cit., p. 484.

http://www.sudantribune.com/text-garang-s-speech-at-the,7476
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religion,  tribe”)  (Figura  3).  Porém,  o  deslocamento  temporal  realizado  pelo  cartunista

manifesta nota de desapontamento, uma vez que a fala de Garang se localiza no contexto de

busca de reintegração e unificação definitiva entre norte e sul, ou seja, em 2005, enquanto que

o cartum em questão fora publicado em 2011, no contexto da votação a favor da secessão e do

reconhecimento do Sudão do Sul como um estado independente diante do cenário político

internacional. Além de expressar a inflexão da política de Garang e do SPLM, posto que o

desejo de unificação foi substituído pela separação e consequente governo do SPLM no sul,

Albaih demonstra novamente seu desejo, enquanto sudanês, de que os conflitos cessem e que

as sociedades envolvidas nos enclaves possam desfrutar de uma paz há muito não vista. Tendo

isso em mente,  podemos pensar o cartum e as escolhas de Albaih,  que nos apresenta um

indivíduo sudanês com uma indumentária costumeiramente caracterizada como “tribal”, o que

contradiz a própria ideia de um “Sudão independente de raça, religião e tribo”. 

Abdelhay, Makoni, Makoni e Mugaddam tecem uma análise da ideologia linguística

na construção do Sudão, elemento este bastante retomado por Khalid Albaih em seus cartuns.

Dados etnográficos contam mais de 140 línguas no território atual do que se conhecia por

Sudão. Além destas, outras línguas, provenientes de países que fazem fronteira com a região

também são encontradas. Não se pode chegar a outra conclusão, portanto, a não ser a de que

há, na região, uma ampla complexidade linguística.161 Apesar disso, até 2005 o árabe era a

língua oficial do então Sudão, mudando apenas com o reconhecimento das línguas nativas a

partir  do  CPA de  Naivasha,  caracterizando  o  que  os  autores  chamam  de  processo  de

“politização do árabe e arabização da política”,162 existente desde os princípios do domínio

colonial até a contemporaneidade. O que parece saltar desse padrão é a suposta valorização da

multiculturalidade e do caráter multilinguístico.  No entanto,  vê-se neste reconhecimento a

expressão de estratégias administrativas para manter e até mesmo reforçar o distanciamento

entre norte e sul, através da diferenciação cultural e linguística. 

Como  abordado  no  primeiro  capítulo,  dentre  outras  consequências,  os  processos

político-ideológicos colonial e pós-colonial acabaram por unir o árabe e o islã ao norte do

Sudão e o cristianismo, o inglês e as línguas africanas com o sul do Sudão, onde a língua

funcionava como aspecto central no projeto de inventar um norte e um sul.163 De tal modo, o

árabe  tornou-se  uma  identidade  para  o  norte,  e  o  inglês  acabou  funcionando  como  uma

161 Ibidem, p. 462-463.
162 Idem.
163 Ibidem, p. 458.
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ferramenta de resistência do sul à arabização. 

O  cartum  Who's  who?  (Figura  4),  no  qual  Albaih  representa  duas  figuras

absolutamente iguais, com os seguintes títulos: do lado direito da imagem, “tribos árabes em

Darfur”; do lado esquerdo, “tribos não-árabes em Darfur”. Não nos falta o reconhecimento do

caráter humanitário desta pontuação do cartunista, na qual nos lembra, como parece ser, diária

e incessantemente necessário, que diferentes povos têm a mesma valoração social e humana.

Mas essa afirmação não é um pressuposto para a política regional entre Sudão e Sudão

do Sul, ou, no caso deste cartum, entre grupos árabes e não-árabes em Darfur. Vale apontar

ainda que mesmo que defenda a igualdade entre diferentes grupos, a representação do darfuri

criada por Khalid Albaih deixa sobressair o caráter de aspecto árabe, através especialmente da

indumentária.  Historicamente,  a  região de Darfur – localizada a sudoeste de Khartum, na

fronteira com o Chade e a República Centro-Africana – tem sido objeto de debate e lutas

étnico-políticas, já que é considerada,  em determinadas perspectivas, como as de Alex de

Waal  ou  Mahmood  Mamdani,164 como  sendo  reprodução  localizada  do  conflito  macro

norte/sul.  Partindo  desse  pressuposto,  consideramos  Who's  who?  de  maneira  a  pensar  a

questão em escala intranacional, e não unicamente em Darfur. 

Esse ponto se mostra determinante da problemática de confrontação ideológica entre

164 DE WAAL, A, op. cit.; e MAMDANI, M, op. cit.

Figura 3: South Sudan Birth, 2011. 
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as  ideias  de  nação e  estado.  Outro  ponto  levantado  por  Abdelhay,  Makoni,  Makoni  e

Mugaddam é o de que não se pode supor que haja, atualmente, uma versão homogênea ou

hegemônica da arabização, e Darfur e Nuba exemplificam essa afirmação.165 

Logo, cabe às análises históricas a problematização dessas relações, em busca de

examinar os processos históricos envolvidos em sua manifestação. Tal análise deve caminhar

no sentido de explorar os diversos cenários, rechaçando uma concepção cultural única, de

identidade singular. 

Finalmente, podemos pensar a partir do colocado por Alex de Waal, ao indicar que 

Uma  variável  de  certa  forma  eclética  é  a  hipótese  de  que  enquanto  o  conflito

identitário  não  tenha  causado  a  guerra,  a  guerra  por  si  só  forjou  identidades

polarizadas.  Essa  é  uma  visão  interessante  que  não  tem  sido  articulada

apropriadamente  na  literatura  acadêmica  sobre  a  guerra  sudanesa.  Entretanto,  é

marcante  que  o  extremismo  islâmico  tenha  florescido  durante  a  guerra,  e  o

cristianismo tenha se espalhado amplamente na mesma época.  A visão de que o

conflito cria a identidade, mais do que qualquer outra, é frequentemente encontrada

em estudos antropológicos acerca da guerra. No caso de Darfur, há uma variável

interessante nesse sentido (Abdul-Jalil, 1984), qual seja, a de que as instituições dos

acordos pós-conflito e da reconciliação cimentaram identidades tribais. O argumento

é o de que na medida em que os conflitos forem resolvidos através de mediação

intertribal, e a reconciliação atingida através do pagamento coletivo da diya (blood-

money),  o próprio processo de acabar com o conflito o define como um conflito

tribal, e compele indivíduos a se identificarem com as tribos (tradução nossa).166

165 Idem.
166 DE WAAL, A., op. cit., p. 05. Do original: “A somewhat eclectic variant hypothesis is that while identity
conflict may not have caused the war, the war itself has forged polarized identities. This is an interesting view
that has not been properly articulated in the academic literature on the Sudanese war. However, it is striking that
Islamic extremism flourished during the war, and Christianity spread widely at the same time. The view that
conflict creates identity, rather than the other way round, is frequently found in anthropological studies of war. In
the case of Darfur there is an interesting variant on this principle (Abdul-Jalil 1984), namely that the institutions
of  post-conflict  settlement  and reconciliation themselves  cement  tribal  identities.  The argument  here is  that
insofar  as  conflicts  are  resolved  through  inter-tribal  mediation,  and  reconciliation  is  achieved  through  the
collective payment of diya (blood-money), the very process of ending the conflict defines it as a tribal conflict
and compels individuals to identify with tribes”.
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2.2 COMPETIÇÃO INTRA-ELITE E A LUTA PELA CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO

Hayder Ibrahim Ali evoca a afirmação de que, a partir da independência, sucessivos

governos no Sudão mantiveram e reproduziram as divisões coloniais, utilizando-se disso para

o alcance e consolidação de objetivos políticos em âmbito nacional, tornando essas estratégias

mecanismos da política partidária e da luta por poder.167 Desde por volta de 1980, os partidos

de  base  socialista  e  islâmica  consideravam  essas  divisões  prejudiciais,  uma  vez  que

funcionavam como obstáculo para a angariação de uma maioria eleitoral.  Assim, optavam

pelo sistema de partido único,  apontando-o como a maior possibilidade de reunir  o povo

sudanês, dividido pelos partidos políticos majoritários. São destaques desse período o SPLM,

representando a base socialista, e o NIF, Frente Nacional Islâmica. Ali ainda considera essa

posição ameaçadora das ditas experiências democráticas, uma vez que o partido único não

seria  representativo  do  povo  de  uma  maneira  geral.168 No  entanto,  desconsidera  a

conformação do sistema político vigente – no momento e até então –, o qual solapa mais

concretamente  as  possibilidades  do  conceito  de  democracia  moderna,  muito  embora  se

167 ALI, H., op. cit., p. 382.
168 Idem.

Figura 4: Who's who?, 2010. 
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defenda representativo.  Como veremos,  a  máscara  da política  pluripartidária  funciona,  no

Sudão,  como meio  de  garantir  a  hegemonia  do  governo corrente.  O mesmo vale  para  o

governo  do  Sudão  do  Sul,  que  através  do  discurso  de  autonomia  e  autodeterminação  se

consolidou nos mesmos moldes da política do norte.

O governo de al-Mahdi169 buscou dar um caráter étnico à  política e  substituir  os

antigos  partidos,  entretanto  acabou  por  reconfigurar  o  sistema  de  autoadministração  e

distribuição de poder local que Nimeiri havia dissolvido antes de al-Mahdi entrar no poder.

Desta  maneira,  o  projeto  islâmico  admitiu  sua  derrota  para  as  componentes  étnicas  que

permaneciam  independentemente  das  tentativas  de  homogeneização.  Assim,  utilizou  o

mecanismo da divisão novamente, a fim de encorajar conflitos em virtude de divergências

étnicas.170 Esta prática disseminou um maior desmembramento social pelo país, visível hoje

entre os dois estados independentes na luta pelo poder dividida entre as elites oriundas do

centro, representada por Khartum e pela região que é considerada o grande complexo urbano

do norte. As culminâncias em termos de violência política desse processo serão discutidas

adiante,  entretanto  vale  apontar  que  essa  disputa  gerou  focos  de  conflitos  em diferentes

regiões, a exemplo de Darfur, onde conflitos étnicos eram e são exacerbados pelos governos,

que atua direta e indiretamente, provendo armamento e defesa para determinados grupos. 

A  divisão  criada  pelos  governos  pós-independência  estabeleceram  membros

representantes  de grupos  étnicos  em altas  posições  do governo,  tornando possível  para  o

governo utilizar-se do argumento da participação política popular.  O que busca omitir,  no

entanto, é que estes membros provêm das elites locais, o que não garante representatividade

política  e  melhorias  a  nível  regional.171 Esta  sequência  de  acontecimentos  resultou  na

monopolização cada vez  mais  constante  do poder,  e  a  manutenção do mesmo através  do

controle das populações e manipulação das crises. Este era o cenário com a entrada de al-

Bashir na presidência, em 1989. A secessão do Sudão do Sul, entretanto, teve um poderoso

impacto econômico no Sudão,  uma vez que atualmente o Sudão divide a  receita  total  da

extração de petróleo de 75%, de 4,4 bilhões antes da secessão para 1,1 bilhão depois, e o

crescimento econômico caiu de 1,9 bilhão em 2011 para 1,1 bilhão em 2012.172

169 Al-Mahdi era líder do Ummah, o maior partido político do Sudão pós-independência. De acordo com o que
sugere Ali, a frente islâmica disseminou seus objetivos para al-Mahdi, convencendo-o dos caminhos a serem
seguidos pela nação. Com o apoio do maior partido, o regime islâmico encontrava-se em posição favorável,
enfraquecendo as bases do SPLM. ALI, H., p. 384.
170 Ibidem, p. 383.
171 Idem. 
172 Ibidem, p. 385.
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Alex de Waal levanta que

cinco elites centrais podem ser identificadas nos noventa anos que precederam o
glope de Bashir em junho de 1989. As duas primeiras são os dois partidos sectários
dominantes.  Um  é  o  movimento  mahdista  e  seu  associado,  Partido  Ummah,
tradicionalmente vinculados a interesses de proprietários de terra do Rio Nilo e à
aristocracia rural do oeste do Sudão, e a outro é a Khatmiyya e o Partido Unionista,
associados aos interesses comerciais e à aristocracia rural de regiões do norte e do
leste […] Outro par inclui as forças “modernas”: a elite administrativa, incluindo a
militar,  e as uniões comerciais, associações profissionais,  e o Partido Comunista,
historicamente alinhados com a esquerda […] Por último, os islâmicos emergiram
como um grupo de elite próprio no final dos anos de 1970 (tradução nossa).173

A conjuntura atual  indica a luta pela  consolidação dos estados do norte  e do sul

principalmente em relação a recursos para suporte econômico, já que ambos os países vivem

um momento de altos índices de inflação – devido a gastos com financiamento de guerra e

segurança, principalmente – além de dívidas externas consideráveis. As políticas econômicas

falhas levaram à destruição tanto do setor tradicional como do setor moderno da agricultura,

a seca causa interferência nos sistemas de irrigação. Entre outros problemas, os enumerados

levaram à desconfiança dos setores investidores externos.174 A problemática leva a medidas

dos governos voltadas ao subsídio do petróleo, potencializando a competição entre as elites

nacionais  de  ambos  os  países.  Ali  ressalta  que,  a  fim  de  superar  a  crise  econômica,  é

necessário que os governos retomem o setor público de serviços, incluindo distribuição de

recursos,  para  que  se  reduzam  gastos  excessivos  com  guerra,  serviços  de  segurança  e

manutenção do partido político do governo. Apesar de indicadas em termos econômicos, a

nível intranacional, tais medidas não favorecem a relação de poder entre as elites nacionais,

podendo  indicar  que  sejam  incessante  e  seguidamente  barradas  quaisquer  tentativas  de

negociá-las. 

