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RESUMO 

 
Joilson de Araujo Martins Andrade Silva 

 
“União Africana: desafios políticos e perspectivas de cultura no limiar do século XXI” 

 
Objetivo(s) 
 
O presente trabalho visa realizar análises preliminares desta organização internacional de estados 
africanos. Refletir as tensões e estereótipos direcionados a África e seus descendentes nos meios de 
comunicação, em meio a posições polarizadas (afropessimistas e afro-otimistas), bem como, 
apresentar temas, debates e proposições diante do campo interdisciplinar dos Estudos Africanos 
Contemporâneos. 
 
Justificativa(s) 
 
Escolhemos e propomos observações acerca de temas do periódico eletrônico africano, intitulado 
Agência Panafricana de Notícas, a Panapress, em seu “Dossiê UA”, um imenso acervo de notícias 
diárias que nos chega por meio da internet. A incorporação e seleção parciais de outras fontes, como 
relatórios da Conferência ou Assembleia dos Chefes de Estados e de Governo, das decisões do 
Conselho Executivo e ações da Comissão da UA (2002-2009) e algumas imagens dos “Dossiês 
Imagens” ou “Fotos Panapress” (2001-2009) - em formatos eletrônicos – e pelo “Dossiê pan-africano” 
(1900-1978) da I CIAD (OIF/UA) – em suportes impressos. 
 
Hipótese(s) 
 
Como permanecem e mudam os olhares políticos sobre África, alargamos nossos olhares para 
relevantes perspectivas culturais dos pan-africanismos, sua imersão e diálogos com mobilizações 
junto ao “não-alinhamento”, as consequências da estagnação e subalternização dos estados 
africanos, bem como, aspectos que delinearam o momento histórico tratado como renascimento 
africano, seus fatores como A NEPAD, a UA, seus atores Muamar Kadafi, Thabo M’Beki, Amara 
Essy, Alpha Konaré, entre outros. 
 
Aspectos teórico-metodológicos 
 
Optamos por uma postura analítica que faz transitar “fronteiras” entre política e cultura, transpor 
visões disciplinares avançando na busca e construção de conhecimentos transdisciplinares, nos 
âmbitos da História e das Relações Internacionais. Dialogamos com “abordagens do Atlântico Sul” e 
aproximações com as “Epistemologias do Sul”, foi possível evidenciar autores e atores africanos e 
diaspóricos, que muitas vezes, são pouco reconhecidos em análises ocidentais. As fontes 
contemplam conexões entre história e cultura, faz dialogar dimensões analíticas de micro e macro-
história, pois evidenciaram dinâmicas e diversidades em mídias eletrônicas produzidas no continente, 
possibilidades de análises além das visões “afropessimistas”. 
 
Resultados 
 
Estas perspectivas permitiram uma percepção maior da abrangência, da conscientização e 
compreensão das relações internacionais permitindo desvelar o entendimento que estas relações 
entre estados, coexistem com as relações interpessoais e sociais, além de propiciar a construção de 
proposições para lutas culturais, políticas e antirracistas para a reflexão e conscientização acerca da 
diversidade. 
 
Palavras-chave: África Contemporânea – União Africana – Panapress – Cultura – Política. 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Joilson Martins de Araujo Andrade Silva 
 

"African Union: political challenges and cultural prospects on the verge of the 21st 
century" 

 

Objectives 

This study aims to perform preliminary analyses of this international organization of African 
states. Reflecting the tensions and stereotypes directed to Africa and their descendants by 
the media, amid polarized positions ("afro-pessimistic" and "African-optimistic"), as well as 
presenting topics, debates and proposals before the interdisciplinary field of Contemporary 
African Studies. 
 

Reasons 

We selected and proposed observations about topics from the African e-Journal, titled Pan 
African News Agency, Panapress, in its "AU Dossier", a large collection of daily news 
available to us through the internet. We also used incorporations and partial selections from 
other sources, such as reports from the AU Assembly of Heads of State and Government, 
from the decisions of the Executive Council of the AU Commission (2002-2009) and some 
images from "Dossier Pictures" or "Panapress Pictures" (2001-2009) - in electronic formats - 
and the" Pan-African Dossier" (1900-1978) from I CIAD (OIF / UA) - in printed. 
 

Hypothesis 

Since the political glances about Africa changes, we extend our attention to relevant cultural 
perspectives of pan-Africanism. Its immersion and dialogues with demonstrations by the 
"non-alignment", the consequences of stagnation and subordination of African states, as well 
as aspects that outlined the historical moment treated as African renaissance, its factors as 
NEPAD, the AU, its actors Moammar Gadhafi, Thabo M'Beki, Amara Essy, Alpha Konaré, 
among others. 
 

Theoretical and methodological aspects 

We opted for an analytical position that goes beyond "borders" between politics and culture. 
A vision that transposes disciplinary visions advancing in the search and construction of 
transdisciplinary knowledge, in the fields of History and International Relations. We spoke 
about the "South Atlantic" and the approaches to the "Epistemologies of the South", it was 
possible to observe Diasporic authors and African actors, who often get little recognition in 
Western analyses. The sources contemplate connections between history and culture, opens 
dialogue about analytical dimensions of micro and macro-history, since they revealed 
dynamics and diversities in electronic media produced in the continent, possibilities of 
analyzes beyond the "afropessimistic" visions. 
 

Results 

These perspectives led to a greater perception of inclusiveness, awareness and 
understanding of international relations. They revealed the understanding that these relations 
between states, coexist with interpersonal and social relations, in addition to providing for 
new proposals to cultural, political and anti-racist struggles for reflection and awareness of 
diversity. 
 

Keywords: Contemporary Africa - African Union - Panapress - Culture - Politics. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho intitulado “União Africana: desafios políticos e 

perspectivas de cultura no limiar do século XXI” visa realizar análises preliminares 

desta organização internacional de estados africanos, refletir posições polarizadas 

(afropessimistas e afro-otimistas), bem como apresentar temas, debates e 

proposições diante do campo interdisciplinar dos Estudos Africanos 

Contemporâneos. 

Procuramos refletir as tensões e estereótipos direcionados a África e seus 

descendentes nos meios de comunicação. Escolhemos e propomos observações 

acerca de temas do periódico eletrônico africano, intitulado Agência Panafricana de 

Notícas, a Panapress, em seu “Dossiê UA”, um imenso acervo de notícias diárias 

que nos chega por meio da internet, esta nova conexão em rede. 

A incorporação e seleção parciais de outras fontes, como relatórios da 

Conferência ou Assembleia dos Chefes de Estados e de Governo, das decisões do 

Conselho Executivo e ações da Comissão da UA (2002-2009) e algumas imagens 

do “Dossiê arquivos-fotos (2001-2009)” – todos em formatos eletrônicos – e pelo 

“Dossiê pan-africano” (1900-1978) da I CIAD (OIF/UA) – por meios impressos – os 

quais, nos possibilitaram abrir diálogos complementares ao presente trabalho. 

Como permanecem e mudam os olhares políticos sobre África, alargamos 

nossos olhares para relevantes perspectivas culturais dos pan-africanismos, os 

quais possibilitaram transitar fronteiras entre política e cultura, transpor visões 

disciplinares obtusas, avançando na busca e construção de conhecimento, nos 

âmbitos gerais da história e relações internacionais, propiciando abordagens 

semelhantes as apontadas por Dirlik (apud Coelho, 2011): 
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[...] uma vez mais se coloca a necessidade de juntar o global e o 
local, o transnacional e o nacional, e as estruturas sobre-
determinadas das trans-localidades num esforço renovado para 
capturar os todos (sic) sem sacrificar as partes, e vice-versa. 

As fontes contemplam conexões entre história e cultura, faz dialogar 

dimensões analíticas de micro e macro-história e propícia a construção de 

proposições para lutas culturais, políticas e antirracistas para a reflexão e 

conscientização acerca da diversidade. 

 

1 – PROBLEMATIZAÇÃO: Do “olhar político” para as “redes” e “conexões” 

 

Procuramos orientar nossas investigações e proposições partindo de várias 

indagações, tais como: O que representa esta integração transcontinental para o 

sistema internacional de estados? Como as representações político-culturais dos 

estados africanos emergem diante da atual globalização? Qual o lugar da África nas 

Relações Internacionais e na história do tempo presente? Quais redes podem ser 

traçadas e alinhavadas neste sistema internacional? Quais forças estão colocadas e 

quais interesses tendem a prevalecer? Convergência política e cultural devido à 

participação e reivindicação via pan-africana – ou, como mencionam Appiah (1998) 

e Ki-Zerbo (2006) – “intra-africana”? O que nos faz refletir e questionar sobre o que é 

esta globalização. Há espaço para este dito “renascimento africano”? A UA está 

disposta a levar adiante este projeto transcontinental? Qual(is) pan-africanismo(s) 

está(ão) “nas mesas”? Mesmo tendo produzido propostas em diferentes tempos e 

atores, podem vir a convergir, podem propor diálogos de ideias ou apenas disputam 

os novos espaços? 

Optamos por tratar das perspectivas de tempo presente para poder subsidiar 

o continente africano no avesso do europeu. Procuramos entender o acúmulo das 
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experiências1 de enfrentamento pelos povos do continente africano, em uma longa 

duração de hegemonias, evidenciadas pelo colonialismo, que se valeu da utilização 

de práticas e criações cientificistas e imperialista vinculado a uma égide de “fardo2” 

que o homem branco deveria carregar por ter assumido “civilizar” os “povos 

primitivos” na crença de uma superioridade racial e que permaneceu durantes 

séculos na forma de “eurocentrismo”, como nos lembra Amin apud Ahmad: 

[...] eu queria pensar no que Samir Amin chama de ‘eurocentrismo’ – 
uma ideologia que, segundo ele, começa com o início da expansão 
colonial – ou, mais estritamente, imperialismo cultural, que eu creio 
ser um fenômeno muito moderno e mais enraizado em relações 
transnacionais de trocas materiais e culturais desiguais.” (AHMAD, 
2002, p. 11). 
 

Esta ideologia que ampliou as relações hierárquicas entre os indivíduos, foi 

possível devido as diversas iniciativas das nações ou estados, no sistema 

internacional, os quais promoveram e se beneficiaram de relações profundamente 

desequilibradas e verticalizadas. Diante de algumas tentativas de camuflar as ações 

culturais e políticas ocorridas nos países marginalizados do sistema internacional, 

vale trazer as considerações de Ahmad (2002) e refletirmos a complexidade deste 

tempo o qual não pode ser visto apenas por óticas estreitas e polarizantes sob a 

determinação de um contexto intitulado “Guerra Fria”: 

                                                           
1
 “Há uma crônica admirável do tipo de coisa a que me refiro em diversos ensaios como o de Bruce 

Robbins em seu Feeling Global: Internationalism in Distress, de 1999 (Sentindo-se globais: o 
internacionalismo em apuros), de Timothy Brennan em At Home in the World: Cosmopolitism Now, de 
1997 (À vontade no mundo: cosmopolitismo agora), e de Neil Lazarus em Nationalism and Cultural 
Practice in the Postcolonial World, de 1999 (Nacionalismo e prática cultural no mundo pós-colonial), 
livros cujas texturas são desajeitadamente entrelaçadas e territoriais, eles são de fato 
obscurecimentos do sentido crítico (e contestador) que o intelectual faz do mundo em que vivemos 
hoje, tomado em episódios ou até fragmentos de um quadro maior, que seu trabalho e o de outros 
contribuem para compilar. O que eles sugerem é um mapa de experiências que seriam indiscerníveis, 
talvez até invisíveis, duas décadas atrás, mas que, no ‘dia seguinte’ dos impérios clássicos, o fim da 
Guerra Fria, a desintegração dos blocos socialistas e não-alinhados, com as dialéticas emergentes 
entre Norte e o Sul na era da globalização, não podem ser excluídos nem do estudo cultural nem dos 
distritos um tanto etéreos das disciplinas humanísticas.” (SAID, 2003, p. 37) 
 
2
 Ver poema escrito em 1899 pelo poeta britânico Rudyard Kipling intitulado “The White Man's 

Burden”, em uma tradução livre “O fardo do homem branco” disponível em: 
http://www.fordham.edu/halsall/mod/kipling.asp e 
http://yesteryearsnews.wordpress.com/2011/01/07/the-white-mans-burden. Acesso em: 20 de Mar. de 
2013. 

http://www.fordham.edu/halsall/mod/kipling.asp
http://yesteryearsnews.wordpress.com/2011/01/07/the-white-mans-burden
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[...] em vez de uma divisão nítida e polarizada entre o Primeiro e o 
Terceiro Mundo, eu queria ver o sistema mundial em termos de uma 
universalidade capitalista estruturada pela lógica do imperialismo no 
interior da qual a países diferentes eram destinados lugares 
diferentes; nesse sistema dinâmico, portanto, alguns até mesmo na 
periferia podiam se movimentar marcadamente para cima, como 
ocorreu com os “Tigres Asiáticos”, e outros podiam se mover para 
baixo, como ocorreu com grande parte da África Subsaariana. 
(AHMAD, 2002, p.10). 

 Desde mobilizações artístico-intelectuais afro-americanas e afro-caribenhas, 

na virada dos séculos XIX e XX, emergiram bases para o pan-africanismo3. Em outro 

ângulo, nos anos 1950, alguns países asiáticos e africanos se uniram em torno da 

ideia de uma coalizão frente aos poderes estabelecidos pelas potências centrais, 

marcando posição na Conferência de Bandung (1955) e abrindo espaço para 

estruturar um novo tipo de alinhamento, o “terceiro-mundista” ou o do “não 

alinhamento político”, emergindo o que ficou convencionado como “Teoria dos três 

mundos”. Como menciona Ahmad (2002): 

[...] Três coisas a respeito desse termo – ‘Terceiro Mundo’ – [...] ele 
sempre foi notório por sua imprecisão e era, além disso, usado em 
diferentes contextos com sentidos altamente divergentes [...]. [Ele] 
fora cunhado pela primeira vez na França, com propósito 
explicitamente metafórico, pensando nos Estados-nação asiáticos e 
africanos que surgiram a partir da descolonização com base no 
modelo do Terceiro Estado Francês na história revolucionária 
daquela nação [...]. [O] termo era intensamente político no modo 
como foi usado das primeiras vezes – uma maneira de falar da 
natureza insurgente do nacionalismo anticolonial, do movimento a 
favor do não-alinhamento, e de uma certa aspiração a um 
desenvolvimento relativamente independente nos países 
anteriormente colonizados [...]. A mudança de uma concepção 
primordialmente política para uma concepção culturalista tornou-se, 
então ainda mais a-histórica porque surgiu num contexto acadêmico 
norte-americano que também testemunhou, depois que os 
radicalismos políticos dos anos 1960 foram domesticados, o 

                                                           
3
 Há uma representativa produção acadêmica a respeito do Pan-africanismo, por ora, trataremos este 

conceito como um movimento político-cultural de intelectuais, da diáspora e do continente africano, os 
quais no decorrer do tempo puderam construir matrizes diversificadas mas que procuraram unificar 
lutas, ideias e um pensamento em defesa dos interesses e da solidariedade dos diversos povos de 
África. Dentre os pensadores que participaram da construção desta linha de pensamento estão 
Marcus M. Garvey (1887-1940), William E. B. Du Bois (1868-1963), Edward W. Blyden (1832-1912), 
Aimé F. Cesaire (1913-2008), Leopold S. Senghor (1906-2001), Kwame Nkrumah (1901-72), entre 
outros. 
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surgimento de uma ideologia específica que poderíamos chamar, no 
sentido estrito da palavra, de culturalismo – uma (p. 8) ideologia, em 
outra palavras, que trata a ‘cultura’ não apenas como um forte 
aspecto de organização e comunicação social, mas como uma 
instância determinante. (Ibidem, Op. Cit., p. 8). 

Nesta ordem, os países capitalistas alinhavam-se no “primeiro mundo”, os 

socialistas como sendo do “segundo mundo” e os que não queriam se alinhar a 

nenhum desses mundos citados formariam um “terceiro mundo4”, movimento 

diplomático que não conseguiu emplacar uma vida longa e acabou se desfigurando, 

se descaracterizando, perdendo fôlego e sofrendo até os dias atuais críticas severas 

por sua atuação. 

Como os países africanos intensificaram suas lutas em prol das 

independências, incorporando ideais pan-africanos de formulação de um projeto 

social, político e econômico continental, nas bases de uma organização de estados, 

surgiu a Organização da Unidade Africana (OUA), em 1963. 

No começo da década de sessenta, os recém-independentes países 

africanos encontravam‑se divididos em três grupos, que têm sido (p. 

45) descritos como “conservadores”, “moderados” e “radicais”. O 
grupo dos “conservadores” era composto, com algumas exceções, 

de ex‑colonial francesas que mantinham estreitas relações com a 

antiga metrópole. Passou a ser conhecido como bloco de Brazzaville, 
após reunião realizada naquela capital em dezembro de 1960. Os 
assim chamados “moderados”, Etiópia, Libéria, Líbia, Nigéria, 
Somália, Sudão, Togo e Tunísia, distinguiam-se dos anteriores por 
não serem francófonos ou por desejarem manter certa distância da 
esfera de influência francesa. 

Já os “radicais”, Egito, Gana, Guiné Conacri, Mali, Marrocos e a 
Frente de Libertação Nacional da Argélia, estavam vivamente 
empenhados no combate ao imperialismo. Em janeiro de 1961, 
esses países passaram a constituir outro bloco, após reunião em 
Casablanca. Finalmente, os países de Brazzaville e os “moderados” 

associaram‑se entre si, em conferência que teve lugar em Monróvia, 

em maio de 1961, embora os primeiros preservassem sua identidade 
como um subgrupo específico dentro do agrupamento maior. 

