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Introdução 

A regionalização, ou por outras palavras, aqueles aspetos mais importantes da 

regionalização, tem sido a pedra angular dos debates académicos e políticos. A 

regionalização começou a ocupar o seu lugar no mundo académico e político após a II 

Guerra Mundial, e ganhou a sua amplitude no decorrer da Guerra Fria. Após a Guerra 

Fria o regionalismo mudou de paradigma, como reação à globalização ou à proteção de 

espaços territoriais, mas não deixou de ser um tema recorrente na ordem mundial. 

Contudo, o que torna o regionalismo um fórum de debate é a forma e o modelo que vão 

assumindo em cada construção regional. 

Neste ensaio, o nosso estudo concentrou-se na construção do regionalismo em 

África. O nosso interesse sobre África surge quando formulamos a seguinte questão: De 

que modo o regionalismo em África tem sido um processo inacabado? Esta pergunta 

surgiu pelo facto de que tanto a Organização da Unidade Africana (OUA) como a sua 

sucessora União Africana (UA) apresentarem nos seus programas objetivos que não se 

coadunam totalmente com a realidade do continente, no meu entender. Por isso, 

partimos das premissas de que os objetivos políticos do regionalismo são utópicos ou 

reais. Sendo que o utópico pode interferir sobre o real, e o real frustrar as ideias 

utópicas. 

Desde a criação da OUA até à UA, as metas traçadas vão muito além das 

capacidades objetivas dos seus estados membros, além de que a própria organização 

tenta reclamar para si a vanguarda do regionalismo africano. As elites africanas 

esqueceram-se da importância dos estados nacionais para a fomentação de políticas a 

nível regional. Comparando com outras realidades de construção regional, a vontade 

dos estados nacionais para a promoção de políticas de cooperação e autoajuda tem sido 

a tónica fulcral para a criação de processo regional. O regionalismo Africano parte de 

princípios apelatórios em vez de criar respostas para os verdadeiros problemas do 

continente. 

Mas a partir de 2002 e com a entrada em vigor da UA, o paradigma regional já 

se aproxima mais da realidade. As políticas da UA têm-se orientado mais para questões 

sociais e económicas, e promoção de boa vizinhança através de políticas de cooperação. 

Para dar respostas às diferentes dinâmicas e problemas, foram criadas sub-regiões – 

como a ECOMOG e a SADC – para resolver os problemas económicos e financeiros 

dentro de um quadro de cooperação.  
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Contudo, o grande problema de África e do seu programa regional continua a ser 

a dependência externa dos estados nacionais. Enquanto os estados nacionais 

dependerem dos apoios externos, não terão força suficiente para criar um programa de 

convergência para proteger os interesses do continente. A má governação e as dívidas 

dos estados, a longo prazo, vão ser elementos dificultadores para o incremento de 

políticas regionais sólidas, porque é um problema geral de todos os estados africanos. 

Porém, nos últimos anos, algumas melhorias têm vindo a animar a realidade do 

continente. As experiências democráticas e a abertura dos mercados têm contribuído 

para afirmação de alguns estados na ordem internacional. Todavia ainda é muito cedo 

para fazer uma análise acertada quanto às tendências. 

Na realidade, o continente Africano sempre foi um elemento chave para a ordem 

mundial. Foi no palco Africano que as potências europeias confrontaram o seu poderio; 

na Guerra Fria tornou-se o elemento de derrota ou vitória das duas Superpotências e, na 

atualidade, está a dar aso a uma segunda Guerra Fria, que envolve os Estados Ocidentais 

e a China e a India. Pode ser que o novo interesse por África concretizar-se-á com novas 

abordagem e novos interesses, dando espaço para que os estados nacionais africanos 

organizem as suas estruturas para dar continuidade a um projeto tão antigo como a 

história da independência política dos estados nacionais africanos.  

Ficaremos atentos quanto ao que a África nos oferece a nós como académicos e 

políticos. Aguardamos com entusiasmo académico as novas revelações que o continente 

tem para nós e para os seus cidadãos, ficando em aberto a questão de saber para onde 

está a encaminhar o processo de regionalização em África. 
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1.1. A teoria construtivista e o regionalismo 

A tentativa de esboçar uma teoria construtivista que visa explicar o processo de 

regionalização continental, que tem animado o panorama internacional desde o final da 

Guerra Fria, embate com as fronteiras culturais e étnicas dos vários processos que se 

podem identificar na amálgama de paradigmas dos diferentes blocos regionais. Não se 

pode, no atual contexto, desenvolver ou criar de raiz uma nova teoria, ou processar uma 

teoria construtivista geral para poder descrever a construção da realidade internacional 

do regionalismo. Poder-se-á identificar umas tantas características comuns, mas elas por 

si mesmas não são o âmago do fundamento de conteúdo político-social, que impulsiona 

as sociedades e as elites políticas a criar uma esfera regional para escudar os seus 

interesses endógenos.  

