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Resumo

       O presente trabalho tem por finalidade relatar a importância da Sociedade Geográfica

Real Belga na exploração imperialista efetuada pela Bélgica na região do Congo africano.

Durante o século XIX fundaram-se diversas Sociedades Geográficas pelo mundo, entre elas

a Belga que apareceu em 1876, no período da institucionalização da ciência  geográfica.

Entender a História Africana no final do século XIX, a partir do viés cientificista produzido

pelo saber Geográfico, o qual permitiu a utilização desse estudo do espaço congolês, seja

para delimitar o território a ser explorado, como também para justificar a conquista. Dessa

forma, a Sociedade Geográfica Belga foi construindo seu pensamento e sendo construída

pela realidade empírica da expansão neocolonial.  

Abstract

         This work is about the importance of the Royal Geographic Society of Belgium in the

imperialistic exploitation done by Belgium at the African Congo region. Through the XIX

century several  Geographic  Societies  were founded  around  the  world,  among  them the

Belgian Society was founded in  1876 during the period of the institutionalization of the

geographic science. Understanding the African History of the end of the XIX century from

the scientific view that was formed by the geographic knowledge allowed the utilization of

this study of the Congolese space to delimitate the exploited territory and also to justify the

conquest. Thus the Geographic Society of Belgium constructed their thought and also was

constructed by the empiric reality of neocolonial expansion.
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“ O mundo é quase todo dividido, e o

que resta dele está sendo conquistado

e colonizado. Pensar nessas estrelas

que  vemos  à  noite  sobre  nossas

cabeças...Eu anexaria os planetas, se

pudesse.” (Cecil Rhodes)

Introdução

Para muitos, ainda hoje,  o continente africano resume-se a três partes distintas: o

litoral  mediterrâneo  ao  norte,  úmido  e  razoavelmente  civilizado  por  povos  árabes  e

praticantes  do  islamismo;  a  região  tropical  norte onde encontramos  um imenso  deserto

físico e humano, com extensas áreas cobertas de areia e uns poucos grupos nômades; por

último  as regiões florestadas próximas  à linha  do Equador e abaixo deste, povoadas por

centenas de tribos de negros, todas pobres, monocultoras, adeptas de religiões anímicas e

em permanente conflitos étnicos (um eufemismo de tribais). 

Tal visão preconceituosa não se limita a aspectos geográficos e culturais. A História

também é maltratada. Não só o conhecimento do passado africano produzido pelo mundo

ocidental é incompleto, mas, principalmente, a História partindo do olhar africano é quase

desconhecida. A África continua a ser estudada e explorada como um apêndice da História

e do Capitalismo. 

Equívocos  que  muito  lentamente  vêm  sendo  repensados.  Joseph  Ki-Zerbo,

historiador de Burkina Fasso (antigo Alto Volta), é um importante referencial para pensar

uma  História  da  África.  Retiramos  dele  o  conceito  de  “Roedura”  do  continente  que,

resumidamente,  seria  o  processo  constante  de  pilhagem  material,  destruição  cultural  e

exploração histórica do continente africano desde o início  do século XV, iniciado com o

“périplo  africano”,  passando  pelo  comércio  escravo  entre  os  séculos  XVI  e  XIX,  e

aprofundado com o Imperialismo  entre finais  do XIX e início  do XX,  período em que
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nenhuma  fronteira  física  sobreviveu  à  dilapidação  dos  recursos  naturais,  humanos  e

culturais da África.

O  presente  projeto  pretende  investigar  o  período  entre  1877-1908  na  região

denominada  de  Congo  Belga.  Inserindo  a  matriz  africana  na  análise  da  exploração

imperialista  na região  equatorial  do continente e demonstrando a “roedura” de uma das

regiões estrategicamente fundamentais para a África, a bacia do Rio Congo.

Desenvolvimento

A década de 70 do século XIX é conhecida como a “era do imperialismo”. Segundo

a  análise  econômica  marxista,  trata-se  do  período  em  que  a  excessiva  competição

capitalista levou a uma crise de mercados, permitindo uma associação entre os interesses

das grandes corporações e de alguns Estados industrializados. Denominado de Capitalismo

Monopolista  e  Financeiro,  tal  período  era  acompanhado  por  uma  Segunda  Revolução

Industrial,  com o aparecimento da eletricidade,  da siderurgia,  da indústria  química,  e da

modernização da indústria de transportes que permitiram ao homem avançar por todas as

fronteiras naturais, sem recuo.

