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Resumo 

A dinâmica nas relações internacionais contemporâneas, sempre buscou marginalizar o 

entendimento sob a realidade política dos países periféricos no sistema internacional como todo 

e em parte, a difusão massiva do afro-pessimismo em muitas instituições que configuraram as 

relações internacionais do século XX e XXI. Porém, no presente artigo, procuraremos analisar 

e compreender o papel e a real estratégia sul-africana ao aderir e permanecer num dos mais 

notáveis grupo emergente – BRICS  apesar dos constantes desafios; econômicos, políticos e 

sócio-culturais nas suas linhas de fronteiras. Problematizaremos a análise com base de 

consultas bibliográficas, de acordo com a quinta sessão temática proposta pela comissão 

científica. O trabalho refletirá diversas concepções na visão Sul-Sul da África do Sul nos 

BRICS.  

PALAVRAS CHAVES: Àfrica do Sul. BRICS. Globalização. 

Abstract  

The dynamics in contemporary international relations, has always sought to marginalize the 

understanding in the politics of the peripheral countries in the international system as a whole 

and in part, the massive diffusion of African-pessimism in many institutions that shaped the 

international relations of the twentieth and twenty-first century. However, in the present article, 

I try to analyze and understand the role and the real South African strategy to join and stay in 

one of the most notable emerging group - BRICS despite constant challenges; economic, 

political and socio-cultural boundaries in their lines. We question the analysis based 

bibliographic queries, according to the fifth thematic session proposed by the scientific 

committee. The work will reflect different conceptions in South-South vision of South Africa in 

BRICS.  
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1.1 Introdução 

 

Um grande legado dele ( Barão do Rio Branco) é a capacidade de apreensão 

das mudanças. Na época em que o dinamismo econômico e o eixo de poder 

mudavam da Europa para os EUA, teve a capacidade de estabelecer uma boa 

relação com os EUA. Transferido para hoje, seria a capacidade de você se 

coordenar com os BRICS (FUNAG, 2012). 

Numa das recentes obras1 organizada e publicada em 2012 pelo MRE/FUNAG, pelo 

IPRI e pelo Centro de História e Documentação Diplomática, a Emabixadora e subsecretá-ra-

Geral do Ministro das Relações Exteriores Maria Reis, buscou argumentar o comentário 

acima proferido pelo então Ministro António Patriota em uma das ocasiões da comemoração 

do centenário da morte de Barão do Rio Branco. Aprofundando seu argumento, a 

Embaixadora entende que há crescente relevância dinâmica dos BRICS na arena 

internacional; prossegue argumentando que, sobre a colocação a que o Ministro Patriota se 

referiu não surpreenderia, pelo grande número de comentadores que se dedicam a explicar da 

melhor maneira o que é BRIC, ou BRICS, e o que realmente pode se esperar dele enquanto 

grupo (REIS, 2012). 

As classificações e concepções de vários autores pelo mundo, são de um lado 

compreendidas; ora como novo centro de influência de uma estrutura multipolar de poder que 

então passaria a reger a ordem internacional no século XXI (REIS, 2012), ora como de ser a 

suspeita de que esteja se formando em detrimento dos interesses do ocidente (PHILLIP, 

2011). Essas colocações têm causado diversas indagações em quase todas as linhas de 

pensanto de diversos autores; uns apenas desqualificam-no, outros colocam como mérito, 

tanto pela configuração cultural conflitante de interesses econômicos, e até mesmo pelo 

ceticismo; muitos ainda indicam que esses países são incapazes de ajudar no aporte de 

recursos para o Fundo Europeu de Estabilização pela convergência (KURLANTZICK, 2011). 

Outros dizem de apenas ser mais uma sigla de existência efêmera( TAINO, 2011). Na mesma 

linha, na maioria dos advérbios de muitos autores seus advérbios expressam-no de forma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  O	  Brasil,	  os	  BRICS	  e	  a	  agenda	  Internacional,	  FUNAG,	  2012.	  
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pejorativa enquanto bloco e ator interncional, e na mioria das concepções estão voltadas para 

as relações internacionais; e ainda, existem outros que preservam, buscam maior influência 

política e reconhecem que as intenções de suas reuniões de cúpula não visam substituir 

organizações internacionais estabelecidas e muitas outras siglas de instituições financeiras que 

foram criadas e bem-sucedidas. (REIS,2012).  