Cabe-nos compreender que, nos diferentes paradigmas, a percepção cognitiva 

assenta no aparelho simbólico da realidade que se pretende construir. A interferência da 

ação política sobre a análise académica distorce as forças profundas que se processam 

fora da esfera mais formal. Porque direta ou indiretamente, a ação política revestida do 

seu poder, constrói o universo simbólico que pretende, para subjugar ou frustrar a 

realidade social que pretende construir. O resultado desta interferência da ação política 

sobre a realidade conduz inevitavelmente ao encobrimento de forças sociais profundas, 

que são rechaçadas pela força do poder político-social. A nível da sociologia do 

conhecimento, teóricos construtivistas, como Berger e Luckmann, deixaram-se 

convencer que o estudo da sociedade deveria estar na “concordância geral (…) das 

relações entre o pensamento humano e o contexto social do qual emerge” (2004: p.16). 

Este tipo de conhecimento assenta em bases muito ténues, fazendo do indivíduo como 

um ser atomizado dentro de um cosmo mais lato. Porém, a natureza humana tende a 

transformar a sua realidade consoante a necessidade de segurança e preservação da sua 

condição existencial, aderindo voluntariamente a realidades emanadas de uma estrutura 

que reclama para si o poder. O centro de poder representa-se na sociedade, ou num 

sentido mais lato na comunidade humana, na forma de instituições.  

As instituições são construções sociais que têm a finalidade de impor sobre o 

outro o sentido da ação que se pretende. Numa compreensão nacional, o Estado é o 

centro da construção da realidade que se pretende construir, sendo definido, fazendo fé 

a Weber, o “Estado moderno – como complexo de uma conjunta acção específica de 

homens (…), porque determinados homens orientam a sua acção pela representação de 
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que ele deve existir (…)” (2009: p.32). Contudo, fica-se ainda por saber como esta ação 

exerce o seu poder numa sociedade ou comunidade, ao ponto de despir a 

individualidade de cada indivíduo para aderir a um conjunto maior no qual 

institucionalmente chamamos nação.   

Aparentemente, Benedict Anderson resolveu esta questão, equacionando a nação 

como “uma comunidade política imaginada” (2005: p.25), no qual os cidadãos 

comungam uns com os outros a imagem nação. Mesmo não sendo Andersen um teórico 

construtivista, esta é a base do construtivismo. E se este conseguiu até agora explicar as 

construções nacionais, fica por se saber como estas comunidades nacionais estão 

dispostas a aderir a uma comunidade supranacional. No entanto, não iremos ao fundo da 

questão da legitimidade, porque requereria de nós um entendimento muito mais lato e 

específico para se compreender as várias construções político-filosóficas das múltiplas 

realidades concretas. Neste caso, no início deste capítulo comecei pela fraqueza da 

teoria construtivista de criar uma teoria geral construtivista para explicar todos os 

processos de regionalização. No caso das diferentes regionalizações, podemos 

identificar traços comuns de algum tipo de construção da realidade: todas têm uma 

Instituição e uma Ideologia. A instituição é revestida por um aparelho normativo, no 

qual as diferentes soberanias abdicam de certos conteúdos das suas respetivas 

soberanias nacionais para um bem maior. A ideologia é a componente abstrata que se 

materializa por processos políticos e na sua concretização na vida social. As duas 

componentes estão associadas na forma de interesses sociais e políticos dos respetivos 

agentes que definem uma agenda de autoajuda, isto é, criam mecanismos de cooperação 

em vista do bem-estar maior desejado. 

Todavia, há na realidade internacional estados mais fracos que, pela sua fraqueza 

política e social, procuram sinergias regionais para proteger os seus interesses nacionais. 

Mas pela debilidade das suas estruturas, a conjugação das suas forças tomam propulsões 

utópicas, mesmo nas suas intenções políticas que visam criar políticas regionais. Só que 

a intenção dos políticos, no sentido de governação, é o primeiro estádio para que estes 

estados nacionais não percam o seu papel dentro do sistema internacional. Porque a 

participação dos estados de estrutura fraca na política internacional vai condicionar e 

alterar a sociedade nacional para incorporar componentes exógenas. Como nos é 

sugerido por Alexander Wendt “a política mundial é `socialmente construída´” 
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(tradução livre, 1995), através de interações que ao longo do tempo vão-se tornando 

costume, ao ponto de ser socialmente aceite.  

