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INTRODUÇÃO

Nos anos 2010, durante minhas atiidades como professor colaborador nos cursos
de difusão cultural do Centro de Estudos Africanos da Uniiersidade de São Paulo
(CEA-USP), na condição de jornalista e especialmente, como pesquisador africanista
em níiel de Pós-Doutorado no campo das Relações Internacionais, deparei-me na
internet  com textos  de  autoria  de János  Besenyő (Figura 1),  todos  de excelente
qualidade.

Assim sendo,  estes  materiais  passaram a integrar  o  background bibliográfco das
minhas pesquisas e de inúmeras pontuações matriciais de papers e artgos que deste
então, deseniolii e diiulguei para os meus alunos e o público especializado. 

Penso que num país como o Brasil, possuindo enorme segmento afrodescendente e
que é, acima de tudo, uma nação impregnada de cultura negra e africana 3, a obra de
János Besenyő nos interessa profundamente,  pois  retrata pontos de iista  de um
pesquisador que não apenas possui profundo conhecimento do contnente, como
também, larga experiência  in situ  em diiersos países africanos,  fruto de atuação
desenioliida em missões internacionais como partcipante de missões militares sob
o umbrella support da Organização das Nações Unidas (ONU) no espaço africano.

Mais ainda, o fato de János Besenyő ser natural da Hungria, país que ao contrário do
Brasil, não possui iínculos orgânicos com o contnente africano, ialoriza o empenho
de um iniestgador que ultrapassou iárias barreiras para desenhar e delinear um
quadro coerente de apontamentos, fazendo-o com rara maestria e clara dedicação
acadêmica.

Neste exato sentdo, János Besenyő: Contribuição Essencial para os Estudos de África
trata-se  de  uma  iniciatia  que  tem  por  objetio  diiulgar  uma  obra  iolumosa  e
importante, que pari passu, remete para considerações sobre o poio húngaro, cuja
história, geografa e cultura são largamente desconhecidas pelo público brasileiro,
dados que tal como ponderei, esclarecem a dimensão do autor que é o foco deste
texto.

No mais, que fque claro o caráter introdutório desta sinopse, cuja meta é apresentar
sintetcamente János Besenyő e de sua obra para o leitor brasileiro, de modo que em
futuro próximo, este releiante pesquisador húngaro seja mais consultado e citado
pelos estudiosos brasileiros no campo de África, especialmente aos que se dedicam
à complexa temátca das relações internacionais do contnente.
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FIGURA 1 - János Besenyő, registro fotográfco de um dos tours de pesquisa no Saara Ocidental, em 2019
(Foto: Professora Ágnes Valach, cedida ao autor para esta publicação).
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Antes porém de adentrarmos no foco central deste texto - a obra de János Besenyő -
seguem notas básicas sobre o poio húngaro e breie contextualização das relações
da Hungria com a África.

OS HÚNGAROS E A HUNGRIA

A Hungria (Figura 2), país natal de Besenyő, é sob inúmeras perspectias, uma nação
singular.  Não  somente  por  localizar-se  na  Europa  central  ou  danubiana  4,  muito
diferente dos países da costa do Atlântco e do Mediterrâneo, bem mais familiares
aos brasileiros, mas basicamente, por confgurar  per se, uma nação  sui generis  no
plano étnico, cultural, linguístco e pela especifcidade histórico-geográfca. 

De um modo geral, a Hungria distngue-se, tal como a maioria das nações iizinhas,
por uma trajetória histórica peculiar.  Exemplifcando, não partcipou na expansão
marítma e comercial, e tampouco, na empreitada mercantlista/colonialista, o que
igualmente  explica  o  ingresso  relatiamente  tardio  no  industrialismo,  que  ganha
força nas terras húngaras unicamente nas duas décadas fnais do Século XIX. 

Intelectualmente, a Hungria, assim como os demais países da Europa central, criou
formas  próprias  de  elaboração  cultural,  com  realizações  não  negligenciáieis  nas
artes  e  nos  campos  técnico  e  cientfco,  às  quais  imprimiu,  e  no  caso  húngaro,
sempre com a atenção ioltada para o Ocidente, uma fsionomia própria (WALDMAN,
2018b: 6-7).

Como poio, os húngaros, também conhecidos como magiares (etnônimo pelo qual
os húngaros demonstram zelosa preferência), somam atualmente cerca de quinze
milhões de pessoas, concentrados principalmente no território da atual Hungria (9,8
milhões).

Há também um número signifcatio de magiares disperso em países iizinhos como
a Esloiáquia, Romênia, Sériia, Ucrânia e a Croácia (2,7 milhões) e ademais, núcleos
de imigrantes que formam uma expressiia diáspora nos Estados Unidos, Alemanha,
Canadá, Reino Unido, Austrália, França, Argentna e Brasil 5.

Os magiares eram originalmente um poio nômade estepário do grupo urálico que
transitaia pela Sibéria central, que para muitos estudiosos é considerada como área
de origem (urheimat) de iários poios aparentados entre si, e por heterogênese, de
uma família linguístca, a urálica, que soma 38 idiomas, agrupados em dois ramos
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mais expressiios: o balto-fnês (estoniano, fnlandês, iepso, liioniano, íngrio, carélio
e iotaco, entre outros idiomas) e úgrico (hhanty, mansi e húngaro).

Deste modo, a língua húngara, ao contrário da maioria dos idiomas iiios da Europa,
não pertence à família indo-europeia, mas sim à família urálica, das quais três são
idiomas ofciais na Europa (húngaro, estoniano e fnlandês), e as demais, faladas por
etnias que habitam partes do norte da Sibéria, do Báltco e da Escandináiia 6. 

FIGURA 2 - Hungria destacada em vermelho no contnente europeu. Países circunvizinhos, e de relevância
geoespacial e/ou geopolítca imediata para a Hungria: 1. Romênia; 2. Eslováquia; 3. Ucrânia; 4. Áustria; 5.
Sérvia; 6. Eslovênia; 7. Croácia; 8. República Tcheca; 9. Polônia; 10. Alemanha; 11. Bósnia-Herzegovina;
12. Bulgária; 13. Grécia; 14. Moldova; 15. Itália; 16. França; 17. Turquia; 18. Federação Russa; 19. Belarus;
20. Reino Unido (Fonte: Pinterest, < https://br.pinterest.com/ >. Acesso: 19-01-2010, imagem masterizada
pelo autor).

A este respeito, note-se primeiramente que o húngaro é absolutamente diferente e
ininteligíiel aos falantes de qualquer língua da família indo-europeia e segundo, que
a língua húngara é a única deste grupo na Europa central, uma “ilha” circundada por

https://br.pinterest.com/
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países de língua alemã, eslaias (como o esloiaco, sériio, croata, polonês, ucraniano)
e latnas (romeno) 7.

Esta  singularidade transforma a  Hungria  num mundo linguístco singular,  e  nesta
linha de abordagem, numa matriz fundamental da identdade magiar, um autêntco
marco que durante séculos sucessiios, manteie a identdade do poio húngaro 8. 

No que também diferencia o Estado magiar no contexto histórico europeu, deie-se
ressaliar que este decorre de migrações iniciadas nas estepes centrais da Sibéria a
partr do IV Milênio a.C., pautadas por processos de etnogênese e de diferenciação
linguístca, dinamismos que estão na origem do poio húngaro.

Transpondo os Montes Cárpatos na transição dos Séculos IX-X, o poio magiar, sob a
liderança do Khagan 9 Arpad (Vide Figura 3), adotaram como área de assentamento
a Puszta, planuras do curso médio do rio Danúbio (região também referendada pelo
topônimo romano Panônia), uma imensa estepe de gramíneas que por sinal, possui
confguração geofsica e biogeográfca familiar a uma etnia nômade da Ásia central,
que tnha na pastorícia uma atiidade tradicional (MOLNÁR, 2001: 14-17).

No contexto da sedentarização dos magiares, processo este seguido da assimilação
dos autóctones, a Hungria frmou-se, a partr da coroação do rei Esteião I da Hungria
(1001-1038), como um Estado de importância central num espaço que consistndo
numa core area estratégica, foi cobiçado por iários poios, dentre os quais os turcos
otomanos, que por mais de um século e meio (1541-1699), dominaram boa parte da
Hungria (MOLNÁR, 2001: 85-91).

Nas relações com a Áustria, a Hungria conformaia uma espécie de bastão aiançado
dos austríacos, que em razão da frme determinação dos húngaros em defesa de sua
identdade, haieriam de formar com a Áustria um Estado dual, o império Austro-
Húngaro  (1867-1918),  modo  de  conciliar  as  pretensões  autonomistas  da  parte
magiar nos territórios sob a dinasta Habsburgo 10.

Contudo, o fnal da I Guerra Mundial promoieu uma drástca alteração de fronteiras.
O Tratado de Trianon (1920), sacramentou a perda de 63,5% da população, 61,4%
das terras aráieis, 88% das forestas, 62,1% das ferroiias e 71,5% dos territórios que
sob  os  Habsburgo,  integraiam  a  Hungria  Histórica.  Deste  modo,  o  país  fcou
pratcamente  restrito  às  terras  que  integraiam  a  antga  Panônia,  mesmo  assim,
extrpado de territórios contguos à reielia da geografa humana e da naturalidade
da paisagem regional e biogeográfca (Hungarian World Encyclopedia, 2012: 2865;
BARTHA, 2006; KINDER et HILGEMANN: 1975: 173).
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FIGURA 3 - Placa com a imagem de Arpad no Monumento comemoratvo dos 1.100 anos da fundação
do Estado magiar (896-1996), localizado na Praça do Povo Húngaro, no Bairro da Vila Mariana, parte
central da cidade de São Paulo. Arpad, fundador do país e herói nacional magiar, foi eleito  Khagan
(chefe clânico supremo) da Confederação Tribal Magiar, e empossado deste status, liderou a grande
migração que ocupou a Planície Panônica, área núcleo que magnetzaria a edifcação territorial do
Reino da Hungria (Foto: Maurício Waldman, 27-01-2020).
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Certo é que muitas destas terras eram habitadas por não-húngaros. Mas ao mesmo
tempo,  é  também ierdade que áreas  etnicamente magiares,  em inúmeros casos
formando faixas contguas poioadas por húngaros, passaram para a soberania dos
países iizinhos (dos quais, a Tchecosloiáquia e a Jugosláiia, eram inéditos), abdução
étnica que até hoje é contestada por amplo segmento da opinião pública húngara 11.