                                                           
4
 Termo cunhado por Alfred Sauvy em artigo intitulado “Trois mondo, une planète” para o periódico 

L’Observateur, em 1952, no qual temos a seguinte frase “Car enfin ce Tiers Monde ignoré, exploité, 
méprisé comme le Tiers Etat, veut, lui aussi, être quelque chose.”, em tradução livre “Enfim, este 
Terceiro Mundo ignorado, explorado e desprezado, como o Terceiro Estado, também quer ser alguma 
coisa”. Disponível em: http://www.homme-moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html]. Acesso 
em: 7 Jan. 2013. 



 

22 

Duas grandes questões dividiam os países africanos: a libertação do 
continente dos resquícios do domínio europeu e sua repartição 
territorial (...). – (SANTOS, L. I. V. G. Arquitetura de paz e segurança 
africana. Brasília: FUNAG, 2011, p. 45-6). 
 

 Em meio a este movimento contra o jugo colonial, a busca das lutas de 

libertação para os países e atores políticos africanos se fazia prioritária, porém esta 

gana de poder destituir os poderes imperialistas se mesclaram também aos 

interesses da herança desse poder colonial. Líderes e elites do continente se 

mostraram como fator de desarranjos e desavenças a partir dos grupos 

evidenciados a pouco. 

Assim a solidariedade africana se mostra enfraquecida em relação a 

consensos ou projetos mais amplo de integração, dando abertura para que 

iniciativas pontuais em nível dos estados envolvidos viessem a tona e produzindo 

obstáculos para ações conjuntas e uníssonas de África. Podemos colocar então um 

dado de realidade que conduziu caminhos e escolhas e consolidou questões que até 

hoje são controvérsias e causam debates quase sem fim em torno dos estados 

africanos e a opção pela manutenção, em grande parte, dos territórios traçados pelo 

neocolonialismo: 

Nessas circunstâncias, a Primeira Sessão Ordinária da Assembleia 
de Chefes de Estado e de Governo da Organização da Unidade 
Africana, reunida no Cairo, em julho de 1964, aprovou Resolução 
sobre disputas de fronteiras pela qual os Estados-Membros se 
comprometiam a respeitar as fronteiras existentes quando atingiram 
suas independências. O conceito de uti possidetis tornou-se, desde 
então, um dos pilares do Direito Internacional Africano. A maioria dos 
diferendos fronteiriços tem sido resolvida por negociação, tomando 
por referência os acordos de limites coloniais. – (Idem, p. 49) 
 

Quase quatro décadas depois este projeto é revisitado e renovado, em meio a 

um contexto, o dos “novos estados africanos” (SARAIVA, 1987), onde as 

consequências negativas advindas com os problemas econômicos nas décadas de 

1980, a intensificação de conflitos, guerras civis, genocídios e proliferação de 
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doenças – resquícios das heranças e dos processos de independências mal 

resolvidos –, fizeram surgir um novo tempo classificado como “renascimento 

africano”. 

O “renascimento africano” tratava-se de um momento com certo otimismo 

para o reerguimento dos estados africanos, mesmo conseguindo progredir em certos 

aspectos importantes, como a diminuição dos conflitos, a organização política e 

econômica, ainda estava em construção e em luta contra um “afropessimismo” 

presente nos assuntos relacionados à África. Neste contexto, surge a Nepad (Nova 

Parceria para o Desenvolvimento Africano), e a União Africana, um programa de 

estruturação econômica e o projeto amplo de coalizões ambiciosas em favor do 

desenvolvimento continental africano. 

 Essa projeção de futuro africano e pan-africanista, se desvelou a partir de 

um conjunto histórico de relações, de acúmulo e criatividade poética/política em 

torno de identidades negro-africanas, atentas a transformações ou recuos sociais 

nos pré e pós-independências dos estados africanos, produzindo complexas 

articulações de vários matizes políticos e culturais. Como apontou Beatriz Sarlo 

(1995) em “defesa do partidarismo na arte”, na época que a Argentina viveu sob o 

regime militar: 

[...] Um olhar político atenta nas figuras do novo, prepara-se para 
disputar a hegemonia das grandes linhas culturais, para questionar a 
legitimidade de sua imposição, embora talvez, nunca chegue a 
completar esta batalha simbólica. 

O olhar político se fixaria, justamente nos discursos, nas práticas, 
nos atores, nos acontecimentos que afirmam o direito de intervir na 
unificação, ostentando, diante dela, o escândalo de outras 
perspectivas. [...] O olhar político organiza conceitual e criticamente; 
põe em contato, traça paralelos entre questões que, do ponto de 
vista social e programático, não necessariamente se encontrariam. 
Tais redes [sem ser] um novo sistema de hierarquias, [são] antes um 
espaço de máxima visibilidade das diferenças, orientado não apenas 
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para a mudança mas também interessado na democratização das 
instituições culturais. (SARLO, 1995) 

Estas “redes” entre “Áfricas” e suas diásporas só foram possíveis a partir de 

“olhares poético-políticos” emergentes nos caminhos históricos percorridos por 

sujeitos que reivindicaram e continuam defendendo a dignidade humana a partir das 

lutas de libertação contra os persistentes fantasmas coloniais. 

As aproximações, por meio das condições sócio-econômicas, e as 

mobilizações políticas, dos movimentos anticoloniais e terceiromundistas, foram sem 

sombra de dúvidas heterogêneas apesar dos motivos e projetos comuns para certas 

modalidades de integração. Unidade e cooperação se fizeram necessárias conforme 

a análise realizada por um latino-americano, Eduardo Déves-Valdés, acerca do 

longo movimento que caracterizou como “pensamento africano sul-saariano”, em 

meio a “redes”: 

Redes teosóficas, comunistas, pan-africanistas, de cientistas sociais, 
de estudiosos do desenvolvimento, de teólogos, de feministas, 
ligados ao estudo e ao aprofundamento da democracia, entre tantos 
outros, se conectaram ao pensamento que se produz na África com o 
que se produz fora, sendo a chave para entender esse assunto, as 
noções de ‘circulação de ideias’ e de ‘redes intelectuais’. Essas 
noções permitem entender melhor os numerosos cruzamentos 
eidéticos que se deram nos ecossistemas intelectuais africanos. Daí 
que uma ‘ampliação’ decisiva na cartografia é entender a região sul-
saariana nas suas relações com o resto do mundo. (DÉVES-
VALDÉS, 2008, p. 15) 

 Nessa perspectiva, as questões propostas revelaram a continuidade, mas 

também diversas rupturas fazendo da temática do pan-africanismo não apenas um 

movimento intelectual e político, mas um promotor de perspectivas caleidoscópicas 

(devido aos seus diversos atores, lugares, propósitos e sentidos), como podemos 

verificar em Ferran Iniesta: 



 

25 

[...] Padmore, um antillano anglófono, capto bien la ideologia colonial 
britânica: (...) la colonización se limitaba a mantener el primitivismo 
bajo control al tiempo que se buscaba el justo beneficio. [...] 
Washington Thomas Booker [...] seguia predicando resignación aos 
seu amigos negros y comprensión a la socieda blanca. [...] Dubois e 
Garvey. El primero fue el organizador del panafricanismo como um 
movimiento igualitário em E.E.U.U, [...] El segundo, jamaicano [...] 
predico el sionismo negro y el retorno a África con la Idea de 
constituir um gran Estado africano. [...] a partir de 1945, aparecerían 
em paralelo el movimiento de los derechos civiles (M. Luther King) y 
el del poder negro (Malcom X, Black Panthers). - (Iniesta, s. d. p. 
194). 

Nossas abordagens históricas nos levaram a percorrer um caminho complexo 

na investigação, pois para podermos tratar da atual organização internacional de 

estados no continente africano, a UA, tivemos que fazer um retorno ao segundo 

quartel do século XIX, a fim de buscar experiências africanas e afrodescendentes 

em seus escritos que transpassam distâncias continentais. 

Desta forma, Déves-Valdés propôs “um esquema”, que desvela várias 

“conexões” pan-africanistas que não são iguais nos diferentes tempos, persistiram 

durante o século XX em prol de bandeiras, militâncias e em tentativas de 

integrações entre os estados africanos, para que atualmente possamos 

compreender o que ficou pelo caminho desta solidariedade, ou seja, quais pan-

africanismos persistem e quais não podem persistir na entrada do novo século. 

 Quais as direções ou caminhos que os pan-africanismos legaram aos 

africanos (e a nós)? Tais caminhos ainda estão presentes com novos usos e 

interesses, não estão estagnados, ainda são elementos de processos sociais 

dinâmicos que nos fazem olhar para o continente africano para compreendê-lo 

melhor, sem olhares que, no passado, buscaram apenas exotismos, ou ainda, não 

em busca das misérias como bons produtos televisivos e midiáticos. A procura pela 

crítica das relações que permeiam as dimensões políticas em África, a fim de 



 

26 

contribuirmos, de alguma forma, para a transformação de que tanto necessitam suas 

populações mais tradicionais. 

 

2. Acerca das fontes e métodos de pesquisas utilizados 

 

A presente pesquisa visa compreender, analisar e investigar conjunturas 

históricas da atual organização internacional dos estados africanos, a União Africana 

(UA), para tanto, não seria possível aprender, refletir e conhecer esta relevante 

temática se não nos fosse encontrado alguns meios materiais. 

Aliados a isso, houve práticas, ações investigativas, além de apoios teórico-

metodológicos que nos fizeram chegar aos apontamentos e inferências. Assim, 

apresentaremos aspectos que tratam das fontes históricas reunidas e analisadas, 

breves reflexões sobre suas naturezas, os caminhos por nós traçados e os 

encontrados, nossas indagações e problemas que nos desafiaram e, portanto, nos 

guiaram por uma busca por compreender, contribuir e atribuir sentidos. 

Encontramos grande quantidade e uma variedade de fontes históricas. Foram 

pesquisadas em um ambiente relativamente novo para as pesquisas em História, 

mas que nestes últimos tempos temos a percepção de seu crescimento, tanto com o 

aperfeiçoamento tecnológico dos meios de comunicações, como suas inovações, os 

computadores e a internet (e seu expandido ciberespaço virtual, como facebook, 

twitter, blogs, sites). 

Como também o uso destas inovações como ferramentas para melhorar o 

acesso e o condicionamento de documentos, acervos, coleções, museus antigos e a 

criação de novos espaços como estes, já imersos nesta incipiente e oportuna 

ambientação, como aponta o seguinte excerto: 
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A importância crucial dos meios de comunicação na atualidade faz 
da reflexão sobre a comunicação social um campo interdisciplinar 
estratégico para a compreensão da vida contemporânea. Sistemas de 
satélites e cabos, novas tecnologias e redes de informação, a comunicação 
sem fio e digital, televisão aberta e a cabo, rádio, computador, celular, 
jornais, revistas, sites, blogs, e-mails, chats, torpedos, sinalizam o grande 
emaranhado de tecnologias, artefatos e mensagens que invadem nosso 
cotidiano configurando as redes de comunicação e informação que se 
organizam na atualidade e que se impõem para a reflexão nas diferentes 
áreas de pesquisa e ensino. - (CRUZ, Heloisa de Faria & PEIXOTO, Maria 
do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas sobre história e 
imprensa. Projeto História, São Paulo, no. 35, dez. 2007, p. 256). 

 
Assim encontramos sites que faziam e fazem jornalismo, ou seja, produção 

de notícias e documentação instantânea via internet, de um continente que além de 

passar pelos seus grandes desafios e transformações, tem conosco uma relação 

cultural que nem a imensidão oceânica, nem os meios violentos desde a colonização 

puderam separar, por completo, as duas margens atlânticas. 

Aquela humanidade que muitas vezes teve que fugir da perseguição 

escravocrata em sua terra natal, provocada por gente de fora e gente de dentro, 

mesmo passando por rituais simbólicos de esquecimento5, puderam gravar em seus 

corpos, vozes e mentes as experiências africanas que nos limiares do século XXI 

puderam se encontrar novamente pelas experiências diaspóricas. 

E em busca de informações sobre os mais recentes episódios de África, 

chegamos a inúmeras mídias e periódicos africanos que noticiava assuntos sobre o 

continente, que desvelaram aspectos culturais e políticos, mais como discursos e 

ações de atores africanos, como Thabo M’beki, Muamar Kadafi, Amara Essy, Alpha 

Konaré, Jean Ping entre outros - líderes, chefes de estados, funcionários 

internacionais da UA - cada um com seus modos, interesses e virtudes. Mas 

encontramos no tão abnegado teor político, tanto nos discursos como nas práticas, 

muitas vezes, não coerentes entre si, peculiaridades e dinamismos a estas cenas do 

social. 

                                                           
5
 Ver documentário BARBIERI, Renato (Dir.). Atlântico Negro: na rota dos orixás. (Em Português). 

Duração: 75 min. Brasil, 1988. 
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Nossas análises iniciais tiveram como foco vários periódicos produzidos em 

África, como Pambazuka News, Panapress, Angop e África 21, documentos 

disponíveis em suporte eletrônico. Esse conjunto de periódicos nos coloca diante de 

uma considerável variedade e quantidade de fontes históricas, um imenso palco de 

representações, múltiplo, variado, ambíguo, perigoso, mas também desafiador e 

capaz de produzir e significar o social e o cultural: 

El reconocimiento de África se juega en muchos campos: el de la 
política, el de la economía y el de comunicación social. En los 
campos político y económico, promoviendo unas relaciones 
simétricas, en las que prevalezca el interés mutuo. 

La comunicación social, en sus diferentes modalidades – 
interpersonal, grupal, de masas o la nueva denominación que 
introduce Castells, la auto comunicación de masas, refiriéndose a 
Internet -, es el espacio que sirve de soporte a la producción social 
del sentido. Es decir, el ámbito donde se fraguan todas las 
relaciones, la manera de comprender el mundo que nos rodea y los 
intercambios de poder. (CASTEL, s. d. p. 8). 

Nesta busca de reconhecimento que África tem protagonizado de maneira 

múltipla ou plural e, em confronto, com as perspectivas históricas ocidentais, 

europeias, ou mesmo, do Norte – que têm rebaixado devido às suas pretensões 

universais desde as relações do colonialismo até o imperialismo – poderíamos 

acrescentar que os recursos atuais destas novas mídias e novas tecnologias têm 

possibilitado pensarmos a internet como este mais novo ciclo da comunicação. 

A Internet como meio de comunicação e de produção de novas 

representações – ou, se não são novas, abrem-se a outras representações, 

instituições ou atores sociais e culturais – propicia outro tipo de plataforma para 

pensar várias relações que antes não eram visíveis ou, quando vistas, eram sempre 

sob um ponto de vista subalterno e negativo. 
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Neste emaranhado, não procurávamos aquilo, que a princípio, aproxima a nós 

brasileiros das pessoas do continente negro (que também pode ser de outra 

tonalidade de cor de pele, em alguns diminutos espaços, devido sua diversidade 

humana), como os movimentos, os batuques, ou sons, ou seja, a cultura que colore 

e reinventa grande parte do que chamamos cultura brasileira, mas foi possível ver 

imagens da alegria, tecidos bonitos, bem estampados, pessoas comuns, às vezes, 

com traços semelhantes aos nossos e os nossos aos deles, mas em alguns locais 

também nos deparamos com os sinais da tristeza em África... 

Mas o que nos chamou a atenção é um lado talvez mais opaco das relações 

humanas, talvez o lado mais desgastado, com poucos movimentos e muitos 

interesses presentes, porém tão importante e que ao seu modo e em determinados 

episódios, também pode propiciar a sua beleza ou a sua feiura, não estética como 

no “reino cultural”, mas a ética e a sua falta no “reino político” (NKRUMAH, K. — 

Autobiografia de Kwame Nkrumah. Trad. C. L. Patterson. Paris: Presence africaine, 

[ed. original 1957] 1960). Este reino político se apresenta disputado, usurpado e 

abandonado por séculos de ações, movimentos, articulações e presenças 

etnocêntricas, mais precisamente, na forma de “eurocentrismos”. 

Alberto da Costa e Silva (2008) traça um breve panorama destas 

transformações e passagens de poder no continente a partir de algumas 

experiências comparativas, entre “o domínio colonial europeu” e os “reinos 

africanos” de outrora: 

Quando comparado com os séculos de existência de alguns 
reinos africanos – o de Benim, por exemplo, com oitocentos anos, e 
o de Zanzibar, com setecentos -, o domínio colonial europeu parece 
de breve duração. Se em alguns poucos lugares, como Luanda, se 
alongou por quatro séculos, noutros mal chegou aos 60 anos. 
Apenas duas gerações separam, por exemplo, a derrota, em 1900, 
dos axantes – que, no auge do poder, controlavam quase toda a 
Costa do Ouro – da independência desse país, em 1957, com o 
nome de República de Gana. – (SILVA, A. C. 2011, p. 117). 
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Mas este “reino político” que presenciou auge e decadência do domínio do 

Ocidente, também presenciou libertação, reconquista e retorno da dominação pelos 

próprios africanos, durante vários processos, como já o fizeram, desde as lutas de 

libertação, como mencionou Roger Reader “A primeira dança da liberdade”, e 

posterior criação da OUA, atualmente, podem realizar uma nova virada a partir dos 

processos que estamos vivenciando. 

Assim encontramos atores sociais, organizações, suas tramas e cenas 

apresentadas nas páginas do “dossiê da UA”, este que foi reunido pela Agência 

Panafricana de Notícias, a Panapress, periódico eletrônico (de 2002 a 2009), como 

conjunto de fontes principais. Partes de relatórios oficiais dos órgãos que compõem 

a UA (a Assembleia, a Comissão e o Conselho executivo) e “dossiê imagens” ou 

“fotos-panapress” (parcial) (ambos cobrem 1999-2009) e dossiê com a seleção de 

artigos de intelectuais, atas e relatórios de congressos e reuniões pan-africanistas, 

reunidos pela UA e Organisation Internationale de la Francophonie (1900-78), como 

fontes complementares. 