Como na realidade social as questões de relações duradouras e estáveis implicam 

conhecimento partilhado, recursos e práticas, isso resulta que socialmente seja 

construído um quadro de expectativas geral. Se, e como os neo-realistas defendem, o 

sistema internacional for anárquico, como é que a teoria construtivista poderia defender 

uma política internacional socialmente construída? Defender empiricamente esta 

resposta é pertinente, mas sociologicamente árdua e infindável. Porém, e fazendo uso da 

corrente filosófica kantiana, há no ser Humano uma propensão para o bem. Esta visão 

não é erronia se tomarmos em atenção o facto de uma boa parte dos teóricos 

assegurarem que a necessidade de preservação e segurança leva os homens a cooperar e 

criar uma ordem, sendo que a cooperação é um comportamento socialmente construído. 

Mas o facto de que os Estados nas suas relações não quererem subjugar o seu 

status quo, irá fazer com que aceitem ceder uma parte da sua força em nome de um 

bem-maior? Para um teórico realista, o status quo do Estado nunca pode ser posto em 

causa, nem em nome de um hipotético bem maior. A verdade é que estes teóricos 

exageraram nas relações de conflitos de poderes nas suas análises quanto ao sistema 

internacional. O Estado não vive sem a sua base social, e nenhum homem é 

suficientemente suicida a ponto de acabar com a sua própria existência. Nem os líderes 

autoritários e totalitários conseguiram moldar a sociedade até ao ponto de destruí-la. Os 

neo-realistas suavizaram a obsessão de poder dos realistas ao formularem a sua visão de 

“agências”, a qual é uma formulação inicialmente sociológica, para mostrar a 

capacidade de modelação em que os Estados/Sociedade estavam sujeitos. Os 

construtivistas acertaram em cheio ao compreenderem que o que “os estados fazem uns 

aos outros afeta a estrutura social na qual eles estão incorporados” (Wendt). 

Talvez esta lógica construtivista vá-nos ajudar a compreender o nosso estudo de 

caso sobre o regionalismo em África. Sabendo que na base da construção dos estados 

nacionais até à atualidade, os estados africanos sempre viveram sobre dependência 

externa, nos fatores externos, e numa visão sociológica weberiana da ação social, nas 

relações entre os agentes internacionais, aquele que maiores recursos possui impõe o 

seu sentido de ação sobre os outros, mesmo contra a vontade daqueles sobre os quais a 

ação é dirigida. Na perspetiva africana, por ser um continente dependente externamente, 
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houve dependência também de regras externas ao contexto do próprio continente; deste 

modo, os fatores externos têm sido determinantes para a alteração política e social. 

Sabemos que as elites políticas têm fomentado o regionalismo africano em bases 

históricas e identitárias para a afirmação do continente na ordem internacional e, ao 

mesmo tempo, para a proteção dos Estados nacionais no sistema internacional. Mas a 

teoria construtivista na análise do caso africano assenta em dois critérios fundamentais 

dos discursos políticos: as identidades nacionais e as estruturas nacionais/regionais. 

Porque é-nos importante recorrer à teoria construtivista para compreender o 

regionalismo africano? No nosso entender, África é uma construção inacabada; é como 

uma manta cheia de retalhos. Muitas realidades nacionais estarão a acontecer ao mesmo 

tempo que se tenta criar um condomínio africano para defender o continente. Mas a 

realidade da construção regional e a realidade da construção nacional muitas das vezes 

discordam-se quanto ao objetivo de cada uma, criando embaraços na concretização de 

uma estrutura supranacional. Os dilemas muitas das vezes tomam magnitudes 

catastróficas para a imagem que o regionalismo africano tenta construir. Esta tendência 

apocalíptica do regionalismo africano, no nosso entender, é devido à dependência 

externa de cada estado nacional, que procura resolver os seus problemas fora de África, 

devido ao endividamento e à segurança que só encontram respostas fora do contexto 

africano. 

Em suma, o foco que procurámos encontrar nesta confrontação teórica foi uma 

base abstrata coerente para explicar o estudo de caso do regionalismo africano. A 

importância histórica, social e política do continente é-nos propiciadora para perceber, 

numa análise de processo, os eventos e as fraquezas do regionalismo neste continente. 