Para  Lênin  uma  definição  do  Imperialismo  seria:  “...  a  fase  monopolista  do

capitalismo.  Essa  definição  compreenderia  o  principal,  pois,  por  um  lado,  o  capital

financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas com o capital das

associações  monopolistas  de  industriais,  e,  por  outro  lado,  a  partilha  do  mundo  é  a

transição  da  política  colonial  que  se  estende  sem  obstáculos  às  regiões  ainda  não

apropriadas  por  nenhuma  potência  capitalista  para  a  política  colonial  de  posse

monopolista dos territórios do globo já inteiramente repartido...” 1

A  necessidade  de  recursos  naturais  abundantes,  como  o  petróleo,  o  marfim,  a

borracha  e  o  cobre,  empurraram racionalmente  os  negócios  europeus  para  a  expansão

1 LÊNIN. Imperialismo, etapa superior do capitalismo. Pág.39 
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neocolonialista e a Partilha Afro-Asiática. O Imperialismo era a outra face do Capitalismo

Monopolista.  A concentração de capitais  e  empresas  em cartéis,  trustes,  oligopólios  ou

mesmo monopólios, afiançados pelo sistema financeiro foi acompanhada no período entre o

final do XIX e início  do XX por uma intensa disputa entre potências capitalistas, poucos

Estados  poderosos contra uma  maioria  de  Estados  subalternos.  Tais  países  (Inglaterra,

França,  Alemanha,  Estados  Unidos,  Rússia,  Japão  e  Itália)  formavam  o  “centro”  da

economia capitalista, seguidos por centros “secundários” (como a Holanda, a Bélgica e a

Espanha) e por uma imensa periferia. Os países-centrais partiram para a ocupação colonial,

em especial nos continentes africano e asiático, e elaboraram sua partilha, possivelmente a

primeira  de  caráter  mundial  e  a  última  da  História.  Hobsbawm  afirma  que:  “Essa

repartição  do mundo entre  um pequeno  número  de Estados,  (...)  foi  a  expressão mais

espetacular  da  crescente  divisão  do  planeta  em  fortes  e  fracos,  em  ‘avançados’  e

‘atrasados’ que já observamos. Foi também notavelmente nova. Entre 1876 e 1915, cerca

de um quarto da superfície continental foi distribuído ou redistribuído, como colônia, entre

meia dúzia de Estados.”2.

Entre tais Estados encontramos um pequeno país europeu — a Bélgica — que longe

de ser considerado uma potência imperial, tratava-se de um centro “secundário”, todavia ela

tornou-se uma das maiores protagonistas da divisão  africana.  Para muitos a Bélgica  foi

aceita no clube dos países imperialistas por seu papel irrelevante no comércio mundial, pois

era melhor um país despretensioso controlar extensas faixas de terra no continente africano,

do  que  uma  Alemanha  Bismarckiana,  em  processo  de  unificação,  industrializada  e

poderosa, o fazer. Sua fragilidade foi um trunfo. Por outro lado, a presença de um monarca

megalomaníaco, mas perfeitamente inserido na lógica imperialista,  Leopoldo II, o rei dos

belgas completou o quadro que permitiu a existência do Estado Livre do Congo.

Ainda antes de ascender ao trono, Leopoldo pretendia construir um imenso império

belga. Alçado ao poder em 1865 iniciou sua busca por uma região colonial que cumprisse

sua profecia. Alguns anos após sua posse como monarca, seu desejo expansionista pareceu

viabilizar-se. Geógrafo nas horas vagas, Leopoldo encontrou na África seu objeto. Relatos

de missionários como o de Livingstone e sua descoberta da nascente do Nilo, ou histórias

2 HOBSBAWM. Eric. A era dos impérios. São Paulo. Paz e Terra. 1988. p.91
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de comerciantes se enriquecendo como a de Cecil Rodhes e suas minas de diamantes no sul

da África,  região na qual o conquistador britânico chegou ao cúmulo de anexar todo um

país que, posteriormente, recebeu seu próprio nome, a Rodésia (para um homem que, até os

planetas poderiam ser dele, como vemos na epígrafe da página 2, um país era algo muito

pequeno). Mas foi por meio de um explorador-jornalista galês (radicado nos EUA), Henry

Morton Stanley, que o rei belga encontrou sua profecia pessoal de colonização: o Congo.