Em inúmeras ocasiões Khalid Albaih recai na relação entre as elites sudanesas do

governo,  especialmente  aquelas  entre  norte  e  sul,  entre  Omar  al-Bashir  e  Salva  Kirr.  No

cartum Sudan's Life Cycle (Figura 5), Albaih retrata-os de modo a aludir que as decisões de

governo são em grande parte pautadas por lutas pessoais entre as elites, que atacam aqueles

173 DE WAAL, A., op. cit., p. 10. Do original: “Five central elites can be identified throughout the ninety years
preceding Bashir’s coup of June 1989. The first two are the two dominant sectarian parties. One is the Mahdist
movement and its associated Umma Party, traditionally linked to landowning interests on the River Nile and the
rural aristocracy of western Sudan, and the other is the Khatmiyya sect and the Unionist Party, associated with
trade interests and the rural aristocracy of the northern and eastern regions.   […] Another pair includes the
“modern” forces: the administrative elite including the military, and the trade unions, professional associations,
and the Communist Party, historically aligned with the left […] Lastly, the Islamists emerged as an elite group
themselves in the late 1970s”.
174 Ibidem, p. 386.
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que ameaçam seus interesses e defendem o que lhes convir. Essa hipótese atesta a necessidade

de afastar os países de um conceito de estado civil democrático, pois quanto mais longe ficam

dessa possibilidade,  mais próximos estão da manutenção do poder centralizado nas elites,

reiterando  as  dificuldades  em  superar  as  diferentes  crises  que  afetam  os  setores  das

sociedades.175

Nos conflitos armados, especialmente em áreas mais remotas e periféricas, como em

Darfur,  por  exemplo,  o poder central  do regime tenta  guiar  a  questão como um advento,

armando  alguns  grupos.  Em  troca,  o  relacionamento  entre  os  governos  regionais  e  a

autoridade central foi enfraquecendo gradualmente, e não há mais coordenação entre eles. A

questão de Darfur revelou o início de uma fraqueza crônica das elites políticas sudanesas.176

Hayder Ali aponta ainda que essas questões poderiam ter sido resolvidas com o tempo, mas as

fracas habilidades administrativas nos embates entre os governos norte e sul impediram a

administração dosada dos conflitos.

Nos  anos  que  antecederam  a  secessão,  a  assinatura  do  Comprehensive  Peace

Agreement de Naivasha esperava servir como base para a implementação de políticas que

garantissem  uma  transição  democrática  do  governo,  colocando  panos  quentes  no

enfrentamento entre os grupos políticos do norte e do sul, desta maneira a complexidade das

questões  envolvidas  impediu  a  possibilidade  de  transição  pacífica,  uma vez  que  diversas

regiões encontravam-se na iminência de explodir em conflitos, como Abyei, por exemplo.177

Tal  pontuação nos  guia  a  outro  tema  de  extrema relevância  para  o  debate  deste

trabalho, além de estar muito presente na discussão acerca dos estados modernos africanos em

geral:  as  fronteiras  territoriais  e  políticas.  Wendy  James  sustenta  que  a  construção  de

fronteiras pode produzir tanto conflito quanto é capaz de evitar. Para a autora, os conflitos

provocados  pela  modernidade  global  não  têm suas  origens  simplesmente  em rivalidades

preexistentes, mas são criados ao longo de processos de expansão da modernidade global em

si.178 Para tanto, James afirma a necessidade de 

Um foco que não privilegie os grupos, mas os lugares, e a emergência de padrões a
partir da agência individual através do tempo entre as pessoas que vivem nesses
lugares, pode prover mais informações sobre os impactos divisivos dos processos da
política  mundial  recente.  E  um  foco  nos  lugares  dentro  de  regiões  “tornadas
marginais” pelos  eventos  mundiais  pode ilustrar  particularmente  bem o caminho
através do qual esses processos reforçam o conflito armado, dentro e entre nações

175 Ibidem, p. 388.
176 Ibidem, p. 390.
177 Ibidem, p. 389.
178 JAMES, W. War and survival in Sudan's frontierlands. New York: Oxford University Press, 2007, p. 03-04. 
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(tradução nossa).179

A citação ilustra uma forma de se tratar dos conflitos internos e externos, entre Sudão

e Sudão do Sul, de maneira que se consiga atingir uma análise mais completa e complexa. O

duplo enfoque se mostra necessário, para que se evitem generalizações ou particularizações

excessivas, e se atinjam a grande amplitude que a elaboração metanarrativas podem ter neste

contexto. Além dos temas já analisados, o acordo de Naivasha definia também a base de uma

fronteira geográfica separando as antigas três províncias do sul, de sua contraparte ao norte,

definidas no período da independência da colônia, em 1956. As fronteiras do novo estado

regional incluíam ainda as áreas do Nilo Azul ocupadas por muitos anos pelo SPLM/A, além

de importantes zonas produtivas de agricultura e planícies de solo fértil a oeste do rio.180 

A expansão  de  fronteiras  é,  até  hoje,  objeto  de  conflito  e  meio  de  busca  da

179 Idem. Do original:  “A focus not primarily on groups, but on places,  and the emerging patterns taken by
individual agency over time among the people who live in them, can provide more of an insight into the divisive
impacts of recent world-political processes. And a focus on places within regions ‘made marginal’ by world
events can illustrate particularly well the way these processes fuel the momentum of armed conflict, between and
within nations”.
180 Ibidem, p. 297-298. 

Figura 5: Sudan's Life Cycle, 2012. 
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consolidação dos estados do norte e do sul.  Albaih expressa esta  ideia através do cartum

Sudan x  South Sudan  (Figura  5),  de 2012,  ano seguinte  à  secessão,  no  qual  já  se  podia

observar a interferência dos governos para além das fronteiras pré-definidas.  Khalid Albaih

pouco se manifesta sobre o governo do sul individualmente, buscando sempre traçar críticas a

respeito das relações entre este e o norte. Todavia, o sentimento de tristeza que afirma sentir a

respeito da secessão não se manifesta quando elabora suas opiniões no que tange os governos,

que considera corruptos e autoritários. Portanto, o sentimento de empatia com as sociedades

sudanesas  envolvidas  no  processo  está  separada  das  noções  a  respeito  dos  indivíduos

políticos, nomeadamente al-Bashir e Kirr. Em uma das poucas vezes em que seus cartuns são

voltados unicamente para Salva Kirr, procura denunciar o tom dogmático do governo de Kirr

(Figura 6). Com o punho em riste, Kirr anuncia: “I am South Sudan”. Tal pronunciamento é

utilizado ambiguamente por Albaih, já que pode descrever tanto o apoio genuíno ao povo,

como indicar que seja o representante máximo do estado, contrariando o mito da democracia

liberal contemporânea. Kirr está no cargo desde 2005, quando da morte de John Garang; a

princípio, atuou como governador do sul autônomo, e desde 2011 é presidente da república

sul-sudanesa.181

Podemos  pensar  a  agência  de  Kirr  em  relação  aos  apoios  e  oposições  étnicas

referentes a seu governo. Em 2013, Kirr conseguiu a deposição de seu vice-presidente, Riek

Machar, em virtude das objeções que o último tinha a respeito das formas de governo do

primeiro. Machar havia lutado em conjunto com grupos rebeldes contra o governo em Juba, e

pode-se  considerar  que  Kirr  tenha  sentido  seu  poder  ameaçado  com as  discordâncias  de

Machar. Nessa ocasião, o grupo étnico nuer apoiou Machar, e o grupo dinka, o maior grupo,

se vinculou a Kirr. Aqui cabe retomar o argumento de Beatriz Perrone-Moisés, que se utiliza

da etnografia de Evans-Pritchard para apontar que as estruturas que baseiam grupos étnicos

como os nuer e os dinka pressupõem relações conflituosas, mas que o reforço das diferenças e

a reafirmação de identidades  como modo de explicação dos conflitos  mais  recentes – do

período do estado moderno sudanês – é característica de argumentos baseados nos contextos

coloniais182. 

O evento entre Kiir e Machar gerou um estado de conflito generalizado, com tropas

do governo  tomando o  controle  das  regiões,  resultando  em milhares  de  mortes  e  muitos

181 FLUEHR-LOBBAN, C.; LOBBAN JR, R.; VOLL, J., op. cit., passim.
182 PERRONE-MOISÉS, op. cit., passim.



97

deslocamentos  de populações.  Em 2014,  o  governo e  os  grupos contrários  assinaram um

acordo de cessar-fogo na Etiópia, garantindo a suspensão das incursões militares na região.183

Entretanto, ambos os lados infringiram o acordo, culminando a continuação do processo de

violência.  A situação no sul,  portanto,  encontra-se nos mesmos termos que ao norte,  com

violência contínua e instabilidade política e econômica. 

Em entrevista à al-Jazeera, no ano de 2014, Khalid Albaih afirmou que o governo e

os grupos pró-governo tanto do Sudão como do Sudão do Sul não gostam de sua expressão

política através dos desenhos e cartuns – o que para o autor significa que ele está fazendo a

coisa certa –, mas que assim mesmo se sente responsável em manter-se fiel a seus princípios e

carregar o peso dessa responsabilidade.184 Apresenta seu ponto de vista e sua visão de um

futuro para o Sudão, ao apontar que

“No Sudão […] as pessoas estão bastante cansadas depois de 40 anos de guerra. E
essa é uma razão pela qual as pessoas estão questionando o porquê da revolução não
ter dado certo no Sudão, ainda que tenham havido três tentativas nos últimos três
anos. Muitas pessoas foram presas e muitas foram mortas pelas forças do governo.
Então agora as pessoas estão assustadas com a bagunça e caos e é nisso que esses
caras  estão  apostando.  Isso  é  o  que  [o  presidente  sudanês  Omar]  al-Bashir  está
dizendo o tempo todo: 'Vocês querem caos, não é? Nós lhes daremos. Se eu sair, o
que acontece?'. Mas eu acho que vai acontecer; cedo ou tarde, vai acontecer. Ele vai
entrar em colapso” (tradução nossa).185

183 Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html. Último acesso em: 
04 nov. 2017.
184 Disponível em: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/qa-khalid-albaih-talks-khartoons-
2014329121856777563.html. Último acesso em: 04 nov. 2017.
185 Idem. Do original: “In Sudan […] people are very tired after 40 years of war. And that's one reason for people
questioning why the revolution did not succeed in Sudan, even though there were three attempts in the last three
years. Many people got arrested and many people got killed by the government forces. So now people are scared
of the mess and chaos and this is what these guys are betting on. This is what [Sudanese President Omar] al-
Bashir is saying all the time in Sudan, you know: “You want chaos, is that what you want? We'll give you that. If
I leave then what?” But I think it's going to happen; sooner or later it's going to happen. It's going to collapse”.

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/qa-khalid-albaih-talks-khartoons-2014329121856777563.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/qa-khalid-albaih-talks-khartoons-2014329121856777563.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html
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2.3 DESIGUALDADE E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA CENTRO/PERIFERIA

Conforme  Fluehr-Lobban,  Lobban  Junior  e  Voll,  no  início  da  década  de  1990,  o

complexo central do Sudão era composto por três regiões: Khartum, a capital, Khartum Norte

–  área  industrial  e  residencial  –  e  Omdurman,  a  cidade  comercial  tradicional.  A região

representava cerca de 7% da população total, entretanto era residência de 50% dos médicos

sudaneses e 70% do consumo total de eletricidade e 70% da indústria nacional.186 Os dados

apontam para uma concentração de recursos nesta região, o que, em grande parte, culminou

na reprodução da desigualdade entre norte e sul, denunciada pelos grupos secessionistas do

sul  durante  todo  o  período  que  antecedeu  a  separação.  A região  era  considerada  centro

tecnológico  do  país,  concentrando  os  segmentos  de  impressa,  manufatura,  consertos  e

indústrias  de  processamento.  Desse  modo,  e  em  grande  parte  devido  ao  seu  grande

crescimento urbano, a região passou a controlar virtualmente o comércio do país, desde o

momento da independência, em meados da década de 1950.187 Atualmente,

Padrões residenciais de classe estão incorporados nos sistemas de zoneamento das

186 FLUEHR-LOBBAN, C.; LOBBAN JR, R.; VOLL, J. Historical Dictionary of the Sudan. London: The 
Scarecrow Press, 1992, p. 220. 
187 Idem. 

Figura 6: Silva Kirr - "I am South Sudan", 2013. 
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maiores  cidades.  As principais áreas dessas  cidades têm evoluído para incluir  os
negócios e mercados e algumas unidades residenciais de classes mais altas. É nas
periferias das cidades que estão os maiores crescimentos horizontais tanto da classe
trabalhadora  como  das  residências  de  classes  mais  altas.  O  setor  da  população
urbana também inclui professores, profissionais e técnicos, mas há um crescimento
mais  acelerado  de  trabalhadores  mais  pobres  e  um  alto  número  de  refugiados.
Embora haja um componente multiétnico na vida urbana, aqueles mais próximos ao
centro  de  poder  são  compostos  primeiramente  de  grupos  árabes  das  regiões
próximas  aos  rios,  árabes  do  Egito,  libaneses,  e  descendentes  sírios  também
predominam nesses setores da elite comercial, em associação com certas famílias
gregas e italianas que também estão envolvidas no mercantilismo. Os comércios
inglês,  francês,  americano e alemão,  além dos europeus do leste  e  asiáticos  são
comumente realizados através do governo e de agências bancárias, ou através de
agentes  sudaneses.  Um corpo  de  profissionais  marginais  que  inclui  professores,
conselheiros  técnicos,  e  funcionários  diplomático,  que  geralmente  trabalham  de
maneira autônoma no Sudão são em grande parte ausentes das áreas urbanas mais
altas (tradução nossa).188

Esse sistema de beneficiamento das principais e maiores cidades do norte não se dá

apenas dentro do Sudão, mas também em relação ao Sudão do Sul. Apesar da mais de meia

década da secessão, os países encontram-se em um vínculo conflituoso de interdependência,

já que a renovação política,  econômica e social  desvinculada do norte ou do sul só pode

resultar de um processo de longa duração, uma vez que ambas as partes utilizam uma à outra

em seus processos de legitimação. Para além da desigualdade econômica, as elites políticas

que governaram o Sudão depois da independência evitaram construí-lo nos moldes do estado

moderno  baseado  nos  direitos  civis,  especialmente  um  que  reconhecesse  a  diversidade

cultural.  A manutenção de um estado islâmico tornou-se um aspecto estratégico,  já que o

reconhecimento das diversidades levaria à secularização do país.189 Então, após a secessão do

sul, em vez de repensar a ideia do estado religioso, fez-se exatamente o oposto, adotando

ainda mais o conceito islâmico de nação.190 Ao mesmo tempo, o sul constituído como um país

autônomo procurou afastar-se cada vez mais da vinculação religiosa do estado, construindo-se

e consolidando-se muito com base nas diferenças em relação ao norte.