Tendo como tónica a história e a identidade para explicar os esforços megalómanos do 

regionalismo que neste continente tem exigido, isso leva muitas das vezes a um certo 

utopismo por parte daqueles que pretendem construir. E é neste esforço utópico que 

muitas das vezes a realidade e a intenção divorciam-se, abrindo brechas na estrutura que 

se pretende construir. O estudo de caso que vai ser desenvolvido no próximo capítulo 

vai-nos mostrar as iniciativas, as desvantagens e as causas do atual fracasso da 

construção do bloco regional africano, mas temos desde já em mente que os esforços 

políticos feitos até agora contribuíram de alguma maneira para harmonização e boa 

vizinhança entre os estados africanos. 
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1.2. O Regionalismo Africano: Utopia ou realidade? 

Os acontecimentos ocorridos no século XX foram tão importantes, que levaram 

para o continente africano as mudanças que ocorriam no sistema internacional. A 

Europa, depois de duas Guerras Mundiais, encontrava-se tão moralmente quebrada e 

materialmente exausta, que repensou sobre o seu papel no mundo, principalmente em 

África, que se apresentava como potência civilizadora. A nova política da Europa em 

relação a África redirecionou-se para a autonomia limitada para os territórios 

ultramarinos, e posteriormente à progressiva independência nacional. Esta intenção 

política esteve sobre fogo cruzado desde o início: por um lado, os colonos que estavam 

nos territórios não viam com bons olhos uma política de igualdade em relação aos 

africanos – já que eles eram a raça superior e estavam ali para civilizar -; e por outro 

lado, surgiam movimentos nacionalistas africanos – o pan-africanismo, a negritude e os 

marxistas internacionais – que exigiam incondicionalmente a independência. Para piorar 

a situação das potências colonias europeias, após a II Guerra Mundial surgiram na 

ordem internacional ideologias que criticavam o sistema colonial. 

As potências coloniais europeias, depois de uma orgia sangrenta como foi a 

Segunda Guerra Mundial, que levou ao seu colapso civilizacional, tinham cada vez mais 

dificuldades para conter as pequenas elites africanas que apelavam internacionalmente 

sobre a ilegalidade da dominação colonial. Deste modo, a partir de 1960 a Inglaterra 

começou a dar a independência às suas colónias, seguindo a França. Mas a Argélia foi 

uma questão à parte na descolonização francesa, devido aos colonos que estavam 

naquele território, que pressionavam o governo de Paris em relação à colónia para 

proteger os seus interesses económicos. Esta situação levou a França a defender a sua 

posição com recurso à força bélica. Contudo, a opinião pública francesa opôs-se ao 

conflito, levando com que o governo de de Gaulle concedesse a independência àquele 

território ultramarino. As últimas colónias a alcançarem a independência foram as 

colónias portuguesas, depois de um conflito bélico que terminou em 1975. Sobre o caso 

da Africa do Sul, a mesma foi outra situação diferente, pois a minoria branca 

tecnicamente tinha alçando a independência em relação a Inglaterra, mas não queriam 

reconhecer a maioria negra, acontecendo a verdadeira independência nacional em 1991 

com o fim do apattheid.  

Para dar segurança e credibilidade aos movimentos independentistas em África, 

foi criado em 1963 a Organização da Unidade Africana (OUA) com sede em Adis 
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Abeba. Desde cedo, a OUA orientou-se para a proteção dos estados africanos 

emancipados e a determinação de apoiar os movimentos que estavam a lutar para a 

emancipação nacional. Por detrás desta retórica africanista, a verdade é que os estados 

africanos não tinham uma base administrativa sólida para dar continuidade à soberania 

política aos territórios que já estavam ou viriam a ser descolonizados. Lembremo-nos 

que nesta altura, a União Soviética estava a estender a sua influência para os países do 

terceiro mundo, e como consequência arrastou os Estado Unidos para África. E muitos 

líderes africanos desde cedo aproximaram-se mais do eixo soviético pela retórica do 

anti-imperialismo. 

O envolvimento das duas potências nos domínios domésticos africanos acarretou 

a interdependência dos mesmos em relação ao exterior. Logo, o mau presságio do 

regionalismo do continente africano teve que confrontar-se com a dependência dos 

estados nacionais em relação aos apoios externos. Contudo, a vida política da OUA 

ficou mais fragilizada porque não conseguia criar um quadro de políticas positivas e 

ativas para a convergência dos interesses e necessidades dos Africanos. Esta fragilidade, 

e segundo Fage, surgia da incapacidade da organização influenciar as políticas 

nacionais, ficando na mera condição de não “oferecer mais do que apoio moral” (2013: 

p.515). Logo, abriu precedentes para o não acatamento das diretivas da OUA para os 

estados nacionais, que tinham como argumentação que nos domínios domésticos já 

tinham problemas suficientes para resolver. 