Dentre estas várias indagações pedimos emprestados os questionamentos feito por 

Martin With em sua obra “Política do poder”: o real objetivo desse bloco visa mesmo 

substituirem as organizações internacionais já existem?  O autor adianta com outro 

questionamento “Visto que as normas e instituições da moderna sociedade internacional 

foram desenvolvidas por Estados ocidentais com intuito de promover objetivos ocidentais, até 

que ponto  seriam elas obrigatórias aos novos Estados da Ásia, África e Oceânia, que não 

participaram de sua elaboração?” (WITH, 2002).  

No seu franco argumento sobre o surgimento dos BRICS, a autora afirma que: 

o que causa espanto, perplexidade, cetismo, admiração, receio ou esperança 

não é o conceito destinado a identificar economias com imenso potencial de 

crescimento  nas próximas décadas, mas sim o surgimento dos BRICS como 

mecanismo político-diplomático que se constitui em um momento de desenho 

da governança global, em que se torna cada vez mais aguda a percepção do 

déficit representavidade e portanto, de legitimidade, das estruturas gestadas no 

pós- guerra (REIS,2012). 

A partir dessa breve discussão, nosso objetivo é apresentar e analisar compreendendo 

a real estratégia da África do Sul enquanto potência regional ao aderir  e permanecer neste 

dentre os mais notáveis mercados (BRICS),  desafios internos, regionais e institucional; 

oprtunidades internos, regionais e institucional. 

1.2 África do Sul: o território e a integração regional 

A África do Sul, também oficialmente conhecida pela República África do Sul, 

localiza-se no extremo sul do continente africano, entre os oceanos Atlântico ao Oeste e 

Índico ao Leste e Sul, constitui uma linha litoral de aproximadamente 2.798 km, e 

compreende uma extensão total aproximada de 1.219.090  Km2, limitado pela Namíbia, 

Botswana e Zimbábwe ao norte; pelo Moçambique e Suazilândia a leste e com o Reino de 
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Lesoto como enclave totalmente rodeado pelo territóro sul africano.  Possui nove províncias 

nos termos da constituição de 1993, cada uma com a sua legislatura que são: Western  Cape, 

Northern Cape, North West, Free State, Gauteng, Kwazulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga e a 

Eastern Cape. O país é democráticamente costitucional na forma de uma república 

parlamentar. (EMBAIXADA DA AFRICA DO SUL NO BRASIL, 2014). 

É membro fundador da União Africana (UA), da Organização das Nações Unidas –

(ONU), da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (NEPAD), da SADC, 

Organização Mundial do Comércio (OMC), do Fundo Monetário Internacional (FMI), do 

G20, do G8+5, da Comunidade para o Desenvoltimento da África Austral (SADC), do G77, 

da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, da União Aduaneira da África Autral e uma 

das nações dos BRICS e possui a maior infraestrura e a segunda maior do continente apenas 

atrás da Nigéria e na frente de Angola (HINSHAW,2014; McGROARTY,2014; EXAME, 

2014).  

Figura1: mapa físico da África do Sul 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: CIA  

 A África do sul possui três capitais sendo: a Pretória capital executiva e oficial 

do país, a Cidade do Cabo como capital Legislativa e a Bloemfontein a capital Judicial.  

Possui uma população estimada em 49.991.300 habitantes em 2010 (FMI, 2010) e um PIB de 
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US$ 370 bilhões em 2013 (WB, 2014.), sua população é conhecida como a nação  “ arco-

iris”, pela diversidade de raças sendo asiáticos chineses e indianos) 2,5%, Coloridos 

(Mestiços) 8,5%, Brancos (Holandeses e Ingleses) 12% e Negros (Zulu, Sotho, Tswana, 

Xhosa, Tsonga, Swazi, Venda e Ndebele) em 77% (EMBAIXADADAFRICADOSULBR, 

2014). 

1. 3 A integração regional da África do Sul enquanto potência 

Segundo Fiori (2007) em sua obra “A nova geopolítica das nações” concorda que, o 

mesmo acontece com o Brasil, com a China e a Índia,  acontece com  África do Sul e todos 

compartem situações semelhantes nos BRICS, tanto pelo fato de serem os Estados e as 

economias mais importantes de suas respectivas regiões. Embora atualmente a economia 

nigeriana tenha o maior volume de crescimento em comparação com a economia a sul 

africana, este último país, sempre teve um papel dinamizador e responsável por uma parte 

expressiva da população, do comércio externo,  na organização de infraestrutura, indústria, 

tecnologia  e serviços na região.  