188 Ibidem, p. 220-221. Do original: “Residential patterns by class are incorporated into the zoning systems of the
major towns. The core areas of these cities have evolved to include the businesses and markets and some higher-
class residential units. It is at the peripheries of the towns that there is the greatest horizontal growth of both
working-class and upperclass housing. A sector of the urban population also includes teachers, professionals, and
technicians, but there are more rapidly increasing numbers of poorer workers and large numbers of refugees.
Although there is a multiethnic component in urban life,  those closer to the center of power are composed
primarily of riverine Arab groups. Arabs of Egyptian, Lebanese, and Syrian descent also predominate in these
sectors of the commercial elite, in association with certain Greek and Italian families which are also involved in
mercantilism. English, French, American, West German, and eastern European and Asian commerce is usually
handled through governmental and banking offices or through Sudanese agents. A marginal teachers, technical
advisers,  and diplomatic  staff  occupies  Sudan;  but  these  people  are  usually self-contained  in  Sudanese  are
conspicuously absent from the upper urban areas
189 ALI H., op. cit., p. 388.
190 Ibidem, p. 388-389.
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Majak D'agoôt aponta que as insurgências “rebeldes” são manifestações últimas da

queixa coletiva dos povos a respeito da desigualdade, da opressão política, e da competição

por recursos escassos. Delata as falhas do estado em prover instituições políticas inclusivas,

desenvolvimento igualitário, e distribuição de recursos para todos os grupos da sociedade191

Também sugere que podem ser usadas como veículo para amplificar objetivos políticos, como

busca de autonomia, controle do aparato do estado, ou formação de um novo estado soberano,

como o caso do Sudão do Sul. Logo, a urgência de analisá-las como um complexo, vinculadas

a  outros  fatores  que  banalize  a  violência  como  simplesmente  expressão  de  divergências

étnicas e locais. Alison Ayers também caminha no mesmo sentido: conclusões que defendem

que as principais causas da violência política são intrínsecas à “esfera doméstica” excluem a

relevante consideração de estruturas globais de desigualdades econômicas e políticas e de

exclusão social e cultural.192 Portanto, a guerra deve ser considerada tanto como resultado de

uma exploração de recursos sem precedentes – incluindo terra fértil, petróleo, minérios, água,

e  mão  de  obra  barata  –  dominada  pela  classe  capitalista  sudanesa  e  promovida  pela

assimilação à economia política global.193 Alex de Waal corrobora essa versão, garantindo que

não há conspiração nas causas da violência,  mas uma operação de capital  de mercado de

acordo com suas leis,  o que significa que aqueles que já acumularam capital  continuarão

acumulando, às custas daqueles que tem somente o trabalho como recurso.194

A intensificação da acumulação primitiva tem também resultado em um aumento da
apropriação de vastas áreas de terra agricultável nas 'periferias' […] Desde aquela
época [anos 1990], grandes áreas das planícies tem sido retiradas de sua população
original e vendidas para apoiadores dos regimes. Similarmente, em Darfur, grandes
áreas de terra têm sido expropriadas. Mais recentemente, o aumento do preço dos
commodities alimentícios tem visto uma oportunidade no Sudão (como em qualquer
outro  lugar  da  África),  sendo  apropriado  por  investidores  externos.  Como  um
resultado dessas estratégias de acumulação, milhões têm sido forçados a abandonar
seus lares e vizinhanças. O deslocamento de populações 'não é uma consequência
acidental da luta,  mas um de seus objetivos; envolve não somente a remoção de
grupos inteiros e indivíduos de suas casas, mas a incorporação dessas populações
tanto em exércitos inimigos, como em forças de trabalho cativo' (Johnson, 2003, p.
152-157). Renovando a escravidão, o rótulo de centros de “alívio” a fim de acelerar
o número de trabalhadores, e o reassentamento forçado dos “deslocados de guerra”,
têm contribuído para a formação dessa força de trabalho cativa, com os desprovidos
muitas vezes sendo realocados nas chamadas “vilas de paz” próximas a esquemas de
agricultura,  onde  trabalham  de  forma  muito  mal  paga,  ou  são  'manejados  e

191 D'AGOÔT, M. Understanding the lethargy of Sudan's periphery-originated insurgencies. In: Small Wars & 
Insurgencies, v. 24, n. 1, 2013, p. 57.
192 AYERS, A. Sudan's uncivil war: the global-historical constitution of political violence. In: Review of African 
Political Economy, 37:124, p. 154.
193 Ibidem, p. 163.
194 DE WAAL, A., op. cit., p. 05.



105

manipulados'  para  atrair  recursos  externos  de  uma  indústria  cúmplice  de  'ajuda'
internacional (tradução nossa).195

Segundo de Waal, a questão centro/periferia pode ser combinada com a análise da

luta pela consolidação do estado, na medida em que permite construir um modelo de barganha

política que explica a combinação crônica de instabilidade política no centro, e desigualdade e

violência extremas nas periferias.196 A esse respeito, vale pensar a forma com que o estado se

expande  de  maneira  extremamente  pragmática,  com  margens  construídas  e  muito  bem

delineadas, de forma a garantir a sustentação do próprio estado. A temática da exploração

econômica e consequente desigualdade centro/periferia é recorrente no trabalho de Khalid

Albaih, o centro comumente simbolizado pelos representantes do governo, e a periferia pelo

indivíduo comum sudanês (Figura 7). 

Como se pode notar, o cartum Choice, de 2010, retrata uma criança desnutrida diante

de duas escolhas: al-Bashir, à esquerda, e Silva Kiir, à direita. Os presidentes aparecem com

corpos  fisiculturais,  retratos  do  culto  ao  corpo  de  classes  e  sociedades  com  recursos

disponíveis  para  tanto.  Albaih  contrapõe  a  imagem  das  sociedades  periféricas  dos  “dois

Sudões” à luxúria do governo, em crítica à desigualdade gritante. Vale notar que o autor busca

não tomar partido; pelo contrário, coloca ambos os governos como causadores – e orgulhosos

do feito – da dessemelhança presente.

De Waal defende que, para prover infraestrutura social, econômica e política para as

províncias  e  remodelar  os  desequilíbrios  de  poder  dos  países  em  suas  ligações

centro/periferia, o imperativo imediato é que se construa a estabilidade no centro, para que a

crise na periferia possa ser desmantelada.197 

195 AYERS, A., op. cit., p. 166. Do original: “The intensification of primitive accumulation has also resulted in
the increased appropriation of vast tracts of agricultural land in the ‘peripheries’ [...] Since that time [1990's]
large areas of the plains have been cleared of their original population and sold off to the regime’s supporters'.
Similarly, in Darfur, vast areas of land have been appropriated. More recently, the rise in global commodity food
prices has seen land in southern Sudan (as elsewhere in Africa) appropriated by foreign investors. As a result of
such accumulation strategies, millions have been forced to abandon their homelands and livelihoods. Population
displacement ‘is not an incidental outcome of the fighting but is one of its objectives; it involves not just the
removal of whole groups and individuals from their home areas, but the incorporation of those populations either
into  competing  armies,  or  into  a  captive  labour  force’ (Johnson  2003,  p.  152–157).  Renewed  slaving,  the
targeting  of  ‘relief’ centres  in  order  to  accelerate  labour  flight,  and  the  forcible  resettlement  of  the  ‘war
displaced’ have contributed to the formation of this captive labour force, with the dispossessed often resettled in
so-called ‘peace villages’ near  agricultural  schemes where  they work as  poorly or  unpaid labourers,  or  are
‘managed and manipulated’ to attract external resources from a complicit international ‘aid’ industry (Duffield
2001, Johnson 2003, p. 152–157)”.
196 DE WAAL, A., op. cit., p. 12.
197 Idem. 
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O caminho até uma suposta estabilidade nos guia à questão dos direitos humanos,

também bastante presente na obra de Khalid Albaih, além de ser tema de debate constante no

cenário da política internacional a respeito dos estados africanos. Ativistas e organizações de

direitos humanos, ONU (Organização das Nações Unidas) e ultimamente a corte criminal

internacional têm se voltado ao cenário do Sudão e Sudão do Sul. De Waal lembra que esses

grupos atuam sob o baluarte “homens maus fazem coisas ruins”, mas atenta que essa forma de

análise  não  traz  benefícios  que  foquem  na  ciência  política  e  nas  motivações  dos

acontecimentos que procuram frear.198 Para Ayers, esse discurso também dá legitimidade à

longa  história  imperial  de  obrigação  moral  da  linguagem  da  salvação,  emancipação,

modernização e democratização da África.199 Vemos um exemplo disso nas ações dos Estados

Unidos desde a década de 1990 para com o Sudão. Com o NIF no poder no Sudão, sob o

regime de Nimeiri, considerado o epicentro da “revolução islâmica” no chifre da África,200 o
198 Ibidem, p. 15.
199 AYERS, A., op. cit., p. 156.
200 “Chifre da África” não é um termo nativo; parte mais do mapa do que de qualquer percepção dos habitantes
da nordeste africano. De acordo com Peter Woordward, “não há um consenso a respeito do que de fato é; o
conceito de Chifre surgiu de uma antiga preocupação com as relações entre Somália e Etiópia, incluindo os

Figura 7: Choice, 2010. 
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Sudão  aumentou  os  contatos  com Líbia,  Iraque  e  Irã,  causando  hostilidade  dos  Estados

Unidos sob o governo Bush. Nimeiri fechou o país ao capital ocidental e principalmente aos

Estados Unidos. Como resposta, Bush limitou o auxílio em “ações humanitárias”201. 

Human Rights,  publicado em 2012,  é  um cartum que delineia  essa  problemática

(Figura 8). Retrata uma criança do norte sudanês – indicada pelo traje árabe – tentando ler um

quadro  onde  consta  o  termo “direitos  humanos”.  Entretanto,  a  criança  não  consegue  ler,

demonstrando que  o  termo não está  em seu vocabulário,  ou seja,  não  está  no  campo de

palavras conhecidas pelo cidadão sudanês. A discussão encabeçada por Veena Das e Deborah

Poole a respeito da ilegibilidade dos termos e processos do estado nos serve como base para

pensar essa questão. De acordo com as autoras, as práticas do estado são construídas de modo

inacessível às populações que ocupam suas margens, reforçando o caráter de controle que o

estado detém sobre os grupos202. Albaih denuncia a desigualdade ainda uma série de vezes,

tanto em relação aos direitos humanos, como demonstrado no cartum acima, como no que diz

respeito à fome, falta de recursos financeiros e naturais, inflação, entre outros.

A partir do que defende Alex de Waal, a versão mais influente da visão de que a

guerra no Sudão era uma questão de distribuição desigual de poder centro/periferia foi a de

John Garang. Essa perspectiva foi comum entre os intelectuais de esquerda do Sudão no final

dos  anos de  1970 e  tem sido  foco de análise  ainda  hoje,  especialmente  por  economistas

políticos e antropólogos.203

problemas posteriores, e posteriormente incluindo o Sudão também. O motivo para essa expansão reside, em
primeiro lugar, na percepção de que havia um histórico de problemas em comum na região” (tradução nossa). Do
original: “there is no agreement on exactly what it is; the concept of the Horn has grown from an early concern
about Somalia’s relations with Ethiopia, to take in all of the latter’s problems, and then increasingly to include
Sudan as well. The reason for this expansion lies primarily in the perception that there seems to be a history of
common  problems  in  the  region”.  WOODWARD,  P.  The  Horn  of  Africa:  State,  politics  and  international
relations. New York: I. B. Tauris & Co. Ltd, 2006, p. 01.
201 Foge da proposta deste trabalho uma discussão mais aprofundada a respeito dos interesses  políticos  que
encabeçam  as  ações  humanitárias.  No  entanto,  merece  nota  o  debate  já  existente  sobre  a  relação  entre
organizações como a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional)  e países
africanos em situação de conflito, principalmente a partir das últimas décadas do século XX. Em Saviors and
Survivors, Mahmood Mamdani oferece uma interessante análise dessa questão, a exemplo do movimento “Save
Darfur”.
202 DAAS, V.; POOLE, D., op. cit., p. 25.
203 DE WAAL, A., op. cit., p. 05.
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A versão mais forte dessa hipótese é a de que existe uma conspiração deliberada e
consistente  de  uma  elite  administrativa,  militar  e  comercial  para  explorar  as
províncias.  As  guerras  nos  países  são  uma  continuação  lógica  dos  processos
históricos de remoção de ativos e proletarização da população rural, que começou no
século XIX e continuou tanto durante a guerra como durante a paz. A guerra nada
mais é do que a continuação da acumulação primária e deslocamento através de
outros meios.204

De  Waal  faz-se  valer  da  pesquisa  de  Fatima  Babiker  ao  propor  que  os  valores  sociais

prevalecentes em Khartum são colocados para o resto do país tal como para o sul – haja visto

que a infraestrutura das instituições de educação e cultura, além dos meios de comunicação,

encontram-se baseados em Khartum,205 acentuando as discrepâncias já discutidas. 