Partindo de uma abordagem que contemple a história do tempo presente, a 

princípio em curta duração, já que partimos em busca de fontes históricas que se 

remetem à primeira década de existência da organização, procuramos ir além 

contemplando abordagens historiográficas de longa duração, devido à variedade das 

fontes encontradas, o que levou a um importante diálogo interdisciplinar e 

transdisciplinar, perspectiva necessária e observada nas obras do historiador 

burquinense Joseph Ki-Zerbo (2010), um dos expoentes em Estudos Africanos: 

Essas sociedades totais requerem manifestamente uma história 
integral à sua imagem. Assim sendo, a melhor forma de retratá-las é 
o trabalho interdisciplinar. [...] Além disso, o método global irá 
requerer uma abordagem que considere todos os fatores externos, 
assim como os elementos domésticos. Exige que se transcendam as 



 

31 

fronteiras da África de modo a integrar as contribuições asiáticas, 
europeias, indonésias e americanas à personalidade histórica 
africana [...]. A cultura africana é um sofisticado complexo de fatores. 

Não poderia reduzir‑se à soma numérica desses fatores, pois eles 

não são meros produtos de mercearia que se alinha e se conta [...]. 
Em outras palavras, o método interdisciplinar deveria finalmente 
conduzir a um projeto transdisciplinar. (KI-ZERBO, 2010, p. 399). 

A escolha desta postura em nossa pesquisa procura aproximar dimensões 

conceituais do conhecimento em torno de política e relações internacionais sem 

perder de vista as inseparáveis relações entre história e perspectivas de cultura, que 

possam dialogar e redimensionar possibilidades na fronteira com atributos, 

problemas e os desafios, principalmente, quando estes se apresentam como 

complexos e como disputas e hegemonias culturais e políticas nos processos: 

[...] ‘cultura’ é um termo emaranhado, que, ao reunir tantas atividades 
e atributos em um só feixe, pode na verdade confundir ou ocultar 
distinções que precisam ser feitas. Será necessário desfazer o feixe 
e examinar com mais cuidado os seus componentes: ritos, modos 
simbólicos, os atributos culturais da hegemonia, a transmissão do 
costume sob formas historicamente específicas das relações sociais 
e do trabalho.” (THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos 
sobre a cultura popular tradicional. Trad. Rosaura Eichemberg. São 
Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 22). 
 

Refletimos a postura adotada por Ahmad (2002), o qual sintoniza com nossos 

anseios, propósitos e meios analíticos escolhidos mantendo a busca por ampliar a 

qualidade da discussão e propor diálogos interdisciplinares, já que as dimensões as 

quais estas cenas por nós observadas e discutidas nos força a implementar outros 

olhares e discussões sobre o presente propiciando arriscar-nos nestas tramas mais 

recentes, mais realizadas por outras áreas e que a História pode participar deste 

diálogo: 

Não respeitei fronteiras disciplinares porque não creio que a 
política ou a história seja simplesmente um pano de fundo para 
questões de cultura e da política. Penso na categoria marxista de 
‘determinação’ principalmente como a força que reúne pressões e 
coloca limites, numa relação não de efeito causal, nem um mero 
efeito da história política nem completamente independente dela 
(repensar). - (AHMAD, A. Linhagens do presente: ensaios. Trad. 
Sandra G. Vasconcelos. São Paulo: Boitempo, 2002, p. 14). 
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Afinal, as nossas vidas nos palcos sociais nos interpõe “fatores externos” e 

“elementos domésticos”, ou seja, eles coexistem, no encontro e no desencontro 

entre si, um como a negação do outro. Desta forma, é preciso transcender estas 

“fronteiras” que Ki-Zerbo (2010) nos interpelou e nos fazer pensar sobre o que 

também propõe Mogobe B. Ramose (s. d.), acerca das relações entre cultura e 

política, assim: “(...) A expansão, para além de suas fronteiras culturais originais, 

significa que ambos podem servir como veículos para a transmissão de cultura. 

Dado que no sentido mais amplo, a cultura inclui a política. – (RAMOSE, s. d., p. 

140). 

Encerrando no diálogo destas disciplinas que se pensam e não nos colocam 

apenas limites ou barreiras conceituais, esta postura nos remete as tentativas de 

reflexões dos múltiplos encaminhamentos que o cultural e o político, nos desafiam 

em meio aos constructos históricos em andamento. 

Sobre estes nossos tempos imediatos, precisamos acompanhar o que se 

passa do outro lado do Atlântico, não apenas como telespectadores que apenas 

observam as notícias como complemento e, às vezes, companhias nas “salas de 

jantar”, ir além das “notícias frescas nas bancas de jornal” e também se “desconectar 

das redes sociais” que divulgam informações em demasia para elaborarmos 

melhores conexões, mais profundas, mais reflexivas e a História possibilita entrar 

neste tempo recente a esta maneira. 

Corroborando para um cuidado maior e mais qualitativo, sob olhar 

investigatório do historiador, como foi questionado e cobrado, de nossos intelectuais 

brasileiros, por um embaixador argelino, Lahcène Moussaoiu, sobre a nossa falta de 

conhecimentos a respeito de assuntos africanos: 
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[...] constato, depois dessa atenta escuta e de leitura não menos 
atenta, em algumas contribuições [de Wolfgang Döpcke e Luiz H. N. 
Bahia], um certo desconhecimento da realidade africana; 
desconhecimento e, por conseguinte, erros de interpretação devidos, 
a meu ver, e a priori, ao fato de que a informação não é sempre 
atualizada e que, mais comumente, ela vem de fontes indiretas; de 
fontes que têm às vezes antigos preconceitos e, em certos casos, é 
preciso dizê-lo, têm objetivos e agendas próprias, que nem sempre 
são necessariamente os da África. (COELHO, 2002, p. 223). 

Essa discussão foi travada no Colóquio sobre as relações Brasil-África, em 

2002, e auxilia nossas investigações, no sentido de fugirmos do óbvio e do usual, 

que tem mostrado interpretações estereotipadas e, muitas vezes, equivocadas, 

tornando públicas críticas superficiais e com teor teórico-metodológico não 

aceitáveis, comprometendo as discussões. 

Este novo meio de informação e comunicação nos possibilitou uma relação 

mais imediata com acontecimentos em âmbitos globais. Podemos exemplificar uma 

série de fatos que ocorrem nas diversas sociedades, mas alguns mais recentes 

chamaram as atenções mundiais. Observarmos ou fomos informados, não apenas 

ao vivo – como bem o faz o rádio e a televisão –, mas on-line que as “torres 

gêmeas” (WTC-World Trade Center) foram derrubadas, fato que causou todas as 

consequências que percebemos na primeira década do século XXI. 

Mais recentemente, outros importantes e impactantes movimentos que 

também repercutem ainda em nossos dias, como a mobilização de jovens egípcios 

pelas redes sociais eletrônicas e a queda de seu ditador, as mobilizações na Tunísia 

que também modificaram o poder neste país e, na esteira desses, a destituição do 

regime líbio e a morte de Muamar Kadafi, (representada na figura 1) que percorreu o 

planeta pelos meios eletrônicos que dispomos na atualidade, atestam o poder de 

realidade subjacente à história em tempos globais. 
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Figura 1- Morte de Muamar Kadafi 

Foto de celular mostra momento da captura de Kadafi, produzida por Philippe Desmazes/AFP, em 20 
Out. 2011. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional, kadafi-morre-de-
ferimentos-na captura-diz-governo-provisorio,787987,0.htm. Acesso em: 09 Abr. 2012. 

 

Esta é uma das últimas cenas de Muamar Kadafi, porém, quase se converte 

em atestado ou certidão de óbito – e com a fotografia - para se comprovar a 

“veracidade” dos fatos ocorridos em terras líbias. Nas mãos de rebeldes ou 

revolucionários, chamando a atenção tanto para o seu corpo, como para o de quem 

carregava o celular, fazendo a gravação instantânea das imagens. 

Imagens “saturadas de ‘agoras’” (BENJAMIN, 1987, p. 229), carregadas de 

tempos e informações, em que unidades como o segundo e o minuto estão 

presentes no quadro, assim como a frieza e atenção do observador em momento tão 

dramático da condição humana. São violentas imagens que agem em prol da 

informação ou da publicação mundial do local, nos situando em interfaces entre 

“histórias locais e projetos globais” (MIGNOLO, 2003). 

Além dessas questões inúmeras delas podem ser levantadas sobre a figura e 

esta história imediata que nos foram sugeridas, mas elucidamos a imagem como 

forma de apresentar as possibilidades e as fontes produzidas em meio tão frutífero 

de documentos e, mais uma vez, reiterar: o mundo pode, pela rede mundial de 

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,%20kadafi-morre-de-ferimentos-na
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,%20kadafi-morre-de-ferimentos-na
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computadores, ter esta experiência de acesso as notícias e mensagens, levando-

nos a refletir sobre as condições deste tipo de suporte ou fonte histórica como os 

ambientes virtuais, onde sua complexa cadeia conceitual nos leva muito além das 

categorias que classificamos como materialidade ou imaterialidade. 

Vivenciamos um mundo onde é possível perceber o desenrolar de tramas 

que, aos nossos olhos, parecem tão reais e, ao mesmo tempo, inacreditáveis. Fatos 

feitos em segundos, no imediato; momentos de ações e movimentos eletrizantes, 

que nos impõem repensar análises que, mesmo seguindo as características da 

longa duração, alertam para possibilidades de captar o momentâneo, que é 

mostrado a partir de aproximações e diálogo com o tempo presente, que nos fazem 

completar as informações trazidas no excerto adiante, chamando a atenção para o 

novo ciclo das comunicações, o tempo da Internet: 

A irrupção da eletrônica na historiografia não permite apenas um 
formidável desenvolvimento do quantitativo e de todas as ‘metrias’ 
imagináveis. Ela multiplica as possibilidades, os riscos e a 
ambiguidade da imediação cronológica, mais ainda, do que o 
fizeram, de um século para cá, os meios de comunicação de massa, 
os quais, observemos, sucederam-se em três ciclos: o da grande 
imprensa, que se desenvolve após o caso Dreyfus, de que recebeu 
singular impulso; o do rádio, de que Hitler e Roosevelt foram usuários 
mais eficazes antes da equipe da rádio de Londres; o da televisão, 
que assegurou a vitória eleitoral de Kennedy e o prestígio de De 
Gaulle. (LACOUTURE, 1989, p. 226). 

Devido ao nosso curto tempo de elaboração do estudo e entrega deste texto 

optamos por um recorte entre os documentos e escolhemos, para nossas análises, o 

periódico Panapress: Agência Panafricana de Notícias – ou Pana. Assim, 

debatemos a pesquisa em seus limites e problemas, a fim de buscar 

encaminhamentos e aprimorar a escrita e formulação de análises em conjunto de 

questões abertas a possíveis forças ou disputas apresentadas ou representadas 
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neste periódico. Buscando refletir sobre o periódico como um espaço de construção 

da memória. Sobre isso, Laura Antunes Maciel alerta-nos: 

[...] creio ser necessário explicitar e diferenciar abordagens e formas 
de trabalhar com a imprensa [...]. O ponto central de nossas 
reflexões passa por uma atenção às disputas e lutas que marcam a 
produção social da memória, considerando a imprensa um dos 
lugares privilegiados para a construção de sentidos para o presente e 
uma das práticas de memorização do acontecer social. (MACIEL, 
2004, p. 15). 

Ainda sobre nossas fontes de pesquisa, a Panapress constitui um meio de 

informações atualizado sobre o continente africano. Em seu site encontramos 

algumas de suas vocações, como a de ser uma “plataforma continental de notícias” 

que difunde e produz “um fluxo de notícias e informações destacando os êxitos e os 

fracassos de uma África em formação”, o órgão se propõe ser independente para 

evitar possíveis constrangimentos em relação à sua cobertura política. 

Este órgão também disponibiliza uma vasta contribuição de temas sobre a 

África, além de contar com uma área específica de notícias sobre a União Africana e 

suas ações. Classificadas na parte inferior da home page, do site deste periódico, 

como “Dossiês Especiais Português6”. 

Segundo a Panapress, seus debatedores são, em sua maioria, de origem 

africana, sendo basicamente escolhidos a partir de critérios profissionais. Possui 

uma abrangência continental, com equipes espalhadas em mais de 50 países 

                                                           
6
 Estes dossiês são acessados por meio de hiperlinks denominados “Boletim SIDA (ONUSIDA)”, 

“Cantinas Escolares (PAM)”, “Cimeira Afro-Árabe”, “Comunidade dos Estados Sahelo-Sarianos(CEN-
SAD)”, “Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)”, “Conferência Mundial 
contra o Racismo (CMCR)”, “Conselho para a Pesquisa e Desenvolvimento Agrícolas na África 
Ocidental e Central (CORAF)”, “Consumidor Internacional (CI)”, “Educação Para Todos 
(UNESCO/BREDA)”, “Eleição no Sudão”, “Fórum dos Partidos Políticos, Médias e Sociedade Civil na 
África Ocidental (OCDE/CSAO)”, “Francofonia (OIF)”, “Liberdade da Imprensa (Repórteres Sem 
Fronteiras/RSF/(CPJ)”, “Luta contra a Desnutrição (Unicef/Senegal)”, “Mãe e Criança (UNICEF)”, 
“Médias africanas (UNESCO)”, “Mundial de Futebol (FIFA)”, “Prêmio Africano de Promoção do 
Gênero (Femmes Africa Solidarité/ FAS)”, “Primeira Conferência dos Intelectuais Africanos e da 
Diáspora (UA)”, ”Transporte Aéreo em África (AFRAA)” e “União Africana”, este último que nos 
proporciona informações importantes para análises historiográficas em nosso estudo. 

http://www.panapress.com/pana-dossier-6-SIDA-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-PAM-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-SAFROARAB-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-CEN-SAD-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-CEN-SAD-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-CEDEAO-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-CMCR-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-CMCR-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-CORAF-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-CORAF-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-CI-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-EPT-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-EPT-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-ELECT_SOUDAN-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-FORUM-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-FORUM-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-OIF-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-PRESSE-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-PRESSE-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-MALNUTRITION-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-UNICEF-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-MEDIA-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-FIFA-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-AGA-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-AGA-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-UA_CIAD-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-UA_CIAD-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-AFRAA-lang4-index.html
http://www.panapress.com/pana-dossier-6-UA-lang4-index.html


 

37 

africanos, além de colaboradores em Paris e Nova Iorque. Por isso, se propõe a 

produzir críticas em uma perspectiva interna e externa sobre o continente: 

[...] Si dejamos de lado esa representación mental del continente 
como un escenario en que ocurren todos los males, aparece el África 
dinámica, heterogénea, en conflicto, pero capaz de articular por si 
misma medidas para superar las crisis. 

Es fundamental no olvidar que los protagonistas de la mayoría de las 
acciones que ocurren en África son africanos. [...] Al reconocerlos 
como actores, y darles la voz, se contribuye a que sean visibles en 
su humanidad, y al mismo tiempo se enriquece la información. 

[...] Aunque la galaxia Internet no sea la panacea (Almirón y Jarque, 
2008), el periodismo digital facilita un flujo de informaciones, de una 
manera inmediata, a veces sin intermediarios ni censuras. A Internet 
se le teme desde el poder, sobre todo del despótico, y no hacen falta 
ejemplos – Irán, Cuba, China -, porque abre una ventana al mundo 
que después es difícil cerrar. En blogs y en portales de noticias se 
pueden denunciar abusos y difundir informaciones que no tendrían 
salida o el audiovisual – o que pueden incomodar, como ocurre con 
los blogs de los soldados estadounidenses en Irak y Afganistán. 
(CASTEL, s. d. p. 41). 

Este tipo de fonte nos possibilita um contato com a produção atual de 

intelectuais de áreas do conhecimento e meios de comunicação diversos, mas que 

sempre consideramos assuntos que tratam da presente organização. Muitos de seus 

colaboradores pertencem a países do próprio continente africano e, outra parcela 

representativa, pertence à diáspora (basicamente, Américas e Europa), nos 

proporcionando a experiência africana e diaspórica de seus atores históricos.  

Dessa forma, procuramos nos aproximar de perspectivas que estão no interior 

do continente, não pensando de maneira uniforme ou única, mas como resposta às 

perspectivas fora de África, bem como, explicita Joseph Ki-Zerbo: 

Outra exigência imperativa é que essa história seja enfim 
vista do interior, a partir do polo africano, e não medida 
permanentemente por padrões de valores estrangeiros; a 
consciência de si mesmo e o direito à diferença são pré-requisitos 
indispensáveis à constituição de uma personalidade coletiva 
autônoma. Certamente, a opção e a ótica de autoexame não 
consistem em abolir artificialmente as conexões históricas da África 
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com os outros continentes do Velho e do Novo Mundo. Mas tais 
conexões serão analisadas em termos de intercâmbios recíprocos e 
de influências multilaterais, nas quais as contribuições positivas da 
África para o desenvolvimento da humanidade não deixarão de 
aparecer. (KI-ZERBO, 2010, p. LII-III). 

 

Interessante mencionar que esta documentação da Panapress nos 

proporciona verificar os primeiros anos de atuação da União Africana disponibiliza 

todas as suas seções em quatro idiomas: inglês, francês, árabe e em português, 

permite o acesso a fontes históricas em ótimos estados podendo facilitar o manuseio 

e o condicionamento. 

Além disso, proporciona um farto acervo de notícias escritas e fotográficas 

sobre diversos temas cotidianos do continente africano, se apresentando como um 

dos mais importantes espaços de circulação das notícias e possibilitando pesquisas 

futuras de outros pesquisadores, devido à sua disponibilidade na rede mundial de 

computadores. 

A escolha deste tipo de fonte justifica-se, pois os diversos periódicos 

brasileiros nos informam pouco sobre África e, na maioria das vezes, de um jeito 

estranho, a partir de um viés “afropessimista” (PENNA FILHO, 2000). Quando não 

se mostra com estas características, muitas vezes recorrem a informações advindas 

destes periódicos de África ou da Diáspora, como África 21, Angop, Pambazuka 

News e até mesmo, da própria Panapress. Nesse sentido, estamos também nos 

precavendo, tomando por base fontes diretas que estão realizando a cobertura 

muitas vezes in loco. 