Stanley conseguira delimitar todo o curso da bacia do rio Congo em 1876, após vários anos

de exploração e no ano seguinte, serviria fielmente ao rei dos belgas numa nova viagem: a

delimitação  do  território  na  África  Equatorial  a  serviço  da  Bélgica.  Concluído  esse

processo,  da  descoberta,  passando  pela  delimitação,  até  o  reconhecimento  mundial  em

1885, Leopoldo II passaria a contar com uma colônia privada que correspondia a mais de

100 vezes o território de sua terra natal, a Bélgica.

O  Imperialismo  belga  tem  um  novo  capítulo  em  setembro  de  1876,  quando

Leopoldo  II  inventa  a  Associação  Internacional  Africana  (AIA),  um  aglomerado  de

geógrafos,  botânicos,  aventureiros,  geólogos  e  outros cientistas,  os quais  teriam como

objetivo central estudar o continente negro e, em especial, a região mapeada por Stanley, a

bacia  do Rio  Congo. Leopoldo II, em seu discurso  de boas-vindas  aos convidados a 1ª

Reunião da AIA demonstra suas nobres intenções: “Abrir para a civilização a única parte

do globo ainda infensa a ela, penetrar na escuridão que paira sobre povos inteiros é, eu

diria, uma cruzada digna deste século de progresso (...) Pareceu-me que a Bélgica, um

país central e neutro, seria o lugar adequado para um tal encontro (...) Será preciso dizer

que, ao trazer os senhores a Bruxelas,  não fui guiado por nenhum sentimento egotista?

Não, cavalheiros, a Bélgica pode ser um país pequeno, mas está feliz e satisfeita com seus

rumos, e eu não tenho outra ambição que não seja a de servi-la bem.”3

‘Coincidentemente’,  no  ano  seguinte,  a  Bélgica  funda  a sua  Sociedade  Real  de

Geografia. No discurso de inauguração da mesma quem pronunciou as primeiras palavras?

“...his  Majesty  Leopold  II,  king  of  the  Belgians...” 4.  Segundo  Horace  Capel,  o

aparecimento de Sociedades Geográficas pelo mundo, em especial no continente europeu,

foi um movimento relacionado à segunda fase da institucionalização da Geografia  como
3 HOSCHSCHILD. Adam. O fantasma do rei Leopoldo. São Paulo. Cia das Letras. 1998. pp.54-55
4 STANLEY, Henry. Through the dark continent. 1988. pp.172
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ciência.  Durante  o  século  XIX  centenas  de  Sociedades  Geográficas  apareceram  pelo

mundo. A primeira delas foi a de Paris em 1821, porém a grande maioria delas nasceu na

segunda  metade  do  ‘novecentos’.  Sem perder  de  vista  a  ideia  de  que  tais  associados

buscavam o desenvolvimento da Geografia, tais sociedades serviram, em princípio, como

sustentáculos  da  expansão  neocolonial  imperialista.  A  Geografia  como  ciência  em

formação, construindo seus paradigmas, suas caixas-pretas, possuía essa história um pouco

ambígua e as Sociedades Geográficas “...desempenharam um papel decisivo na criação de

um  ambiente  geográfico  e  no  desenvolvimento  desta  ciência,  mas  se  pode  também

considerar sua íntima ligação com a expansão colonial...” 5.  Mas não foi só  isso.  Para

alguns países como a Alemanha e a Itália (ambas em processo de formação), a Geografia

não  só  era  o  arcabouço  da  conquista,  mas  a  justificativa  do  território  em nascimento.

Parafraseando Hobsbawm:  “...inventaram a Itália, agora cabia a Geografia inventar os

italianos...”. Um exemplo deste discurso de construção nacional encontramos na fundação

da Sociedade Geográfica Italiana, instituída em agosto de 1868, ou seja, três anos antes da

Unificação daquele país. Tal fato por si só já confirma a tese da “invenção da Itália”. No

artigo segundo  da Sociedade Italiana encontramos o seguinte:

Art.2

Scopo della Società è il  progresso della scienza geografica in qualunque

suo ramo, e ad ottonere um tale intento,

a)...

b)...

c) si promuoverà ogni studio specialmente diretto allá  esatta  conoscenza

del suolo italiano...  (grifos meus)

Ou seja, desenvolver a ciência e estabelecer os limites territoriais do futuro país. Na

prática,  a  caixa-preta  foi  elaborada  para  a  “...produção  de  um  discurso  geográfico

comprometido com os interesses da elite...” 6. Concordamos com Latour em sua definição