Em termos sociológicos e antropológicos, quando as estruturas e agency, isto é, 

a necessidade e a liberdade, não encontram um ponto de equilíbrio para dar um sentido 

à organização, toda a estrutura da organização racional é efémera. Porque de um lado 

temos estruturas nacionais que dependem de potências externas ao continente, e por 

outro lado temos uma sociedade que não consegue atingir cognitivamente, ou mesmo 

submeter-se voluntariamente, a uma construção de uma estrutura supranacional que não 

interfere no seu mundo – mencionando que dentro dos domínios dos estados, tais 

problemas também existiam; a sociedade e o Estado não acertavam os seus eixos quanto 

ao modelo de governação, levando a instabilidade política. 

Desta maneira, é paradoxal o apelo da unidade africana apregoada pelos líderes 

da OUA, quando num dos pontos da sua carta constitutiva garantia “a unidade dos 

Estados dentro das suas fronteiras coloniais” (Ribeiro, Cláudio; 2013: p.5); quando na 

sua maioria apelavam à luta anticolonialismo em nome da identidade africana. Quanto 
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muito, as elites da OUA apoiaram a continuidade do desrespeito da identidade em nome 

da manutenção do status quo das elites africanas que se apoderaram do aparelho 

herdado da colonização. No caso do regionalismo europeu, como título de exemplo, a 

identidade foi um tema contornado em nome de um bem maior que é a própria 

civilização europeia. No caso africano não houve um bem maior, mas sim um apelo a 

uma identidade para justificar uma causa. 

Este tipo de política de apelo foi constante na OUA. Viu-se no caso de Nkrumah 

em 1962 sobre a necessidade da “África unida” para conter o neocolonialismo: 

“Ai, na verdade estão as engrenagens reais do neocolonialismo.  

Ai, na verdade, estão as ramificações económicas e grupos de empresas. 

Seus impérios financeiros e económicos são pan-africanos e só podem ser 

enfrentados em base pan-africana. Só uma África unida, através de um Governo 

de uma União Africana poderá derrotá-los” (Nkrumah, cit. Ribeiro, Cláudio. 

2013: p.5) 

Tal apelo à convergência de políticas africanas no seu tempo era impossível ou 

mesmo destinada ao fracasso, devido à dependência da segurança e manutenção da 

governação externa dos estados nacionais africanos. Claro que nenhum estado iria se 

comprometer com tal apelo, porque pós-independência, na sua maioria, os estados 

estavam dependentes tanto da ajuda financeira e económica externa. E como se constata 

na história do continente, as elites políticas desenvolveram as suas políticas externas 

fora de África, buscando nas suas bases de apoio as duas potências mundiais da altura 

ou, em alguns casos, recorriam ao apoio da antiga potência colonizadora. 

Os líderes africanos não tiveram em conta, e ainda não o têm, de que o 

regionalismo, mais do que uma ideia, significa uma resposta. No caso da política de 

convergência regional Latino-americano, o regionalismo processou-se com base na boa 

vizinhança e proteção do subcontinente de ameaças como a globalização, e criar 

políticas para se protegerem da interferência dos Estados Unidos sobre as suas políticas 

nacionais. Para os Europeus, o regionalismo tinha como meta recuperar a economia 

devastada pela guerra, ao mesmo tempo que criou uma base de interdependência entre 

estados, dando perspetiva de uma união mais lata – que ainda está em processo, mas que 

tem como objetivo uma união política. No caso africano, as políticas emanadas pela 

OUA não têm efeitos sobre os assuntos internos dos estados, ou num sentido mais lato, 

na proteção dos interesses do continente.  
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Desde o seu início, a OUA teve um défice na fomentação de boa vizinhança e 

partilha de conhecimento entre os seus membros. Bem que desde a sua criação, a sua 

orientação pautou-se pela não interferência dos Estados-membros e pelo respeito da 

integridade territorial; logo, a violação dos direitos dos cidadãos nacionais ou o abuso 

de poder não eram sancionados pela organização, porque não faziam parte do programa 

de construção de uma unidade jurídica e de cooperação político-social mais vasta. O que 

a OUA fez foi dar legitimidade aos grupos ou elites que se apoderaram do poder pós-

independência, abusando indiscriminadamente do aparelho estatal. Esta postura da 

organização deu azo à ramificação de políticas ditatórias e paternalistas, que levou à 

decadência de muitos estados africanos. 