Além disso, damos espaço para vozes contemporâneas dos próprios 

habitantes do continente, que podem elucidar informações com suas experiências 

ou produção escrita. E em atenção às palavras de Said (2003): 

Mas escrever neste espaço expandido tem, sim, uma outra e 
inusitadamente arriscada consequência: ser incentivado a dizer 
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coisas que são ou completamente opacas ou completamente 
transparentes (e se temos qualquer consciência do intelectual ou 
vocação política, deverá ser, é claro, o segundo caso e não o 
primeiro). 

De um lado, uma meia dúzia de enormes multinacionais, presididas 
por um punhado de homens, controlam a maior parte do suprimento 
mundial de imagens e notícias. Em contrapartida, há os intelectuais 
independentes que, de fato, formam uma comunidade incipiente, 
fisicamente separados uns dos outros, mas conectados de várias 
formas a comunidades de ativistas relegados pela mídia principal, 
mas que têm a seu dispor outras formas daquilo que Swift 
sarcasticamente chamava de ‘máquinas de oratória’. Pense a 
respeito da impressionante gama de oportunidades oferecidas pela 
plataforma de palestras, o panfleto, o rádio, as revistas alternativas, o 
formato de entrevistas, o comício, o púlpito de igreja e a Internet para 
mencionar apenas alguns. (SAID, 2003, p. 33). 

Esta percepção pode ser observada com mais acuidade e por meio de 

estudos entrelaçados em torno de coberturas jornalísticas acerca dos assuntos 

africanos, sobre os quais os telejornais e a imprensa escrita, na virada entre os 

séculos XX e XXI, têm ou não demonstrado nas suas páginas, imagens e áudios 

diários: 

Recurro al oxímoron de ‘silencio clamoroso’ para sintetizar la 
presencia de África en los medios de comunicación social de gran 
alcance en España. El silencio es especialmente atronador porque se 
trata de un continente que tiene 53 países soberanos, un continente 
en el que viven actualmente mil millones de habitantes. Si apuramos 
aun más el oxímoron, el silencio es aun más estruendoso si tenemos 
en cuenta que la cornisa septentrional de África se encuentra a tan 
solo 14 kilómetros de España. (CALVO, s. d. p. 151) 

 Vemos também alguns números e informações que corroboram com esta 

detecção em alguns veículos de renome. Assim, dificuldades não se mostram 

apenas em análise, mas materializam ações e escolhas com exclusões e racismos 

na formação ou influência da opinião dos leitores e espectadores. Estes podem 

realizar a crítica das apresentações e formar recepções distintas, porém os grupos 

midiáticos, muitas vezes, seguem suas tarefas ou compromissos de informar não 
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como uma prioridade, servindo com mais frequência a audiência ou a vendas 

proporcionadas por determinadas notícias. 

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, lo ha 
plasmado de la siguiente manera en su análisis El periodismo del 
nuevo siglo: ‘La información no tiene valor en sí misma por lo que se 
refiere, por ejemplo, a la verdad o a su eficacia cívica. La información 
es, ante todo, una mercancía y, en tanto que tal, está sometida a las 
leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y no a otras leyes 
como, por ejemplo, los criterios cívicos o éticos.” (p. 153)  

[...] No hay más que recordar que la cadena de televisión americana 
CNN tiene solamente tres oficinas en África. Y, claro, ya se sabe que 
de lo que no informa la CNN no existe. (Id. Ibid., p. 153-4). 

Discutimos questões acerca dos meios eletrônicos, mais especificamente, o 

periódico Panapress. Porém, encontramos informações produzidas pelos atores da 

própria UA, que compõem a organização por meio de seus órgãos de decisões e 

que nos auxiliam a compreender o funcionamento e os objetivos da organização 

supracitada. Disponível também pelos meios eletrônicos da Internet, a UA e seus 

membros produzem relatórios e atas de suas cimeiras ou cúpulas em seu site. 

Nesse sentido, procuramos acompanhar os passos de dois órgãos de suma 

importância e que compõem a UA (de 1999-2009): a Conferência e o Conselho 

Executivo. O primeiro trata-se de: 

Órgão supremo da UA, [...] composta pelos chefes de Estado e de 
governo africanos, e se reúne, em regra, uma vez por ano, em 
sessão ordinária, mediante um quorum mínimo de dois terços do 
total de Estados-membros da União. O presidente, escolhido entre os 
chefes de Estado ou de governo, exerce mandato com prazo de um 
ano. (NADER, 2008, p. 247). 

O segundo, também nos proporciona conhecer a atuação da UA de maneira 

efetiva, sendo que o mesmo autor menciona as seguintes informações sobre o 

Conselho Executivo: 
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Composto pelos Ministros das Relações Exteriores (“dos Negócios 
Estrangeiros”, na versão lusa), ou de outros dignitários – ministros ou 
autoridades – escolhidos pelos Estados-membros, o Conselho 
Executivo reúne-se pelo menos duas vezes por ano, ordinariamente. 

O Ato Constitutivo estabelece as funções do Conselho, que deve 
coordenar a tomada de decisão dos Estados sobre políticas em 
áreas de interesse comum [...]. 

A exemplo da Conferência, o Conselho Executivo conta com um 
Regulamento Interno, também adotado em Durban (2002). (Id. Ibid. 
p. 249). 

Os dois órgãos foram os primeiros a serem constituídos e que vão ter ações 

mais efetivas perante as decisões, as formações dos demais órgãos da UA 

demarcando, desta forma, os documentos que permitem nossa análise 

historiográfica do contexto histórico considerado pelos especialistas em História da 

África como “Renascimento Africano7”. 

Em paralelo, fizemos a escolha de alguns documentos que tratam a respeito 

de matrizes do pensamento pan-africanista, já que a UA é em parte consequência 

destas manifestações, não é idêntica as perspectivas anteriores, porém ela se 

deflagra como uma construção atual de um projeto de integração continental, neste 

sentido está no âmbito de processos africanos de integração, como continuadora de 

elementos ou perspectivas panafricanas, sem perder de vista que ela também não 

se separa dos processos de integração subregionais e continentais no âmbito das 

relações internacionais. 

Recorremos as memórias de lutas travadas no campo político-cultural, no 

qual diversos intelectuais puderam deixar vestígios do movimento, mesmo que 

parcial, por meio de diversos documentos textuais, que inicialmente classificamos 

                                                           
7
 Do inglês African Renaissance, discutido com mais amplitude em MAKGOBA, M.W. (Ed.). Africain 

Renaissance: the new struggle. Cape Town: Mafube/Tafelberg, 1999 e em Collin Legum, definição 
também exposta no curso de extensão “África Contemporânea: introdução à política, economia e 
conflitos sociais no continente africano”, ministrado pelos docentes Pio Penna Filho e Claudio Oliveira 
Ribeiro, promovido pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), de fevereiro a maio 
de 2010. 
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como dossiês pan-africanos (de 1900 a 1978). Além disso, o trabalho historiográfico 

nos permite e nos impulsiona a buscar o confronto com outras formas ou tipos de 

fontes históricas, ampliando nossas análises e favorecendo a recuperação de 

representações, fatores e sujeitos de tempos a serem compreendidos. 

Devido a variedade de tipos documentais, estes foram reunidos pela União 

Africana e pela Organisation Internationale de La Francophonie, apresentados na 

Conferência dos Intelectuais da África e da Diáspora, em Dacar (SEN), de 7 a 9 de 

outubro de 2004. O nosso estudo insere-se no interior de análises históricas e na 

produção de conhecimento como um todo, como elucida o historiador Elikia 

M´Bokolo (2010): 

O conhecimento de uma tal história ajudará, com toda a certeza, na 
África, nas ‘diásporas’ africanas, como alhures no mundo, a evitar e a 
combater as mitologias destruidoras inventadas pelos narcisismos 
nacionalistas e racistas”. – (M’BOKOLO, 2010, p.18). 

 Os documentos, há pouco apresentados, nos permitiram realizar análises 

relacionadas entre micro e macro história, pois o processo histórico desta memória 

não se esgota e segue sua produção aos nossos dias, evidenciando a incipiente 

produção brasileira sobre Estudos Africanos Contemporâneos, dentro ou fora das 

universidades brasileiras. Assim procuramos dialogar com a postura abaixo 

assinalada: 

[...]. Procurei unir, nessa abordagem, a macro e a micro-história. 
Minha decisão nasceu da convicção de que é impossível 
compreender uma sem a outra. Mas nem a história é o resultado de 
uma ‘ação humana’ misteriosa e transcendental, como querem uns, 
nem os homens e mulheres são fantoches de ‘forças’ históricas, 
como querem outros. As ações humanas constituem o ponto em que 
se resolve momentaneamente a tensão constante entre liberdade e 
necessidade. - (COSTA, E. V. Coroas de glória, lágrimas de sangue. 
São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 19). 

 
 Locais importantes para a construção e promoção do conhecimento, mas 

ainda, a construção do conhecimento que fomente a luta contra os preconceitos e 
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injustiças de quaisquer matizes. A universidade deve abrigar estes estudos, seus 

grupos promotores e seus objetivos, pois o racismo como constructo hegemônico 

mundial que se entrelaça com a ideologia neoliberal, pode ser desafiado mais uma 

vez por matrizes de pensamento que nos levem às teorias e práticas da diversidade. 

Recorrendo a tais fontes, podemos acompanhar e produzir uma memória que 

permanece sob tensão, de novos dilemas e novas perspectivas, apontando para a 

necessidade de obter análises mais profundas, pensadas e relacionadas ao 

presente que emerge todos os dias e que também é fruto de articulações e ações do 

passado. 

Estas relações de ir e vir, na história de longa duração e o tempo presente 

podem nos levar a questionamentos temporais ou históricos propriamente ditos, 

sendo que este trabalho procura se aproximar destas formas analíticas e destas 

fontes, a fim de produzir uma contribuição histórica sob os olhares dos nossos dias. 

E para finalizar, podemos observar que há uma busca para as resoluções dos 

problemas, por parte dos estados e atores políticos africanos, buscando saídas por 

meio de articulações regionais e continentais às inúmeras situações alarmantes no 

continente. Como observou Claudio O. Ribeiro (2008), não como soluções definitivas 

e imediatistas para os conflitos, pois sabemos que os conflitos em África não 

cessaram em sua totalidade da noite para o dia. Porém, os argumentos levantados 

nos levam a refletir sobre o momento dessas articulações: 

Nesta perspectiva, [...] Economic Development in África a Unctad traz 
à tona um debate instigante acerca dos problemas e possibilidades 
do desenvolvimento econômico no continente africano. O trabalho 
minucioso tem, entre suas qualidades, não apenas traçar um 
panorama das condições econômicas do Continente, mas colocar em 
pauta um debate fundamental: a constituição de um projeto, a 
exemplo do Plano Marshal, para promover o desenvolvimento na 
África. 
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E neste ponto a UA surge de imediato como instituição fundamental 
para consecução de tal projeto, uma vez que sobre ela recai a 
responsabilidade de assegurar princípios, normas, regras e 
procedimentos em torno dos quais as expectativas dos Estados 
envolvidos venham a convergir. (RIBEIRO, 2008, p. 18) 

 E, a partir destes conflitos evidentes, reiteramos nossas dúvidas sobre o lugar 

ocupado pela África, como se esta região pudesse estar materializando prognósticos 

do fim dos tempos, de fim da história e da vitória de uma forma intelectual de 

pensamento político ou cultural. Vejamos a seguir aspectos que alinham ou 

desalinham o projeto de integração continental e as ações que ainda estão em curso 

no presente momento. 

 

  

 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo: 

“União Africana e globalização: “articulações complexas” entre cultura e política” 

propõe a perspectiva de convergência política e cultural devido à participação e 

reivindicação via óticas pan-africanas ou “intra-africanas”, apresenta as 

problematizações advindas da globalização e reitera questionamentos quanto ao 

lugar ocupado pelo continente africano frente às ideias de fim dos tempos, fim da 

história ou vitória do pensamento único neoliberal. 

Para tanto, elucidamos discussões intelectuais universitárias e diplomáticas 

nos periódicos brasileiros e a possibilidade de cruzamentos com os relatórios oficiais 

dos órgãos da UA e do periódico eletrônico Panapress; discussões estas 

apresentadas em duas subdivisões: “União Africana: funcionamento, ações e 

objetivos” e “Razões para a União Africana”. Pesquisamos e escolhemos algumas 
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imagens como os emblemas da Panapress e da UA, bandeiras oficiais para 

ampliarmos o entendimento desta organização. 

O segundo, intitulado “Pan-africanismos em conexões culturais e políticas” 

elucida as imbricadas relações Sul-Sul, a partir das documentações complementares 

do “dossiê pan-africano”. 

Nele procuramos apresentar diálogos entre os movimentos panafricanistas e 

as articulações em torno da “terceira via”, ou melhor, do “não alinhamento”, para 

além de uma perspectiva subalterna frente às imposições do Norte apresentando um 

momento de convergências e protagonismos classificado como “Renascimento 

Africano”. Separamos três momentos para especificar tais discussões: a “Terceira 

via e Pan-africanismos”, “Os Pan-africanismos e as utopias” e “Renascimento 

Africano: discursos e práticas de novos tempos”. 

O capítulo terceiro, sob o título “União Africana sob olhares da Panapress” 

traz a escolha dos temas, as dificuldades e os caminhos encontrados para 

elaboração das reflexões. Além disso, a descrição e o diálogo sobre a Pana e seus 

parceiros ou investidores, os quais também divulgavam suas marcas nessas 

páginas eletrônicas. 

Estas proposições foram dividas em dois subtítulos “Panapres, União Africana 

e seus temas” e “Panapress e seus parceiros”, para demonstrar nossos pontos de 

partidas a partir da coleta de dados e apreensão da frequência dos principais temas 

expressados nas páginas eletrônicas da Panapress. Apontamentos quantitativos de 

dados e análises qualitativas acerca dos documentos, de seus principais subtemas 

como a atuação da “Comissão da UA”, “Muamar Kadafi” e “Alpha Konaré”, além de 

aspectos das problemáticas como a cessação dos “Conflitos e crises” ou promoção 

do “desenvolvimento”. 
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O quarto capítulo intitulado “Olhares da Panapress”, aborda questões sobre a 

produção das notícias, uma breve reflexão sobre as intenções e sentidos das 

publicações e questionamentos sobre dois importantes atores políticos da cena 

contemporânea a União Africana e Muamar Kadafi e as ações diante das imagens e 

notícias que a Pana registrou. 

Devido a amplitude das temáticas decidimos elucidar estes principais temas e 

compreender suas inter-relações, além disso, vimos a necessidade de utilização de 

novas fontes para complementação, confirmação e comparação com as demais, 

assim algumas fotografias encontradas no “Dossiês Imagens” ou “Foto Panapress” 

foram pensadas e analisadas junto com as notícias. 

Feito isso, partimos para as nossas Considerações, reapresentando e 

elucidando alguns pontos onde conseguimos estabelecer os encontros e 

desencontros diante o processo de escrita, as análises reflexivas e os sentidos que 

empenhamos em nossa busca. Além de elucidar as contribuições e desafios que 

emergem em nossa pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

União Africana e globalização: “articulações complexas” entre cultura e 

política 

 

A União Africana (UA) é uma organização internacional de Estados da África 

que visa à integração e à cooperação político-econômica do continente. Surgiu de 

um processo histórico de evolução dos diversos planos de integração intra-africanos 

e também como respostas aos novos desafios impostos aos Estados deste 

continente, como podemos verificar também no âmbito das transformações 

mundiais, no desenvolvimento das relações internacionais e na história das 

organizações internacionais, como menciona Siste (2008): 

Organizações Internacionais representam um esforço das nações 
de se unirem no sentido de se estabelecer o chamado multilateralismo, em 
oposição ao bilateralismo [forma tradicional dos estados de cooperação e 
competição]. [...] Cada vez mais os estados parecem depender uns dos 
outros. A tecnologia, os avanços das telecomunicações e dos meios 
transportes fizeram [...] um estreitamento nas relações. (SISTE, 2008, pp. 
103). 

 

Sabemos que esta dependência se observa não apenas em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, no momento ainda vivenciamos 

profundas dificuldades dos países mais industrializados e desenvolvidos buscando 

saídas para sair da incipiente “crise mundial”. Muitas vezes, ainda presenciamos 

vários questionamentos quanto as relações hierárquicas que ainda sustentam as 

trocas comerciais e financeiras, a corrida por mercados e as inúmeras formas de 

cooperação entre os estados. 

Estas características atuais podem ser a oportunidade de estabelecer novas 

maneiras dessas relações acontecerem, assim perspectivas multilateralistas das 
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relações internacionais possibilitam pensar o mundo e seus diferentes atores com 

novos olhares, pensando também na ampliação de suas participações e reflexões 

mais criativas para estes desafios que são construídos e que envolve organizações, 

estados, movimentos e indivíduos em uma dinâmica onde as fronteiras são 

presentes mais também são questionadas. 

Assim localizamos que a experiência africana em quanto representação de 

inúmeras culturas e sociedades e não um bloco homogêneo faz parte destas 

mudanças mundiais, possui influências dos paradigmas ocidentais, mas 

especificamente, elucida seus problemas e características singulares, nos fazendo 

dedicar-se mais afundo particularidades muitas vezes despercebidas, ocultadas 

devido aos processos hegemônicos de dominação que já levam longo anos e ainda 

persistem, em meio aos expedientes racistas que não enxergam África e seus 

descendentes como atores de importância nas cenas culturais e políticas. 