5 CAPEL, Horace. Filosofia y ciência en la geografia contemporânea. Pp.173-174
6 NETO, Manoel de Sousa Fernandes. Senador Pompeu. 1997. p.9
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de como são feitas as caixas-pretas, ou construídos os paradigmas, na definição de Thomas

Khun.  Para aquele:  “a expressão  caixa-preta é  usada em cibernética sempre  que uma

máquina  ou  um conjunto  de  comandos  se  revela  complexos  demais.  Em seu  lugar,  é

desenhada uma caixinha preta, a respeito da qual não é preciso saber nada, senão o que

nela entra e o que nela sai...” 7. Resumindo, a sociedade de cientistas constrói um modelo,

avesso às críticas e dúvidas, depois cerra-o e o considera como válido e universal impondo

suas  verdades  ‘ad  eternum’,  até  que  apareça  um novo  paradigma,  daí  então  ela  será

despejada no fundo do esquecimento.

Voltemos ao Congo. Em 1878, após a falência inicial do projeto Leopoldiano, ele

funda o Comité d´Etudès du Haut-Congo (CEHC). Abrindo espaço para a experiência única

de  colonização  levada  avante  pelos  belgas  no  continente  africano.  O  rei  Leopoldo  II

transformaria o processo de exploração colonial  no Congo não numa questão de Estado,

mas sim como iniciativa privada dele. O Congo tornou-se entre 1884 e 1908 num território

colonial controlado por um empresário, Leopoldo II, que por acaso vinha a ser também o

rei dos belgas. Na história da ciência geográfica percebemos muitos atalhos, histórias não

contadas, erros de continuidade na construção das caixas-pretas, o que nos faz lembrar de

Hamlet em duas passagens:

“ Marcelo ( que acompanha Hamlet e Horácio): Há algo de podre no reino

da Dinamarca ( Ato I. Cena IV)

(...)

Hamlet: Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pode sonhar tua

filosofia...” (Ato I. Cena V)  ( Hamlet. Shakespeare)

Stanley encantara o rei Leopoldo II e o mesmo financiara uma nova expedição de

‘reconhecimento’ do explorador que havia cruzado o continente. Em 1877 inicia-se a 2ª

viagem do  galês,  agora a  serviço  da Bélgica.  Ele  chegou a bacia  do Congo em 1878.

Entretanto,  Leopoldo  II  não  teria  vida  fácil  em seu  processo  de  colonização  da região

equatoriana.  Nos  cinco  anos  que  se  seguiram,  duas  nações  disputaram a  primazia  no

7 LATOUR, Bruno. Ciência em ação. Pág 14. 1998
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Congo: Portugal, controlando a região da margem esquerda do rio em sua desembocadura e

a  França  na  margem  direita  da  foz.  Este  último  país  promoveu  uma  disputa  mais

complicada para a Bélgica, não só pela imensa superioridade política, econômica e militar,

mas  pelo  avançado  estágio  de  colonização  africana  que  patrocinava.  Pierre  Savorgnan

Brazza era um explorador francês (naturalizado) que desafiava  a capacidade de Stanley.

Mais  do  que isso,  possuía  um claro  projeto  nacionalista  e  expansionista.  Introduziu  os

‘tratados’  em  que  dezenas  de  chefes  tribais  africanos  cediam  o  direito  de  exploração

econômica à França. Tais documentos, claramente forjados, foram utilizados em defesa do,

pretenso, legítimo território francês no Congo.

Leopoldo II funda em 1881 a Associação Internacional do Congo (AIC), substituta

da AIA e do CEHC citados anteriormente.  Seus objetivos eram totalmente pragmáticos:

garantir  para a  monarquia  belga  o controle sobre a  região do Congo. No ano seguinte,

Leopoldo  II  dá  um passo  fundamental  em seu  projeto  monopolista-imperial:  inventa  o

Estado Livre do Congo. O qual nas palavras do historiador Stenglers  é definido da seguinte

forma: 

“Artigo 1: O comércio é completamente livre;

Artigo 2: Nada pode ser comprado ou vendido...”

(Citado por WESSLING. H. Dividir para dominar. 1988)

O Congresso de Berlim (1884-1885) confirma  o domínio belga. Assim,  depois da

AIA, da CEHC, da AIC e do apoio constante da Sociedade Real Belga de Geografia, sendo

esta última mais um dos exemplos de “... um conhecimento comprometido com as ideias de

progresso  e  expansão  da  marcha  civilizatória,  desenvolveu-se  no  âmbito  dessas

instituições um saber geográfico pragmático e estratégico...” 8;  o Estado Livre do Congo

transmutou-se em Congo Belga. 