Diversos fatores descreveriam tal prosperidade sul-africana do ponto de vista da 

integração geopolítica e estratégica, começando pelo fato de não compartilhar grande parte 

das suas fronteiras; as fronteiras que se limitam com os seus países vizinhos não há disputas 

entre eles, tanto de enfrentar ameaças internas ou externas, do ponto de vista militar não 

possui capacidade maior em relação aos demais na região e no Bloco BRICS, tanto por ter 

abandonado o programa nuclear em 1991. Destacam-se também pontos muitos adversos com 

o que se aparenta, ou se aparentou como país estável e desenvolvido na região. O país viveu 

dois momentos importantes que foram as duas  inserções internacionais diferentes antes e 

depois do apartheid e da eleição de Nelson Mandela, sendo entre 1948 e 1991 o país 

mergulhou numa rebelião permante socio-político interna tendo se transformado num boicote 

internacional; e na década de 80 travou uma guerra regional com países da SADCC 

(Consultive Conference for Coordination of Southern African Development) em particular 

sob derrota na Batalha do Cuito Cuanavale contra Angola. Porém, o fim do apartheid e da 

eleição de Mandela que resolveu a questão da segurança interna e regional  tendo se 

envolvido na maioria das negociações de paz mas sem necessidade de repercurtir na luta de 
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hegemonia regional do continente colaborou na Transformação e construção da região mais 

estável do continente, de SADCC, para SADC (Ibdem).  

     Além disso, a sua transição na negociação pacífica do apartheid, seu vigor 

industrial, seu alto nível de desenvolvimento em comparação com outros países da região e do 

continente, sua capacidade militar, seus recursos naturais e, liderança política, pode-se afirmar 

com maior clareza que a África do Sul ocupa um lugar geopolítico e estratégico muito 

significativo no processo de inserção política e cumpre um papel importante na divisão 

regional e Internacional do trabalho ( HUNTINGTON, 1997; JUNIOR, 2009 ). 

2.1 Desafios: sociedades versus segurança 

 A sociedade pós-colonial sul-africana, criou uma cultura multifragmentada tendo 

o cristianismo como a maioria do país; e o que não podia ser diferente no país, as identidades 

tradicionais locais não perderam sua profunda atuação social, dentre o meio  da diversidade 

cultural étnico e religiosa o país fundiu diversos povos em uma mesma nação e civilização ( 

HUNTINGTON, 1997 ). 

 Em um país com todas as caracerísticas de elevado nível de desenvolvimento em 

relação aos outros países africanos, acompanha-se um levado número de assassinatos 

ritualísticos, elevado nível de delinquência, elevado índice de pobreza principalmente para 

negros e descendentes indianos que se colocam como movimentos de protestos contra os 

despojos das populações, cortes de energia e água. Todas essas reivindicações estiveram em 

pauta e permanente até o período da Copa do mundo de 2010 que o páís sediou (JUNIOR, 

2009).  

   “não somos indianos, somos pobres!  

    não somos africanos, somos pobres!” (ASHWINDESAI,2009).

  

 Os movimentos de protestos apresentaram reivindicações locais que vieram 

alcançando um  nível internacional por todas as manifestações e lutas; líderes locais alegam o 

agravamento do índice de miséria desde o final do apartheid. Essas manifestações 

apresentaram suas reivindicações locais, mas nem por causa disto deixaram de alcançar o 
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nível global dessas lutas, pelo que levou a ONU em Sentembro de 2001, ter promovido a 

Confência Mundial de Durban Contra o Racismo, Xenofobia e Inteolerânça, que debateu e 

definiu diversas temáticas e organizou instituições de fomento no combante contra a 

discriminação racial, a xenofobia e a intolerância (A/CONF.189/12, 2001; WCAR,2001).  

“from the heroic struggle of the people of South Africa against the 

institucionalized system of apartaheid, as well as for equality and 

justice under democracy, development, the rule of law and respect for 

human rights” (A/COF.189/12, 2001). 