Esta situação induziu fortes correntes migratórias: muitos húngaros se tornaram, do
dia  para  a  noite,  cidadãos  romenos,  ucranianos,  tcheco-esloiacos,  iugoslaios  ou
austríacos. A insatsfação com a noia realidade fez com que muitos deixassem os
noios países e procurassem outras paragens para iiier. 

O Brasil, consttuía neste momento uma boa oportunidade, já que partcularmente o
Estado de São Paulo passaia pelo boom cafeeiro, oferecendo trabalho a imigrantes
que na maioria dos casos, procediam de áreas rurais, promoiendo assim a iinda de
húngaros ao Brasil. 

A Hungria dos dias de hoje ocupa 93.030 hm² de superfcie 12, e de seus quase dez
milhões de habitantes, 98,3% são húngaros  13, e os restantes, consttuem minorias
formadas por ciganos (3,2%), por alemães (igualmente conhecidos como Suábios do
Danúbio, totalizando 1,8%) e pequenos grupos de ucranianos, poloneses, esloiacos,
romenos, croatas, sériios, búlgaros, esloienos, armênios, gregos e judeus, que em
grau iariado, estão estabelecidos e/ou integrados secularmente no país. 

Na Hungria, a religião é tradicionalmente um fato social importante. O cristanismo
é a principal matriz religiosa do poio húngaro: o Censo de 2011 reiela que 37,1%
são católicos, 11,6% são caliinistas, e 2,2%, são luteranos. Há pequenas minorias de
budistas, judeus e muçulmanos (KSH, 2011). 

Um marco signifcatio da história do cristanismo na Hungria foi Esteião I, também
conhecido como Rei Santo Esteião (circa 975-1038), que sendo pagão quando de
seu nascimento, conierteu-se à Igreja Católica. Tornando-se um católico deioto, a
fdelidade de Esteião I à noia fé, assim como dos reis sucessores, bem explica o
papel da Igreja Católica na história húngara, até hoje muito infuente no país (Figura
4).

O centro de graiidade do país é a capital, a metrópole de Budapest (1,75 milhão de
habitantes,  estmatia de 2016),  famosa por sua esplêndida arquitetura,  museus,
castelos, monumentos históricos e uma requintada rede de restaurantes, que lado a
lado com parques, jardins e atrações como 80 fontes geotermais abertas ao público,
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são  atratios  que  garantem à  metrópole  húngara  a  posição  de  um dos  maiores
destnos turístcos do mundo.

A despeito de ser um país desproiido de litoral (o que em princípio, distanciaria a
Hungria da rede econômica global),  a economia húngara exibe indicadores muito
aliissareiros: 10ª economia mais complexa de acordo com o Índice de Complexidade
Econômica,  apresenta  um  Índice  de  Desenioliimento  Humano  muito  alto  (IDH
0,805),  e  a 13ª menor desigualdade de renda do mundo. País-membro da OECD
desde 1996 e partcipante desde 1 de maio de 2004 da União Europeia, a Hungria é
a 35ª economia exportadora do mundo. 

FIGURA 4 - A Santa Coroa da Hungria, também conhecida como Coroa de Santo Estêvão, foi utlizada desde o
século XII nas coroações dos reis húngaros. A Cruz da parte superior fcou torta no século XVII, quando a coroa
foi danifcada, possivelmente pela parte superior da caixa de ferro onde era guardada ter sido fechada às
pressas sem a coroa de ter sido colocada corretamente. A cruz desde então foi deixada nesta posição
inclinada  (Fonte: < https://travel.sygic.com/en/poi/cronn-of-saint-stephen-poi:1466 >).

Atualmente, a Hungria sedia mais de 100 embaixadas e busca um caminho próprio
no contexto da ordem internacional, motiação que fundamentalmente decorre das

https://travel.sygic.com/en/poi/crown-of-saint-stephen-poi:1466
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especifcidades deste país. Em 2015, o país foi o quinto maior doador de auxílio ao
desenioliimento, repasses que somam 0,13% do Produto Nacional Bruto húngaro.

É assim que a Hungria, nação com história plurissecular, entrecortada por guerras,
iniasões, reioluções e cataclismos polítcos, torna-se, a despeito de diferenças e de
recursos naturais relatiamente escassos (ao menos na comparação com o Brasil),
exemplo do que é possíiel alcançar com planejamento, trabalho e dedicação em
termos de performance social e econômica.

A HUNGRIA E A ÁFRICA

Como foi obseriado, a Hungria não integrou a corrente colonialista ocidental. Logo,
os iínculos do país com a África não poderiam equiparar-se aos de nações como
Portugal, Espanha, França, Reino Unido e a Bélgica, que em diferentes momentos e
diferentes formas, exerceram releiante papel em iastas partes do contnente, fato
que a propósito, também explica a modesta migração húngara para o contnente 14.

Entretanto, isto não signifca que o poio magiar não tenha deixado sua marca na
África. Historicamente, desde o Século XVI, documentos atestam a presença, tanto
ao Norte, quanto nas terras ao Sul do Saara, de soldados, marinheiros, missionários,
colonos e pesquisadores húngaros, sendo que neste últmo quesito, três nomes em
especial merecem destaque: 

➢ László Magyar  (1818-1864), proeminente cartógrafo e pesquisador etnográfco,
liderou expedições geográfcas no Sudoeste da África, percorrendo a região de Bihé,
em Angola (1848-1851) e descobrindo os afuentes da margem esquerda do rio Zaire
(1861-1864); 

➢ Conde Sámuel Telehi (1845-1916), que encabeçou expedição dos anos 1886-1888
com consideráiel importância para o reconhecimento orográfco, climátco, da fauna
e da fora da África Oriental, escalando o Monte Kenya e o Kilimandjaro, mapeando
o lago Rudolf (hoje renomeado como Turhana) e inientariando material etnográfco,
botânico e zoológico de primeira linha;

➢ Emil  Torday  (1875–1931),  antropólogo,  fuente  em  quinze  idiomas,  dentre  os
quais, oito línguas africanas. Destacou-se nos estudos dos poios e culturas da bacia
do rio Congo coletando milhares de artefatos e acumulando consideráiel acerio de
imagens e fotografas. Seu trabalho inclui 60 artgos, 9 liiros e mais de 3 mil objetos
coletados e fotos;
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➢ László Almásy Ede (1895-1951), misto de aientureiro e estudioso do contnente,
realizou expedições no contnente com impacto internacional, as primeiras a utlizar
caminhões na traiessia do Saara, explorando iárias partes deste deserto, o iale do
rio Nilo e alguns dos sítos menos conhecidos do Planeta, como a Meseta de Gilf el
Kebir  e  o  enigmátco  Oásis  Zarzura,  rincões  localizados  nos  confns  fronteiriços
saarianos da Líbia e do Egito. 

Ademais, num recorte antropológico associado ao nome de László Almásy, temos, no
que poderia confgurar um fato surpreendente ao público leigo, o registro de um
grupo de núbios, os magyarabs, habitantes da calha do rio Nilo na região do Wady
Halfa, fronteira com o Egito. Os magyarabs 15, resultam da mestçagem de soldados
húngaros a seriiço do Império Otomano que chegaram à Núbia em princípios do
Século XVI, quando então, se uniram a mulheres africanas locais.

Os magyarabs, atualmente perfazem, a considerar as estmatias do Sr. Mohamed
Hasan Osman, porta-ioz da Associação dos Magyarabs, entre 50 a 60 mil pessoas.
Em contraste, o orientalista Istián Fodor calcula seu número entre 10 a 12 mil. Hoje,
os magyarabs ocupam iilarejos próximos do Lago Nasser, reseriatório que surgiu a
partr de 1960 com a construção da represa de Assuã e que inundou o território
ancestral  do grupo,  a região do Wadi Halfa,  que por sinal,  apresenta topônimos
deriiados da palaira magiar. 

Esta “tribo húngara na África”, descoberta em 1935 por Almásy e pelo seu colega de
trabalho, o engenheiro alemão Hans Joachim ion der Esch, embora tenham de há
muito tenham deixado de falar o húngaro e de pratcar o cristanismo, não deixaram
de se considerar magiares, tanto assim que tornaram-se, desde 1992, membros da
Federação Mundial de Húngaros (Figura 5). 

Por sua iez, note-se que também há uma marca africana na Hungria, decorrente, de
epifenômenos que datam desde o paleolítco até os tempos históricos, nesta últma
declinação,  referente  aos tempos da dominação turca,  quanto então,  soldados e
funcionários africanos atuando sob as ordens de Constantnopla, instalaram-se no
país, em boa parte radicando-se nas terras húngaras e se miscigenando à população
local.

Outrossim, atestando a heterogeneidade dos moiimentos populacionais inerentes à
história humana em seu sentdo mais amplo, um pequeno contngente de africanos
que doraiante, encontrou na Hungria sua segunda pátria 16. 

Esta comunidade afro-húngara surge no período da Guerra Fria, quando a Hungria,
sendo um satélite da União Soiiétca, recebeu milhares de estrangeiros nas décadas
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de 1970 e 1980, entre os quais, centenas de joiens africanos que realizaram estudos
uniiersitários com bolsas de estudos oferecidas pelo Estado húngaro (Cf. TARRÓSY:
2014: 7), hoje integrados na cultura e na iida do poio húngaro, inclusiie no campo
parlamentar 17.

FIGURA 5 - Magyarabs posando ao lado de fábrica de tiolos presenteada pelo Ministério de Relações
Exteriores da Hungria ao grupo, que nos últmos vinte anos, tem estreitado relações com o mundo magiar
(Fonte:  <  https://tropylium.tumblr.com/post/131968913572/historylover1230-magyarab-the-magyarab-
people/amp >. Acesso: 28-01-2020).

Contudo, é a partr dos anos 1990, com o ingresso efetio do país no processo de
globalização, que interações potenciais ou orgânicas da Hungria com o contnente
africano no plano econômico passaram a acentuar-se 18. Fundamentalmente porque
a dinâmica do sistema global  rompe com o antgo enclausuramento das nações,
processo que mesmo polarizado pela centralidade da esfera econômica, facilita ou
paiimenta, de um modo ou de outro, noias redes de comunicações e repactuações
19.