Na política concreta, no seu aspeto mais real, a OUA foi incapaz de sancionar os 

seus membros que violassem algum dos seus artigos. Os casos mais flagrantes foram a 

de Marrocos em 1984, quando a organização aceitou como membro a República Árabe 

Saraui Democrática, acerca da qual Marrocos reivindicava o território por ter sido uma 

província do seu antigo império; e a continuação do apattheid na Africa do Sul, não 

assumindo um papel de sancionamento moral sobre violações que destruíam a própria 

causa da unidade africana. Além de problemas de territórios, a OUA teve que lidar com 

o autoritarismo dos seus membros, que transferem as suas ditaduras nacionais para o 

quadro de políticas convergentes para África. 

Com isto, não é o nosso prepósito defender que a democracia ou o capitalismo é 

a melhor alternativa para um programa regional. Mas perante as evidências de outros 

programas regionais, o papel do regime de governação democrático e uma economia 

capitalista cria um panorama de interdependência e partilha de conhecimento muito 

mais vasto do que os regimes ditatoriais, confinado ao fechamento como é o caso de 

África, que leva à constante desconfiança de uns pelos outros. 

Na década de 90, com as alterações no sistema internacional como o fim da 

Guerra Fria, houve uma nova vaga de sistemas de governação nacional. Com o colapso 

soviético, a maioria dos estados africanos abraçaram a democracia e a União Sul 

Africana dissolveu o seu sistema político, abrindo as portas para o sistema democrático. 

Essa nova orientação internacional foi sentida profundamente em África, e a OUA não 

conseguiu acompanhar as novas tendências do continente. Assim sendo, a questão da 

integridade territorial foi logo posta em causa quando Angola e o Ruanda apoiaram a 

guerra de guerrilha no Zaire para derrubarem Mbutu, ou no caso do Chade, em que a 
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Líbia apoiou as forças do Presidente Goukouni Oueddei contra o seu rival Hissène 

Habré. Estes são alguns dos vastos exemplos que se podem dar das violações da 

integridade territorial que a OUA não conseguiu impedir. Se se poderá dizer que o 

sistema internacional é uma anarquia, África é um exemplo desta anarquia, onde há 

constante competição para o poder, porque não existe uma entidade suficientemente 

poderosa para impor a ordem devida. 

Mas como assinalámos, com as mudanças de governação nacional de regimes 

ditatórios tipo socialista para regimes democráticos, o panorama político dos estados 

africanos mudou. Para alguns, esta mudança teve consequências devastadoras tanto na 

política como na economia nacional. Para outros, as mudanças levaram a novos 

patamares, quer a nível político-social ou político-económico. Os casos de sucesso 

foram de Moçambique e Africa do Sul, em que a transição não provocou conflitos 

sociais nem políticos. Os casos de insucesso foram Angola e Libéria, como título de 

exemplo, que depois de uma curta experiência democrática, envolveram-se numa crise 

humanitária e económica sem precedente. No caso da Libéria a OUA interveio como 

mediadora, mas pouco conseguiu fazer porque os estados membros da ECOMOG não 

dispunham de recursos suficientes para manter uma força de paz. Porém, nem tudo foi 

um ‘mar de desgraças’ para a OUA; em 1981 a OUA enviou uma força multinacional 

para a manutenção da paz para o Chade, conseguindo alguns êxitos (bem que a 

finalidade esteve na instigação da Nigéria para apoiar o Presidente Jawara).  

Perante esses acontecimentos nacionais e a mudança de governação dos estados 

africanos, a OUA repensou o seu papel como promotora do regionalismo africano. 

Neste fito, a OUA deu lugar em 2002 à União Africana (UA) com um papel mais 

moderador e de convergência de políticas sociais e de boa vizinhança. Mas nos seus 

objetivos não existe como meta a criação de um governo supranacional nem 

interferência nas questões internas dos seus estados-membros. É de notar que há uma 

continuação da sua predecessora, mas com uma roupagem nova para integrar as novas 

tendências do continente e da ordem internacional.     

O baluarte do novo regionalismo da UA foi a convergência dos governos 

africanos para a criação da NEPAD (New Partnership for Africa’s Development), que 

tem como estratégia a erradicação da pobreza, a promoção de desenvolvimento 

sustentável e do crescimento económico, bem como a integração positiva do continente 

na economia internacional e a melhoria das condições da mulher. Esta nova visão 
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económica e político-social obrigou a subdivisão do continente em várias zonas, devido 

às várias dinâmicas económicas. As mais importantes são a Comunidade Económica 

dos Estados Africanos Ocidentais (ECOWAS) com dezasseis estados-membros, e a 

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC
1
) com catorze estados-

membros.  Enquanto a primeira suborganização tem focado mais em questões de 

apaziguamento político e boa governação, a segunda tem direcionado todo o seu esforço 

para questões económicas e financeiras. 