Quando a Geografia  passa a servir  como fonte principal  da política  dos Estados,

produzindo um saber pragmático e estratégico, temos a Geopolítica. Segundo Costa, “(...) a

Geopolítica é antes de tudo um subproduto e um reducionismo técnico e pragmático da

8 PEREIRA, Sérgio Nunes. Sociedade de geografia do Rio de Janeiro. São Paulo. 2002. p.25  
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Geografia Política, na medida em que se apropria de parte de seus postulados gerais, para

aplicá-los  na  análise  de  situações  concretas  interessando  ao  jogo  de  forças  estatais

projetado no espaço (...) a geopolítica é um inquestionável  empobrecimento teórico em

relação à análise geográfico-política...” 9. 

Seja  ela  Geografia  Política  ou  Geopolítica  (esse  filho  bastardo  acadêmico  da

Geografia), a ciência do espaço “... se converteu desde a segunda metade do século XIX em

uma  ciência  a  serviço  dos  interesses  imperialistas  dos  países  europeus...”  10.  O

Imperialismo  utilizou-se do  conhecimento  científico,  em destaque  o geográfico,  para  a

expansão colonial,  a pilhagem e a partilha africana e, dessa forma, Leopoldo ao criar as

diversas organizações e a Sociedade de Geografia alicerçou sua própria Geopolítica para o

predomínio sobre o Congo Belga. 

A  Associação  Internacional  do  Congo  (AIC)  e  suas  antecessoras,  associadas  a

Sociedade  Real  Belga  de  Geografia  foram  ao  mesmo  tempo,  o  corpo  de  Estado  e  o

embasamento teórico dessa conquista colonial.   Alimentaram a futura partilha oficializada

do Congresso de Berlim (1884-1885) e permitiram o protagonismo belga no Imperialismo.

Porém a História  costuma  não  ser tão simples.  Leopoldo  II fracassou em suas diversas

tentativas econômicas no Congo. Faliu,  inventou loterias,  saqueou as reservas belgas, até

que em fins do XIX a borracha, encontrada em abundância na região, o salvou e foi assim

até 1908, quando após denúncias de trabalho escravo no Congo, indignações e campanhas

mundiais contra o processo violento de pilhagem africana conduzida por Leopoldo II, ele

foi obrigado a se desfazer de seu quintal. Vendeu o Congo Belga, propriedade particular do

Rei dos Belgas, para a Bélgica. Iniciava-se uma nova fase da colonização: saía o monarca e

entrava o Estado europeu no processo de apropriação das riquezas africanas. Ou como diria

Dom Fabrizio: “... é preciso mudar tudo, para que tudo fique como dantes...” (Tomasi de

Lampedusa. Il gattopardo) 

Os documentos de base para a sustentação dessa tese são: os “Bulletin de Societé

Royale  Belge  de Géographie”,  formados por  volumes  completos de 1877 a  1946 (com

exceção do volume de 1900), Neles encontramos a instituição da Sociedade Geográfica em

9 COSTA, Wanderley Messias da. Geografia política e geopolítica. São Paulo. Edusp. 1991.p.55
10 CAPEL, Horace. Idem. p.173
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1876, nascida para:  “... encorajar as adesões a todos que puderem contribuir e garantir

que  nossa  obra  possa  permitir  e  revelar  que  nosso  país  irá  incentivar  a  geografia  e

contribuir a propagação e ao progresso dessa bela ciência.” 11, bem como a formação da

AIA descrita abaixo:

“ (...) Le 12  septembre 1876, Léopold II, roi dos Belges, réunit dans son

palais de Bruxelles une conférence composée de présidents de sociétés de

geographie,  d´hommes politiques, de géographes et  de voyageurs, et leur

demanda  de  rechercher  les  moyens  d’ouvrir  l’Afrique  centrale  à  la

civilisation.  La  Conférence  decida  la  formation  d’uúne  Association

internationale pour l’exploration et la civilisation de l’Afrique centrale(...)12

Depois da AIA, temos o CEHC, a AIC, o Estado Livre do Congo e o Congo Belga,

também descritos ao longo dos boletins  que vão de 1877 a 1908. Além destes boletins,

utilizar-me-ei dos relatos de viagem de Henry Morton Stanley em seu livro “ Through of

the dark continent”. 