Nesta perspectia, em função do enorme potencial e escopo de desenioliimento do
contnente, bem como da crescente importância do contnente no mercado global, a
África obrigatoriamente fgura na estratégia das polítcas externas e das economias

https://tropylium.tumblr.com/post/131968913572/historylover1230-magyarab-the-magyarab-people/amp
https://tropylium.tumblr.com/post/131968913572/historylover1230-magyarab-the-magyarab-people/amp
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dos mais iariados países, e por estas iias, na polítca externa húngara (TARRÓSY et
VÖRÖS,  2020. Sobre  a  economia  africana  contemporânea,  consultar  WALDMAN,
2017, 2014, 2012a e 2012b).

Neste cenário, o goierno da Hungria adotou em 2015 medidas para reiitalizar o
relacionamento com a África ao Sul do Saara, que desde o fnal da Era Comunista
(quando as relações econômicas da Hungria com a África foram muito boas), caíram
drastcamente nos anos 1990, estagnando durante iários anos. Contudo, a partr de
2011 a Hungria adotou um noio capítulo na polítca externa: a chamada “Abertura
ao Mundo”, pela qual, a economia e a polítca do país deiem abrir-se para uma noia
frente de parceiros extraeuropeus (Vide TARRÓSY, 2019: 86; PAP et GLIED, 2017). 

Mais ainda, a Hungria lançou iniciatia em 2 de abril de 2019, a “Estratégia África”,
com 22 pontos que destacam maior cooperação com as duas contrapartes e o poio
húngaro e africanos, diretia  que neste partcular, conta com a percepção positia
em iista de que para as nações da África, a Hungria nunca partcipou da empreitada
colonialista, e pelo contrário, auxiliou diplomátca, econômica e estrategicamente as
lutas de autodeterminação dos africanos durante o período socialista.

Deie-se do mesmo modo obseriar que a Hungria possui uma imagem positia para
os  africanos sob  dois  ângulos:  primeiro,  por  não  ter  partcipado da  opressão  e
exploração do contnente como potência colonial; segundo, pelo fato de muitos dos
produtos  das  fábricas  húngaras,  como os  ônibus  Iharus ou as  máquinas de laiar
Hajdu, as fechaduras Elzet e os iagões de trem moiidos a diesel da empresa Ganz,
serem conhecidos nos mercados do contnente, gozando de grande aceitação (Vide
MORENTH et TARRÓSY, 2013: 83).

Neste cenário, destaque-se a atuação de um grupo de afcionados em África que
formou na Uniiersidade de Pécs, uma mais antgas do mundo (fundada pelo rei Luís
I da Hungria em 1367), um Centro de Pesquisas com foco em África na sua Escola de
Humanidades. Ademais este noio polo de estudos fundou, em cooperação com a
Publihon  Publishers,  a  segunda  reiista  acadêmica  húngara  de  Estudos  Africanos,
Afrika Tanulmányok  (Estudos Africanos), consolidando um fórum nacional húngaro
para questões africanas (apud MORENTH et TARRÓSY, 2013: 80).

A Hungria endossa polítcas de segurança com nexos geopolítcas,  no referente à
migração, manutenção da paz e da agenda da Organização do Tratado do Atlântco
Norte (OTAN), que também pesam em faior de uma estratégia africana, até porque,
a Hungria é um país-alio em potencial do crime organizado, do extremismo polítco
e  da  crise  migratória,  que  alcançam  o  país  em  razão  de  sua  posição-chaie  na
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geografa da Europa danubiana 20. Assim, contribuir efetiamente para a estabilidade
na África e reduzir a pobreza a longo prazo é do interesse da Hungria, isto, além de
materializar uma obrigação moral crucial (apud TARRÓSY, 2014: 18).

É com base nestas iariáieis, fundamentadas na inserção polítca do país, na polítca
externa húngara e do dinamismo geoeconômico da Hungria, que calçam os trajetos
do pesquisador que é o foco deste texto: János Besenyő, cuja performance, está
registrada e comentada nos parágrafos que seguem.

JÁNOS BESENYŐ - VIDA E OBRA

János Besenyő nasceu na pitoresca cidade de Eger (próxima a Misholc, na Hungria
Setentrional), aos 30 de Setembro de 1972 (47 anos). É casado e pai de dois flhos.

János Besenyő possui formação e carreira acadêmica desenioliida na Hungria, país
com longa e memoráiel tradição cientfca e intelectual. É Phd em Ciências Militares
(Zrínyi  Mihlós  Natonal  Defence  Uniiersity,  2008-2011),  Mestre  em  Gestão  de
Administração de Defesa (Zrínyi Mihlós Natonal Defence Uniiersity, 2006-2008) e
Bacharel em Teologia (St. Paul Academy, Budapeste, 1994-1998).

János Besenyő seriiu nas forças armadas da Hungria entre 1987 e 2018. Iniciou sua
partcipação como cadete, posteriormente atuando como ofcial não comissionado
(sargento  e  sargento),  sendo  promoiido  a  primeiro-tenente  e  fnalizando  como
coronel pleno e Chefe do Centro de Pesquisa Cientfca do alto-comando das Forças
Armadas húngaras.

Pari passu, Besenyő deseniolieu estágios proatios em diferentes contextos e países
da África, Oriente Médio e União Europeia e partcipou em cursos de especialização
nas áreas da logístca, da defesa e diplomacia, dentre os quais: Crisis Management
Basic  Training  Course (Budapeste),  NATO/PfP  Logistcs  Ofcers  Course  (Belgrado,
Serbian Peaceheeping Operatons Center),  ESDP Course and training by Ministry of
Foreign Afairs (Ministério  da Defesa e  Ministério  do Interior  da Hungria),  NATO
TACEVAL Logistc Course (Oberammergau, Alemanha, NATO Training Center) e NATO
Terminology Course for Staf Ofcers (Zrínyi Mihlós Natonal Defence Uniiersity).

Em razão de extensa folha de seriiços,  Besenyő, além de posicionado à testa do
Centro de Pesquisa Cientfca do exército húngaro, atuou como assessor da União
Europeia  em  áreas  de  confito  e  em  programas  da  Organização  do  Tratado  do
Atlântco Norte (OTAN). Seriiu e percorreu insttucionalmente iárias partes da África
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(Saara Ocidental, Darfur, Djibout, Nigéria, etc.), no Afeganistão e países da Europa
central.

János  Besenyő atualmente  é  Professor  Assistente  e  Chefe  do  Centro  de  Estudos
Africanos da Uniiersidade Óbudai (Escola de Doutorado em Ciências de Segurança e
Defesa, Budapeste), tendo antes também atuado como professor na Sándor Weherle
Business College (Budapeste), nas grades curriculares de ensino e nas disciplinas de
logístca, integração europeia, segurança, defesa europeia e gestão de confitos. 

Corriqueiramente,  deseniolie  conferências  na  Uniiersidade  Nacional  de  Seriiço
Público, na Escola Doutoral de Ciências Militares, Escola Doutoral de História ELTE,
Escola Doutoral de História EKE e Uniiersidade Óbuda, assim como em insttutos
ciiis em Budapeste, Pécs e Szeged, especialmente nos campos da manutenção da
paz na África, reforma do setor de segurança e da questão das migrações. 

Como reconhecimento pelo seu trabalho, János Besenyő foi  condecorado,  dentre
outras distnções, tais como:

➢ Medalha de Honra Cruz do Cavaleiro (Áustria, 2016);

➢ Medalha de Serviço Meritório em ouro com coroa de louros (Ministério da Defesa
da Hungria, 2013);

➢ Medalha de Ouro de Serviço Meritório (Ministério da Defesa da Hungria, 2009);

➢ Medalha  do  Serviço  Europeu  de  Polítca  de  Segurança  e  Defesa  por  serviços
prestados no Sudão (Secretariado Geral do Conselho da União Europeia, 2006);

➢ Medalha de Manutenção da Paz da União Africana (União Africana, 2005);

➢ Cruz de Mérito de Bronze da República da Hungria (Presidência da Hungria, 2004);

➢ Medalha de Bronze por atuação meritória (Estado da Carolina do Sul, EUA, 2001).

Besenyő, ao mesmo tempo em que deseniolieu uma robusta carreira no campo das
forças  armadas  da  Hungria,  destacou-se  por  uma  não  menos  releiante  atuação
intelectual. Fluente em três línguas estrangeiras (alemão, grego e inglês), o campo
de interesses de János é diiersifcado nas temátcas e contextos, incluindo, além da
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África e o Oriente Médio, a manutenção da paz, logístca militar, operações húngaras
de manutenção da paz na África do Norte e ao Sul do Saara, comunicação polítca,
terrorismo, diálogo intercultural, cristanismo, a insurgência muçulmana na África e
o fenômeno das migrações (Figura 6).

É importante ressaliar que a obra de János Besenyő, além de espelhar a trajetória de
iida do estudioso húngaro, retrata o zeitgeist dominante iiienciado pela conjuntura
contemporânea da União Europeia e do mesmo modo, as partcularidades culturais,
históricas, geográfcas e polítcas de sua terra natal.

Pois então, as refexões de János atendem a uma perspectia na qual o contnente
africano é entendido como um espaço externo à cotdianidade e ao modo de ser do
poio húngaro, induzindo formas de percepção e iiiências absolutamente diferentes
das conhecidas pelo poio brasileiro. 

Neste sentdo, dada a impregnação da cultura africana no ethos nacional brasileiro
21, os estudos com interface no contnente frequentemente se desdobram para notas
de índole histórica, sociológica e cultural, pelo que, a África é identfcada a partr de
um espaço interno: a África que está aqui, e não lá, um recorte ausente do campo de
iisão húngaro (exceto, é claro, quanto à modesta comunidade africana residente no
país magiar). 

Por extensão, no Brasil o debate sobre o contnente africano, seus poios e culturas,
sobreiém mesclado às temátcas da inclusão cultural, religiosa e social da população
afrodescendente,  inclusiie  como resposta às  expectatias  identtárias  dos  grupos
negros e ao debate da identdade nacional brasileira (Cf. WALDMAN, 2018b; 2018c;
2018e).