204 Idem.  Do original: “The stronger version of this hypothesis is that there exists a deliberate and consistent
conspiracy by an administrative, military and commercial elite to exploit the provinces. The country’s wars are a
logical continuation of historic processes of asset stripping and proletarianisation of the rural populace which
began in the nineteenth century and which has continued during war and peace alike. War is but a continuation of
primary accumulation and displacement through other means”.
205 Ibidem, p. 06.

Figura 8: Human Rigths, 2012. 
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2.4 DISPUTA POR RECURSOS E DESMANTELAMENTO DA POLÍTICA NA 
PERIFERIA

Alex de Waal afirma  que as elites do centro buscam controle dos recursos do país

pela exploração dos recursos naturais da periferia, principalmente petróleo, terras férteis e o

trabalho dos povos dessa periferia; ou seja, obtêm lucros nos negócios nas províncias, mas

investem capital  somente no centro.206 Com base nessa perspectiva,  os conflitos  têm sido

sustentados por mecanismos violentos de aproveitamento de lucros e de controle, subjugando

comunidades,  destruindo suas  possibilidades  de  organização independente  e  suas  distintas

identidades étnicas. Para o autor, a expropriação da terra e o deslocamento forçado são chaves

para esse processo. Afirma que há uma tradição no Sudão que utiliza a fragilidade ecológica

como  álibi  para  as  disputas  por  recursos.207 Relacionado  a  estes  fatores  está  o  conflito

ocasionado pela busca do centro de recursos nas periferias. De Waal atenta que os governos

do norte e do sul têm, deliberadamente, derrubado quaisquer mecanismos que sustentassem as

periferias, em seus aspectos políticos, econômicos e sociais, deixando-as fracas, fragmentadas

e  abertas  à  exploração  e  manipulação,  garantidas  por  extensões  do  próprio  poder

centralizado.208

Para o autor, o final da década de 1990 garantiu a expansão dos lucros, em relação ao

petróleo e também ao aumento da economia de Khartum e das maiores cidades centrais do

país. Entretanto, com a secessão essa situação não se modificou da maneira que era esperada.

Afirma que as elites centrais precisam das periferias por dois motivos: votos e milícia, uma

vez  que  são  maioria  numérica.  Assim,  angariam  indivíduos  através  de  lealdades  étnicas

sectárias,  garantindo  as  duas  instâncias  sem maiores  contratempos.209 Essas  questões  têm

gerado, ainda de acordo com de Waal, a tentativa de estabelecer a força das administrações

regionais,  em contraponto aos governos centrais.  Neste  sentido,  têm aparecido no cenário

político  dos  dois  países  figuras  de  grupos  negligenciados,  como  os  beja,  nuba,  darfuri,

ingassana, entre outros (Anexo 2).210

Outro processo comum nas últimas duas décadas é descrito por de Waal, no qual

206 Idem.
207 Ibidem,  p.  08.  De  Waal  rejeita  a  tese  neomalthusiana  de  que  a  seca,  a  superpopulação  e  a  pressão  do
crescimento  populacional  tenham  levado  singularmente  a  conflitos  entre  grupos,  defendendo  que  qualquer
pesquisador que tenha feito pesquisa empírica no Sudão reconhece a simplificação dessa hipótese.
208 Ibidem, p. 09.
209 Ibidem, p. 12. 
210 Ibidem, p. 13. 
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membros da aristocracia rural obtiveram educação, tornando-se assim assimilados à
elite central (Ahmed, 2002).  Organizados politicamente pelos partidos sectários e
pelo sistema de administração nativa,  não se afirmaram como um bloco distinto.
Membros desse grupo da elite têm uma posição mais estável do que os membros
radicais  das  elites  provinciais.  De qualquer forma,  a  base  de seu poder  rural  se
mantem dependente da patronagem do centro no que diz respeito ao sistema “tribal”
das províncias. A rivalidade entre os líderes de província radicais e os aristocratas
rurais cria divisões mais abrangentes, as quais o governo central tem explorado. A
consequência  comum é  que  membros  ambiciosos  da  elite  provincial  falham em
organizar  uma  plataforma  comum,  tornando-se  corruptos  e  politicamente
descreditados (tradução nossa).211

O quadro  descrito  contribui  para  a  manutenção do poder  no  centro,  e  permite  a

exploração cada  vez  mais  incontrolada dos  recursos  das  periferias.  Khalid  Albaih recorre

neste apontamento inúmeras vezes, especialmente no que concerne ao petróleo, bem de maior

lucro capital para os governos do norte e sul. O cartum  Aren't you finished yet?(Figura 9)

denota a ligação de exploração do petróleo entre norte e sul. Os mapas do Sudão do Sul e do

Sudão, da esquerda para a direita, encontram-se nas mãos de seus presidentes, Silva Kirr e al-

Bashir, respectivamente, como se fossem recipientes para o petróleo. Al-Bashir teria tomado

todo o conteúdo de seu “mapa”, e dirige a Kirr a pergunta que dá título ao cartum. A disputa

pelo petróleo é colocada sempre como meio gerador de conflitos e de formas de violências,

tanto por parte dos governos, como por terceiros interessados, como os Estados Unidos e

China, que aparecem em outros cartuns como intermediários nesse negócio.

São  constantes  disputas  pelas  regiões  de  Abyei,  Heglig  e  Darfur,  tornando-se

enclaves. Em 2012, a extração de petróleo foi suspendida no norte, na tentativa de barrar os

conflitos, entretanto o PIB do país diminuiu em 48%.212 Os embates atuais a respeito dos

recursos são especificamente relacionados ao petróleo, uma vez que, como o cartum acima

expõe,  cerca de 75% das reservas petrolíferas encontram-se no sul.  Em Darfur,  o embate

gerou  um  resultado  sintomático  de  governança  em  toda  a  periferia,  qual  seja,  a

contrainsurgência  do  governo  em  oposição  aos  grupos  sectários  com  base  na  violência

extrema, culminando no genocídio de populações darfuri,  além de outros povos em outras

211 Ibidem, p. 13-14. Do original: “members of the rural aristocracy have obtained an education and thereby
become assimilated into the central elite (Ahmed 2002). Organised politically by the sectarian parties and the
Native Administration system, they have not asserted themselves as a distinct bloc. Members of this group of the
elite enjoy a more stable position than radical members of the provincial elites. However, their rural power base
remains dependent on the patronage of the centre with respect to a “tribal” system in the provinces. The rivalry
between  the  radical  provincial  leaders  and  rural  aristocrats  creates  further  divisions  which  the  central
government has proven adept in exploiting. The common outcome is that ambitious members of the provincial
elite fail to organise a common platform, become corrupt and become politically discredited”.
212 Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html. Último acesso em: 
04 nov. 2017.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html
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regiões dos dois países.213

D'Agoôt  sustenta  a  teoria  de  que  a  estratégia  de  manipulação e  militarização da

periferia  através  da  exportação  de  bens  provam  a  potência  de  Khartum.  mas  que  essas

respostas à crise, direcionadas a manifestações de curto prazo, colocam este centro de poder

em  uma  posição  delicada,  aumentando  a  natureza  e  a  amplitude  dos  conflitos.214 O

envolvimento dos Estados Unidos nessas ações, pensando a partir do cartum acima, e sua

relação com o petróleo sudanês, mostra-se de maneira bastante ambígua desde por volta dos

anos de 1980. Tomaram parte como mediador do processo de divisão de lucros da extração e

venda do petróleo, em um contexto em que o SPLA defendia que a maior parte dos lucros

fossem  para  o  sul,  uma  vez  que  a  maior  parte  das  reservas  ficava  ao  sul,  causando

divergências políticas fortíssimas no governo sudanês.215 Neste período, os Estados Unidos

tomaram um posicionamento conciliador, a fim de iniciar uma passagem para a “pacificação”

do Sudão. Para tanto, criaram a fórmula “Um Sudão, dois sistemas”, através da intervenção

do  CSIS  –  The  Center  for  Strategic  and  International  Studies,216 engajando-se

internacionalmente na política de paz para o Sudão. Com essas ações,  os Estados Unidos

marcaram a história do petróleo da região, sendo um importante ator até os dias de hoje, tanto

na “mediação” como no pesado investimento financeiro a empresas extratoras privadas que se

instalam no país.217

A questão do petróleo é fundamental para uma análise da conjuntura atual que não

simplifique o quadro das problemáticas políticas entre Sudão e Sudão do Sul. Tem também

uma relação bastante  íntima com as  guerras  e  genocídio  que  ocorrem atualmente,  pois  a

privatização do financiamento de guerra inclui uma força especial nos campos de petróleo,

com empresas patrocinando operações militares intensivas. Tal possibilidade provê um grande

lucro – a partir do momento em que mercado e setor militar trabalham juntos – mas também

garante o amplo alcance da fatalidade da guerra.218 Alex de Waal argumenta que o alto custo

da  guerra  – especialmente no setor  do petróleo – deveria  ter  feito  com que os  governos

caminhassem no sentido contrário, em busca de paz. Entretanto, a privatização funcionou e

213 D'AGOÔT, M., op. cit., p. 68.
214 Ibidem, p. 72.
215 WOODWARD, P. US Foreign Policy and the Horn of Africa. Reading: Ashgate Publishing Limited, 2006, p.
123.
216 Idem.
217 Atualmente,  a  participação  dos  Estados  Unidos  na  “pacificação  do  Sudão”  envolve  ações  voltadas  ao
“contraterrorismo” e à “guerra ao terror”. Sobre este assunto, ver: MAMDANI, M. Good Muslim, bad muslim:
America, the Cold War, and the Roots of Terror. New York: Leaves Press, 2004.
218 DE WAAL, A., op. cit., p. 11.
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funciona como um meio de barrar a perda extrema do governo, que também perder o controle

das periferias, cuja dinâmica é moderada pelas milícias locais.

Esse  racha  gera  um desmantelamento  orgânico  dos  governos  nas  periferias,  dirigindo  os

meios do conflito a um estado de desvinculação prática entre centro e periferia.219

Em  South  Sudan oil  keeps  Bashir  alive  (Figura  10),  publicado em 2013,  Khalid

Albaih compara o petróleo ao sangue. No enquanto, enquanto que o sangue é necessário para

a sobrevivência humana, o petróleo indica a ganância do governo sudanês do norte no que diz

respeito ao recurso e ao lucro que pode retirar dele. Omar al-Bashir aparece com aspecto

saudável,  denotado  pela  barriga  saliente  e  pelo  sorriso,  comum  nas  representações  de

governantes em cartuns de contextos africanos. Ao passo que o petróleo é necessário para a

manutenção dos  lucros  do governo sudanês  – tanto  do norte  como do sul  –  é  ameaça  à

população civil. Com o petróleo tornando-se o principal objetivo e a mais potente das causas

para conflitos renovados nas regiões, inclusive com sua infraestrutura sendo utilizada para

colocar a guerra em prática; e a partir das consequências que sua extração causaram e causam,

quais sejam, os milhões de mortes, o deslocamento de milhões de pessoas de suas terras, e a

incorporação de indivíduos em milícias e exércitos,220 entre outros, soma-se a necessidade de

219 Idem. 
220 AYERS, A., op. cit., p. 165

Figura 9: Aren't you finished yet?, 2013. 
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tratar de um quinto e último tópico: o ciclo de violência. 