A SADC tem sido a sub-regionalização bem-sucedida, porque o poder 

económico da África do Sul e o sucesso político de Moçambique deram alguma 

credibilidade internacional à organização. Além disso, o crescimento económico de 

Angola e a estabilidade política do Ruanda pós-genocídio tem despertado novos 

interesses sobre a África. 

Contudo ainda é cedo para tirar algumas conclusões precipitadas sobre a nova 

realidade regional em África. A mudança de paradigma quer nacional como regional 

ainda está numa fase muito baixa quanto a espectativas. A viragem de políticas 

nacionalistas e autoritárias da OUA para políticas sociais e democráticas da UA mostra 

a vontade das elites de encontrarem um rumo credível para o continente. Porém, a forte 

dependência externa do continente e dos estados nacionais é um fator que pouco ajuda 

para a definitiva engrenagem para o regionalismo de facto. Porque a dependência 

externa vai sempre condicionar os programas internos, que vão ter que adequar os seus 

objetivos com as exigências externas. Com a entrada da China na ordem internacional, 

África pode vir a ser o palco de uma nova Guerra Fria que se aproxima e, 

possivelmente, pode retirar alguns frutos positivos desta nova era. 

Mesmo passando despercebido à maior parte do público, África sempre foi um 

elemento fulcral na ordem internacional. Desde Bismark a Lenine, todos perceberam a 

importância do controlo de África para contrabalançar a ordem internacional, 

principalmente o poder da Europa dentro da ordem. Todavia, poder-se-á suspeitar 

quanto aos fundamentos e consequências da interferência externa ao continente. Neste 

                                                             
1 A predecessora da SADC foi a SADCC que atuava como organização supranacional na OUA, e tinha 

assento na Organização das Nações Unidas (ONU) e em outras organizações internacionais. Inicialmente, 

a África do Sul não fazia parte devido ao seu regime, entrando para o rolo de membros em 1994. Os 

objetivos desta organização pautavam-se pela não interferência nos assuntos internos de cada Estado e a 

ajuda mútua. Mas as dificuldades económicas e a má gerência dos assuntos públicos eram uma constante 

nas dificuldades da organização.  
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ensaio não cabe um quadro de tautologias nem de futurologias. Mas, assim mostra a 

história, a interferência em África tem sido regrada pelas aulas de moralidade europeia e 

o pragmatismo político chinês.  

 Quanto a este dois condicionantes, aguardaremos com espectativas os 

sinais que terão sobre a vontade dos africanos criarem um bloco regional para escudar 

as suas necessidade e liberdades, perante uma política de construção internacional. 
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Conclusão 

À medida que o tempo histórico vai passando, o continente africano vai 

despertando novos interesses para os académicos e políticos internacionais. Desde a 

conquista colonial, passando pela independência, até ao século XXI, África tem 

despertado incondicionalmente a sua tensão sobre a ordem mundial e os processos 

exógenos que tem caracterizado a sua política interna. Mas mesmo assim, ao longo 

destes anos todos, não foi possível desenvolver teorias que visam escrutinar a realidade 

Africana. Este ensaio, por mais esforços que tenha feito, ficou muito aquém de criar um 

campo teórico dependente para estudar ou pensar sobre os processos que estão a 

decorrer no continente. Só neste aspeto podemos ver a forte dependência externa, tanto 

em recursos materiais como em recursos humanos. E foi com este critério de 

dependência que este trabalho andou à volta de África, para perceber as desvantagens 

que têm assombrado tanto a política dos estados nacionais, como a dificuldade de 

empreender um programa regional para responder aos problemas internos. 

O nosso primeiro passo foi fazer uma crítica conceptual às atuais teorias 

construtivistas. Ao longo das análises teóricas, fomos abordados pela questão da 

incapacidade de criar uma teoria geral construtivista para explicar todos os processos 

que estão a acontecer. No caso africano, a construção social não foi um 

empreendimento dos africanos, mas de forças colonizadores que aplicaram os seus 

modelos civilizacionais aos diferentes povos que estavam sobre o seu domínio 

territorial. Logo, os africanos dominados não foram capazes de criar a imaginação de 

uma comunidade para os agrupar dentro de um território. Esta incapacidade não surge 

pela questão dos africanos serem menos capazes ou desenvolvidos cognitivamente, mas 

pela simples questão de que os africanos já tinham construído as suas comunidades 

políticas e administrativas antes da chegada dos europeus. A partilha de território não 

teve em consideração essas construções comunitárias, dando origem à divisão étnica e 

simbólica dentro dos territórios nacionais. 