Já na Hungria, os estudos africanos são em boa parte piioteados pelas conjunturas
polítcas e geoestratégicas que formam o background da inserção da nação húngara
na Europa e na ordem global, respaldando então, aialiações com calço mais frme
nas relações internacionais, na diplomacia, geopolítca e no sensíiel campo militar e
estratégico, sempre mediatzadas, é eiidente, pelas afnidades de cada pesquisador.

A partr desta últma aferição, se inscreieria, por exemplo, o copioso trabalho de
Besenyő no referente ao antgo Saara Ocidental, contencioso que opõe os nacionais
deste território, uma antga possessão espanhola, ao Marrocos, que assume no caso,
o papel de potência ocupante 22. 
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FIGURA 6 - János Besenyő com seu últmo lançamento: A Europa e a Migração, obra escrita em húngaro
(2019), com previsão de tradução para o inglês, tratando de diversos aspectos relacionados à migração,
como os desafos à segurança, economia, questões legais, terrorismo, integração e análises específcas
centradas em países europeus (Foto cedida por János Besenyő ao autor para esta publicação).
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Sobre  esta  questão,  János  destacou-se  como autor  de inúmeros  liiros  e  papers:
Western  Sahara,  Hungarian  logistcs  specialist  working  for  UN’s  Western  Sahara
mission; The Occupaton of Western Sahara by Morocco and Mauritania; Saharawi
refugees  in  Algeria; Colonisaton  of  Western  Sahara; Western-Sahara  under  the
Spanish  Empire; Colonisaton  of  Western  Sahara; Études  Sur  La  Région
Méditerranéenne,  Economy  of  Western  Sahara; The  society  of  the  Sahrawians;
Economy of Western Sahara; Guerrilla Operatons in Western Sahara: The Polisario
versus Morocco and Mauritania, Connectons (Acesso liire na Internet. Vide Anexo -
Publicações de János Besenyő).

Este acerio de textos indispensáieis para os que estudam o complexo cenário da
questão da independência do Saara Ocidental e as relações polítcas do Reino do
Marrocos nesta parte do contnente no período pós-colonização, consttuem uma
proeminente contribuição sobre uma problemátca de extremamente complexa, que
não é passíiel de ser omitda em qualquer estudo de profundidade no tópico dos
confitos atuais que atraiessam o cenário polítco contnental e sobre as relações
interafricanas (Cf. Anexo - Publicações de János Besenyő).

Também com foco no contnente africano, o estudioso húngaro é responsáiel por
uma prolixa produção acadêmica e pesquisas, com iários papers relatios às crises
interestatais,  de  goiernabilidade  interna  e  confitos,  a  irrupção  de  noios  atores
polítcos no contnente e a projeção geopolítca alcançada pelos Estados-Diretores
da  África  23,  oferecendo  informação  com  ênfase  nas  missões  de  paz,  de  alta
qualidade para todos que estudam a realidade africana contemporânea. 

Assim  sendo,  dentre  outras  contribuições  citamos:  The  frst  military  operaton
between European Union and African Union: The European advisors role in Darfur;
EU support to the African Union mission in Darfur; CIMIC actvites in the African
Union  Mission  in  Sudan; Hungarian  Peacekeepers  in  Africa  and  a  Hungarian
Perspectve on the UN Mission in Mozambique; Hungary's contributon to African
peacekeeping operatons: Lessons; War at the background of Europe: The crisis of
Mali; Peacekeeping mission in Maghreb: The MINURSO; Hungarian military forces in
Africa: past and future; The European Union mission in Mali - Hungary's involvement
in the mission; Thoughts on the Crisis in Mali; Hungarian soldiers in EUTM MALI; The
partcipaton  of  Hungarian  soldiers  in  UN  peacekeeping  operatons  in  Angola;
Logistc  Experiences:  The  Case  of  Darfur-Promotng Peace  and Security  in  Africa;
Suicide Terror Atacks in Africa; Not the inventon of ISIS: Terrorists among immigrant
(Vide Anexo - Publicações de János Besenyő).
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Pari  passu,  sendo natural  da Hungria,  János Besenyő centra atenção na situação
difcil iiiida pelas antgas comunidades cristãs dispersas na África do Norte, África
Negra e no Oriente Médio, tema caro aos húngaros em razão do longo histórico do
país enquanto espaço de contenção da imposição do islamismo na Europa, aspecto
este indissociáiel das guerras moiidas durante gerações pelos húngaros contra o
Império Otomano. 

Nesta linha de preocupações, temos publicações como  Christans in Syria and the
Civil  War,  Arab Spring, Christan Fall?;  The situaton of Christan minorites in the
Middle East afer the Arab Spring,  Christanity and Africa (Vide Anexo - Publicações
de János Besenyő).

Outro tema essencial refere-se à crise migratória (ou crise de refugiados na Europa),
questão  que  diz  respeito  diretamente  à  Hungria  pelo  fato  do país,  tal  como foi
ressaliado, localizar-se bem no centro da Rota dos Bálcãs, o que destaca este paíse
como um ator chaie na discussão contemporânea sobre as migrações. 

Seria  pertnente  enfatzar  que  esta  questão  migratória,  alio  de  interpretações
simplistas e esquemátcas por parte da imprensa global, deie ser sopesada com a
leitura dos ttulos de Besenyő, a qual oferece um ponto de iista de um estudioso
que é testemunha priiilegiada deste fenômeno disruptio da ordem global.

Esta temátca, presente intrinsecamente em diiersos pontos da produção de János
Besenyő, encontra ponderações pontuais em papers e estudos como Unprecedented
Migraton Crisis  Afectng Europe: Will  Western or  Russian Style De-radicalizaton
save the European Way of Life? (publicado em duas partes) e Security preconditons:
Understanding migratory routes (Vide Anexo - Publicações de János Besenyő).

Ademais, secundando estas obseriações, segue entreiista exclusiia concedida por
János Besenyő no momento em que este ttulo ganhaia forma, de modo a permitr
ao especialista húngaro expressar liiremente opiniões e pareceres fundamentados
numa longa e produtia ação no contnente africano. Atente-se então, à elucidadora
entreiista:

MAURÍCIO WALDMAN: Qual é a origem do seu interesse pela África?

JÁNOS BESENYŐ:  Já na minha infância, eu estaia muito interessado no contnente
negro. Li  muitos liiros sobre exploradores húngaros, como László Magyar, Móricz
Benyoiszhy,  Kálmán Kitenberger,  Zsigmond Széchényi  e  László  Almási,  conhecido
mundialmente como Abu Ramla e descobrindo o síto fabuloso de Zarzura. Então,
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entre 2003 e 2004, serii como um pacifcador na MINURSO 24 no Saara Ocidental na
missão da ONU e me apaixonei pela África.

MAURÍCIO WALDMAN: Quantos países africanos você conhece e/ou desenvolveu
missões especiais da ONU ou de outras insttuições? Quais são países?

JÁNOS BESENYŐ: Em missões insttucionais partcipei entre 2003-2004 na MINURSO
no Saara Ocidental e como agente de paz em 2005. Também partcipei da Missão da
União Africana no Sudão como conselheiro da União Europeia. Visitei e fz pesquisas
nos seguintes países: Argélia, Marrocos, Mauritânia, Egito e Etópia. Fiz pesquisas
sobre  a  República  Democrátca  do  Congo  (RDC),  Somália,  Namíbia,  Madagascar,
Tunísia, Líbia, Eritreia, Djibut, República Centro-Africana, Senegal, Nigéria e iários
outros países (Figura 7).

FIGURA 7 - János Besenyő com o Capitão Peter Boamah, de Gana, guarda-costas da presidência de Gana,
checando no Saara Ocidental, em iunho de 2003, uma bomba aérea marroquina não detonada, um dos
muitos indícios do que reporta a um sério confito opondo dois povos africanos: os marroquinos e a
população local saarauí (Foto cedida por János Besenyő ao autor para esta publicação).
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MAURÍCIO WALDMAN: Muitos seus textos são sobre a situação de cristãos nos
confitos na África e no Oriente Médio. Como observe a natureza deste contexto?
Qual a sua avaliação desta questão?

JÁNOS BESENYŐ: Considero lamentáiel que a perseguição sistemátca à minoria de
cristãos, que está presente no Oriente Médio bem antes dos muçulmanos, contnue
ignorada,  com poucas  exceções,  por  grande  parte  da  comunidade  internacional.
Cenas semelhantes ocorrem na África. Por exemplo, no norte da África, com exceção
dos coptas do Egito  25, as comunidades cristãs quase desapareceram, embora seja
esperançoso  que  mais  e  mais  comunidades  cristãs  sejam  estabelecidas  entre  os
tuaregues e os beduínos. No entanto, existem polítcas de marginalização e até de
expulsão das comunidades cristãs, o que representará perda ainda maior para este
campo religioso. Eu acredito que a comunidade internacional deie aproieitar todos
os meios para garantr a segurança e a proteção dos grupos cristãos nessas áreas.

MAURÍCIO WALDMAN: Missões da ONU promoveram estabilidade real em áreas
de confito ou são apenas medidas mitgatórias?

JÁNOS BESENYŐ: Infelizmente, das operações de paz africanas, apenas as da UNTAG
26 na Namíbia, e a ONUMOZ 27, em Moçambique, cumpriram os mandatos. As demais
iniciatias alcançaram apenas resultados parciais. No entanto, isso não é prejudicial
apenas para as Nações Unidas, mas também para as partes em confito, uma iez que
uma operação  de  paz  depende em grande  parte  da  capacidade  dos  grupos  em
oposição chegar a uma concertação e aderir efetiamente aos acordos concluídos.
Neste partcular, um exemplo de operações que fracassaram foram as realizadas em
Angola, UNAVEM I, UNAVEM II, UNAVEM III 28 e MONUA 29. 

MAURÍCIO WALDMAN: Como observa a presença recente da China e da Turquia no
contnente?