A disposição para a dominação assenta no argumento implícito de 
que toda a humanidade pode, e deve, viver sob uma única “verdade” 
económica (sic) e política. Esta “verdade” é sustentada por uma 
definição unilateral por parte do Ocidente, tanto da experiência, 
quanto do conhecimento. (RAMOSE, 2010, pp. 141). 
 

Para além dessa ideia hegemônica e totalizante de história, ocupamos nossas 

análises para pensar não apenas nas influências neo-liberais ocidentais, mas nas 

iniciativas que surgiram e surgem nesta parte Sul do sistema internacional. Podemos 

pensar que é neste continente que ainda persiste uma das mais antigas formas de 

integração econômica, desde 1910 esta experiência pode ser construída em solo 

africano como uma tentativa de se seguir adiante promovendo a própria região 

através da União Aduaneira Sul-africana, considerado como “o mais antigo esquema 

de integração regional ainda em vigor no mundo” (SANTOS, 2011, pp. 57). 

A partir dos anos 1960, com o processo de descolonização do continente 

africano, vimos ser construída uma integração continental para fortalecer esta luta 
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pelas independências, assim em 1963, foi instituída a OUA (Organização da 

Unidade Africana), os anos foram se passando, as atividades desta instituição foram 

sendo pouco eficazes aos conflitos, mudanças que impulsionasse mais 

desenvolvimento, a subalternização gerada pelos pressupostos da Guerra Fria, 

crises alimentícias e as consequências geradas pela correspondências frágeis entre 

os estados e as sociedades africanas, levaram as grandes crises no continente. 

Na virada do século XX para o XXI, alguns caminhos começaram a ser 

trilhados pelos estados africanos a fim de mudar este quadro estigmatizado, o fim da 

Guerra Fria e as ideias neoliberais começam a mobilizar estes atores a pensar África 

e os seus desafios do presente e suas perspectivas futuras, para sair do ambiente 

caótico e sem precedentes de soluções práticas e imediatas, iniciam articulações 

que projetasse a reforma da OUA, construindo a cooperação no interior do 

continente, para promover a solidariedade como meio de cessar os conflitos e 

aproveitar possíveis vocações regionais para o desenvolvimento deste continente, 

neste sentido faz-se necessário lembrar o que começamos: “sobre o estreitamento 

nas relações”, a questão de rumores de globalização e a possibilidades além do “fim 

da história”. 

 

I.I União Africana: funcionamento, ações e objetivos 

 

Para alcançar seus objetivos, a UA possui uma estrutura jurídica institucional, 

formada pelos seguintes órgãos: Conferência (Assembleia dos chefes) da União, 

Conselho Executivo, Parlamento Pan-Africano, Corte de Justiça, Autoridade da UA 

(Comissão, espécie de secretariado que passou por mudanças no ano de 2009), 

Comitê de Representantes Permanentes, Comitês Técnicos Especializados, 
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Conselho Econômico, Social e Cultural, Conselho de Paz e Segurança, 

recomendados pelas instituições financeiras, como Banco Central Africano, Fundo 

Monetário Africano e Banco Africano de Investimento. 

Tais organizações podem ser verificadas na própria carta constitutiva da UA, 

disponível em: <http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/OUA/acto_constitutivo-uniao-

africana.htm>. Além disso, uma criteriosa explicação de cada órgão é tecida em 

artigo, já citado, de Adalberto Nader. Na carta constitutiva pode-se perceber que a 

UA prioriza, dentre outras coisas: maior solidariedade entre os Estados e povos 

africanos (Art. 3, Ato Constitutivo da UA), respeitando a soberania territorial e a 

independência de cada Estado, a integração socioeconômica e a política continental. 

Assim, vimos uma transição entre os anos de 1999 e 2002, quando, 

oficialmente, propuseram a dissolução da OUA (Organização da Unidade Africana), 

em 1999, devido à sua pouca funcionalidade nas resoluções dos problemas dos 

países membros da região citada; problemas como a paz, a segurança e o 

desenvolvimento econômico tão almejados pelas populações, sendo efetivada a 

atualização da organização internacional de Estados africanos passando de OUA 

para UA, em Durban, 2002. Assim sendo:  

[...] os múltiplos e complexos desafios que, ao longo das décadas, se 
apresentaram à OUA – econômicos, sociais e políticos – estão na 
raiz do seu ocaso e da sua posterior mutação institucional: em 
09.09.1999, uma Sessão Extraordinária da Conferência dos Chefes 
de Estado e de Governo da OUA, realizada em Syrte, na Líbia, 
resultou na decisão de se estabelecer, em seu lugar, a novel UA. 
Assim, em julho de 2000, os Estados adotaram o Ato Constitutivo da 
União Africana, no encontro de Lomé, capital do Togo. 
Posteriormente, no encontro de Lusaka, capital da Zâmbia, em 2001, 
estabeleceu-se o programa para a instalação da entidade. Em 2002, 
o encontro de Durban, na África do Sul, resultou no lançamento 
oficial da UA. No mesmo ano, ocorreu a primeira sessão da 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da nova instituição. 
(NADER, 2008, pp. 226) 

Ainda, segundo o autor: 

http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/OUA/acto_constitutivo-uniao-africana.htm
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/OUA/acto_constitutivo-uniao-africana.htm
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[...] em toda África, apenas o Marrocos ainda não integra a UA, 
porque as suas autoridades refutam a presença do Saara Ocidental 
na instituição: enquanto a comunidade internacional continua a 
atribuir ao Saara Ocidental à qualidade de Estado, as autoridades do 
Marrocos o consideram parte integrante do território nacional 
marroquino. (Id. Ibid., pp. 222) 

Atualmente, constam na organização 54 países signatários que assinaram e 

ratificaram o Ato Constitutivo da União Africana, que mantém sede em Adis Abeba, 

capital da Etiópia, local de fundação da antiga organização de Estados, a OUA. Esta 

cifra se expressa devido a exclusão do Marrocos e a inclusão do novo estado 

africano, o Sudão Sul que foi reconhecido pela UA como região soberana e 

independente ao Sudão, desde fevereiro de 2011 e que em agosto pode ter 

celebrado oficialmente sua entrada a organização continental, como mostrou a 

Pana: 

Dar es Salaam, Tanzânia (PANA) – O Sudão Sul será oficialmente admitido 
na União Africana (UA) a 15 de agosto enquanto 54º país membro, 
anunciou quarta-feira um comunicado da Comissão da organização 
continental. A cerimónia de admissão terá lugar na sede da UA em Addis 
Abeba, na Etiópia, na presença do presidente da Comissão da UA, Jean 
Ping, do ministro sul-sudanês dos Negócios Estrangeiros, Deng Kuol Alor, e 
dos membros do corpo diplomático. 

Conforme as disposições do Artigo 29 do Ato Constitutivo da UA relativo ao 
estatuto de membro, a Comissão indicou que recebeu, a 26 de julho 
passado, o número requerido de votos favoráveis à admissão do Sudão Sul 
[...]. – (PANAPRESS, 2010)

1
. 

Esta situação não foi superada apenas que estes formalismos, 

acompanhamos esta decisão e não foi nada fácil para as populações sudanesas que 

presenciaram conflitos longevos e que apenas se normalizou neste ano de 2013, 

com um acordo importante firmado entre as partes e sob a mediação de uma 

iniciativa interessante da organização, o Painel de Aplicação de Alto Nível da União 

Africana (AUHIP), onde a Panapress também pode nos informar sobre a região: 

                                                           
1
 PANAPRESS (10 ago. 2010). Sudão Sul admitido no seio da União Africana a 15 de agosto. 

Disponível em: http://www.panapress.com/Sudao-Sul-admitido-no-seio-da-Uniao-Africana-a-15-de-
agosto--12-789264-96-lang4-index.html. Acesso em: 9 dez. 2011. 

http://www.panapress.com/Sudao-Sul-admitido-no-seio-da-Uniao-Africana-a-15-de-agosto--12-789264-96-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Sudao-Sul-admitido-no-seio-da-Uniao-Africana-a-15-de-agosto--12-789264-96-lang4-index.html
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Cartum, Sudão (PANA) - O Sudão agradeceu à União Africana (UA) e ao 
antigo Presidente sul-africano, Thabo Mbeki, que o ajudaram a assinar com 
o Sudão Sul um acordo sobre questões pós-secessão. 

[...] "O Ministério sudanês dos Negócios Estrangeiros saúda o progresso 
significativo feito para a finalização das exigências de paz, exprimindo a sua 
grande satisfação pelo papel desempenhado pela União Africana e pelo seu 
Painel de Alto Nível e por toda a comunidade internacional no processo de 
paz entre o Sudão e o Sudão do Sul", indica o texto. 

Os dois países assinaram terça-feira última um memorando de aplicação 
para os novos acordos de cooperação concluídos em 2012, e o comunicado 
sublinha "o engajamento e o entusiasmo do Governo da República do 
Sudão de aplicar o memorando, em conformidade com as disposições e o 
calendário fixados e no respeito pelos princípios de boas intenções, duma 
cooperação construtiva e de boa vizinhança". 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Sudão exprimiu a esperança de 
ver a comunidade internacional ultrapassar os obsáculos ao seu progresso, 
particularmente as "sanções injustas impostas ao Sudão, a anulação das 
dívidas do país e o fornecimento de toda a assistência econômica (sic) 
possível para lhe permitir recuperar dos danos e dos sofrimentos registados 
(sic) durante as décadas anteriories (sic)", sublinha a nota [...]. – 
(PANAPRESS, 2013)

2
. 

Este acordo foi uma tarefa executada por este dispositivo da UA, o qual foi 

decidido na Assembleia dos Chefes, em outubro de 2009, depois de muita consulta 

e diálogo das partes no Sudão, contou com a participação mediadora do ex-

Presidente sul-africano e ex-presidente da UA, Thabo Mbeki (atual presidente do 

Painel) e pelos ex-Presidentes Pierre Buyoya, do Burundi, e Abdulsalami Abubakar, 

da Nigéria, porém sabemos que este é um processo que está em curso, portanto, 

suscetível a quaisquer mudanças. 

Interessante notar que o Sudão em nota oficial faz menção as sanções 

internacionais impostas ao país que não agradou e se sentiu que foram injustas, 

porém o mecanismo procura de diversas formas cessar os conflitos para garantir a 

estabilidade para as populações e também para o estado podendo se preocupar 

com as políticas e ações cotidianas para o bem estar das sociedades sudanesas, 

                                                           
2
 PANAPRESS (16 mar. 2013). Sudão agradece papel da UA na assinatura de acordos de segurança 

com Sudão do Sul. Disponível em: http://www.panapress.com/Sudao-agradece-papel-da-UA-na-
assinatura-de-acordos-de-seguranca-com-Sudao-do-Sul--12-865667-96-lang4-index.html. Acesso 
em: 20 de mar. 2013. 

http://www.panapress.com/Sudao-agradece-papel-da-UA-na-assinatura-de-acordos-de-seguranca-com-Sudao-do-Sul--12-865667-96-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Sudao-agradece-papel-da-UA-na-assinatura-de-acordos-de-seguranca-com-Sudao-do-Sul--12-865667-96-lang4-index.html
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pois os conflitos apenas emperram o desenvolvimento em todos os aspectos da vida 

social e não apenas o econômico, assim abre um bom precedente para que outras 

regiões que estão em conflito possam se abrir para este tipo de solução  e não 

apenas sofrer o desgaste com as sanções econômicas ou de suspensão de 

atividades em meio a UA, o que pode inviabilizar algumas demandas dos estados 

envolvidos. 

Quanto aos membros que atualmente não compõem a organização: temos os 

casos de Guiné Bissau e Madagascar (este já reintegrado a UA, mas que pode ter 

novamente um plano de paz na região que se encontra instável novamente) que 

passam por processos de transições de guerras civis e golpes de Estados, fato não 

aceito na carta da UA, a qual deixa explícito no artigo 30: “Suspensão: Aos governos 

que ascendam ao poder através de meios inconstitucionais, não é permitido 

participar nas actividades da União.” (UNIÃO AFRICANA, Ato Consitutivo. Lomé 

(Togo), 2000), estes dois estão destacados no mapa abaixo, em cor verde-claro. 

 

Figura 1 - Mapa (Membros da União Africana) 
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Fonte: Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:African_Union_%28orthographic_projecti
on%29.svg. Acesso em 08 dez. 2012. 

 

Há ainda casos que estão em aberto, como o Mali que a pouco tempo tenta a 

reconstrução e um processo difícil de estabilização com reabertura de processos 

eleitorais até meados deste ano, ultimatos da UA em relação à Somália quanto a um 

calendário para eleições diretas e um quadro de mobilizações beligerantes na 

República Centro-Africana que neste ano voltou a paralisar o país. 

O Marrocos, como foi citado, não reconhece a situação do Saara Ocidental há 

mais de trinta anos – há indícios que esse impasse possa se resolver, já que há 

manifestações e articulações de alguns países, principalmente da África 

Subsaariana, para que isso ocorra como nos informa a Pana: 

Rabat, Marrocos (PANA) – O Presidente gabonês, Ali Bongo Ondimba, 
declarou que vários países africanos, incluindo o seu, desejavam o regresso 
de Marrocos à União Africana (UA). [...] Segundo ele, o rei de Marrocos, 
Mohammed VI, « faz parte destes novos líderes africanos que foram bem 
preparados para a sua tarefa e que têm uma visão clara do que queremos 
para o continente de amanhã ». 

Recentemente, o ministro marroquino dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Saâd Dine El Otmani, afirmou que o regresso do seu país à 
UA dependia «da conjunção de várias condições ». Lembre-se que 
Marrocos se retirou da Organização de Unidade Africana (OUA) em 1984 
para protestar contra a admissão da República Árabe Sarauí Democrática 
(RASD, autoproclamada pela Frente Polisário), que disputa com Marrocos a 
soberania sobre o Sara Ocidental há mais de 30 anos. [...] 

No entanto, Mohammed VI esforça-se por desenvolver relações 
privilegiadas com vários países subsarianos, nomeadamente o Senegal, o 
Gabão e o Congo, cujo Presidente, Denis Sassou Nguesso, afirmou em 
1997 que «nós faremos o nosso possível para que Marrocos reintegre a 
OUA ». 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:African_Union_%28orthographic_projection%29.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:African_Union_%28orthographic_projection%29.svg
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Além disso, desde 1984, mais de 40 países no mundo, dos quais as ilhas 
Seicheles, o Malawi, o Benin ou ainda o Tchad, reconsideraram o seu 
reconhecimento da RASD. – (PANAPRESS, 2012)

3
. 

Mas como o próprio ministro marroquino sugere na notícia, não depende 

apenas de palavras de apoio para resolver esta questão, há vários quesitos que 

precisam ser bem dimensionados para a reconciliação, não basta apenas 

reconsiderar o Saara Ocidental como estado soberano por “relações privilegiadas” 

que podem ser da ordem econômica, comercial e política, com certo número de 

países, há de se pensar em cessar conflitos e manutenção desta estabilidade 

interna, e a decisão se vão continuar separados ou não, que é o mais provável. E, 

por fim, sabemos que esta “conjunção de vários fatores” apontada pelo mesmo 

ministro necessariamente passa pela reconciliação entre as partes e a mediação da 

UA e seus membros constituintes. 

Nesse sentido, esta pesquisa acompanha esta fase inicial, que remete ao 

legado do pan-africanismo e à sua condição de vitalidade em meio a atuações de 

intelectuais africanos e da diáspora, consolidando esta vertente institucional, que 

passou e passa por esta experiência coletiva, desde 1963 com a OUA, e de 1999 a 

2002, pela transição, tornando-se a atual UA. 

Além do mais, percebemos que estas articulações políticas, em meio as 

atuais relações internacionais, ora concorrem, ora convergem com formas de 

atuação de militantes também no plano cultural, corroborando para o que estamos 

evidenciando nesta pesquisa: o diálogo entre política e cultura, desde os primórdios 

de expressões pan-africanistas.  

                                                           
3
 PANAPRESS (01 jun. 2012). Presidente gabonês defende regresso de Marrocos à UA. Disponível 

em: http://www.panapress.com/Presidente-gabones-defende-regresso-de-Marrocos-a-UA--12-
830523-96-lang4-index.html. Acesso em: 17 out. 2012. 

http://www.panapress.com/Presidente-gabones-defende-regresso-de-Marrocos-a-UA--12-830523-96-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Presidente-gabones-defende-regresso-de-Marrocos-a-UA--12-830523-96-lang4-index.html
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Passamos a elucidação dos símbolos oficiais que a UA adotou. O primeiro é o 

emblema e que se mantém como herança para a nova organização continental e 

com elementos que remetem aos objetivos da OUA. 

O segundo, já demonstra um novo tempo em África e que nos possibilitou 

extrapolar algumas explicações, que muitas vezes ainda se mostra mais como 

indagações sobre esta composição de elementos que fogem um pouco daquilo que 

se prega como “renascimento africano” ou o “protagonismo africano”, pois configura 

uma construção de uma memória por símbolos ligados a uma comunicação maior 

com o mundo em termos dos fenômenos e processos de possíveis globalizações e 

influências das agendas e de valores ou atributos culturais neoliberais. 

Ou mesmo, indagações sobre memórias que se pretendem hegemônicas a 

partir da própria contradição provocada pelas disputas e diferenças culturais 

existentes no continente, aliadas as possíveis disputas dos grupos ou atores de 

liderança e maior poder político e econômico, como as suas possíveis intenções e 

sentidos. 

  

Imagem 1: Emblema Oficial da UA disponível em: 
http://au.int/en/about/symbols. Acesso em: 02 jul. 2009. Onde há uma 
descrição em árabe, inglês e francês sobre o significado de cada elemento 
que compõe a imagem. 