2.5 CAUSAS BRUTAIS – GENOCÍDIO, AGÊNCIA INDIVIDUAL E PERPETUAÇÃO DE 
UM CICLO DE VIOLÊNCIA

Diversos conflitos em diferentes regiões do Sudão e Sudão do Sul tem hoje uma

vertente  voltada  à  causa  do  petróleo,  e  Darfur  e  Abyei  são  exemplos  expoentes  dessa

afirmação. Segundo Majak D'Agoôt, a violência que engolfa Darfur desde 2003 tem origens

parciais  na volatilidade e tensão que a  guerra  fria  produziu na região.  Para o autor,  essa

situação foi tornada mais  grave pela  emergência de uma intensa competição por recursos

escassos, resultado da fragilidade ecológica e seca que atingiu a região em 1984.221 Além

disso,  a  porosidade  das  fronteiras  entre  os  dois  países  e  ainda  entre  países  vizinhos

acrescentou indeterminação e complexidade, e estendeu a longevidade das guerras, uma vez

que  diferentes  conflitos  tornaram-se  imbricados.222 Exemplo  dessa  imbricação  foi  a

221 D'AGOÔT, M., op. cit., p. 75.
222 Ibidem, p. 76.

Figura 10: South Sudan oil keeps Bashir alive, 2013.
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vinculação do DLM (Darfur Liberation Movement) ao SPLM/A (Sudan's People Liberation

Movement/Army), em 2001, garantindo mais força às ações do movimento antigoverno. Em

2003,  um  grupo  das  elites  centrais  cria  o  JEM,  Justice  and  Equality  Movement.  Em

contraofensiva a esse aumento no número de ações consideradas rebeldes, o governo sudanês

une-se  à  milícia  dos  janjawiid,  bastante  conhecida  na  região  de  Darfur,  composta  por

membros de inúmeros grupos,  como os  fur,  masalit,  zagawa, tunjur,  dajo,  berti  e  meidob

(Anexo 2).223 Essa oposição têm gerado consequências graves para as sociedades sudanesas,

excedendo os limites de Darfur e causando milhões de mortes e refugiados. Darfur teria sido o

primeiro bastião sob o qual o governo central de Khartum se apoiou para angariar forças nas

primeiras guerras contra o sul, já na década de 1970. Apesar disso, o extravasamento dos

conflitos atuais dos limites de Darfur aponta para um relevante índice: o de que as guerras no

Nilo Azul ou nos Montes Nuba têm importantes características em comum com aquela: a

resistência contra a marginalização dessas regiões, duramente subjugadas durante toda a sua

história.224

De acordo com Alex de Waal,

há  três  principais  variáveis  da  hipótese  das  “causas  brutais”.  A primeira  é  que
aqueles  que  controlam  o  país  são  brutos:  são  criminosos  e  necessariamente  se
comportam como tal. De acordo com esse pano de fundo, o presidente Bashir e os
membros seletos de seu círculo íntimo, a maioria dos quais generais e oficiais de
segurança, incluindo também alguns civis, há muito tempo teriam criado um plano
implacável de consolidação do poder, infligindo com guerra todos que ficam em seu
caminho.  Eles  são  vistos  como  criminosos  irredimíveis  que  não  podem  ser
reformados,  que pretendem o genocídio,  a escravização e outros crimes contra a
humanidade.  Tais  explicações  se  encaixam  na  visão  de  mundo  maniqueísta  de
algumas campanhas de organizações de direitos humanos profissionalmente focadas
em ações individuais,  e  esperam que colocar  fim à impunidade para tais  crimes
ajude a resolve a crise no Sudão […]. Há uma variável  menos julgadora para a
hipótese das “causas brutais”, que enfatiza o papel da agência individual mas aponta
para os determinantes estruturais e culturais das escolhas que indivíduos fazem. O
foco muda para as decisões feitas para iniciar, aumentar e prolongar a guerra. No
caso sudanês, o principal argumento seria o de que por conta da dificuldade em obter
um consenso para qualquer política proativa e construtiva, a opção padrão prevalece,
que é permitir que os grupos dentro da estrutura de poder estejam prontos a agir […]
Podemos também incluir a hipótese de que a guerra cria a guerra; toda guerra cria
um suprimento de homens treinados no uso de armas, pelo menos alguns dos quais
obtêm  satisfação  pessoal  e  ganho  material  do  uso  profissional  da  violência
organizada. Tal como o “guerra antes”, há o fator “há guerra na porta ao lado”: o
conflito armado em um país adjacente provê um suprimento de armas e soldados nas
proximidades (tradução nossa).225

223 Ibidem, p. 68.
224 Ibidem, p. 65.
225 DE WAAL, A., op. cit., p. 15-16. Do original: “There are three main variants to the “brute causes” hypothesis.
The first  is  that  those who run the country are brutish:  they are criminals and necessarily behave as  such.
According to this framework, President Bashir and select members of his inner circle, most of them generals and
security officers but including some civilians too, long ago hatched a plan for the ruthless consolidation of power
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É importante  lembrar  a  afirmação  de  de  Waal:  os  países  do  Sudão e  Sudão do Sul  não

possuem indivíduos  mais  violentos  e  propensos  à  guerra  do  que  qualquer  outro  país  do

mundo,  entretanto,  em qualquer  lugar  a  violência  constante  é  capaz  de  manter  o  quadro

violento.  Neste  processo,  a  cultura  política  sudanesa  teria  se  tornado  militarizada,

especialmente com os governos atuais.226

Pensando o quadro de violência e a possibilidade de continuação da violência devido

and the waging of war on all who stood in their way. They are cast as irredeemable criminals who cannot be
reformed,  intent  on  genocide,  enslavement  and  other  crimes  against  humanity.  Such  explanations  fit  the
Manichean worldview of some campaigners. Human rights organisations professionally focus upon individual
accountability for actions, and hope that an end to impunity for such crimes will help resolve Sudan’s crisis […]
There is a less judgemental variant to the “brute causes” hypothesis, which emphasises the role of individual
agency but points to the structural and cultural determinants of the choices that individuals make. The focus
shifts to the decisions made to initiate, escalate or prolong a war. In the Sudanese case, the core argument would
be that because of the difficulty in obtaining a consensus for any policy that is proactive and constructive, the
default option prevails, which is to allow those groups within the power structure that are ready to act […] We
can also include the hypothesis that war creates war; every war creates a supply of men trained in the use of
weapons, at least some of whom have gained some personal satisfaction and material gain from the professional
use of organised violence. As well as “war before”, there is the “war next door” factor: armed conflict in an
adjoining country provides a nearby supply of weaponry and soldiers”.
226 Ibidem, p. 16. 

Figura 11: April Fools, 2012. 
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ao longo período no qual ocorre, o cartum April Fools, de 2012, traz Salva Kirr e Omar al-

Bashir em discurso às populações sudanesas, onde dizem: “Nós queremos a paz!”. Albaih

indica que essa declaração seria falsa, uma vez que pronunciada no dia da mentira. Por outro

lado, é lugar-comum caracterizar a violência política e a guerra na África como “interna”,

encapsulada no aparentemente neutro termo “guerra civil”. Descrições da violência política

tendem a focar nos combatentes  ou nas forças  insurrecionais,  falhando em reconhecer ou

estender  para  onde a  violência  política  é  histórica  e  globalmente  constituída.227 Portanto,

consideramos  importante  denotar  os  termos  de  incorporação  do  Sudão  na  economia  de

capitalismo global. Afinal, de acordo com Alison Ayers, “a violência política e a crise não são

novas,  extraordinárias,  nem internas,  mas  dimensões  cruciais  e  constitutivas  da  condição

neocolonial do Sudão (tradução nossa).228

Ainda  segundo  Ayers,  definir  os  conflitos  nos  dois  países  como  especificidades

também funciona  como uma prática  de  violência,  pois  responde  a  ideologias  políticas  e

distinções direcionadas. A definição dos conflitos como a oposição árabe/africano é um forte

exemplo dessas simplificações. Outro exemplo é a utilização banalizada do termo “guerra

civil”, que dá força a formas de narrativa imperiais e coloca a comunidade internacional como

“protetora incondicional”. Para o autor, ambas as escolhas colocam o conflito e a guerra como

sendo produto de sociedades “tribais”, excogitando a identidade como causadora genuína de

violência.229 Reitera afirmando que

descrições  ortodoxas  de  “guerra  civil”  são  predicadas  em  uma  ontologia  social
atomística que endorsa noções de sistemas classificatórios e de análise artificiais, em
que dado fenômeno social pode ser alocado e, portanto, entendido em um domínio
ou outro – nesse caso em estados “soberanos” externamente relacionados. Então, a
narrativa da guerra “civil” se debruça sobre a concepção altamente problemática do
estado como uma entidade reificada, com interesses e capacidades analiticamente
separadas da totalidade das relações sociais globais dentro da qual os estados se
encontram (tradução nossa).230

Portanto, as fontes de violência política e guerra estariam fundadas não somente em

características “internas” aos estados, mas em suas relações sociais, que são constituídas de

227 AYERS, A., op. cit., p. 153.
228 Idem.  Do original: “political violence and crisis are neither new nor extraordinary nor internal, but rather,
crucial and constitutive dimensions of Sudan’s neo-colonial condition”.
229 Ibidem, p. 154.
230 Ibidem, p. 155. Do original: “orthodox accounts of ‘civil war’ are predicated on an atomistic social ontology
which endorses notions of artificially disaggregated and bounded classificatory systems and analysis, whereby
given social phenomena can be allocated and therefore understood in one ‘domain’ or another – in this case
externally  related  ‘sovereign’ states.  Thus,  the  narrative  of  ‘civil’ war  rests  upon  the  highly  problematic
conception of the state as a reified entity, with interests and capabilities analytically separate from the totality of
global social relations within which states inhere”. 
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maneira  histórica.  Pensando  nisso,  é  evidente  que,  em  diferentes  momentos  históricos,

questões  pontuais  e  específicas  foram  utilizadas  como  tentativa  de  legitimação  dos

argumentos políticos, fosse em defesa de construções através da religião, por exemplo, seja

através da raça, entre outros. Como exemplos disso, podemos lembrar o projeto arabista, que

foi a primeira tentativa de construção de nação no Sudão após independência, no qual a elite

política criou uma narrativa de modelo colonial ao defender que “a civilização no Sudão tem

sido uma questão principalmente exógena, estreitamente um produto da imigração 'árabe' e

dos casamentos e de forma mais ampla um resultado da 'arabização' das populações indígenas

do  Sudão”.231 Já  na  era  de  Nimeiri,  vê-se  o  projeto  do  Sudanismo,  com  uma  agenda

“modernista”, a fim de superar sectarismos políticos e “forças da tradição”.232 Como casos

análogos, vemos também o projeto islamista de Turabi e posteriormente de Bashir, o pan-

africanismo, entre outros.

Além da  argumentação  política,  tais  projetos  funcionam como  legitimação  para  a

violência  continuada  contra  diferentes  populações,  tornando as  fronteiras  entre  os  grupos

bastante borradas, derrubando as teses de causas focais.

Khalid  Albaih  frequentemente  explora  as  questões  das  fronteiras,  tanto  territoriais

como identitárias, em conformação com o estado de guerra e violência. No cartum  North

Sudan  (Figura 12), de 2010, supõe que o percurso mais óbvio e aparente para a região é o

completo desaparecimento.  A suposição do cartunista  tem bastante  relevo se pensarmos a

extensão temporal dos conflitos. Com a intensificação da violência em Darfur, ainda nos anos

de 1990, o governo dos Estados Unidos passou a agir mais intensamente em conjunto com o

governo sudanês, sob o rótulo da “responsabilidade de proteger” contra o genocídio.233

Isso  gerou  o  que  Alison  Ayers  denota  como  uma  habilidosa  manipulação  do

faccionalismo  e  a  fomentação  das  guerras  através  da  construção  de  “milícias  tribais”  –

técnicas apropriadamente comparada às estratégias coloniais de governo – como estratégia

para desestabilizar e opor diferentes grupos.234

Nas fronteiras norte-sul, o governo patrocinou as milícias 'árabe' murahileen do sul
de Darfur e do Kordofan, e a rufa'a do sul do Nilo Azul. A estratégia de milícia foi
subsequentemente extendida ao 'coração do sul', armando-se milícias 'tribais', como
os murle, toposa, mandari, acholi e nuer, assim como a antiga Anyanya II, para lutar
contra o SPLA. Essa estratégia de divide and rule foi particularmente efetiva após a
separação  do  SPLM/SPLA,  em  1991,  uma  vez  que  o  governo  fomentou  as
diferenças sul-sul, crescentemente articuladas em um 'idioma tribal' (Johnson, 2003,

231 Ibidem, p. 160.
232 Idem.
233 Ibidem, p. 163.
234 Ibidem, p. 166.
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p. 115). As milícias têm sido muitas vezes mobilizadas para executar uma estratégia
de  duas  etapas  de  'dividir  e  desalocar'  (HRW, 2003,  p.  67),  promovendo  assim
processos de acumulação primitiva (tradução nossa).235

Figura 12:  North Sudan, 2010. 

Estratégias semelhantes também foram usadas para desabitar áreas de terras aráveis.

No início dos anos de 1990, o governo passou a realocar grupos de populações para “campos

de paz”, onde trabalhavam para o governo. Nos anos 2000, essas táticas continuaram a ser

tomadas, com o apoio a milícias no sul, na tentativa de desestabilizar a região, principalmente

em  decorrência  do  referendo  de  autodeterminação  marcado,  em  2006,  para  2011.236

Atualmente,  a  região  é  vista  por  cientistas  políticos  como  uma  “crise  intratável”,  cujas

dimensões constituem modificações estruturais constantes,  que podem ser vistas como um

processo  de  formação  do  estado  moderno  herdado  das  formas  de  governamentalidade  e

235 Ibidem, p. 166-167. Do original: “In the North–South borderlands, the government sponsored both the ‘Arab’
murahileen militia of southern Darfur and Kordofan, and the Rufa’a militia in southern Blue Nile. The militia
strategy was subsequently extended to ‘the heartland of the south’, arming ‘tribal’ militias, such as those of the
Murle, Toposa, Mandari, Acholi and Nuer, as well as former Anyanya II, to fight the SPLA. This divide-and-rule
strategy was particularly effective following the 1991-split in the SPLM/SPLA, as the government fomented
South–South differences increasingly articulated in a ‘tribal idiom’ (Johnson 2003, p. 115). Militias have often
times been mobilised to execute a two-pronged strategy of ‘divide and displace’ (HRW 2003, p. 67), thereby
furthering processes of primitive accumulation”.
236 Ibidem, p. 167.
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institucionalidade coloniais, além de formações geopolíticas e relações econômicas globais.237