JÁNOS BESENYŐ:  Ambos os países estão desempenhando um papel cada iez mais
importante  no  contnente,  mas  de  modos  bem  diferentes.  A  Turquia  tem  laços
históricos com a parte norte do contnente, que foram renoiados e desenioliidos
em níiel estratégico nas últmas décadas. A presença e a atiidade da Turquia são
partcularmente fortes na Somália, que tem sido quase exclusiiamente reconstruída
com assistência turca. Simultaneamente, os turcos estão também atentos aos países
do sul do contnente e estão se preparando para uma maior expansão. Quanto à
China,  embora este  país  não  tenha laços  históricos  com o contnente,  tem uma
estratégia própria para a África desde os anos 1950 e a está implementando com
presença cada iez maior. Ao contrário dos EUA e de alguns países europeus, é uma
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espécie de alternatia, apesar de sua atiidade econômica ser amplamente critcada
e seu impacto nos países africanos nem sempre ser positio.

MAURÍCIO WALDMAN: Existem interações entre os problemas do Oriente Médio e
da África? 

JÁNOS BESENYŐ:  Na minha opinião,  sim, deiido a séculos de relações  culturais,
econômicas e outras.  Assim, as  duas regiões mantém interação signifcatia uma
com a outra.

MAURÍCIO WALDMAN: Situações de confito no contnente são muito complexas.
Neste sentdo, como observa os confitos recentes no Mali e na República Centro-
Africana?

JÁNOS  BESENYŐ:  Por  um  lado,  existem  os  ielhos  confitos  tribais  e  de
nacionalidades, e em paralelo, o confito muçulmano-cristão e questões econômicas,
assim como aparelhos  de  Estado disfuncionais,  desigualdades  sociais,  corrupção,
comprometmento  dos  meios  de  subsistência,  carências  educacionais,  mudanças
climátcas, desafos de polítcas de segurança, etc. Gerenciar estas crispações não é
fácil e requer uma abordagem complexa em níiel local, regional e internacional.

MAURÍCIO  WALDMAN:  Você  observa  relação  orgânica  entre  a  partcipação  da
Hungria em missões da ONU e as posturas do governo atual, de Victor Orban, em
relação à crise migratória?

JÁNOS  BESENYŐ:  Existe  uma  conexão,  já  que  o  goierno  húngaro  adotou  uma
estratégia para a África na qual pretende desempenhar um papel  importante na
redução das  pressões  migratórias  e  na erradicação das  causas  da migração.  Isso
inclui a criação de segurança local e regional, estabilizando sociedades frágeis, para
as quais uma operação de paz que funcione bem pode oferecer uma assistência
séria. Portanto, o goierno quer aumentar a partcipação húngara em operações de
paz na África e eniiar mais forças militares e policiais para as operações da ONU.

MAURÍCIO  WALDMAN:  Como  você  avalia  a  respeito  das  razões  da  violência
sectária  entre  cristãos  e  muçulmanos?  Qual  proieção  você  faz  da  atuação  de
grupos fliados ao Estado Islâmico (ISIL) na África?

JÁNOS  BESENYŐ:  Ambas  as  religiões  são  “eiangelizadoras”,  e  nesta  deriiação,
podem facilmente entrar em confronto. Entretanto, note-se que frequentemente os
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confitos religiosos reportam a hostlidades tribais e de nacionalidades muito mais
antgas,  anteriores à colonização europeia.  Quanto ao ISIL,  apesar da derrota do
grupo na Síria  e  no Iraque,  o Estado Islâmico enquanto proposta realmente não
morreu. Muitos grupos terroristas africanos, como o Al-Shabab, Boho Haram, Ansar
al Sharija, etc., ainda estão em operação e na ofensiia. Muitos grupos terroristas
gostam de tomar a  posição do ISIL  e  tenho certeza de que na África  os  grupos
terroristas islâmicos não desistram dos combates. De fato, mais e mais ataques são
esperados nos próximos anos no contnente africano.

MAURÍCIO  WALDMAN:  Porque  você  se  interessou  sobre  a  questão  do  Saara
Ocidental? É possível observar qualquer solução para este confito?

JÁNOS BESENYŐ: Quando cheguei na missão, percebi o quão pouco sabíamos sobre
esta região, sobre as pessoas que moraiam lá e as ierdadeiras causas do confito.
Então tentei aprender o máximo possíiel. Na medida em que pude obter liiros e
documentos, peguei-os e li todos estes materiais. Depois fz iárias entreiistas com
os  enioliidos  no  confito,  indígenas  e  marroquinos.  Depois  organizei  o  material
coletado e o publiquei como liiro. Então, contnuei minha pesquisa, completei um
doutorado e ienho, desde então, pesquisando a área. 

MAURÍCIO WALDMAN: É possível observar solução para este confito?

JÁNOS BESENYŐ: Até onde eu sei, sou um dos poucos especialistas que possui não
apenas experiência cientfca, mas também prátca no campo sobre a manutenção
da paz na África.  Na minha opinião,  a  resolução do confito  pode ser  alcançada
mediante a realização de um referendo com base na resolução original da ONU, pela
qual  os  poios  indígenas podem decidir  se desejam iiier  em seu próprio  Estado
independente ou se juntam a Marrocos, o que legitmaria o status atual. No entanto,
isso exige que as partes em confronto respeitem as decisões da Corte Internacional
de Justça e as resoluções releiantes da ONU.

MAURÍCIO WALDMAN: A dinâmica de confito na África é altamente fuida. Quais
as ferramentas possíveis de análises para avaliar estes problemas?

JÁNOS BESENYŐ:  É muito difcil responder a essa pergunta porque os confitos na
África são tão complexos e tão heterogêneos que uma solução modelo não pode ser
aplicada uniformemente para os confitos na África de modo uniiersal. Cada caso
requer análises e soluções específcas.
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MAURÍCIO  WALDMAN:  A  ONU  iá  implementou  duas  operações  de  paz  na
República Democrátca do Congo. Como observa os resultados da ação da ONU
neste país?

JÁNOS  BESENYŐ:  Desde  a  criação  da  República  Democrátca  do  Congo,  a  ONU
manteie diiersas operações no país, como a MONUC 30, MONUSCO 31, ONUC 32, que
falharam em obter resultados reais e do mesmo modo, em alcançar os objetios e o
mandato estabelecido pela ONU. Isso se deie ao fato de que as operações careciam
de recursos fnanceiros e pessoal sufcientes e ademais, que os grupos em confito
frequentemente não cooperaiam entre si ou com as forças de manutenção da paz.

MAURÍCIO  WALDMAN:  A  CEDEAO  33,  por  exemplo,  tem  atuado  em  prol  da
pacifcação dos confitos africanos. Este desempenho combina para implementar,
de fato, paz e governabilidade na África Ocidental?

JÁNOS BESENYŐ: A CEDEAO teie muito mais êxito do que as atiidades anteriores
de manutenção da paz da União Africana, no Burundi e no Darfur (Figura 8), isto, a
despeito de que diiersos membros da comunidade internacional tenham critcado
as atiidades de manutenção da paz da organização em fóruns internacionais. Não
obstante,  é  uma  das  organizações  africanas  regionais  mais  bem-sucedidas  cujas
atiidades de manutenção da paz são um exemplo positio para outras organizações
regionais africanas.

MAURÍCIO WALDMAN: Como observa a partcipação dos Estados Unidos na Libéria
e em outros cenários de confitos?

JÁNOS  BESENYŐ:  Se  os  Estados  Unidos  forem  determinados,  poderão  realizar
operações de paz mais bem-sucedidas do que a maioria dos países ou organizações
internacionais. No entanto, desde o fasco somaliano 34, não houie nenhum grande
compromisso norte-americano de manutenção da paz na África. No entanto, os EUA
contnuam a desempenhar um papel  importante na solução polítca,  no início,  e
posteriormente, para o desenioliimento e aplicação de processos econômicos e no
reforço dos direitos humanos.

MAURÍCIO  WALDMAN:  No  Mali  e  na  República  Centro  Africana,  vários  grupos
extremistas voltaram-se contra os governos centrais destes países, confitos que
são  baseados  em  diferenças  étnicas  e  religiosas.  Seria  uma  solução  plusível  a
criação do Estado do Azanad 35, no Mali, ou a divisão que eventualmente tem sido
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proposta da  República  Centro  Africana em dois  Estados,  um cristão e o outro,
muçulmano?

JÁNOS BESENYŐ: Como foi apontado na Conferência de Bandung 36, todos os países
africanos que se tornaram independentes aceitaram que as fronteiras não poderiam
ser mudadas. Apesar disso, o Sudão do Sul foi estabelecido, onde a guerra ciiil ainda
está em andamento. Embora os estados africanos enfrentem muitos problemas, o
redesenho de suas fronteiras e a criação de noios países só poderiam ser feitos com
a  deiida  autorização  e  aproiação  da  comunidade  internacional,  com  base  no
consenso entre países e grupos étnicos. No entanto, não acredito que esta seja uma
opção realista. Também aqui, cada caso deie ser julgado nas suas especifcidades,
enioliendo todos seus possíieis desdobramentos.

FIGURA 8 - János com um garoto em El-Fasher (Darfur, Sudão Ocidental) quando servia como assessor da
União Europeia nas operações da União Africana no Sudão (African Union Mission in Sudan: AMIS), no
ano de 2005. O Darfur foi o epicentro de uma das mais graves crises humanitárias do contnente africano
no II Milênio (Foto cedida por János Besenyő ao autor para esta publicação).
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MAURÍCIO WALDMAN: Como observa a partcipação da Etópia, um dos Estados-
Diretores africanos, no confito no Sudão do Sul?

JÁNOS BESENYŐ: O principal interesse da Etópia é o fm da guerra ciiil no Sudão do
Sul e a cooperação pacífca entre as partes opostas, pois a confagração atual está
desestabilizando a região, o que faz com que a Etópia enfrente múltplos desafos e
riscos. Portanto, como potência regional, está fazendo todo o possíiel para resolier
o confito, forçando as partes opostas a cooperar.

MAURÍCIO WALDMAN: Quais lições podem ser aprendidas a partr deste quadro
de confitos?

JÁNOS BESENYŐ: Tal como mencionei, nos países africanos, sem um conhecimento
profundo da iida e das sociedades das pessoas que moram lá, qualquer moiimento
pode representar sérios riscos de segurança, podendo facilmente induzir confitos
armados regionais ou mesmo contnentais, como é o caso das guerras congolesas.
Assim sendo, as operações não podem ser desiinculadas dos cenários local, regional
e internacional.