 

http://au.int/en/about/symbols
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Este símbolo ou emblema da UA possui uma descrição no próprio site da UA 

sobre os elementos que o compõe, as quais podem ser lidos nos idiomas árabe, 

francês e inglês. Desta forma, podemos compreender que os dois ramos simbolizam 

duas palmeiras ao redor dos círculos e que representam a paz. O círculo dourado a 

riqueza e o futuro brilhante de África. O círculo verde representa aspirações e 

esperanças africanas. Dentro dos círculos uma área em branco e o mapa africano 

sem fronteiras, ao centro, simbolizando a unidade em África. Mais abaixo da figura, 

sete círculos menores entrelaçados e em vermelho que estão representando o 

sangue derramado pela libertação e a solidariedade africanas. 

Um símbolo com mais características africanas e remetendo ainda a OUA, 

principalmente esta última simbologia o qual remete a memória da luta pela 

libertação e contra o julgo do neocolonialismo que fez emergir os diversos processos 

para independência nos países africanos, objetivo que estava contido na carta da 

Organização da Unidade Africana e que só foi possível considerar realizar por 

completo com o fim do regime racista de segregação, o apartheid, na África do Sul e 

a autonomia da Namíbia na década de 1990. 
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Imagem 2: Bandeira Oficial da União Africana. Disponível em www.au.int. 
Acesso em: 02 jul. 2011. 

 

A nova bandeira da UA possui um formato retangular com fundo verde, ao 

centro emerge representações, em forma de raios em cor branca, por trás de um 

mapa do continente africano de cor verde sólida, os quais representam os 54 países 

que formam a organização internacional. Ao redor destas figuras, ou na ponta de 

cada raio se apresentam estrelas em um tom próximo ao bege formando um círculo. 

Os raios sugerem uma aproximação a forma clarividente solar e em contraste 

com a escuridão do verde pode sugerir algo sobre o (re) nascer do sol diário em 

África, podendo aproximar esta mensagem ao momento atual classificado por 

muitos como “renascimento africano”, ou seja, um momento onde há uma tendência 

positiva ao cessar dos conflitos, ao aumento nas ações para o desenvolvimento pelo 

continente e as mudanças desejadas para melhoria de vida das populações 

africanas.  
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É curioso que no site em francês e em inglês, não há menções sobre o 

significado dos elementos que compõe este símbolo. Pois nas mesmas páginas 

eletrônicas, temos o emblema e o hino oficial e mais abaixo nesta mesma página do 

site, há os seus respectivos textos, com a explicação ou a letra desta melodia. No 

site em árabe não conseguimos encontrar esta parte mesmo com auxílio de sites 

que traduzem parcialmente as páginas não foi possível verificar estas informações. 

Mas voltemos a esta bandeira a pouco observada. Ela se assemelha à 

utilizada pela União Europeia, com algumas diferenças, nas cores e nas figuras 

utilizadas – sendo um estandarte azul com estrelas amarelas, ao centro formando 

um círculo, segue abaixo tal o símbolo europeu a título de comparação: 

 

Imagem 3: Bandeira Oficial da União Europeia. Disponível em: 
http://europa.eu/index_pt.htm. Acesso em: 17 jan. 2012. 

 

Há outras semelhanças que podemos constatar que vão além do símbolo 

destas organizações, como por exemplo, a sua estrutura organizacional, com 

secretariado ou comissão, conselhos executivos, parlamentos continentais e 

semelhanças em seus atos constitutivos. 

Outra aproximação é a iniciativa dos chefes de estados africanos que 

compõem a UA, procurar a regulamentação de suas estruturas aos moldes das 

orientações da ONU e da própria UE, no quesito características das estruturas do 

http://europa.eu/index_pt.htm
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que é consenso nas literaturas e práticas do sistema internacional de estados, como 

o uso de uma Assembleia Geral ou Conferência e de um Secretariado ou Comissão, 

como veremos. 

Em jogo dialético, o complexo legado do pan-africanismo emerge em páginas 

atuais do dossiê produzido pela UA e sua parceira OIF (Organisation Internationale 

de la Francophonie) na I Conferência dos Intelectuais da África e da Diáspora (I 

CIAD), com as seguintes constatações: 

Mais (sic), a chama pan-africana não estava extinta. Na própria 
África, a repercussão do congresso constitutivo do Instituto dos 
Povos Negros reunido em Uagadugu em março de 1990, confirmou 
que os intelectuais da África e da diáspora continuavam a aprofundar 
a temática do pan-africanismo e se mostravam disponíveis para 
novos progressos. Os artistas, principalmente os músicos, seguindo 
a tradição de Franklin Boukaka, Joseph Kabasele, Myriam Makeba, 
Pierre Akendengué ou ainda Bob Marley, continuavam a propagar 
entre o povo temas pan-africanos relativos à origem e às 
experiências históricas comuns dos Negros e à necessidade de 
manter e organizar a solidariedade entre si. – (I CIAD, 2004, pp. 27). 

Neste sentido, a UA e os Estados africanos, nesta primeira década do século 

XXI, voltam-se para promoção e defesa de interesses comuns ao continente 

africano, como: segurança, estabilidade e pacificação dos conflitos, promoção da 

democracia e participação popular, além dos direitos do homem e dos povos, 

inserção internacional positiva, desenvolvimento econômico regional, promoção da 

investigação científico-tecnológica. Reivindicam espaços de maior participação e/ou 

decisão em órgãos internacionais; melhorar a cooperação com outros membros ou 

organismos do sistema internacional; protagonização e/ou responsabilização 

africana frente aos seus problemas sociais, tais como a cooperação internacional 

para erradicação de doenças (como a AIDS, o ebola, a malária e tuberculose) e a 

promoção da boa saúde, condições básicas e necessárias para o reerguimento de 

qualquer população no mundo e se faz mais urgente no continente. 
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I.II Razões favoráveis à União Africana 

 

Partimos de uma dicussão importante de interlocures que compunham a 

mesa de debates do Colóquio sobre as Relações Brasil-África4, ocorrido em 5 de 

dezembro de 2002, no Instituto Rio-Branco (IRBr), em Brasília. Em uma primeira 

parte o professor da UnB Wolfgang Döpcke, expõe uma detalhada crítica sobre a 

UA, a Nepad e as ações dos líderes africanos nestes últimos tempos. Por outro lado, 

vimos uma resposta tão bem eloquente do embaixador da Argélia Làhcene 

Moussaoui, vejamos as perspectivas em uma forma intercalada para nossas 

reflexões. 

Wolfgang Döpcke (2002) menciona quatro motivos para esta integração, 

começamos por duas delas, intercalamos com algumas proposições do embaixador. 

O primeiro, o interesse pessoal de alguns líderes como Muamar Kadafi – ex-líder 

líbio da época –, que criou um fait acompli e forte enfoque ético na política, além da 

aproximação Nepad (Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano)/UA.  

O segundo, os objetivos ambíguos do Ato Constitutivo, os quais desenvolvem 

perspectivas diferentes a membros, que visam questionar a agenda internacional e a 

ingerência ocidental. 

Além destes motivos proferidos por Wolfgang Döpcke, podemos acompanhar 

outras críticas mais densas a respeito da UA, no excerto abaixo: 

[...] a maioria dos comentários sobre a União Africana destaca o 
caráter não-realista e até megalomaníaco da nova criação do 
continentalismo africano. Aponta-se a imensa brecha existente entre 
o desenho e aquilo que é considerado como realizável. Argumenta-

                                                           
4
 MOUSSAOUI, L. Comentários pessoais do Sr. Lahcène Moussaoui expostos sob a forma de 

observações e notas durante o debate, especialmente referentes às comunicações dos professores 
Wolfgang Döpcke e de Luiz Henrique Nunes Bahia. IN.: COELHO, P. M. P. et al. (Orgs.). Relações 
Brasil-África: um colóquio. Brasília: IPRI/Funag, 2002, pp. 209-31, em francês e com tradução em 
português. 
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se que se os quarenta anos da independência africana ensinassem 
uma lição esta seria a impossibilidade de superar, num sentido 
profundo, a divisão do espaço político, social e econômico, criado 
pela inserção dependente do continente no sistema internacional na 
época colonial e posteriormente. Detalhistas ainda alertam sobre a 
impossibilidade de financiar um empreendimento desta estrutura. 
Caracteriza-se, nestes comentários, a União Africana como um 
grande sonho para um futuro muito distante. E muito óbvio que estas 
avaliações têm razão. É bastante evidente que o desenho do novo 
órgão de integração continental, as ideias de uma união econômica, 
de um parlamento africano ou de um exército africano, não 
correspondem nem a capacidade atual do continente nem a um 
potencial futuramente imaginável. A União Africana é um verdadeiro 
castelo no ar e a questão da sua possível realização, pelo menos em 
completo, não deveria espalhar muita excitação. (COELHO, 2002, 
pp. 175). 

Estas críticas foram rebatidas pelo embaixador da Argélia, podemos destacar 

três pontos que o embaixador elencou como primordiais para desconstruir as teses 

do professor Döpcke, cabendo abrir espaço para seus argumentos que, mesmo 

reduzidos, possuem densidade, o que seria um equívoco não apresentá-las ou 

sintetizá-las, mesmo de maneira rápida, fragilizando a discussão que concentra alto 

grau de importância para o presente trabalho. 

Vejamos, a seguir, os argumentos proferidos pelo Sr. Lahcène Moussaoui: 

[...] 1. Em sua comunicação, o Professor DÖPCKE trata longamente 
de um suposto conflito entre duas visões opostas representadas, 
respectivamente, pelo líder da Líbia e o Presidente da África do Sul, 
a propósito da concepção mesma da União Africana. A história da 
criação da Organização da Unidade Africana é suscitada para 
estabelecer um paralelo entre o conflito que o autor acredita revelar 
ou adivinhar e os debates de fundo que presidiram a gestação da 
OUA, no início dos anos 60. O fato é que esses dois períodos não 
têm termos de comparação, nem no que diz respeito às condições 
históricas gerais, nem no que concerne ao auto-conhecimento pelos 
africanos e, consequentemente, nem quanto aos objetivos e 
organizações imediatas. 

Além desse fato evidente, e por ter testemunhado, pessoalmente, o 
episódio do início do lançamento da UA, gostaria de fornecer fatos, 
somente fatos, sobre esse assunto: Certamente, foi o Coronel Kadafi 
que lançou em 1999 a idéia dos “Estados Unidos Africanos”. Mas, é 
preciso saber que o trabalho da reforma da OUA começou há 20 
anos e que um Comitê especial já havia sido instalado — o “Comitê 
de Revisão da Carta” — que amadurecia a reflexão sobre em que 
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sentido e sob que esquema exatamente seria reformada a OUA. (...) 
Mais de 50 países africanos participaram da discussão e negociação 
desse projeto. [...] A UA, na sua atual forma definitiva, é o resultado 
de todo esse processo; diria mesmo que ela é o ponto de equilíbrio 
entre o ideal e o factível. – (COELHO, 2002, pp. 223) 

Em outra passagem, Dôpcke amplia as críticas a organização africana 

frisando a aceitação pelos líderes africanos do “discurso internacional” e uma 

“africanização”, não para criar uma perspectiva do próprio continente, como vemos a 

seguir: 

[...] Neste campo, a UA e a NEPAD se encontram, e este primeiro 
encontro em torno de APRM revela toda complexidade de uma 
superficial aceitação do discurso internacional e de uma 
africanização da ingerência política. É bem possível que esta 
interiorização de um discurso, que até no Ocidente somente tem 
valor situacional e que cai no esquecimento quando interesses 
estratégicos são considerados superiores, traz mais problemas para 
a África do que soluções. (Id. Ibid., pp. 177). 

Em resposta ao outros aspectos encaminhados por Dôpcke, Moussaoui tenta 

demonstrar as importantes iniciativas encaminhadas em conjunto pelas lideranças 

africanas e exemplifica algumas ações própias do continente e que pode levar a 

pensar estas questões de que não há possibilidades de soluções com ações 

advindas dos próprios interlocutores africanos: 

[...] 2. A segunda observação que farei ao Professor DÖPCKE diz 
respeito ao “PEER” (ou M.A.E.P. - Mecanismo Africano de Avaliação 
entre Pares), [...] Primeiro, o PEER é uma iniciativa africana, que veio 
completar o processo de elaboração de um projeto específico, [...] 
nem o PEER, nem a UA ou o NEPAD são instituições 
supranacionais, feitas para controlar ou censurar os Estados 
africanos. São compromissos livremente consentidos para trabalhar 
conjuntamente, em vista de um compromisso coletivo, ou seja, o 
programa de construção da UA e sua consolidação e a concretização 
do NEPAD. Portanto, não cabe a qualquer autoridade, país ou grupo 
de países não-africanos apresentar-se como tutor da África. – 
(COELHO, 2002, pp. 224) 

Neste quesito tecemos um comentário importante, a UA e a Nepad não foram 

feitas para “censurar os Estados africanos” como mencionou o embaixador, porém 
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temos uma característica importante do ponto de vista das relações multilaterais e 

para a integração que é pensar a limitação e a distribuição do poder, como faremos 

mais adiante, e que no Ato Constitutivo da UA emerge a importância de limitar o 

poder dos estados em algumas ocasiões de instabilidades políticas, como guerras 

civis, genocídios e outros fatores que podem vir a prejudicar a segurança e por em 

risco a paz e estabilidade em algumas sociedades. 

Além disso, as contribuições financeiras para manutenção das estruturas da 

UA, bem como, as decisões determinadas pelas instâncias superiores são formas de 

coibir os abusos ou mal uso de poder nestas representações. Para que haja mais 

laços de cooperação e consolidar a integração continental, sair da esfera de conflitos 

de interesses dos Estados em particular, tornando-se generalizados, como podemos 

verificar no trecho do Ato: 

Imposição de Sanções, 1. A Conferência determina as sanções 
apropriadas a serem impostas a qualquer Estado Membro que não 
pague as suas contribuições  para o Orçamento da União, como se 
segue: privação do direito de usar da palavra em reuniões, de votar, 
de apresentar candidatos para qualquer posição ou posto na União 
ou de beneficiar de qualquer actividade ou benefício daí resultante. 
2. Além disso, qualquer Estado Membro que não cumpra com as 
decisões e políticas da União pode ser sujeito a outras sanções tais 
como negação de laços de transportes e comunicações com outros 
Estados Membros e outras medidas de natureza política e 
económica a serem determinadas pela Conferência. - (UNIÃO 
AFRICANA, art. 23, 2000). 
 

Além disso, Döpcke elenca mais duas importantes observações, em relação a 

manipulação democrática que faz manter no poder os líderes, com passados 

questionáveis, pela via constitucional, que acaba legitimando e defendendo alguns 

governantes, como por exemplo, os já depostos Ben Ali, da Tunísia, Hosni Mubarak, 

no Egito e o próprio Muamar Kadafi, que na época estavam a frente de suas nações. 
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A questão do alinhamento ideológico e a integração internacional, 

africanizando o discurso de ingerência ocidental, que segundo autor, estes países 

africanos não se preocupam muito com a viabilidade do projeto, mas entram no 

xadrez internacional sem que percam os controles sob as regras do jogo. 

O embaixador traz a tona outras experiências executadas por iniciativas 

conjuntas, que não foram as soluções para todos os problemas, mas geraram bases 

para consolidação de mecanismos regionais de cooperação para resolução de 

conflitos, assim ele exemplifica articulações ao nível “intra-africano”, como iremos 

abordar com outros teóricos no momento oportuno. Vejamos o excerto: 

 [...] 3. Minha terceira e última observação sobre a comunicação do 
Professor DÖPCKE refere-se a uma serie de informações que acho, 
pessoalmente, totalmente contrárias a realidade. Citarei, entre outros 
exemplos, o do Mecanismo para a Prevenção, Gestão e Resolução 
de Conflitos. Li a respeito, na página 26: “este instrumento dos anos 
1990 que ficou dormindo até a Cúpula de 2001 em Lusaka...”. [...] Foi 
esse Mecanismo que geriu e pôs fim a crise das Comores e, se não 
há mais crise nas Comores, é graças à atuação desse Mecanismo. 
Na República Democrática do Congo, foi o mesmo órgão que, com 
todo o peso da África, propiciou o fim dos combates, o 
estabelecimento de um cessar fogo e a estabilização da situação; 
mesmo que a paz total e definitiva não se tenha completamente 
estabelecido naquele país [...] desempenhou, bem antes disso, um 
papel importante no decorrer de crises, tais como as de Ruanda, 
Burundi, Serra Leoa e Libéria. Melhor ainda, esse Mecanismo 
demonstrou sua capacidade durante a guerra entre a Etiópia e a 
Eritréia. 

[...] É também falso opor, ficticiamente, pólos de poder na África, que 
se moveriam do Norte para o Sul, fazendo uma leitura errada do fato 
de que as Cúpulas da OUA e da UA se realizaram, nesses dois 
últimos anos, na África Austral. Posso testemunhar as decisões 
tomadas a respeito, na Cúpula de Argel, em julho de 1999 [...] 
privilegiando os países que nunca abrigaram Cúpulas africanas, 
como a África do Sul (apartheid) e Moçambique (consequências do 
apartheid e de situação específica até data recente); o programa das 
Cúpulas já foi, aliás, estabelecido para os próximos 3 ou 4 anos. 

[...] Tudo isso sublinha [...] a falta de conhecimento que as pessoas 
tem sobre a África e o perigo que existe em fazer leituras a partir do 
que outros escrevem e extrapolam a propósito desse Continente. 
Isso também demonstra, ao mesmo tempo, o interesse vital que 
temos – africanos e parceiros – em desenvolver nosso conhecimento 
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mútuo e recíproco, primeiro passo para um trabalho em comum. 
(COELHO, 2002, pp. 225-6). 

Podemos observar, nos argumentos do embaixador, que os países africanos 

estão se preocupando em manter aquilo que está sendo acordado com os membros 

da União Africana e estão se mostrando protagonistas das decisões, não aceitando 

as ingerências como antes, mas africanizando o discurso ocidental. 