Para Alison Ayers, são quatro os pontos principais relacionados à reprodução das

formas de violência constituídas histórica e estruturalmente: 1) a discriminação com base no

pertencimento, tanto a nível local (por exemplo as “tribal homelands” dos dar), e a nível do

imaginário excludente de nação; 2) a politização da religião e a racialização como modo de

governança,  contribuindo para o nascimento de um etnicismo essencialista que também é

excludente;  3)  a  utilização  do  militarismo  como  instrumento  de  poder  político  e  ordem,

baseado nos interesses do capital e no contexto geopolítico mundial; e 4) a circunvenção da

democracia e da legitimidade local como um requisito para os imperativos da acumulação de

capital.238

Já Majak D'Agoôt analisa a violência como uma medida de contrainsurgência. Parte

de um resgate histórico das diferenças a fim de provar seu ponto. Cita o embate atual, no qual

os círculos do norte vêem os britânicos como culpados pelos conflitos, uma vez que impediam

uma “assimilação natural”  do sul  ao mundo árabe-islâmico do norte.  Em contraste,  o  sul

argumenta  que  o  estado  sudanês  anterior  à  secessão  foi  completamente  um construto  do

condomínio colonial, vendo os governantes de Khartum como ilegítimos, já que eram vistos

como coloniais, e falhavam em prover um governo “justo e igualitário”.239

Como exposto, a conjuntura atual levou a milhões de mortes e outros milhões de

refugiados – especialmente em países vizinhos – além de uma crise interna de fome e falta de

recursos. Khalid Albaih aborda essa situação em seus cartuns, no que podemos elencar como

uma “abordagem humana” dos conflitos. Em entrevista à  QZ,  Albaih afirma que parte dos

seus cartuns são voltados à comunidade internacional, e às políticas de países ocidentais para

com os estados africanos. Relaciona a relação destes países com os imigrantes ao afirmar

“Não se perguntem como parar os imigrantes. Parem o que vocês estão fazendo.240 Para o

cartunista, sua experiência pessoal faz com que ele se identifique como imigrante, tornando-o

bastante  sensível  à  causa  da  imigração.  Aponta  que  muitas  das  pessoas  que  conhece,  no

Sudão, estão tentando sair do país, mas muitos de seus compatriotas não tiveram o mesmo

sucesso que ele em deixar o país. Conclui: “Eles não têm nada. Nada. Nada mesmo. Tudo o

que têm é esperança, esse sonho de uma vida melhor para seus filhos. É mais do que corajoso,

237 Idem. 
238 Idem.
239 D'AGOÔT, M., op. cit., p. 61.
240 Disponível em: http://qz.com/389076/this-black-jesus-cartoon-sends-a-bold-message-to-the-eu-over-its-

migrant-crisis. Último acesso em: 07 nov. 2017.

http://qz.com/389076/this-black-jesus-cartoon-sends-a-bold-message-to-the-eu-over-its-migrant-crisis
http://qz.com/389076/this-black-jesus-cartoon-sends-a-bold-message-to-the-eu-over-its-migrant-crisis
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enfrentar  tudo  isso  para  ter  dignidade,  para  viver  como um ser  humano.”241 Para  Khalid

Albaih, o trabalho do cartunista não é sempre positivo, e é dever desse tipo de artista tornar

desconfortável o que é confortável.242

De acordo com Alex de Waal, todos os problemas do Sudão e Sudão do Sul, como

apresentados neste trabalho, são comuns a muitos países, reforçando a hipótese de que os

casos africanos não sejam especificidades no contexto mundial. Faz também um prognóstico

um tanto cético, quando aponta que as clivagens étnicas e religiosas dificilmente terminem em

um futuro próximo, e o de que muito provavelmente as elites centrais sobrevivam ainda em

meio a atual situação, uma vez que controlam os conflitos de cima para baixo.243

A desordem nas periferias não é uma ameaça, tanto econômica como politicamente,
para a classe que prospera no centro do Sudão. O país possui um profundo padrão
histórico, o qual atingiu seu extremo na metade do século XIX, mas que tem ainda
raízes  mais  profundas  e  novas  manifestações.  O estado  sudanês  tem um centro
dinâmico mas faccionalizado, uma periferia interna de relativa estabilidade mas de
alta  exploração  das  relações  de  produção,  e  uma  periferia  externa  ou  fronteira
marcada  por  violência  extrema.  Esse  padrão  tem  se  mostrado  durável:  obteve
sucesso  em  manejar  (embora  não  em  resolver)  seus  problemas  de  competição
intraelite e de crise financeira sem entrar em colapso (tradução nossa).244 

De Waal chega à conclusão de que aquilo que chama de crise do Sudão norte/sul tem como

produtos  fatores  étnicos  e  ideológicos  que  são  criados  por  outros  processos,  como  as

estratégias  adotadas  pelos  governos  para  manter  as  periferias,  além  da  militarização  da

sociedade.245 Pode-se categorizar que o pensamento de Khalid Albaih converge para esse tipo

de análise, já que pensa inúmeros fatores como imbricados uns aos outros, constituindo o

cenário de conflitos no qual observam-se as relações tratadas neste trabalho.

241  Idem.
242 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37130929. Último acesso em: 07 nov. 2017.
243 DE WAAL, op. cit., pp. 17-18.
244 Idem. Do original: “Disorder in the peripheries is not a threat, either economically or politically, to the class
that prospers at the centre of Sudan. The country possesses a deep historical pattern, which reached its extreme
in the mid nineteenth century but which has older roots and newer manifestations, in which the Sudanese state
has a dynamic but factionalised core, an inner periphery of relative stability but highly exploitative relations of
production, and an outer periphery or frontier marked by extreme violence. This pattern has proved durable: it
has succeeded in managing (though not resolving) its problems of intra-elite competition and financial crisis
without collapsing”.
245 Ibidem, p. 23.

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37130929
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3 A (RE)PRODUÇÃO DE DISCURSOS ATRAVÉS DE REPRESENTAÇÕES 
IMAGÉTICAS

Historicamente,  as  visualidades  desempenharam  um  importante  papel  para  o

continente  africano.  Durante  a  agência  colonial,  especialmente  em fins  do  século  XIX e

primeiras  décadas  do  século  XX, diferentes  países  imperialistas  utilizaram-se de recursos

imagéticos para retratar os países que dominavam e disseminar formas de discurso. Iconizada

pelo  cartum  The  Rhodes  Colossus,  desenhado  por  Edward  Sambourne,246 a  propaganda

colonial aproveitou-se da função pedagógica dos cartuns e da facilidade com que transmitiam

metáforas  visuais  e  codificações  de  linguagem  para  explorar  inúmeros  objetivos,  como

educar,  convencer  ou  incentivar  seus  leitores.247 Por  outro  lado,  a  linguagem do  cartum

ganhou  força  também  na  luta  contra  o  colonialismo,  no  decorrer  do  século  XX,  sendo

utilizada como importante ferramenta política por inúmeros atores sociais. Atualmente,  os

cartuns  atuam em diferentes  âmbitos,  na  transmissão  de  opinião,  de  humor,  de  ironia,  e

também como ferramenta intelectual voltada a exposição de críticas políticas em diferentes

direções.248 São,  portanto,  fontes  possíveis  para  a  pesquisa  de  determinados  contextos  e

objetos. 

Entretanto, para além da análise do conteúdo imagético e linguístico dos cartuns, é

necessário observar alguns outros pontos convergentes para a apreensão das questões políticas

e sociais que perpassam, tais como: o sujeito enunciado na produção dos cartuns, bem como

seu lugar  político  e  social;  seu papel  enquanto  tradutor  e  produtor  de  posicionamentos  e

representações a respeito do objeto em questão; o contexto de produção e de percepção das

obras  referidas,  e  a  relação  entre  autor  e  público,  ou  seja,  a  interação  entre  diferentes

indivíduos e os imaginários apresentados. Este capítulo pretende pensar o lugar de fala do

cartunista Khalid Albaih enquanto produtor de um discurso que representa, de certa maneira, a

recepção e a interpretação dos conflitos por atores sociais que têm suas trajetórias marcadas

pela história do Sudão. A proposta visa lembrar o papel político do qual é dotado o trabalho de

Albaih, e a abrangência de seu material, além das possíveis relações que suas interpretações

estabelecem com os públicos das sociedades sudanesa e sul-sudanesa. 

246 Disponível  em:  <https://cdn.shopify.com/s/files/1/0895/0864/products/xjf271019_1024x1024.jpg?
v=1483637539>. Último acesso em: 19 nov. 2017.
247 ADEJUWON, A.; ALIMI, S. Cartoons as Illustration: Political Process in Nigeria. In:  The Journal of Pan
African Studies, v. 4, n. 3, 2011, p. 58.
248 Ibidem, p. 59.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0895/0864/products/xjf271019_1024x1024.jpg?v=1483637539
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0895/0864/products/xjf271019_1024x1024.jpg?v=1483637539
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3.1 O PAPEL DAS VISUALIDADES NA ELABORAÇÃO DE DISCURSOS

Enquanto meio de comunicação, as visualidades apresentam vantagens em relação a

outros métodos, como a rapidez com que a mensagem é transmitida, além de uma pressuposta

clareza  nessa  transmissão.  Dentre  as  inúmeras  formas  e  gêneros  visuais,  o  cartum  é

possivelmente uma das mais comuns.249 Funciona, ainda, como um componente crítico no

desenvolvimento  de  processos  políticos,  no  qual  um membro  funcional  da  política  e  da

sociedade  passa  uma  mensagem  e  outro  a  recebe,  interpretando-a.250 Como  mencionado

anteriormente,  a  visualidade  como meio  de  propaganda  foi  utilizada  como estratégia  por

inúmeros países imperialistas no decorrer das primeiras décadas do século XX. De acordo

com o que ilustra Naiara Stadler com o exemplo alemão, a propaganda foi o meio de ação

para  manter  o  imperialismo  vivo,251 cumprindo,  além  da  função  de  caráter  informativo,

também uma função pedagógica, uma vez que buscava influenciar a opinião dos cidadãos de

seu império.252 Essa propaganda era disseminada por diferentes meios, como o cinema, os

slides estereoscópicos, os anúncios em produtos comercializáveis como alimentos e cigarros,

cartões-postais, fotografias, exposições, revistas, troféus de animais, cartuns, entre outros.253

Em  contrapartida,  segundo  o  que  apontam  Akin  Adejuwon  e  Shina  Alimi,  as

visualidades ganharam força também na luta contra o colonialismo, em meados do século XX,

especialmente  nas  colônias  africanas.254 Exemplo  disso é  a  resistência  da Nigéria  com os

cartuns, onde desenhistas empenharam-se no embate contra os imperialistas através da ação

política das visualidades.255 O grande cartunista nigeriano foi Akinola Lasekan (1916-1974),

que publicou quase que diariamente em diferentes jornais de 1944 a 1960. Lasekan defendia a

necessidade  de  desnaturalização  do  colonialismo,  e  atuava  contra  suas  práticas  tiranas,

injustas e exploratórias.256

249 Ibidem, p. 58. 
250 Idem.
251 STADLER, N.  Em busca das colônias perdidas: a visualidade da propaganda do Movimento Neocolonial
Alemão (1925-1943). Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação de História. Curitiba: Universidade
Federal do Paraná, 2015, p. 43.
252 Ibidem, p. 47. 
253 KASPIN, D.; LANDAU, P. Images and Empires:Visuality in Colonial and Postcolonial Africa. California: 
University of California Press, 2002, p. 05.
254 ADEJUWON, A.; ALIMI, S., op. cit., p. 58.
255 Idem.
256 KASPIN, D.; LANDAU, P., op. cit., p. 127-128.
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Deborah  Kaspin  e  Paul  Landau  traçam  um  interessante  panorama  da  relação

colônia/império no que diz respeito à criação de representações e imaginários disseminados

no período colonial. Em primeiro lugar porque o próprio imperialismo proveu os instrumentos

de desfazer as imagens que utilizavam como formas de controle, uma vez que os colonizados

se apropriaram das linguagens visuais utilizadas pelos países que os dominavam,257 o que por

si só demonstra as múltiplas dimensões das modernidades africanas no que diz respeito às

formas de dominação e resistência. Para estes autores, ao analisarmos o papel das visualidades

na  elaboração de discursos,  devemos considerar  não somente as  imagens,  mas também a

forma  com  que  foram  colocadas  em  seus  contextos  de  apreensão,  o  que  nos  ajuda  a

compreender  como as  pessoas  utilizam-se  das  imagens  para  criar  significações  para  suas

realidades, e como usam destas imagens para “reconhecer” o “Outro”.258 Deste modo, quando

pensamos a opinião ocidental acerca da África, podemos pensar a “imagem da África” como

sendo na realidade um conjunto de ideias associadas à África. Entretanto, de que modo essas

relações  se  transformam quando pensamos a  opinião de um artista  africano a respeito  da

África? 