 Os vários desafios enfrentados pela África do Sul, que o país se coloca não se limitam 

apenas na sua organização interna enquanto nação, mas existem também outros níveis que 

podem ou não serem superados no curto ou longo prazo. Em uma das passagens de artigo 

publicado pelo CAENI  e pela economist expalin em 2013, vários analistas comparam que o 

país não tem o potencial de lucro ou de produtividade igual ou próximo a de seus parceiros do 

BRICS, e acreditam que apesar das disparidades para o grupo, sua relevância econômica no 

continente representa os interesses tanto pelo fato do país possuir um potencial para 

impulsionar o comércio e a infraestrutura continental africano. Deste fato, apontam-se como 

principais desafios do país, transformar as decisões tomadas pelos BRICS em incentivos para 

sua economia, que podem vir a gerar oportunidades de negócios de modo a favorecer o 

continente em geral ( DOMINGUES, 2013 ). 

2.2 Educação  e saúde. 

 Dentre outros desafios que a África do Sul se coloca internamente coloca-se a 

problemática de acesso ao ensino, a permanência, e a qualidade dela. De forma geral o país 

garante acesso ao ensino a todos, mas ainda busca a qualidade, o maior volume de recursos 

financeiros aplicados na educação não bastam como resposta final no que diz respeito ao 

assunto, o maior legado que até agora enfrenta estão nas desigualidades  sociais como 

entraves para uma melhor educação e estão arraigadas também as cicatrizes do apartheid ( 

CARVALHO, 2013 ). 

 Há uma grande contradição quando se trata de educação no país, de fato o país 

possui as melhores universidades na região, mas também as maiores dificuldades na gestão 
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das mesmas. A realidade dos fatos em comparação aos relatórios publicados no que diz 

respeito aos investimentos sul africanos na educação, enquanto em uns relatórios sobre o país 

colocam-no na uma maior pontuação entre os países da região segundo o relátorio do Banco 

Mundial, uma ez que o governo sul africano em 2009 e 2010 direciona, cerca de 7% do seu 

PIB na educação (US$ 2.2 bilhões), classificando-a entre o quinto no primeiro ano (2009) e 

sexto (2010) lugar no ranking PISA (programa de avaliação internacional dos estudantes). Em 

suma e de fato, há ainda grandes desafios na educação sul africana colocando-se desde a 

qualidade, da baixa capacitação dos professores, a currupção, a má administração dos 

recursos, desigualdades na qualidade do ensino, a baixa infraestrutura, e a alta sindicalização 

da classe docente, as gravidezes na adolescência e as doenças que até ao momento constituem 

motvivos de abandono escolar por parte dos estudantes. Mas apesar de todos esses problemas 

o país possui o segundo melhor ensino no continente perdendo apenas com a Líbia da época 

de Kadaffi (CARVALHO, 2013, apud IG, BM, 2009).  

 Apesar das expectativas que o país oferece nas diversas áreas para o futuro 

próximo, ainda assim enfrenta uma série de problemas no que diz respeito ao perfil sanitário 

que constitui quadro dos desafios institucionais de tendências e respostas nacional com 

finalidade de promover a elaboração de políticas de saúde pública (WHO, 2010).   

 Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde em 2004, os principais 

problemas e casos de morte e de doenças no país estavam relacionadas com cerca de 40.7% 

casos de HIV/AIDS (SIDA/VIH), 5.4% de casos de tuberculose, 4.8% casos de violência ou 

delinquência, e cerca de 2% em cada caso eram causados pelos acidentes rodoviários, 

infecções respiratórias, más condições materno – infantil, etc. (AVERT, 2006).  

 A expansão do SIDA/AIDS, constitui-se um problema alarmante no país 

chegando atingir até em 2005 cerca de 31% das mulheres grávidas, transmitido 

principalmente por contacto sexual tendo se confundido segundo o discurso do Presidente 

Thabo Mbeki que a morte da população seria pela má nutrição e não pelo SIDA/AIDS e até 

2011, cerca de 5,6  milhões de pessoas entre jovens e adultos e crianças e mulheres estavam 

infectadas pela doença, pelo que foi feita uma maior intervenção afim de ser resposta a 

questão da saúde pública, o país até 2006, obrigava o maior hospital do mundo para o 

tratamento da doença como impacto negativo cerca de 607.184 pessoas perderam suas vidas 
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com a doença este número que quase dobrou desde 1997 quando houve cerca de 316.559 

perderam suas vidas. (WHO, 2010; AVERT, 2006). 