Se Döpcke tem razão em denunciar uma postura meramente retórica dos 

líderes africanos, tem-se que considerar a perspectiva de um representante argelino, 

que enxerga problemas do mundo árabe-islâmico, em postura de defesa pan-

africanista, mostrando, a partir de ações dos estados africanos, posições que se 

aproximam e muito de ações integradas, demonstrando certo entrosamento do 

continente, pelo menos, às críticas ao projeto que (re) nasce. 

Outra observação interessante a ser lembrada foi a de Claudio Oliveira 

Ribeiro, sobre outros motivos do aparecimento desta organização, a UA, reforçando 

a ideia do embaixador no que tange ao protagonismo dos novos Estados africanos 

em se inserir no atual cenário internacional, levando em consideração os efeitos 

causados com i fim da Guerra Fria e os novos desafios e problemas enfrentados por 

estes Estados. 

Como afirma Huband (2004, p. 17): “El final de la Guerra Fria há 
dejado a África huérfana de superpotencias, pero consciente de que 
a hora tiene por primera vez em sus manos su próprio destino como 
continente de naciones.” Assim, ao rejeitar a noção de que a política 
externa de Estados periféricos seja puramente reativa às 
determinações oriundas dos centros hegemônicos, torna-se 
importante reiterar o fato de que estes mesmos países atravessaram 
a segunda metade do século XX à busca de canais e mecanismos 
capazes de promover seus interesses domésticos em plano externo. 
A análise da UA, portanto, apresenta-se como condição primordial 
para avaliação dos êxitos e equívocos resultantes da interação dos 
países africanos com o sistema internacional contemporâneo. 
(RIBEIRO, 2008, pp. 22-3) 
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Deste ponto de vista, vemos que Làhcene Moussaoui propõe uma crítica 

contundente não apenas ao que argumentou o professor Döpcke, mas aos 

intelectuais que procuraram de forma muito apressada, em suas análises críticas à 

União Africana, apenas apresentá-la como algo inviável, observando apenas o curto 

prazo, ou como Döpcke expôs: “potencial futuramente inimaginável” ou “verdadeiro 

castelo no ar”. Afirmações que desencadeou uma resposta crítica do embaixador 

que questionou o conhecimento dos que pensam a África contemporânea, 

explicitando que o aparecimento não se dá apenas por vontade unilateral ou de um 

conflito bilateral de líderes africanos, mas de um processo de amadurecimento 

histórico que o continente está atravessando. 

Refere-se ao amadurecimento que parte dos próprios africanos, mas não tem 

possibilidade de desconsiderar o histórico de inserção impositiva dos modelos de 

instituições, como o Estado ou as organizações internacionais em geral. A UA, bem 

como a NEPAD, estão se manifestando com uma carga emancipatória que não se 

observa desde os movimentos de independência, na década de 1960. Isto parece 

não agradar os antigos colonizadores e históricos hegemônicos do sistema 

internacional, que começam a perceber mudanças nesta distribuição de poder nas 

regiões e no mundo como um todo. 

Para finalizar esta contribuição ao debate, podemos observar, na última crítica 

do embaixador, uma constatação interessante: são as soluções para conflitos 

regionais e a questão da descentralidade das cúpulas que, em África, não cessaram 

em sua totalidade, que os argumentos levantados remetem a pontos positivos, 

demonstrando que há uma busca para resoluções em que Estados africanos 

encontrem saídas por si mesmos. 
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I.III União Africana entre “uma outra globalização” e seus “rumores” 

 

Trabalhamos na perspectiva de convergência política e cultural devido à 

participação e reivindicação via óticas pan-africanas ou, como mencionam Appiah 

(1998) e Ki-Zerbo (2006) “intra-africana”, que os fazem refletir: Como opera esta 

globalização? Quais redes podem ser traçadas e alinhavadas neste sistema 

internacional? Quais as forças colocadas e quais os interesses tendem a 

prevalecer? E, a partir destes conflitos evidentes, reiteramos nossas dúvidas sobre o 

lugar ocupado por África, como se esta região pudesse estar materializando os ecos 

teóricos do fim dos tempos, de fim da história e da vitória de uma forma intelectual 

de pensamento político ou cultural. 

A partir disso podemos pensar na discussão feita por Mogobe B. Ramose 

quanto as relações entre política e cultura e as diversas possibilidades que a 

epxnasão de fronteiras e a Globalização poderiam permitir: 

A expansão, para além de sua fronteiras culturais originais, significa 
que ambos podem servir como veículos para a transmissão de 
cultura. Dado que, no seu sentido mais amplo, a cultura inclui a 
política, isto significa que tanto a religião quanto o comércio 
simbolizaram, numa determinada altura, a materialização de uma 
ideologia política particular, tendo sido os seus transmissores. De 
acordo com este raciocínio, a Globalização pode ser cultural, 
religiosa, política e econômica (sic). Convém salientar que tal 
demarcação de áreas específicas não impede de forma alguma a 
sua sobreposição, a sua convergência, o seu esforço mútuo e 
mesmo a unidade orgânica entre elas. – (RAMOSE, 2010, pp. 140). 
 

Para tanto, buscamos realizar uma observação a algumas proposições 

ocidentais nos âmbitos da globalização, das relações internacionais e da história, 

para confrontarmos pensamentos e ideias e compreender numa tentativa holística, a 

fim de ir além dos fatalismos, pois também encontramos proposições muito 

interessantes que dialogam ou convergem em pontos, mas traz outras perspectivas 

aos modelos hegemônicos do Norte, começaremos por perspectivas desta região a 
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procura ou em direção ao Sul e deste debate ideias procuramos sentidos ou razoes 

para a condução de alguns intelectuais para proposições dos “rumores de 

globalização” ou “uma outra globalização”. 

Buscamos contribuições críticas à concepção do “fim da história” de Francis 

Fukuyama e alertas acerca da visão superficial dos países africanos em O choque 

de civilizações, de Samuel P. Huntington. Com base na tese central de Milton 

Santos, em Por uma outra globalização, é possível ampliar posturas e ações desde 

os países do Sul, como respostas e resistências aos modelos neoliberais de 

“ingerência ocidental” e da agenda internacional imposta pelos países do Norte. 

Propomos uma análise sobre a UA como uma das alternativas encontradas 

pelo Sul para seu desenvolvimento e inserção internacional, a partir de meios 

próprios, em busca de perspectivas para sair desta situação de dependência 

causada pelos anos de colonialismo, sobretudo europeu, sofrido pelo continente 

africano. 

Comecemos por Samuel Huntington (1997) e sua visão sobre um “mundo 

civilizacional”, estabelecendo um possível lugar representativo para o continente 

africano. A partir de uma reforma da ONU abrindo-se para 7 (sete) civilizações com 

representação no Conselho de Segurança, a África teria seu lugar de representação 

como um país que pudesse representar o mundo árabe-mulçumano ou um que 

representasse a região subsaariana devido às proporções populacionais. 

Outras perspectivas, como a de Raphael Villa (1999), sobre um “sistema 

internacional policêntrico”, aliada à ideia de Paul Kennedy (1993) de “redistribuição 

do poder” e “perda da centralidade do estado nas questões internacionais” 

formularam a proposta de um “condomínio de segurança constituído [por] estatais e 

societais como o Conselho de Segurança da ONU, empresas multinacionais, 
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Organizações Não-Governamentais, [OMC, FMI, OTAN]”, ou seja, organizações 

supraestatais, sendo que, na época dos escritos, a organização representante do 

continente africano era a OUA, relembrando que esta foi atualizada para a UA, atual 

representante do continente e que em nosso entendimento se propõe a ocupar este 

espaço de representatividade. 

Todas as ideias a pouco debatidas são formas que enxergamos um lugar, 

mesmo que pouco nítido ou indefinido para os países africanos, a partir de uma 

organização internacional - esta que na época ainda era chamada de OUA 

(Organização da Unidade Africana) - com uma posição ou forma de tratar seus 

países de maneira subalterna.  

Desta forma, optamos por um prisma relacional de conceitos para estudar o 

caso dos novos estados africanos, colocados à margem do sistema internacional de 

Estados ou “sociedade dos Estados”, posicionados nesta espacialidade 

subalternizada, coincidente com as análises sobre um mundo “não-desenvolvido”, 

situando estes países africanos no lado Sul do mapa geopolítico das relações 

internacionais, em oposição ao Norte “desenvolvido”. 

Outros intelectuais proferiram propostas mais ousadas, como Samir Amin 

(2001) que colocava a visão de um “mundo policêntrico autêntico” ou “outra 

modalidade de mundialização”, proposta durante a passagem do “capitalismo 

mundial” para um “socialismo mundial” no enfrentamento ao “eurocentrismo”, 

produtor de uma hegemonia cultural e política. 

A partir deste ponto, apresentaremos outras perspectivas para pensarmos as 

ações políticas que mobilizam as cenas deste Sul contemporâneo e, 

especificamente, em África. Atento a uma indicação metodológica sugerida por Irene 
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Vida Gala quanto a produção do conhecimento relativo ao continente africano a qual 

pode ser verificar no excerto seguinte: 

[...] para os que se disponham a adotar uma perspectiva africana, 
Paul Zeleza (1997b, s. p.) recomenda que se proceda, [...] à 
desconstrução da arquitetura discursiva dos estudos sobre África em 
geral, e, em particular, sobre a história da África, sobre a economia 
do desenvolvimento africano e sobre a Ciência Política no continente. 
[...] que se faça a reconstrução de narrativas alternativas, em 
especial dos processos e crises relativos ao desenvolvimento e à 
democracia. É uma análise com dois objetivos analíticos, como ele 
próprio afirma, pois, após a desconstrução, deve-se, 
necessariamente, perseguir a reconstrução, uma vez que o discurso 
africanista, ao contrário, tem se resumido a fazer da crise seu único 
objeto. – (GALA, 2009, pp. 54). 
 

Entendendo este “africanista” como um intelectual não africano especialista 

em estudos sobre África e que pode ter um olhar enviesado ou, como a própria 

autora abordou, um “olhar etnográfico sobre o outro”, podendo assim comprometer a 

análise e apenas reproduzindo o que a tradição ocidental vem realizando durante 

estes últimos séculos sobre este conhecimento. Assim buscamos dialogar com estas 

formas ou perspectivas para se aproximar e compreender as histórias recentes 

africanas, seus atores e situações que podem contribuir para os novos desafios, 

novas transformações e o que estamos observando atentamente, as relações Sul-

Sul que emergem. 

Assim, buscamos diálogos com as ideias de Milton Santos (2002) este que 

propunha e militava “por uma outra globalização”, já que esta constitui uma 

“globalização perversa” – que apenas mantém o poder e os privilégios das antigas 

“metrópoles”, do “primeiro mundo” ou “superpotências” – advogou contra uma 

“reconstrução vertical do mundo”, apoiando-se em soluções edificadas como “ações 

vindas de baixo”, que interpretamos como relações do Sul frente ao Norte e, como o 

próprio autor mencionou: “passando da escala do lugar à escala do planeta” a fim de 
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combater a premissa e a crença na “irreversibilidade da atual globalização”, 

contribuindo para a revisão histórica. 

Convergindo com esta ideia, Joseph Ki-Zerbo (2006) propõe, para a África, 

um desenvolvimento “via federal”, com caráter de “desenvolvimento endógeno” ou 

“intra-africano”. Proposição também observada por M’Buyi Kabunda, o qual enfatiza 

“(...) entonces la crisis actual sólo aparecerá como una parêntesis, o uma fase de 

transición en el largo caminho hacia un futuro mejor. El desarollo es interno”. 

(KABUNDA, s. d. , p. 60). Assim, Ki-Zerbo aprofunda a discussão e mostra ser 

necessário “um modelo pós-econômico: [que] consiste em sair do economicismo 

liberal, em direção a um modelo humanista de desenvolvimento planetário” e que 

isso deva “começar e terminar pela história”. 

Com base na compreensão do conceito de “experiência”, percebemos uma 

aproximação histórica, no âmbito da cultura e da política, com os movimentos pan-

africanistas até a conformação da atual UA. Os diversos povos em África, se 

mobilizaram pelo seu reconhecimento contra as desigualdades implementadas pelo 

capitalismo, primeiramente com a Europa e, posteriormente, com EUA e URSS. 

Contra o colonialismo, o imperialismo, o racismo e a atual globalização, povos 

africanos procuraram, a partir de lutas culturais e políticas, construir uma 

organização independente por meio de aproximações. Há de se notar que, no 

âmbito das relações internacionais, lograram um lugar ou um espaço para regiões 

do mundo “menos desenvolvidas”, como um lugar de resistência. 

[...] sei que há um trabalho fundamental a ser feito em relação à 
hegemonia cultural. Acredito que o sistema de significados e valores 
que a sociedade capitalista gera tem de ser derrotado no geral e no 
detalhe por meio de um trabalho intelectual e educacional contínuo. 
Esse é um processo cultural a que denominei à revolução longa e, ao 
fazê-lo, eu queria assinalar que era uma luta genuína, parte das 
batalhas necessárias da democracia e da vitória econômica da 
classe trabalhadora organizada. [...] a tarefa de um movimento 
socialista vitorioso envolverá a imaginação e o sentimento, tanto 
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quanto fatos e organização. Imaginação e sentimentos não no 
sentido fraco – ‘imaginar o futuro’ (o que é uma perda de tempo) ou 
‘o lado emocional das coisas’. Ao contrário, temos de aprender e 
ensinar uns aos outros as conexões que existem entre formação 
política e econômica e, talvez o mais difícil, formação educacional e 
formação de sentimentos e de relações, que são os nossos recursos 
mais imediatos em qualquer forma de luta. (WILLIAMS, 2007, pp. 15) 
 

A evidência destas lutas culturais e políticas podem não ser nítidas nas 

organizações internacionais de estados, que expressam os interesses de chefes dos 

vários Estados africanos. Porém, a evidência por nós observada reside na 

permanência de movimentos intelectuais pan-africanistas, surgidos na diáspora afro-

americana e afro-caribenha, na virada dos séculos XIX e XX, resistindo até estes 

primeiros anos do nosso século, mostrando diversificação em termos de atores, 

regiões e contextos: 

Certamente há algo que une nossas variadas zonas tricontinentais 
[América do Sul, Ásia e África], mas esse ‘algo’ é a relação que todos 
temos, em graus variáveis, com a dominação imperialista, e o que 
quer que una nossas culturas pode, em última instância, ser atribuído 
a esse fato de nossa história moderna. Essa unidade deve ser vista, 
no entanto, no interior de uma história de experiências muito 
diversas. (AHMAD, 2002, pp. 9). 

Mesmo após independência de seus Estados, que viveram posicionamentos 

radicais com a incorporação do discurso do pan-africanismo e postura política 

aliados a países asiáticos e alguns latino-americanos do “não alinhamento político”, 

configuraram, nesta longa duração histórica de resistência, uma resposta ao atual 

estágio da Globalização5. Conforme Ki-Zerbo (2006): 

                                                           
5
 “Do ponto de vista africano, a globalização é o desenvolvimento lógico do sistema capitalista de 

produção. Este atingiu um patamar a partir do qual deve necessariamente adquirir dimensões 
planetárias – ou desaparecer. Os conceitos de competitividade e rentabilidade levam a uma espécie 
de darwinismo econômico. Resultado: só os mais aptos – the fittest, como dizem os ingleses – 
sobreviverão. Através da globalização, o capitalismo sai do quadro puramente nacional para adotar 
dimensões planetárias, ou mesmo cósmicas. A propriedade bem localizada no tempo está prestes a 
voar em estilhaços, como resultado dos movimentos de capitais especulativos. A economia baseada 
na oferta imposta, se for preciso, pelo monopólio a mercados cativos, substitui a economia da 
demanda solvente, proposta por John M. Keynes para estimular as economias nacionais e mundial. 
Tudo isso produz, necessariamente, um quadro mundial extremamente fluido da distribuição do 
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Em outras palavras, não se globaliza inocentemente. Penso que 
dificilmente poderemos ter um lugar na globalização, porque fomos 
desestruturados e deixamos de contar como seres coletivos. Se você 
comparar o papel da África com o dos Estados Unidos, verá os dois 
pólos da situação na globalização: os globalizadores, que são os 
Estados Unidos, e os globalizados, que são os africanos. Não sei de 
que lado você se situa; quanto a mim, eu sei que sou um globalizado. 
A África, como continente, situa-se mais nesta categoria, porque é 
uma questão de relação de forças. É a questão de saber se somos 
sujeitos da história, se estamos aqui para desempenhar um papel na 
peça de teatro. Na realidade, não há peça onde só há atores 
principais. Também deve haver figurantes, e nós, africanos, fomos 
classificados como figurantes, isto é, como utensílios e segundas 
figuras para pôr em destaque os papéis dos protagonistas. (KI-
ZERBO, 2006, pp. 23). 

Sabemos, também, que estas vertentes de caráter internacional, não se 

mostraram homogêneas, nem no discurso e nem nas práticas. Por isso, estes 

projetos não conseguiram vingar em termos de uma solução coletiva em blocos 

econômicos de integração plena, pois alguns países tentaram seu protagonismo e 

sair da dependência das potências centrais, enquanto outros não conseguiram se 

desvencilhar deste passado, pois a dominação colonial gerou, aos novos líderes 

políticos, a herança do poder daqueles países, inviabilizando propostas de 

cooperação e articulação coletivas mais ousadas, como a integração continental já 

propostas por muitos intelectuais africanos na época. 