É este o caso quando pensamos o cartunista Khalid Albaih e sua obra. Conhecido no

meio das artes visuais como cool media (os tipos de mídia que demandam maior participação

de sua audiência), o cartum pode ser explorado de maneira bastante sutil, de modo que seja

necessário  um  debate  para  descobrir  onde  se  encontra  a  crítica  ou  quem  está  sendo

criticado.259 Por outro lado, comprimem intenções complexas de maneira econômica, sendo

capazes de exprimir uma variedade de contextos históricos, políticos e sociais, diversificando-

se de acordo com a necessidade de cada contexto e cada autor.260 Ao concentrarmo-nos em

imagens, podemos não somente explorar as significações colocadas na própria imagem, mas

também traçar possibilidades dos movimentos dos círculos sociais por onde transitam, além

de  acessar  as  mudanças  de  significado  que  as  acompanham,  ou  seja,  a  possibilidade  de

perceber formas de contato cultural, práticas de poder e transformações políticas, entre outros

aspectos.261 

A partir  do  que  discute  Oyinkan  Medubi,  existe  uma  relação  intrínseca  entre  os

aspectos do uso da linguagem e as diferentes ideologias que representam para seus usuários e

257 Ibidem, p. 331. 
258Ibidem, pp. 01-02.
259 Ibidem, p. 59.
260 Ibidem, p. 320.
261 Ibidem, p. 331. 
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também seus efeitos.262 Retomando Sauer, Medubi indica que é através da esfera ideológica

que a determinação formal das práticas sociais e sua transformação são deliberadas e operam,

através da combinação e recombinação de diferentes ideologemas, como “povo”, “estado”,

“poder”, “nação”, “cultura”, entre outros.263 Tal prática torna-se, portanto, componente básico

do desenvolvimento de escolhas e orientações políticas. Essas ideologias podem aparecer em

diferentes  formatos,  especialmente  na  linguagem,  e  muitas  vezes  de  maneira  consciente,

podendo  ser,  inclusive,  influenciada  pelo  comportamento  geral  do  contexto  em  que  se

constrói,  apesar  de  terem  surgido,  a  princípio,  a  partir  de  experiências  singulares  dos

indivíduos que as elaboram.264 Tendo isso em mente, pensamos os cartuns como veículos dos

processos  de  construção  sociopolítica  de  uma  sociedade,  e  dos  fatores  que  impedem ou

dificultam esses processos, uma vez que funcionam como espelhos nos quais as realidades e

ideologias são reconstruídas para um entendimento particular e direcional. Entendemos essa

forma de linguagem como meio de propagação de ideias e ideologias, com intenções políticas,

sociais e econômicas, mas não somente: também provê os meios para pensarmos como se

manifestam lutas ideológicas e diferentes desejos individuais ou coletivos de convencimento,

dominação ou instrução.265 

3.2 O PAPEL DOS AGENTES SOCIAIS NA (RE)CONSTRUÇÃO DE DISCURSOS

Uma  vez  que  os  conflitos  e  divergências  entre  Sudão  e  Sudão  do  Sul  têm  se

prolongado no decorrer de décadas, tornando-se cada vez mais complexos, as informações

sobre tais acontecimentos correm o mundo, elaboradas de diferentes formas e analisadas sob

as mais diversas perspectivas. Assim, torna-se interessante pensar o papel do jornalismo e das

mídias  na  construção  de  discursos  sobre  os  conflitos,  entendendo  que,  muitas  vezes,

constroem-se  interpretações  e  conceituações  bastante  particulares  a  respeito  dos  mesmos,

pautadas nas trajetórias pessoais daqueles que as produzem. Andréa Schvartz elabora uma

interessante tese a respeito dos fixers de Sarajevo – os moradores locais que trabalhavam para

jornalistas  estrangeiros  durante  a  guerra  da  Bósnia  Herzegóvina,  por  terem  maior

conhecimento sobre o lugar e a situação, e também por falarem outros idiomas.  Além de

262 MEDUBI, O. Language and Ideology in Nigerian Cartoons. In: General & Theoretical Papers.  n. 558, Essen:
University of Duisburg-Essen, 2002, p. 03.
263 Ibidem, p. 06.
264 Ibidem, pp. 09-11.
265 Ibidem, p. 17.
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funcionários,  acabavam  por  se  tornar  guias  e  companhias  para  os  jornalistas  de  outros

países.266 A discussão  de  Schvartz  nos  serve  para  pensar  o  papel  dos  jornalistas  como

tradutores e difusores privilegiados de posicionamentos, visões de mundo e linhas de história

– como tradutores daquilo que foi traduzido a eles primeiramente. A autora percebe o  fixer

como um contador de histórias, procurando entender a maneira como ele “percebe” o que está

contando.267 

Por outro lado, devemos considerar também o papel da imprensa – além de grupos

intelectuais,  ONGs,  das  Nações  Unidas,  entre  outras,  nos  processos  de categorização dos

povos da região. No caso da Bósnia Herzegóvina do estudo de Schvartz, essas categorias

foram bastante determinadas com base na oposição “sérvios”/“muçulmanos”. De acordo com

a autora, por outro lado, a opinião ocidental “não fez mais do que usar de categorias nativas,

de  seus  marcadores  de  diferenças,  definidores  dos  grupos,  das  linhas  de  combate  e  dos

sujeitos políticos”.268

Retomando a reflexão de Andréa Schvartz, pensamos o caso de Sudão e Sudão do Sul

como  dotado  de  inúmeras  representações  criadas  pela  mídia  tradicional,  elaboradas  e

reelaboradas de diferentes maneiras em diferentes contextos políticos e sociais. Do mesmo

modo  que  no  exemplo  dos  fixers,  Khalid  Albaih  atua  como  um produtor  e  tradutor  de

anúncios e representações, tornando necessário pensar quem é o autor e de que maneira ele

reflete acerca dos processos históricos que retrata em sua obra. Procuramos apreender como

Albaih elabora seu relato, em conformidade ou discordância com os imaginários construídos

por outros agentes, principalmente se levarmos em consideração sua condição de emigrante.

Partindo do mesmo princípio que Schvartz, buscamos explorar de que maneira o cartunista

relaciona  à  sua  obra valores  ideias  de conceitos  como democracia,  religião,  cultura,  paz,

tolerância e harmonia, por exemplo.269 

Kaspin  e  Landau  lembram  que  existem  diferentes  manifestações  artísticas,

comparando a arte “global” e a “local”, a fim de denotar que a imagem produzida muda de

acordo com a pessoa que produz e também de acordo com aquela que está visualizando.270

Deste modo, voltamos a Khalid Albaih e o seu inúmeras vezes reiterado desejo de união entre

norte e sul. Vimos em seus cartuns posicionamentos de certo modo utópicos, uma vez em

266 SCHVARTZ, A. Contando histórias: fixers em Sarajevo. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2010, p. 22. 
267 Ibidem, pp. 26 e 31.
268 Ibidem, p. 34.
269 Ibidem, p. 362.
270 KASPIN, D.; LANDAU, P., op. cit., p. 02.
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diferentes  ocasiões  considera  essencialmente  aspectos  sentimentais,  colocando  o  cenário

sociopolítico em segundo plano, ainda que seja elementar para a análise do quadro sudanês e

sul sudanês. Sintetizamos essa ideia retomando a afirmação do autor mencionada no segundo

capítulo: “Na verdade eu não poderia fazer nada para evitar a separação a não ser o que faço

de melhor – desenhar”.271 Em acréscimo, algumas exposições de Albaih evidenciam seu lado

militante,  voltado  em  grande  parte  aos  direitos  humanos,  como  sua  união  à  juventude

sudanesa na luta pela expansão das “Primaveras” pela África. Denuncia as desigualdades uma

série de vezes, tanto em relação aos direitos humanos, como no que diz respeito à fome, falta

de recursos financeiros e naturais, entre outros. Por outro lado, lembramos ainda a existência

de Albaih enquanto cidadão civil, quando afirma sentir a necessidade de autocensura, devido

às ameaças que recebe a respeito de seu trabalho, e também às acusações que classificam-no,

entre outras coisas, como comunista, por exemplo.272

Com base na análise das fontes escolhidas realizada no segundo capítulo,  algumas

reflexões saltam à vista: em primeiro lugar, a violência seria inevitável na África? A pergunta

que  dá  título  à  obra  de  Patrick  Chabal273 nos  aponta  para  alguns  caminhos,  e  auxilia  na

compreensão do contexto discutido por Khalid Albaih em seus cartuns. O autor lembra alguns

dos  problemas  atuais,  como conflitos  de  larga  escala,  as  “guerras  civis”,  os  senhores  de

guerra,  genocídios,  e  atividades  criminais  generalizadas,  problemas  estes  que  estão

compreendidos no cenário que discutimos.274 O cenário é agravado se incluirmos na lista de

fatores o abuso do poder do estado tão debatido por Albaih em sua obra: o sofrimento do povo

sudanês e sul sudanês em sua luta cotidiana, enfrentando o aumento da fome e das mortes, o

uso indiscriminado de força policial, o aumento de sanções religiosas, entre outros fatores,

organizados deliberadamente pela política do estado.275 

Chabal  ainda discute  dois  argumentos  principais  para a  justificativa  das  diferentes

formas de violência em contextos africanos: 1) a ligação da violência com o desenvolvimento

social e político –, o dito “progresso”, sendo, então, necessário o uso da força pelo estado para

a  sua  consolidação  e  para  a  transformação  da  sociedade  aos  seus  moldes  e;  2)  o

questionamento de se existem fatores da modernização do continente africano que o tornam

271 Entrevista disponível em: http://www.nytimes.com/2013/06/08/world/africa/cartoonists-pen-leaves-a-mark-
across-the-arab-world.html?pagewanted=all&_r=0. 
272 Idem.
273 CHABAL, P. Is violence inevitable in Africa? Theories of Conflict and Approaches to Conflict Prevention. 
Leiden: Brill Academic Publisher, 2005.
274 Ibidem, p. 01.
275 Idem.

http://www.nytimes.com/2013/06/08/world/africa/cartoonists-pen-leaves-a-mark-across-the-arab-world.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/06/08/world/africa/cartoonists-pen-leaves-a-mark-across-the-arab-world.html?pagewanted=all&_r=0
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mais propenso a um maior (e mais abrangente) grau de violência do que era historicamente

esperado. A partir destes dois pontos, o autor sustenta que a violência faz parte do cotidiano

dos  estados  modernos  de  maneira  geral,  e  por  isso  deve  ser  analisada,  mais  do  que

simplesmente condenada.276 Outra discussão levantada por Chabal, que não se elabora na obra

de Albaih, é a das formas de conflito que não envolvam a participação direta do poder político

do  estado,  como,  por  exemplo,  entre  os  criadores  de  gado  e  agricultores  em  áreas

ecologicamente  fragilizadas,  como  o  Sahel,277 ou  o  debate  realizado  por  Edward  Evans-

Pritchard  a  respeito  das  convergências  e  divergências  entre  os  grupos  nuer e  dinka,  por

exemplo. 

Outro  interessante  aspecto  recorrente  na obra  analisada  no  segundo capítulo  deste

trabalho é a negação das categorias de caráter linguístico culturais,  como no exemplo do

cartum Who's who? (Figura 4), no qual, apesar da afirmação de igualidade entre diferentes

origens,  os  cidadãos  darfuri,  tanto  o  árabe  como  o  não-árabe,  são  desenhados  com  a

indumentária tipicamente representante das culturas árabes. Talvez com a intenção de esperar

por um futuro igualitário entre os diferentes povos que constituem os dois países, tal como a

região de Darfur, Khalid Albaih rejeita a abrangência dos processos a que chamamos neste

trabalho  de  arabização.  Como  lembramos,  este  processo  se  deu  de  maneira  múltipla,

mostrando-se tanto nos aspectos linguísticos como nos raciais e ideológicos. A representação

do cartunista aponta para o desejo de igualdade, e por outro lado reitera as categorias criadas

já  nas  primeiras  formas  de  dominação  colonial  do  Sudão,  no  século  XVIII.  Vimos  que,

historicamente, diversas regiões dos atuais Sudão e Sudão do Sul têm sido objeto de debate e

lutas  étnico  políticas,  consideradas  como  sendo  reprodução  localizada  do  conflito  macro

norte/sul. 

O desejo de união mostrado na obra de Khalid Albaih, o qual consideramos de certo

modo utópico, é reforçado em diferentes cartuns, lembrando as ações do SPLM sob o nome

de  John  Garang,  e  da  ideia do  “Novo  Sudão”,  e  da  tentativa  desconstruir  a  polarização

norte/sul e reestruturar a ordem sociopolítica. Para Garang, essa reconstrução garantiria os

direitos humanos e liberdade para os povos sudaneses, de todas as nacionalidades e religiões,

crenças e pontos de vista. Esse lado mais “humano” também é diferentes vezes retratado por

Albaih, especialmente nos cartuns Human Rights (Figura 8) e South Sudan Birth (Figura 3),

que demonstram o sofrimento do povo, apontando para uma perspectiva menos voltada às

276 Ibidem, pp. 02-03.
277 Ibidem, p. 56.
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figuras que representam o estado, mas às consequências que as ações destes geram para as

sociedades  que  controlam.  A defesa  da  igualdade  entre  todos  que  Albaih  faz,  como  já

frisamos, não é de modo algum ponto de partida para os governos sudaneses, como vimos

também no primeiro e segundo capítulos. 

Consideramos como aspecto mais importante da obra de Khalid Albaih, inclusive no

recorte  analisado  no  segundo  capítulo,  a  relação  entre  as  elites  sudanesas  do  governo,

principalmente entre norte e sul, entre os representantes oficiais do governo sob as figuras de

Omar al-Bashir  e  Salva Kirr.  Em determinadas ocasiões (que não foram analisadas aqui),

Albaih  representa  os  dois  presidentes  como  sendo  bebês,  a  fim  de  denotar  o  caráter

inconstante  e  imprevisível  de  seus  comportamentos  e  ações  perante  a  política  nacional  e

internacional. Consideramos esta escolha do cartunista como representativa de seu modo de

perceber a política dos estados modernos africanos, e representa também significativamente a

maneira com que escolhe transmitir essa percepção, em busca de causar a comoção de seus

leitores através da identificação com a situação, neste e em outros temas. 

Há  uma  ligação  não  expressa  entre  os  cartuns  que  retratam a  vida  política  dos

representantes dos estados e aqueles que tratam da sociedade de maneira geral.  Vimos no

segundo capítulo que Albaih retrata os primeiros sugerindo que as decisões de governo são

em grande parte pautadas por lutas pessoais entre as elites, que atacam aqueles que ameaçam

seus interesses e  defendem o que lhes convir.  Por outro lado,  retrata as sociedades como

indivíduos  que  sofrem sob  o  jugo  do  estado.  Para  isso,  Albaih  expressa  nos  cartuns  os

sintomas da desigualdade, do desrespeito aos direitos humanos e à vida social. Nesta disputa,

“escolhe o lado” da sociedade, que enfrenta o estado. A escolha feita pelo autor no jogo de

forças  é  o  motivo  dos  ataques  políticos  que  sofre,  e  em grande parte  devido à  sua atual

iminência na mídia ampla. 