Dentro  dos  Boletins  da  Sociedade  Geográfica  temos  também  as  “crônicas

geográficas”;  uma  extensa  cartografia  da  exploração  africana  (que  poderão  ser

desconstruídos,  para que possamos encontrar o ‘silêncio  dos mapas’);  dados estatísticos

sobre o Congo; atas de Conferências,  trajetória  da AIA, do Congresso de Berlim,  entre

outros.  Tais  estudos  dão  conta  do  período  de  Institucionalização  do  Pensamento

Geográfico. Entre os anos de 1877-1908, a Geopolítica Leopoldiana transformou o Congo

em propriedade privada do rei, dizimando milhões de africanos, os escravizando em larga

escala,  devastando  os  recursos  naturais  da  região  e  desviando  bilhões  de  dólares  em

marfim, borracha e cobre. E um pouco dessa História pretendemos contar.

11 Bulletin de Société Royale Belge de Geográphie. Premier Année. 1877. “ Sciences Geéographique”. J.
Liagre. Pág. 14
12 Bulletin de Société Royale Belge de Geográphie. Dixième Année. 1886. “ Le partage de l´Afrique”. Pág.
395
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Conclusão

O  Continente  Africano  não  é  e  nunca  foi  dividido  em  três  áreas  distintas:  o

Mediterrâneo, o Saara e as Florestas. Tal divisão é fruto de uma construção histórica de

quase seis séculos. Período da “roedura” de todas as suas riquezas: naturais, econômicas,

políticas e culturais.  Uma história  sucessiva  de colonizações e extermínios.  História  que

desconsiderou  a  existência  da  resistência  africana  a  tão  longo  período  exploratório.

Maniqueísta,  ela  considera  que somente  no  pós-guerra e,  mais  uma  vez,  em razão  dos

interesses externos é que houve uma  luta pela  libertação. A África  nunca  existe  por si,

somente se encontra como um complemento do mundo rico ou como diz Ki-Zerbo:  “O

preconceito pretende que todos os países da África produzem a mesma coisa (...) Todavia,

num  período  pré-colonial,  os  africanos  distinguiam-se  pela  policultura,  e  havia

possibilidades de trocas (...) A alteração do mapa econômico da África Ocidental e do

Norte  começou  com a  ocupação  colonial  e  esta  (...)  [formou]  um sistema  em  que  o

conjunto  da  África  negra  era  reduzido  a  uma  função  servil  na  economia  mundial.

Continuamos a viver sobre bases artificiais porque não foi permitido à África funcionar

numa base endógena. É evidente que,  num mercado interno africano, os países seriam

levados a se organizar em função das vantagens comparativas das diferentes regiões Por

vezes digo para mim mesmo que os países africanos deveriam começar a união africana

pela  infra-estrutura  (...)  Infelizmente  [tal  infra-estrutura]  assemelha-se  hoje  a  garras

enterradas no continente para retirar o máximo de coisas e levá-las para a costa.” 13

Entender o Imperialismo Europeu entre os fins do século XIX e início do XX como

um fenômeno não só econômico, mas também político, pois permitiu a transmissão não só

da administração  neocolonial,  e  sim de toda uma  produção  capitalista  e  uma  ideologia

burguesa para todas as regiões do mundo. As fronteiras e características geográficas, nesse

sentido, deveriam ser esmiuçadas para a conquista completa do mundo pois a burguesia,

como  afirmou  Marx:  “...Em lugar  do  antigo  isolamento  de  regiões  e  nações  que  se

13 KI-ZERBO, Joseph. Para quando África? Rio de Janeiro. Pallas. 2006. pp. 152-154
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bastavam  a  si  próprias,  desenvolve-se  um  intercâmbio  universal,  uma  universal

interdependência das nações...” (Manifesto Comunista).

E dentro do Imperialismo, o papel do Congo Belga, símbolo do desprezo humano,

da pilhagem desenfreada, do massacre das identidades produzidas por uma nação européia,

a  Bélgica  e  por seu  monarca  Leopoldo  II  (que  governou aquele  país  de 1865-1909)  e

justificados por um lado pelo discurso Geopolítico e pelo outro a partir do desenvolvimento

científico  não  tão  edificante  da  Geografia,  produzido  na  Sociedade  Real  Belga  de

Geografia, que nada mais eram do que parte das redes formadas em tecnociência. 
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