MAURÍCIO  WALDMAN:  Quais  seriam  os  benefcios  que  a  estabilização  ou  os
acordos poderiam promover em termos de polítcas de paz para a África? Eles
também benefciariam a ordem global como um todo?

JÁNOS BESENYŐ:  Como historiador e africanista, estou menos confante quanto à
possibilidade dos confitos no contnente africano poderem ser  solucionados. Em
nenhum  momento  da  história  do  contnente  houie  paz  real,  quase  sempre
predominaram os confitos. No entanto, como pessoa espero que os membros da
comunidade  internacional  reconheçam  a  importância  de  estabelecer  uma  paz
duradoura no contnente africano, cuja importância é inegáiel. Omitndo-se a África,
não há desenioliimento sustentáiel no cenário global. A situação de instabilidade
no contnente, também ameaça a segurança dos outros países, razão por si só, que
motiaria os líderes mundiais em garantr e fazer o possíiel para estabilizar os países
do  contnente.  É  claro  que  isso  não  é  fácil,  pois  há  iários  componentes  nesta
equação e podem existr soluções diferentes para alcançar o mesmo objetio. Por
outro lado, se as polítcas de paz para a África forem bem-sucedidas, tenho certeza
de que estas iniciatias serão úteis para a ordem global.
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CONCLUSÕES

Um amplo repertório de temas, abrangendo confitos, guerras ciiis, o processo do
Renascimento Africano, o multlateralismo, o boom econômico da iirada do Milênio
e a  inserção do contnente africano na globalização,  formam iariáieis  essenciais
para a compreensão da África moderna, demandas que ecoam tanto nas pesquisas
com foco na africanidade,  que notabilizam os  estudos  africanos  no Brasil,  como
também, o interesse despertado por esta prodigiosa massa contnental para países
como a Hungria, perspectia em que encontramos a produção de János Besenyő.

Explicitamente, a África se impõe por sua iastdão, pela heterogeneidade dos seus
dados naturais, pelo caráter compacto que somente este contnente, no tocante às
terras  emersas  do  globo,  pode  oferecer  à  iisão.  Imensa,  coesa e  bordejada por
limites sinuosos, a África expressa per se uma majestade arrebatadora, dispensando
quaisquer palairas a eiocá-la. 

Nesta linha de compreensão, o prestgiado historiador congolês Elihia M’BOKOLO,
num sentenciamento memoráiel destacou: “Contra o desencanto, ao obseriarmos o
moiimento  real  das  sociedades  africanas,  cabe  proclamar  hoje,  como  noutros
tempos o declarou François Rabelais:  A África sempre traz alguma coisa nova” (Cf.
2011: 710, grifos nossos).

Pois  bem, na sequência ao apontamento de M’Boholo,  a obra de János Besenyő
transparece como uma contribuição fundamental por ser tanto um acerio de dados
e de impressões de um partcipante de missões de paz ao longo de muitos anos no
contnente quanto de um intelectual que sistematzou cientfcamente esta iiiência,
trajetória  absolutamente  singular,  incomum no plano dos  estudos  do contnente
africano.

Rubrique-se que a conjuntura atual do contnente explicita mudanças no panorama
augurado pelos especialistas na entrada do II Milênio. Neste marco temporal, ientos
de esperança acudiram à África num contexto de diminuição das tensões polítcas,
fazendo com que os confitos pré-eleitorais se tornassem antes uma exceção do que
uma regra,  processo  também acompanhado de uma retomada do protagonismo
africano na economia e aianços na qualidade de iida e bem-estar em muitas partes
do contnente (Cf. WALDMAN, 2020).

Todaiia, parece eiidente que este horizonte tem sido maculado por um noio ciclo
de iiolência, diferente dos anteriores, pois agora, o que chama a atenção é a eclosão
de choques e crispações identtárias iitaminados por um aceso sectarismo religioso,
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artculados numa sinergia periersa com diferenciações étnicas, que em grau iariado,
conjuminam problemátcas africanas com tem caracterizado, por exemplo, o Oriente
Médio, foco do fenômeno preocupante da insurgência e do extremismo islâmico.

Neste plano, demarcado por forte entropia do léxico social, desdobrando-se numa
espiral de comprometmentos à estabilidade duramente conquistada entre a década
fnal do Século XX e os anos 2010, certfcam inteiramente o cabedal das análises
formatadas por János, que neste partcular desempenham um importante subsídio,
e  repetndo,  tanto  pela  experiência  in  loco  acumulada  pelo  estudioso  húngaro,
quanto pela sua capacidade em radiografar e aprofundar de modo sistemátco um
debate que está na ordem do dia das relações internacionais, que ao mesmo tempo,
inferem impacto indiscutiel na realidade polítca da África.

No plano da origem húngara de János Besenyő e do state of art contemporâneo da
ordem global, o marco essencial das suas contribuições iluminam pari passu, o papel
desempenhado pelas polítcas externas de países que como a Hungria seriam, numa
percepção do senso comum, carentes de presença ou de interesse pelo contnente
africano. 

Certamente, a obra de János Besenyő aponta na direção de explicitar a natureza e a
dimensão real do enioliimento e da presença húngara na África, fatos largamente
desconhecidos  pelos  africanistas  brasileiros,  que portanto,  torna-se  apontamento
esclarecedor das dinâmicas que atualmente magnetzam o afazer polítco da União
Europeia e das relações que colaboram para o fortalecimento da goiernabilidade
nos países africanos, pressuposto para que a África assuma papel proeminente na
concertação internacional. 