3.1 Opotunidades  

Na quinta reunião de cúpula do grupo dos BRICS  em 2013, o país teve a 

oportunidade de sediar uma das mais importantes reuniões do grupo, os debates que 

envolveram diversos assuntos desde da  cooperação econômica, da abertura do comércio entre 

os membros do grupo e a criação do Banco dos BRICS. Dentre essas e muitas questões foram 

levantadas também questões voltadas da respeito da inclusão do mais novo membro  (a África 

do Sul ) no grupo e concordando durante o pronunciamento do presidente sul africano Jacob 

Zuma, acredita-se que o BRICS seja grande oprtunidade em promover a competitividade, 

resolver os problemas econômicos internos, e avançar os desafios de pobreza, desigualdades e 

desemprego que é dos principais problemas do país (NASSIF, 2013, ). 

Embora a África do Sul seja entre os membros mais novo no bloco e o menor do ponto 

de vista territrorial, econômico e populacional, a pesquisa feita pelo Standard Bank apontou 

que o PIB do país representa cerca dos 2,5% dos BRICS (DOMINGUES, 2013).  

O professor José Luis Fiori em seu livro “a nova geopolítica das nações” aponta que 

os BRICS possuem diversos pontos de convergência, desde a agenda social, que vai da 

multiplicação dos empregos e da renda da população e vê a invabilidade de se tornar fato a 

não ser com um crescimento econômico acelerado. No caso da África do Sul o autor acredita 

que só é viável o aumento das taxas de crescimento econômico com a expansão de 

investimentos público e privado. Porém acredita-se também que para além das políticas 

públicas espera-se dos BRICS políticas ativas de redistribuição de riquezas através dos 

salários que podem se efetivar com o fornecimento barato de alimentos de consumo popular e 

da oferta de equipamentos e serviços públicos universais de saúde, educação, saneamento, 

transporte e comunicação (FIORI, 2007). 

4.1 Conclusão  

As contribuições e indagações iniciais discutidas ao longo deste artigo, permite-nos 

aprofundar a compreensão geopolítica e estratégica dos BRICS,  a sua reoragnização política 

e a conformidade sul africana do porque? fazer parte do bloco. Buscar reflxões sobre a 
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diversidade de interesses na construção da agenda do bloco, dada pelo reconhecimento das 

difernças existentes nas suas inserções e interesses dentro do sistema mundial ( FIORI 2007). 

 Entende-se também que a dinâmica entre os BRICS, é enorme principalmente no que 

tangee as suas asimetrias, enquanto a China se projeta como potência econômica e militar 

mundial, o Brasil, a África do Sul e a Índia ocupam um lugar de destaque como países 

ascendentes econômicamente e políticamente nas suas regiões muitas vezes de forma 

encravada. O desconforto na gestão hierárquica e desigual na distribuição de poder e de 

riquezas no sistema mundial busca o compartilhamento da agenda reformista no que diz 

respeito sistema da ONU. Sobre as dificuldades sociais que os países enfrentam internamente,  

vê-se a possibilidade num futuro longo de abertura para inserção de novos atores no bloco. No 

que concerno a favorável configuração geopolítica sul-africana, a África do Sul, por meio do 

discurso regional almeja  sua inserção internacional e por meio dela, venha a ser o ponto de 

entrada e saída na efitivação das novas políticas relacionadas aos interesses dos BRICS no 

continente africano. A pergunta que fica é: O que a África do Sul pode esperar e contribuir  

nos BRICS?  

 

5.1 Lista de abreviaturas e siglas utilizadas 

AIDS- Acquired immunodificiency Syndrome  

BM- Banco Mundial 

BRICS- Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa 

FMI- Fundo Monetário Internacional 

FUNAG – Fundação Alexandre de Gusmão 

HIV- Human Immunodificiency Virus 

IPRI-  International Prevention Rechearch Institute / Intituto de Pesquisa de Relações 

Internacionais 

MRE- Ministério das Relações Exteriores 

NEPAD- Nova Parceria para o Desenvolvimento da África 
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OMC- Organização Mundial do Comércio 

OMS- Organização Mundial da Saúde 

ONU- Organização das Nações Unidas 

PIB – Produto Interno Bruto 

PISA- Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

SADCC- Consultive Conference for Coordination of Southern African Development 

SADC – Southern African Development Communiy 

UA – União Africana 

WHO- World Health Organization 

WB- World Bank 

WCAR- World Conference Against Racism 

VIH – Vírus da Imunodificiência Humana  

SIDA – Sindrome de Imunodificiência Adquirida. 
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