Desta maneira, ao usarmos a teoria construtivista, tivemos que redefinir alguns 

aspetos para poder enquadrar ou aproximar à realidade africana. Assim, encontramos 

que a realidade internacional influencia a construção nacional. No caso africano, esta 

realidade é evidente devido à dependência externa do continente. Os acontecimentos 

internacionais influenciaram os acontecimentos internos, e tiveram impacto sobre a 
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organização racional, tanto dos estados nacionais como do empreendimento do 

regionalismo na década de sessenta. 

O regionalismo, ou a ideia do mesmo, surge por uma contingência internacional 

e não como uma resposta interna. Desde a sua criação em 1963, a OUA procurou apelar 

aos vários estados nacionais a uma contingência internacional de criar mecanismos 

sólidos para dar respostas aos problemas internos. Este aspeto desfavorável do 

regionalismo africano surge porque os estados nacionais não estavam suficientemente 

organizados para projetarem políticas convergentes a nível regional. Desta maneira, no 

ponto em que desenvolvemos o estudo de caso, achamos que o regionalismo africano 

era mais uma utopia do que realidade. Porque o regionalismo tem que partir da vontade 

dos estados nacionais, e não de uma organização supranacional que tenta mobilizar os 

estados nacionais para a sua causa. Neste caso, poder-se-á afirmar que o fracasso do 

regionalismo foi devido à incapacidade dos seus mentores de não perceberem a 

realidade que estava à sua volta, em vez de o fracasso ser a própria realidade. Os estados 

africanos na sua maioria estavam tão fragilizados após a independência, que tiveram 

que ir procurar ajuda fora de África. Como é que a OUA queria criar uma política 

comunitária, quando a maioria dos estados estavam a precisar de ajuda e nenhum 

poderia dar ao outro? 

Um dos aspetos que não foi muito salientado no trabalho é que para haver 

regionalização tem de haver partilha de conhecimento. Em regimes ditatoriais e 

fechados como aconteceu após independência, esta questão está fora de questão. Mesmo 

que a OUA defendesse a integridade territorial, a verdade é que logo no momento 

oportuno as violações territoriais foram uma constante no panorama político africano. 

Essa poderá ser uma questão para posterior pesquisa ou trabalho, dado que obrigaria à 

verificação de acordos políticos, verificados na prática de relações inter-nações. 

Quanto ao futuro sobre o regionalismo africano aguardamos boas perspectivas. 

Com a vaga de democratização e a participação das economias nacionais no mercado 

internacional obrigará, doravante, as elites políticas africanas a repensar quanto ao 

futuro dos seus países. E paradoxalmente, há indícios que agora existam bases e lugares 

para a construção de um bloco regional. Mesmo as ambições do regionalismo africano 

estão mais contidas. Desde a entrada em vigor da UA, as políticas regionais têm-se 

orientado mais para questões sociais e de boa governação, e para dar respostas aos 
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problemas de desenvolvimento social e crescimento económico, foram subdividas 

várias regiões para respeitar as dinâmicas.  

Como salientámos, a SADC tem sido a sub-regionalização que tem apresentado 

bons resultados. Com o poderio económico Sul-africano, acompanhado pelo 

crescimento de Angola e a boa governação de Moçambique e Ruanda, a credibilidade 

tem vindo a ganhar terreno. Acima de tudo, e no seu aspeto geral, o continente ainda 

não conseguiu atrair investimento estrangeiro direto, e as dívidas externas sugam quase 

o orçamento de muitos estados. 

A UA neste aspeto é muito mais coerente que a sua predecessora. Sabe quais são 

os problemas que afetam o continente, e está ciente das dificuldades que muitos estados 

nacionais enfrentam. Deste modo, os novos programas da UA tem sido mais de âmbito 

social – combate à SIDA, à exterminação da pobreza, à inclusão das mulheres na 

sociedade – e pouco de apoio moral sobre como os estados têm que organizar as suas 

vidas políticas nacionais. Este novo paradigma da UA conquistou apoiantes 

internacionais como o Banco Mundial, o FMI e a União Europeia (UE), que apoiam 

projetos de infraestruturas e na formação de quadros africanos. 

O futuro da regionalização africana vai passar pela importância e o papel dos 

estados nacionais africanos. Enquanto a dependência externa dos estados nacionais for 

muito acentuada, o regionalismo africano vai pairar na política interna do continente 

como um farol, mas com pouca luz para orientar, quando os estados nacionais estiverem 

suficientemente organizados e com economias sólidas e pouco dependentes do exterior; 

aí já se poderá orientar as políticas dos estados para questões africanas. Enquanto isto 

não acontecer, o regionalismo africano vai ser uma miragem e não uma realidade.    
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