Arrazoados que indiscutielmente, tornam a obra de János Besenyő imprescindíiel e
essencial,  digna das atenções dos africanistas,  uma recomendação que faço com
base no que nos é apresentado pelo trabalho infatgáiel deste notáiel pesquisador
húngaro. E que este apontamento seja prontamente acatado, pois assim o exige um
conhecimento mais profundo do contnente africano.
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para os Estudos de África é um material gratuito. Vedada a reprodução comercial e
igualmente, diiulgação sem aproiação préiia da Editora Kotev. A citação de János
Besenyő: Contribuição Essencial para os Estudos de África deie obrigatoriamente
incorporar referências ao autor e apensos editoriais conforme padrão modelar que
segue: WALDMAN, Maurício. János Besenyő:  Contribuição Essencial para os Estudos
de África.  Série Relações Internacionais Nº. 5 (edição em língua portuguesa). São
Paulo (SP): Editora Kotei. 2020.
2 MAURÍCIO WALDMAN é jornalista (MTb 79.183-SP), professor uniiersitário, editor,
consultor  e  antropólogo  africanista,  com  graduação  em  Sociologia  (USP,  1982),
licenciatura em Geografa Econômica (USP, 1983), mestrado em Antropologia (USP,
1997),  doutorado  em  Geografa  (USP,  2006),  pós-doutorado  em  Geociências
(UNICAMP,  2011),  pós-doutorado  em  Relações  Internacionais  (USP,  2013)  e  pós-
doutorado em Meio Ambiente (PNPD-CAPES, 2015). O segundo pós-doutoramento
do  autor,  O  Papel  de  Angola  na  África  Centro-Meridional:  Recursos  Hídricos,
Cooperação Regional e Dinâmicas Socioambientais, foi desenioliido na Faculdade
de Filosofa, Letras e Ciências Humanas da Uniiersidade São Paulo (FFLCH-USP), sob
superiisão  do  Professor  Fernando  Augusto  Albuquerque  Mourão,  decano  do
conhecimento  africanista  brasileiro,  pesquisa  que  contou  com  fnanciamento  da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Waldman atuou
no Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI,  São Paulo e Rio de
Janeiro, 1988-1990), como consultor do Insttuto Paulo Freire no campo temátco de
África e realidade negra brasileira na  Coleção Tecendo o Saber (2003-2004), como
consultor  internacional  da  Câmara  de  Comércio  Afro-Brasileira  (2013-2017),  e
durante dez anos (2004-2014), como professor colaborador nos cursos de difusão
cultural do Centro de Estudos Africanos da Uniiersidade de São Paulo (CEA-USP).
Também deseniolieu palestras, cursos e conferências sobre o temário de África l
Africanidades em dezenas de cidades brasileiras. Maurício Waldman responde pela
autoria de 210 artgos, resenhas, projetos e textos cientfcos centrados em África l
Africanidades. Entre outros ieículos de mídia impressa e eletrônica,  os textos de
Maurício Waldman foram publicados pela reiista África (CEA-USP),  Jornal Cultura
(Luanda,  Angola),  reiista  Brasil-Angola  Magazine  (São  Paulo),  reiista  eletrônica
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Contemporartes (Curitba)  e Insttuto Portal Afro (São Paulo). Waldman é autor de
Africanidade,  Espaço  e  Tradição:  A  Topologia  do  Imaginário  Espacial  Tradicional
Africano na fala griot sobre Sundjata Keita do Mali (Reiista África, coedição CEA-
USP/Editora Humanitas, 1997-1998, Volume 20/21, pp. 219-268), paper considerado
academicamente  releiante  pelo  Centre  Natonal  de  la  Recherche  Scientfque
(CNRS), o mais infuente centro de pesquisa mantdo pelo goierno francês (Cf. Ficha
Catalográfca).  Maurício  Waldman  também  é  coautor  de  Memória  D’África:  A
temátca africana em sala  de aula (Cortez  Editora,  2007),  obra de referência  no
campo africanista brasileiro.
Mais Informação:
Portal do Professor Maurício Waldman: ppp.mp.pro.br 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mptextos.com.br/  
Currículo Lattes-CNPq: htp://lates.cnpq.br/3749636915642474 
Página em Academia.edu: htps://usp-br.academia.edu/Maur%C3%ADcioWaldman 
Verbete Wikipedia (BrE): htp://en.pihipedia.org/pihi/Mauricio3Waldman 
Contato Email: mp@mp.pro.br
3 “O Brasil é um país extraordinariamente africanizado. E só a quem não conhece a
África pode escapar o quanto há de africano nos gestos, nas maneiras de ser e de
iiier e no sentmento estétco do brasileiro.  Por sua iez,  em toda a outra costa
atlântca podem-se facilmente reconhecer os brasileirismos. Há comidas brasileiras
na  África,  como  há  comidas  africanas  no  Brasil.  Danças,  tradições,  técnicas  de
trabalho,  instrumentos  de  música,  palairas  e  comportamentos  sociais  brasileiros
insinuaram-se no dia a dia africano. E comum que lá se ignore que certo prato ou
determinado costume ieio do Brasil. Como, entre nós, esquecemos o quanto nossa
iida está impregnada de África. Na rua. Na praça. Na casa. Na cidade. No campo. O
escraio fcou dentro de todos nós, qualquer que seja a nossa origem. Afnal, sem a
escraiidão o Brasil não existria como hoje é, não teria sequer ocupado os imensos
espaços que os portugueses lhe desenharam. Com ou sem remorsos, a escraiidão é
o processo mais longo e mais importante de nossa história” (Cf. COSTA E SILVA, 1994:
39-40).
4 Os manuais da geografa (partcularmente da geografa polítca), ocasionalmente
defnem esta  parte do contnente europeu como  Miteleuropa,  termo de origem
alemã considerado controierso em razão de possíieis implicações pan-germanistas.
Contudo, é importante obseriar que a Hungria sempre interagiu de um lado, com a
Europa Balcânica e os países mais a Leste, e de outro, com o cenário polítco alemão,
assim como com a França, em função do magnetsmo cultural e polítco deste país
(Cf. MAULL, 1959: 311-312 e 317).
5 O primeiro húngaro a pisar o solo brasileiro foi János Varga, mestre artlheiro da
expedição de Fernão de Magalhães,  que em 1519,  aportou na cidade do Rio de
Janeiro. Nos séculos seguintes, documentos atestam a chegada de missionários e de
agricultores,  embora em pequeno número. Um número signifcatio de húngaros
chegou  após  a  Guerra  de  Independência  (1848-1849),  onda  conhecida  como
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“soldados de Kossuth”. A partr dos fnais do Século XIX, e principalmente depois de
1922, em razão dos desdobramentos da I Guerra Mundial, chegaram ao Brasil iárias
leias de imigrantes húngaros. Estma-se que em 1933, o total de húngaros no Brasil
era de 150.000, sendo 30.000 radicados em na cidade de São Paulo. É interessante
obseriar que grande parte (90%), da noia comunidade ugro-brasileira foi formada
por imigrantes dos países adjacentes, nos quais os húngaros consttuíam minorias
étnicas,  nem sempre encontrando ambiente ideal  para o exercício de sua língua,
cultura e identdade. Um segundo fuxo de imigração ocorreu com o fm da II Guerra
Mundial e a instalação da República Popular da Hungria, cujo regime, era fortemente
magnetzado  pela  União  Soiiétca,  e  mais  adiante,  como  sequela  da  Reiolução
Húngara  de  1956,  induzindo  o  êxodo  e  a  fuga  de  milhares  de  húngaros  para  o
exterior,  inclusiie  para  o  Brasil.  Acredita-se  que  na  iirada  do  milênio,  80.000
húngaros iiiam no Brasil, dois terços em São Paulo (Hungarian World Encyclopedia,
2012: 285-285; Vero, 2003).
6 São  exemplos  de subdiiisões  das  línguas  urálicas  faladas  na  Sibéria:  os  ramos
Permiasco, Khanty, Mansi (ou Vogul), Mari, Mordiínio e Samoiedo (ou Samoiédico),
que eientualmente, são idiomas ofcialmente reconhecidos em partes da Federação
Russa. Quanto ao Sami (ou Lapão), esta língua é falada na Suécia, Noruega, Finlândia
e na Península de Kola, na Rússia Boreal. Por fm, recorde-se que o idioma húngaro,
a despeito da proximidade com o ramo fnês, não é mutuamente inteligíiel com as
línguas deste grupo, como o estoniano e o fnlandês (COMRIE et alli, 2010: 45-46).
7 Entretanto,  note-se  que boa parte  da população domina mais  de um ou dois
idiomas. O Censo Húngaro de 2011 reiela, a este respeito, que 16% da população
domina a língua inglesa e 11,2%, o alemão, esta últma, uma língua tradicionalmente
difundida na intelligentsia e nas comunidades alemãs étnicas do país. Nos grandes
centros urbanos, a população poliglota aumenta consideraielmente: em Budapeste,
31% dos habitantes são fuentes em inglês e 15,4%, em alemão.
8 É importante ressaliar que o húngaro é diiidido em iários dialetos (Alfold, Csángó,
Oeste-Danúbio, Danúbio-Tisza, das Montanhas Apuseni, Húngaro Noroeste, Húngaro
Nordeste, Széhely e Húngaro do Oeste), e do mesmo modo, que certas iariações
regionais apresentam consideráiel difculdade para serem entendidas pelos falantes
do húngaro padrão (LEWIS, 2009: 557).
9 Khagan (Grande Can) é um ttulo honorífco grafado sob muitas iariações, comum
entre os poios estepários da Ásia central (mongóis, turcos, tártaros), etnias eslaias,
iranianos e na área cultural hindu. Numa tradução liire o termo signifca “Rei dos
reis”.
10 No Império dos Habsburgo, a transformação do precedente Estado centralizado e
absolutsta num sistema consttucional dual foi uma inoiação ocorrida no reinado do
Imperador Francisco José (1848-1916), garantndo à parte austríaca (Cisleitânia) e
húngara (Transleitânia) do império consideráiel autonomia: “a realidade do Estado
unitário se mantnha atraiés das insttuições comuns às duas partes da monarquia:
três ministérios - das Relações Exteriores, da Guerra e das Finanças - e o Conselho de



ministros” (ZEMAN, 1975: 208. Ver também a respeito: DUBY, 2011: 156; KINDER et
HILGEMANN: 1975: 82-83).
11 No período entre guerras, o regime do Almirante Horthy (1920-1944), Regente da
Hungria, promoieu uma campanha persistente de reiisão das fronteiras contra os
termos do Tratado de Trianon com base no moto emblemátco “Não, não, nunca!”
(Nem, nem, soha!), inconformismo que paiimentou uma aliança e a partcipação do
país na II Guerra Mundial ao lado das nações do Eixo (DUBY, 2011: 159;  BARTHA,
2006; KINDER et HILGEMANN: 1975: 181 e GAJANOVÁ, 1975: 1297). Entretanto, esta
expectatia de restaurar o “Império de Santo Esteião”, carreou uma noia onda de
infortúnios e priiações para os húngaros, dentre estas, a soiietzação do país, que
acontece com a instauração,  após  a  II  Guerra  Mundial,  da República  Popular  da
Hungria (1949-1989). A situação polítca foi normalizada apenas com o fm do antgo
Leste Europeu e a retrada das tropas soiiétcas o país (1991), contexto em que a
Hungria adota noio nome ofcial: República da Hungria, alterado para simplesmente
Hungria, em 2012. Note-se que a questão relatia às populações húngaras dos países
iizinhos ganhou também noias formas de expressão. Atualmente, a Hungria enfatza
relações de boa iizinhança com os países dos arredores, interagindo com a diáspora
húngara da bacia dos Cárpatos numa linha nacional-cultural (MORENTH et TARRÓSY,
2013: 77; MOLNÁR, 2001: 295-315; 338-355).
12 As fronteiras atuais do país foram estabelecidas pelo Tratado de Paris  (1947),
confrmando, no geral, os limites traçados pelo Tratado de Trianon. 
13 Obserie-se que as leis húngaras admitem que um cidadão possa defnir como
pertencente a mais de uma etnia, pelo que as planilhas étnicas podem ultrapassar a
totalização de 100%.
14 A maior comunidade de imigrantes húngaros na África adotou como noia pátria a
África do Sul (8.000-10.000 pessoas). Existem também pequenos núcleos no Quênia,
Tanzânia,  Egito e Argélia.  Grande parte destes imigrantes chegaram no século XX
como resultado das intempestias oscilações polítcas que sacudiram o país magiar.
15 Este etnônimo é composto de dois termos:  magyar (signifcando húngaro) e  ab
(signifcando  tribo,  ramo  ou  linhagem  no  idioma  núbio),  desdobrando-se,  numa
tradução direta, em “tribo dos magiares”.
16 Obserie-se que a imigração africana para a Hungria é pouco expressiia, apenas
superando o contngente da Austrália/Oceania. De acordo com os dados fornecidos
pelo Seriiço Central de Estatstca da Hungria relatios ao ano de 2013, a maioria dos
imigrantes iem da Europa (74%), enquanto 19% são oriundos da Ásia (42,5% dos
asiátcos são chineses),  3,5% da América (63,3% dos americanos são dos Estados
Unidos), 3% da África e pouco menos de 0,5%, da Austrália e Oceania (KSH: 2013).
Em 2013, os residentes húngaros procedentes da África somaiam 3.850 pessoas (a
população da Hungria somaia 10.076.581 habitantes neste mesmo ano), dos quais
61% concentraiam-se, no ano de 2010, em Budapeste (Vide SAYFO, 2017; TARRÓSY,
2014: 6 e 9; KSH, 2013).