Pensando essa escolha, e seu lugar de enunciado, percebemos que Albaih pouco se

manifesta sobre o sul individualmente, mas sempre através de críticas às relações traçadas

entre este e o norte. Retomando a provocação causada pelo já mencionado estudo de Andréa

Schvartz  a  respeito  dos  fixers,  e  pensando  o  papel  de  Khalid  Albaih  enquanto  sudanês

migrante,  residente  em Doha,  Qatar,  denotamos  a  escolha  de  retratar  prioritariamente  as

questões  do  estado  do  norte  em decorrência  de  suas  experiências  pessoais,  tanto  de  sua

vivência no processo de reforço das divergências entre norte e sul, no decorrer dos anos de
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1980, quando voltou ao Sudão, como da percepção que recebe das mídias internacionais, e

das traduções que recebe de amigos e parentes que ainda estão na região. Entretanto, quando

prioriza  uma  temática  voltada  especificamente  ao  Sudão  do  Sul,  percebemos  que  a

representação do governo não diferente da representação que faz do governo do norte. Vimos

exemplo dessa questão no cartum I am South Sudan (Figura 6). Albaih denuncia, novamente,

o caráter autoritário dos governantes dos países que retrata,  e sua ideia de representantes

máximos do estado. 

Visto o caráter autoritário com que retrata os governos, relembra a política desigual

através da comparação entre as figuras de al-Bashir e Kirr e os cidadãos, como no exemplo do

cartum  Choice (Figura  7),  no  qual  Albaih  denota  a  luxúria  do  governo,  em  crítica  à

desigualdade.  Como vimos,  o  que  constroem Veena  Das  e  Deborah  Poole  a  respeito  da

ilegibilidade dos termos do estado nos serve como base para pensar as denúncias de Albaih

em relação às diferenças políticas e sociais. Vimos que as práticas do estado são construídas

de  modo  inacessível  às  populações  que  ocupam  suas  margens,  reforçando  o  caráter  de

controle que o estado detém sobre os diferentes grupos que, em teoria, representa. Tal feito

converge com a afirmação de Albaih da necessidade de luta por parte do povo, especialmente

da juventude, apontando para uma prioridade à modificação das estruturas do estado como

forma de garantir  o  acesso de toda a  população aos  recursos  e  direitos.  A exploração do

petróleo é sintomática no que diz respeito aos efeitos da desigualdade.  O quadro descrito

contribui para a manutenção do poder nos centros, entre as elites, e permite a exploração cada

vez  mais  incontrolada  das  periferias.  Khalid  Albaih  recorre  neste  apontamento  inúmeras

vezes, como nos cartuns Aren't you finished yet? (Figura 9) e South Sudan oil keeps Bashir

alive (Figura 10). 

Pensando o quadro de violência e a possibilidade de continuação da violência devido

ao longo período no qual ocorre, apontamos que Khalid Albaih aborda essa situação em seus

cartuns. Vimos no segundo capítulo que as descrições da violência política tendem a focar nos

combatentes ou nas forças insurrecionais, falhando em reconhecer ou estender para onde a

violência política é histórica e globalmente constituída. Entretanto, a abordagem de Albaih

foca no reconhecimento do papel do estado na manutenção da violência política, e no controle

que este exerce nos sujeitos políticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A opinião a respeito da África que provém de fora dela é bastante diversificada e

mesmo contraditória. No que diz respeito aos temas específicos que este trabalho procurou

discutir,  há uma relação de conflito nas escolhas de conceitos para a literatura africanista,

oscilando entre aqueles que escolhem trabalhar com conceitos universais e os que optam por

conceitos  locais,  pautados  nos  determinantes  regionais  de  processos  particulares.  Patrick

Chabal  discute  essas  perspectivas  afirmando  que  o  resultado  é  uma  mistura  de  visões

incompatíveis analiticamente, que têm pouco em comum umas com as outras, defendendo a

necessidade da união de diferentes conceitos, a fim de um resultado de análise que seja capaz

de  abranger  um  maior  raio  dos  aspectos  existentes  no  cotidiano  político  e  social  de

determinados contextos.278  

Este trabalho procurou realizar uma discussão a respeito do cenário sociopolítico atual

de Sudão e Sudão do Sul no contexto pós secessão, e de que forma são criadas e reproduzidas

representações  a  respeito  deste  quadro.  O primeiro  capítulo  intentou,  além de  trazer  um

pequeno  resgate  histórico  a  fim  de  auxiliar  a  localização  do  leitor  no  contexto  tratado,

explorar de que forma os processos históricos, desde o período colonial, até a construção dos

estados modernos africanos dos dois países colaboraram para a produção e reprodução de

diferentes  categorias  e  estruturas,  como o processo de  etnicização,  bastante  discutido por

Mahmood Mamdani279. Ao tratar da categorização étnica arbitrária, recaímos na temática da

violência  e  do estado genocidário,  também discutido  no primeiro  capítulo.  Levantamos a

discussão  a  respeito  de  algumas  práticas  dos  poderes  centrais  tanto  em relação  às  suas

periferias como na relação norte/sul.

Com base na discussão teórica do primeiro capítulo,  o  segundo capítulo tratou da

exposição  e  análise  das  fontes  arroladas.  Através  de  cinco  eixos,  realizamos  a  leitura  e

interpretação  dos  cartuns  do  sudanês  Khalid  Albaih,  pautando-nos  em aspectos  de  maior

recorrência da literatura acerca dos países do Sudão e o Sudão do Sul. Os eixos determinados

foram: o “choque de identidades”,  que questiona a ideia de que os conflitos causados na

região sejam essencialmente determinados por aspectos “tribais”, sem influências externas aos

grupos étnicos; a competição das elites e a luta pela consolidação do estado, que nos traz

278 CHABAL, P. The politics of suffering and smilling. South Africa: University of KwaZulu-Natal Press, 2009,
pp. 174-177.
279 MAMDANI, M. op. cit.
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inúmeros pontos de debate, como o papel de um capitalismo global e dos preceitos do estado

moderno na construção dos estados africanos; a desigualdade e a exploração econômica entre

centros e periferias, que nos aponta para uma relação de força bastante clara entre governos

centrais e populações subalternas, demonstrando que a forma com que se consolida o poder na

região não difere de maneira sistêmica de outras regiões do globo; a disputa por recursos

naturais e o desmanche da política participativa nas periferias, e um fator em grande parte

relacionado a este que é o das causas brutais – o genocídio e o ciclo de violência perpetuados

pelas disputas políticas,  especialmente por recursos.  O terceiro e último capítulo trouxe a

discussão  do  papel  do  cartunista  sudanês  Khalid  Albaih  na  tradução  e  transmissão  das

problemáticas discutidas nos dois capítulos anteriores. Pensando o gênero visual do cartum,

elaboramos um breve apontamento a respeito da elaboração e do que se escolheu chamar

“(re)construção” de discursos, uma vez que são elaborados e reelaborados constantemente. 

A título  de  conclusão,  pode-se  apreender  que  três  são  os  conceitos-chave  para  o

desenvolvimento deste trabalho: a etnicidade, o estado, e a violência. Segundo David Laitin,

os  problemas  relacionados  à  violência,  representados  pelo  genocídio  de  “outros”  étnicos,

como no caso do Sudão e Sudão do Sul, demanda um maior entendimento daquilo que o

estado e suas fundações culturais pautadas principalmente no nacionalismo ocasionam, e as

maneiras com que os agentes sociais e políticos encontram para lidar com esses problemas.280

No que concerne as problemáticas entre Sudão e Sudão do Sul aqui discutidas, e com base na

historiografia especializada, vale ressaltar que não defendemos que as  causas dos conflitos

tenham uma origem étnica estanque e unidirecional, cabendo considerar que as identidades –

sejam elas “árabe” ou “africana”,  entre outras – e suas diferentes formas de elaboração e

manifestação  se  tornam  alimento  do  próprio  conflito.  No  entanto,  levantamos  o

questionamento de se antes de a região assumir um formato de lidar com os conflitos pautado

no estado moderno colonial, sob o jugo britânico, o aspecto identitário representava um papel

tão preponderante como representa atualmente.

A nomeação dos três conceitos-chave relembra a análise de Patrícia Santos a respeito

de seus três pontos principais na construção do Sudão colonial: fé, guerra e escravidão.281 Essa

convergência nos indica um processo de continuidade entre as problemáticas estabelecidas

desde o contexto colonial com as atuais, que procuramos discutir neste trabalho. Como visto,

as referências ao sul foram desencorajadas no norte, e vice-versa, a exemplo da questão da

280 LAITIN, D. Nations, states and violence. New York: Oxford University Press, 2007, p. 07.
281 SANTOS, P., op. cit.
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língua, denotando, de certa forma, um processo de limpeza étnica.282 Essa política constituiu

um processo de retribalização do Sudão, permitindo a prática da racialização,283 responsável

por parte das problemáticas que discutimos nos dois primeiros capítulos. Em paralelo aos

processos  de  racialização  e retribalização,  discutimos  o  que  Mahmood  Mamdani

convencionou chamar de identidade tribal, construídas pelos poderes externos, que acabaram

por potencializar causas para a existência de conflitos.284 

A análise de Fredrik Barth acerca dos grupos étnicos e de suas fronteiras nos permitiu

pensar o caso sudanês e sul sudanês. Por menos que se faça menção aos grupos étnicos, esse

conceito perpassa toda a obra de Khalid Albaih discutida neste trabalho, uma vez que boa

parte  das  divergências  norte/sul  que  o  cartunista  discute  foram  pautadas  em  construtos

baseados na identidade étnica. Barth afirma que os grupos étnicos são “categorias atributivas

e  identificadoras  empregadas  pelos  próprios  atores  para  organizar  as  interações  entre  as

pessoas”285,  e que existe a possibilidade de que as fronteiras sejam entre os grupos sejam

fluidas  mesmo  que  as  relações  sejam pautadas  em  status dicotomizados.286 Deste  modo,

pensamos  as  representações  de  Albaih  como sendo reflexo  de  sociedades  de  certo  modo

acostumadas às categorizações dualizantes, mas cujas fronteiras não possam ser definidas de

maneira estática em seu cotidiano prático.  

Retomando  a  discussão  de  Jean-François  Bayart,  realizada  no  primeiro  capítulo,

acerca da noção de etnicidade, pensamos em como o contexto criou, de acordo com o autor,

uma dupla relação que tirava a África do “primitivismo” e a colocava na condição de “estado

moderno”.  Criaram-se conflitos  de poder  entre  as  elites  coloniais  e  os  chefes  autóctones,

sendo  estes  segundos  desejosos  de  pôr  em prática  um projeto  de  domínio  em forma  de

“integração  nacional”.287 Percebemos  as  consequências  deste  aspecto  de  maneira  bastante

clara nos cartuns de Khalid Albaih que retratam os representantes políticos do Sudão e Sudão

do  Sul.  Deste  modo,  vale  mencionar  que  as  forças  políticas  do  norte  e  do  sul  podem

funcionar, atualmente, como braços do antigo  governo indireto288.  Ainda, e de acordo com

Jean  e  John  Comaroff,  a  produção  e  profusão  de  políticas  identitárias  é  uma  das

consequências impostas pelo estado-nação moderno, inclusas aí  as questões de identidade
282 Ibidem, p. 175-176.
283 Idem.
284 Ibidem, passim.
285 BARTH, F. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contracapa Livraria, 2000,
p. 27.
286 Ibidem, p. 25-27.
287 Idem.
288 MAMDANI, M., op. cit., 2003, passim.
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étnica e cultural289. Essa lembrança nos aponta para o fato de que, para além dos governos

coloniais  no  Sudão,  os  estados  modernos  contemporâneos  relacionam-se  de  modo  a  dar

continuidade  ao  processo  de  diferenciação,  e  à  multiplicação  de  diferentes  formas  de

identidade.

Para além do papel dos grupos étnicos nos conflitos, procuramos analisar os papéis

dos estados sudanês e sul sudanês. As fontes levantadas serviram de maneira bastante prática

a este respeito.  Consideramos a discussão sobre o papel do estado como sendo o aspecto

principal da obra de Khalid Albaih. A análise dos cartuns reforçou a discussão do primeiro

capítulo, de que é preciso lembrar a violência do estado como o instrumento de dominação e

controle que é, e a necessidade de se pensar os estados em questão como perpetradores de

uma violência legada aos atores do processo de construção das identidades nacionais. No que

tange esta questão, reforçamos o debate acerca da soberania como sendo o poder e capacidade

de o estado “decidir quem pode viver e quem deve morrer”.290 

Finalmente, procuramos pensar os conceitos vitais para a análise do quadro social e

político e sua relação com a produção e tradução de representações a respeito das sociedades e

políticas em questão. Para isso, os principais focos da análise giraram em torno dos conceitos

de etnicidade, estado, e de violência. A convergência de autores que tratam destes temas com

a análise  da obra do cartunista  sudanês  Khalid Albaih possibilitou a  expansão das visões

acerca  dos  contextos  analisados,  na  tentativa  de  desconstruir  discussões  unidirecionais  e

estanques. Buscamos ainda contribuir, com base no estudo das visualidades – que no caso do

Sudão e Sudão do Sul não se apresenta como um método de análise muito usual – para a

frutífera historiografia que discute as relações entre Sudão e Sudão do Sul. 

289  COMAROFF, J., op. cit., p. 151.
290 MBEMBE, A., op. cit., p. 13.
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ANEXOS

ANEXO 1

Figura 13: Mapa de deslocados de guerra no Sudão do Sul. Fonte: Agência Nacional de Inteligência 
Geoespacial, 2012.
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ANEXO 2

Figura 14: Mapa da distribuição étnica no Sudão e Sudão do Sul. Fonte: Google imagens, 2017.
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