17 Oliiio  Kocsis-Cahe,  primeiro  parlamentar  negro  da  Hungria,  foi  eleito  no
escrutnio eleitoral de 2018. O pai de Olíiio é natural da Guiné-Bissau, formado em
economia na Hungria com bolsa de estudos do goierno húngaro. A mãe é magiar,
contadora de profssão. Oliiio nasceu e cresceu em Budapeste, graduando-se em
história e em sociologia na Uniiersidade Católica Pázmány Péter (MULLIGAN, 2018).
18 As  relações  econômicas  e  comerciais  entre  a  Hungria  e  os  países  africanos
aceleraram-se  notaielmente  nos  anos  2010.  Entre  2011  e  2012,  o  comércio  da
Hungria com os países do norte da África cresceu mais de 30%, alcançando 330€,
milhões em 2012. A balança comercial entre a Hungria e a África ao Sul do Saara
expandiu mais de 17%, atngindo 818€ milhões no ano de 2012 (MFA, 2018).
19 “O uniierso diplomátco é uma caixa de ressonância: os ruídos proiocados pelos
homens  e  pelos  acontecimentos  são  ampliados  e  repercutem  até  o  infnito.
Qualquer choque, em qualquer lugar do mundo, é transmitdo imediatamente até o
outro  lado  do  globo”  [...]  “O  conjunto  uniiersal  apresenta,  portanto  as
característcas de um sistema internacional:  todos os acontecimentos,  onde quer
que passem, proiocam reações mútuas” (ARON, 1979: 365. Ver também WALDMAN,
2020; MOURÃO, 2010; SANTOS, 1998 e 1988).
20 Geografcamente, a Hungria, no cenário da crise migratória, é ponto de passagem
obrigatório da chamada Rota dos Bálcãs, trajeto que iia Turquia, Grécia Romênia e
Sériia, depara-se nas fronteiras húngaras, atualmente rigidamente fscalizadas como
parte de medidas que iisam conter a entrada de clandestnos no país. Embora seja
uma medida critcada por setores de opinião pública mundial,  entenda-se que as
fronteiras persistem como marco da personalidade polítca das nações, e enquanto
tal, não podem ser borradas com base em critérios e/ou por polítcas alheias ao que
cada Estado-nação estabelece como referência de gestão do seu acerio espacial (Ver
a este respeito, WALDMAN, 2014. Relatiamente à questão da polítca húngara de
fortalecer suas fronteiras para deter o ingresso de imigrantes ilegais, confra PAP et
GLIED, 2017).
21 Coniém assinalar que do ponto de iista antropológico, a cultura negra brasileira,
assim como em todas as partes da diáspora africana, é uma cultura própria, resposta
adaptatia  dos  africanos  escraiizados  a  ambientes  sociais  dantes  desconhecidos.
Deste modo, é permitdo diferenciar  sociedade africana, de  sociedade negra, esta
últma, forjada fora da África. Mas, adiirta-se em paralelo para a impropriedade de
absolutzar esta linha demarcatória, que do ponto de iista cultural e da autoimagem
das comunidades africanas e afrodescendentes, assentam-se sob um mesmo marco
identtário geral, identfcado com a noção de africanidade (Vide WALDMAN, 2020 e
2018c; M’BOKOLO, 2012; WALDMAN et alli, 2007; BASTIDE, 1974).
22 A  questão  do  Saara  Ocidental  iniciou-se  em  Noiembro  de  1975,  quando  na
esteira  da  retrada  da  administração  colonial  espanhola  do  Saara  ocidental,  o
Marrocos encetou a chamada “Marcha Verde”, mobilização com ostensiio apoio das
autoridades goiernamentais, formada por milhares de marroquinos que penetraram
no território, induzindo sua ocupação pelo Marrocos. Essa manobra contribuiu para



neutralizar os esforços da Frente Popular de Libertação do Saguia-al-Hamra e do Rio
de Oro (conhecida pelo acrônimo de Frente Polisario, organização independentsta
apoiada pela população local), em implantar a República Árabe Saarauí Democrátca
(RASD), proclamada em 1976. Embora o exército marroquino tenha assumido, com
patente apoio ocidental, o controle da maior parte do país, mantendo em suas mãos
cerca de 80% do território e a parte do leão das riquezas locais, certo também é que
não há um controle absoluto do Saara Ocidental pelo Reino do Marrocos. Nos 20%
restantes  do  país,  que  permanece  liire  da  ocupação  estrangeira,  o  controle  é
exercido pela Frente Polisario, que mantém capital simbólica na localidade de Bir
Lehlou, nas proximidades da fronteira com a Mauritânia (WALDMAN, 2018f: 33).
23 Grosso modo, um Estado-Diretor seria defnido por ampla equação insttucional,
enioliendo fatores como capacidade de um Estado soberano infuenciar  de uma
forma  organizacional,  polítca,  ideológica,  econômica,  militar  e  tecnologicamente
e/ou pela conjugação parcial de todos estes ialores, um dado espectro geográfco,
com a qual estruturalmente interage. Nessa perspectia, além da África do Sul, que
desponta  como  uma espécie  de  nação  com projeção  contnental,  estão  cotados
casos paradigmátcos de países engastados em áreas geo-culturais do contnente,
espaços nos quais pontfcam enquanto polo polítco, cultural e/ou econômico. Uma
lista largamente consensual indicaria o Marrocos e a Argélia no Magreb; o Egito no
Machrek;  Senegal,  no  poente  da  África  Ocidental;  Nigéria,  no  Golfo  da  Guiné;
Quênia, Uganda e taliez Ruanda, na África centro-oriental; Etópia, no Corno (Chifre
ou Nordeste) Africano e Angola, no plexo centro-meridional do contnente, países
que tendencialmente mostram certa resiliência no protagonismo polítco contnental
(Cf. WALDMAN, 2020 e 2014).
24 A MINURSO (Acrônimo de Missão das Nações Unidas para o referendo no Saara
Ocidental) é a missão de manutenção da paz das Nações Unidas no Saara Ocidental,
criada em 1991 sob a Resolução 690 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
25 Os coptas são uma população de adeptos do cristanismo oriental ortodoxo que
somam no Egito  entre  5  e  20% da população.  Há também pequenos grupos de
coptas no Sudão e também na Líbia, onde formam as maiores comunidades cristãs.
Rotneiramente  os  notciosos  informam de  incidentes  e  ataques  de  muçulmanos
radicais a esta minoria, que também é alio de prátcas de discriminação.
26 A United Natons Transiton Assistance Group (UNTAG) consttuiu uma operação
de paz das Nações Unidas que transcorreu entre Abril de 1989 a Março de 1990 na
Namíbia para monitorar o processo de paz e as eleições neste país.
27 A Operação das Nações Unidas em Moçambique (ONUMOZ) foi uma missão de
paz da ONU em Moçambique estabelecida em dezembro de 1992 nos termos da
Resolução  797  do  Conselho  de  Segurança  das  Nações  Unidas,  com  a  tarefa  de
monitorar  a  implementação  do  Acordo  Geral  de  Paz  entre  o  presidente
moçambicano Joaquim Chissano da FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique)
e Afonso Dhlahama da RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana).



28 As Missões de Verifcação das Nações Unidas em Angola (United Natons Angola
Verifcaton: UNAVEM), foram missões de manutenção da paz durante a prolongada
e fratcida confagração de 27 anos da Guerra Ciiil Angolana (1975-2003), e nos anos
subsequentes ao confito, com o fto de estabilizar politcamente o país.
29 A Missão de Obseriação das Nações Unidas em Angola (Mission d'Observaton
des  Natons  Unies  à  l'Angola:  MONUA)  foi  estabelecida  pela  Resolução  1118 do
Conselho de Segurança das Nações Unidas,  aos 30 de junho de 1997. Deiido ao
colapso do processo de paz em Angola, o Secretário-Geral da ONU recomendou ao
Conselho de Segurança da ONU que o mandato da MONUA não fosse renoiado. A
missão terminou ofcialmente em 24 de feiereiro de 1999, nos termos da Resolução
1213.
30 Acrônimo de Mission de l'Organisaton des Natons Unies au Congo. Iniciatia de 
manutenção da paz sucedida pela MONUSCO.
31 A  Missão  de  Estabilização  da  Organização  das  Nações  Unidas  na  República
Democrátca  do  Congo  (Mission  de  l'Organisaton  des  Natons  unies  pour  la
stabilisaton en République Démocratque du Congo:  MONUSCO), trata-se de uma
força de manutenção de paz das Nações Unidas na RDC, criada pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas nas resoluções 1279 (1999) e 1291 (2000) do Conselho
de Segurança das  Nações  Unidas  para monitorar  o  processo de paz da Segunda
Guerra do Congo, também conhecida como a Guerra Mundial Africana (1998-2003),
confito  que  eclode  na  sequência  da  Primeira  Guerra  do  Congo  (1996-1997),
confagração cujo objetio era derrubar o ditador Mobutu Sese Seho.
32 Organização das Nações Unidas no Congo (acrônimo de Organisaton des Natons
Unies  au  Congo),  força  de  manutenção  da  paz  das  Nações  Unidas  no  Congo,
estabelecida após a Resolução 143 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de
14 de julho de 1960 como resposta à Crise do Congo.
33 Acrônimo  de  Comunidade  Econômica  dos  Estados  da  África  Ocidental
(Comunauté  Économique  des  États  de  l’Afrique  de  l’Ouest  em  francês),  também
conhecida como ECOWAS (Economic Community of West African States), a CEDEAO é
um bloco regional  africano formado por 15 nações:  Nigéria,  Niger,  Burhina Faso,
Mali, Togo, Benim, Gana, Costa do Marfm, Libéria, Serra Leoa, Guiné, Guiné Bissau,
Gâmbia, Senegal e Cabo Verde. Assinale-se neste conjunto, o destaque da Nigéria,
que representa 63,52% da riqueza gerada no âmbito da CEDEAO (Vide WALDMAN,
2018d; 2017 e 2014).
34 A  controiersa  ação  norte-americana  na  Somália  ocorreu  sob  a  cobertura  da
UNOSOM II (United Natons Operaton in Somalia II), missão de paz que desenrolou-
se  entre  março  de  1993  e  março  de  1995.  Liderada  pelos  Estados  Unidos  em
cooperação com outras nações integrantes das Nações Unidas, a UNOSCOM tnha
por mandato a restauração da paz, estabilidade, lei e ordem. Contudo, a operação
resultou em um enorme fracasso, aprofundando o caos que reinaia na Somália.
35 O Azapad corresponde à parte setentrional e saariana/saheliana do Mali (60% da
área deste país), cuja independência, é disputada basicamente por dois grupos: um



composto pelos nômades tuaregues, e o outro, por etnias pretendidamente árabes
mesmerizadas  por  um ideário  jihadista.  Deste  2012 esta  região  obseria  atos  de
insurgência, irresolutos até o presente momento.
36 A Conferência de Bandung reuniu 29 países asiátcos e africanos na cidade de
Bandung (em Jaia, Indonésia), entre 18 e 24 de Abril de 1955, marco da irrupção de
uma noia força polítca global, o Terceiro Mundo, expressão de um mundo diiidido
entre países afuentes e industrializados (Norte) e países pobres, em grande parte
pertencentes à ex-periferia colonial, exportadores de produtos primários (Sul).