Após estes movimentos, chegamos aos anos de 1980 e 1990, onde o 

contexto africano é desalentador. Há problemas econômicos no continente, há 

proliferação de doenças como a AIDS e o ebola, há crise na agricultura que afeta a 

distribuição de alimentos, desmantelamentos políticos em vários países. A isso tudo, 

alinham-se a miséria e a corrupção dos líderes autoritários, os processos de 

                                                                                                                                                                                     
controle econômico, que não funciona a favor dos consumidores. Outrora, o capitalismo funcionava 
segundo uma palavra de ordem bem conhecida: ‘O cliente é rei.’ Hoje, já quase não existe esta 
referência; o sistema funciona, quase exclusivamente, em função das trocas. Vendem-se e compram-
se ações, e os atores destes jogo do dinheiro nas bolsas internacionais ganham dez ou vinte vezes 
mais, por dia, do que aqueles que investem o seu dinheiro na produção. Voltamos ao capitalismo 
mercantil, mas num sistema ainda mais desumano que o capitalismo mercantil, mas num sistema 
ainda mias desumano que o capitalismo do século XIX.(KI-ZERBO, J. Para quando a África?: 
entrevista com René Holenstein. Trad.Carlos Aboim de Brito. Rio de Janeiro: Pallas, 2006, pp. 21-2). 
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conflitos generalizados pelo continente e a tão questionada ajuda internacional que 

não é eficaz e, em muitos casos, mantém a situação de dependência. 

Neste contexto, surge um movimento de integração para alcançar uma visão 

mais otimista, que possa contrastar e questionar o evidente “afropessimismo” 

difundido por economistas, analistas políticos, mídias internacionais, cinema e 

intelectuais acadêmicos, que não apenas mostram problemas, mas acabam 

cristalizando a imagem desses povos, levando a um discurso de que não há 

possibilidade dos Estados africanos se comprometerem com seus próprios 

problemas e ampliando esta perspectiva Irene Vida Gala (2009), frisa o que vem a 

ser este tipo de pessimismo: 

O pessimismo africano foi definido como “um estado mental que 
simplesmente projeta tendências passadas sobre o futuro e não vê 
nada além de escuridão para a África” (Bujra, 19994, p. 160). Ele 
está associado, portanto, a uma referência mental do passado, ou, 
mais propriamente, ao imaginário de uma época em que o continente 
africano era grosso modo representado como a terra de barbárie, da 
selvageria, do primitivismo, do paganismo e da oralidade. 
Como pano de fundo para o afropessismismo, essas imagens 
seguem projetadas sobre o futuro e compõem o ambiente em que se 
produzem, no presente, as relações da África com o mundo. – 
(GALA, 2009, pp. 43). 
 

Mais ainda: criaram conceitos a partir de dados economicistas que apenas 

rotulam os Estados africanos e que não ajudam na melhora ou no desenvolvimento 

destes, com visões apregoadas de “Estados falidos”, ou quando divulgam algum 

dado do IDH, por exemplo, em regiões como o Piauí ou Maranhão, no Brasil, em 

comparação automática com posições de países africanos, como Serra Leoa ou 

Somália. 

A este respeito Ki-Zerbo desafia a intelectualidade e aos promotores de 

políticas internacionais a pensar um modo diferente de refletir os índices o 

medidores do desenvolvimento entre os países, pois o viés economicista não reflete 
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ou representa a totalidade das manifestações humanas e culturais que indicam se 

uma determinada nação possui ou não status de desenvolvimento humano: 

O desenvolvimento é um fenômeno total, que é necessário abraçar 
também na sua totalidade. E nesta totalidade, os fatores: cultura e 
educação são primordiais. Todavia, num certo pensamento do Banco 
Mundial, tudo funciona como se a educação e a cultura não fizessem 
parte do desenvolvimento, ao passo que o Programa das Nações 
Unidas para o desenvolvimento integra a esperança de vida e a 
educação nas normas do desenvolvimento. Mas como quantificar a 
cultura, para poder injetá-la nos indicadores do desenvolvimento? É 
um problema, porque os aspectos mais íntimos do desenvolvimento 
são quase indefiníveis e impalpáveis, como a felicidade, a saúde, a 
alegria. É por isso que é necessário tomar a decisão de reconhecer 
que é difícil classificar países pelo nível de desenvolvimento. É certo 
que a ciência postula, exige mesmo a quantificação. Mas as coisas 
requintadas, refinadas, são realizadas em muitos países pobres do 
mundo. Pense na cozinha, no vestuário, no artesanato, na arte ou, 
ainda, na delicadeza e no refinamento das expressões em certas 
línguas: são coisas que tornam o homem perfeito, no plano 
humanista, mas que não podem ser tomadas em consideração na 
identificação ou na classificação do desenvolvimento.” (KI-ZERBO, 
2006, pp. 150). 
 

Assim ele propõe uma nova forma de se conduzir, pensar e se possível 

calcular o IDH levando em conta outros requisitos elementares e que talvez tenham 

mais efetividade de representação humana do que as medições econômicas. 

Porém, ele mesmo afirma a dificuldade em fazer esta medição e a criação deste 

novo índice que se for algum dia tentado pode recolocar África e outras partes do 

mundo em posições bem diferentes do que a cada ano vemos ser confirmado como 

se isto fosse absoluto. 

Saindo deste nossa pequena mas importante digressão, percebemos que 

diversos intelectuais tanto da história como das relações internacionais começam a 

olhar para os efeitos de mudanças no continente africano. Um horizonte de 

possibilidades se coloca aos países de África diante, na forma das ações da virada 

dos séculos XX para o XXI, e a UA se apresentando como uma forma de resgatar a 

confiança internacional e fortalecer o continente. Assim como relações multilaterais 

podem auxiliar no desenvolvimento continental. Além disso, alguns países vêm se 
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destacando economicamente e estão liderando grupos internacionais como a África 

do Sul e o seu relacionamento no IBAS (cooperação internacional com a Índia e o 

Brasil). 

Dessa forma, Colin Legum, Penna Filho (2000) e Saraiva (2007) pensam 

como “renascimento africano” o período mais recente da história internacional do 

continente africano. Porém, sabendo como é complicado propor o termo 

“renascimento” de algo que não morreu, de acordo com as visões do que foi 

chamado de “afropessimismo”, podemos dizer que há um movimento de 

reerguimento, já que visões cristalizadas sobre África acabam emperrando 

potencialidades para o seu desenvolvimento, causando receios e pré-concepções de 

vários sentidos. 

Um diálogo maior se abre com a Unasul (países latino-americanos), relações 

bilaterais com o governo chinês e vários países africanos, reorganização do diálogo 

com a União Europeia e aproximação militar com os EUA possibilitam a países 

africanos resultados positivos mediante o enfrentamento da atual “crise financeira 

mundial”, que não afetou o continente como previam muitos analistas do FMI, Banco 

Mundial e a OCDE, no ano de 2009, como informado pelo jornalista Fabio Zanini 

(2010) em seu blog: 

Saiu um novo relatório da OCDE [...] sobre as perspectivas 
econômicas para a África. O “African Economic Outlook 2009” tem 
200 páginas e dezenas de quadros e estatísticas [...]. A perspectiva 
de crescer 2,8% só é vista como tenebrosa porque nos últimos anos 
o crescimento foi estelar. [...] “A boa notícia é que o crescimento na 
África foi de estimados 5,7% em 2008, o quinto ano seguido acima 
de 5%’ [...]. Além disso, afirma a OCDE, ‘nos últimos anos, uma 
melhor gestão macroeconômica, perdão de dívidas externas, melhor 
governança e maior integração na economia mundial fizeram a África 
ser mais resistente a choques econômicos internacionais. [...] 
Comércio mais intenso com potências emergentes como China, Índia 
e Brasil fazem a África ser menos dependente dos mercados da 
OCDE. Crescentes relações econômicas sino-africanas (...) 
reposicionaram a África como um parceiro comercial global”. 
(ZANINI, F. Vai bem a economia da África? Disponível em 
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:<http//www.pénaafrica.com.br>Publicado em: 31 jul. 2009. Acesso 
em 12 mar. 2010). 
 

Fazendo uma leitura mais atenta do livro Choque das civilizações, de 

Huntington (1997), pode-se vislumbrar um olhar até mesmo positivo em relação à 

África – tirando a excessiva ênfase civilizacional que para muitos resulta em 

reducionismo civilizacional mundial de sua teoria – quando o autor menciona a 

proposta de um “mundo multicivilizacional” e abre propostas para uma reformulação 

do Conselho de Segurança da ONU e, consequentemente, do sistema internacional 

como um todo. 

Em perspectiva descentralizante das estruturas de poder, mesmo sendo a 

OUA ainda representante africana neste provável sistema policêntrico, já que ainda 

não havia ocorrido a transição de OUA para UA, aponta um reposicionamento para 

África interessante, mesmo com uma ênfase civilizacional que poderia preocupar, 

pois estaria reduzindo em grupos muito heterogêneos, principalmente em África, 

mas há uma possibilidade para compor importantes âmbitos de representação 

política internacional a qual os países africanos ainda seguem ausentes nestas 

instâncias de poder na ONU, vejamos a proposta: 

[...] Num mundo multicivilizacional, o ideal seria que cada civilização 
principal tivesse pelo menos um assento permanente no Conselho de 
Segurança. Atualmente apenas três têm. [...] Do ponto de vista 
civilizacional, é claro que o Japão e a Índia deveriam ser membros 
permanentes, e a África, a América Latina e o mundo islâmico 
deveriam ter assentos permanentes, que poderiam ser ocupados 
numa base rotativa pelos principais Estados dessas civilizações, com 
as seleções sendo feitas pela Organização da Conferência Islâmica, 
pela Organização da Unidade Africana e pela Organização dos 
Estados Americanos (com os Estados Unidos se abstendo). Seria 
também apropriado que se consolidassem os lugares da Grã-
Bretanha e da França num único assento da União Européia [...]. 
Dessa maneira, sete civilizações teriam cada uma um assento 
permanente e o Ocidente teria dois, numa distribuição de forma 
amplamente representativa da distribuição das pessoas, da riqueza e 
do poder no mundo.” (HUNTINGTON, 1997, pp. 404-5). 
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Este ideal de um mundo civilizacional multifacetado demonstra uma 

convergência ou um diálogo diante da ideia de “mundo policêntrico”, mencionado por 

Samir Amin. Porém sabemos que estes dois pensadores podem não convergir nas 

bases ou formas de pensamentos ideológicos ou concepções de mundo tão 

adversas por trás dos programas defendidos por eles. 

Huntington está mais próximo das relações institucionais, ações de 

representantes de Estados. Por outro lado, Amin parte de polos de ações e de 

teorias socialistas, as quais pensam uma articulação do Estado com participações 

populares locais e das regiões mais pobres do mundo. Mesmo assim, das 

experiências partilhadas por africanos, no período classificado como Guerra Fria, 

sabemos que capitalismo e socialismo empenharam-se como ortodoxias ocidentais, 

muitas vezes, não correspondendo as singularidades culturais africanas: 

Para Amin, a dimensão nacional das lutas não deve ser 
menosprezada. Ele propõe até mesmo um uso mais consistente do 
nacionalismo como forma de resistência, em seu sentido 
progressista, que não exclui a cooperação regional. Tais formas de 
cooperação regional, em escalas como a da América Latina, África, 
mundo árabe, Sudeste Asiático, China, Índia e Europa, poderiam se 
efetivar através de “alianças populares e democráticas” e um “projeto 
de um mundo policêntrico autêntico”, uma “outra modalidade de 
mundialização”. Remodulando o discurso “dependentista” dos anos 
1960 e 70, Samir Amin afirma sonhar com a passagem do 
capitalismo mundial ao “socialismo mundial” (Amin,2001, pp. 26-7). 
(Amin, 2001 apud GROPPO, 2005, pp. 74-5; 81). 

Sabemos que tal passagem não ocorreria por uma escolha em curto prazo, e 

muitos analistas podem criticá-la pela sua pretensão de passar de um “capitalismo 

mundial” para um “socialismo mundial”, que também não é uma análise a ser 

desenvolvida aqui nesta pesquisa, por não ser nosso objeto de estudo, mas para 

demonstrarmos uma breve explicação do ponto de vista do autor. 

Mesmo com teorias distintas para soluções políticas contemporâneas, há 

convergências em alguns aspectos e que, para o nosso trabalho, se mostra 
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relevante pensar neste atual sistema internacional que passa por uma mudança 

ainda pouco perceptível, porém com alguns sinais registrados nas contribuições em 

análise. 

Dessa forma, podemos encaminhar esta discussão de acordo com o excerto 

abaixo, a qual um autor brasileiro refletindo sobre as mudanças que aconteciam no 

sistema internacional e seus impactos sobre os atores, neste caso, os estados – 

mas que em nossas análises consideram também os representantes aqueles que 

ocupam os cargos políticos e promovem as ações políticas, a partir de interesses 

que se mesclam entre as instâncias institucionais e individuais. 

Procurou refletir qual a justificativa para a consolidação ou emergência de um 

“sistema internacional policêntrico”, mas que ele aponta para um declínio da 

presença do Estado como o centro das decisões e relações a partir das noções 

“realistas” e “idealistas” as quais podem não mais dar conta da compreensão das 

novas formas de cooperação e competição, elucidando a noção de “condomínio de 

poder” ou “condomínio de segurança”, para estas relações entre Estados, a seguir: 

Esse condomínio de poder seria formado por Estados, movimentos 
societais transnacionais e instituições intergovernamentais e 
supranacionais. Dessa forma, o condomínio de segurança seria 
constituído por instituições estatais e societais representativas, como 
o Conselho de Segurança da ONU, empresas multinacionais, ONGs 
de escopo global e outras instituições internacionais, econômico-
financeiras como a OMC e o FMI, ou de natureza militar, como a 
OTAN. – (VILLA, 2001, pp. 112). 

Mesmo o conceito desenvolvido e proposto por Paul Kennedy (1993), acerca 

dos problemas em fins da década de 1990, que acabaram produzindo uma 

“redistribuição da autoridade”, contribuiu para questionar a utilidade do Estado 

nacional nas relações internacionais nesta virada de século XX para o XXI, como 

elucida Villa (2001), no excerto abaixo: 
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[...] essas mudanças globais também podem questionar a utilidade 
do próprio Estado nacional. O principal agente autônomo nas 
questões políticas e internacionais nos últimos séculos parece não 
apenas estar perdendo o controle e a integridade, mas parece ser 
também o tipo errado de unidade para enfrentar as circunstâncias 
mais novas [...] criando estruturas que poderão responder melhor às 
forças de mudança de hoje e de amanhã. (KENNEDY, 1993, pp. 129) 

A constatação dessa redistribuição da autoridade, que aponta para a 
perda de centralidade do Estado nas questões internacionais, não 
significa certamente que alguns temas da agenda, como as 
estratégicas militares tenham saído do controle e da decisão estatais. 
Nessa arena o Estado continua reinando soberano. Acontece, 
entretanto, que a agenda das relações não está concentrada nesse 
aspecto; aliás, é inegável que, com o desaparecimento da corrida 
armamentista, tal tema perdeu muito espaço nas preocupações dos 
policy-makers [grifo nosso] das relações internacionais. (VILLA, 
2001, pp.68-9) 

Dessa forma, trabalhamos na perspectiva de a UA constituir uma destas 

instituições que procura soluções para os desafios do mundo atual, corroborando 

para a ideia de “sistema internacional policêntrico”. Ciente de que os Estados 

africanos não possuem bases históricas neste sentido, pensamos que isto não seja 

um empecilho ou mesmo um pré-requisito para seguir com os nossos estudos sobre 

o tema em relevo.  

O que observamos é uma situação onde o centralismo do Estado já não é tão 

evidente do desenvolvimento de soluções para os problemas da atualidade, exigindo 

estratégias mais amplas, baseadas na cooperação entre os Estados partícipes, 

direta ou indiretamente, com a situação-problema posta, dessa forma: 

[...] criam-se laços culturais, sociais, políticos e econômicos, 
de sorte que se tem hoje um sistema internacional mais integrado. 
[...] Estas coletividades resultam das complexas relações 
internacionais contemporâneas que exigem [...] que Estados 
promovam cooperação internacional para atingirem seus objetivos 
específicos, tendo em vista que alguns problemas [...] não podem ser 
resolvidos pela atuação isolada [...]. – (SISTE, 2008. pp. 104). 

 

Nesse sentido, faz-se necessário observar o projeto de integração africana 

com outra perspectiva que não apenas a da impossibilidade “afropessimista”, o que 
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requer que o sujeito em análise alcance uma interpretação mais apurada, como 

mencionamos anteriormente, a propósito da mensagem do embaixador da Argélia 

quando criticava uma análise brasileira sobre a UA. Partindo desses pressupostos, 

Milton Santos e Joseph Ki-Zerbo podem evidenciar caminhos analíticos diferentes 

das posturas já apresentadas. 

O primeiro se debruça sobre o tema da atual globalização, sem mencionar 

especificamente a UA, por razões óbvias, pois não chegou a ver esta iniciativa na 

prática, mas suas ideias já permitiam pensar em soluções do Sul, em práticas de 

resistência ao que chamou de “Globalização perversa”, atribuindo aos países do 

Norte um protagonismo de continuidade de hierarquização das regras do sistema 

internacional e manutenção do status quo da desigualdade das relações de poder no 

cenário mundial. 

A reconstrução vertical do mundo, tal como a atual globalização 
perversa está realizando, pretende impor a todos os países normas 
comuns de existência e, se possível, ao mesmo tempo e 
rapidamente. Mas isto não é definitivo. [...] Esse mundo anunciado 
não será uma construção de cima para baixo, como a que estamos 
hoje assistindo e deplorando, mas uma edificação cuja trajetória vai 
se dar de baixo para cima./ As condições acima enumeradas deverão 
permitir a implantação de um novo modelo econômico, social e 
político que conduza à realização de uma nova distribuição dos bens 
e serviços, [...] realização de uma vida coletiva solidária e, passando 
da escala do lugar à escala do planeta [...].” (SANTOS, 2002, pp. 74). 

 

O segundo se dispõe a pensar que a solução para o desenvolvimento 

africano somente se configurará pela “via federal”, a qual congregue um estilo de 

“desenvolvimento endógeno” intra-africano, ou seja, soluções que se aproximam 

pelo viés holístico que ambas as proposições exigem dos atores políticos 

envolvidos. Para irmos além, as teses tendem a uma convergência interessante 

quando o referido autor afirma: “Não se trata de uma determinação puramente 

geográfica [a natureza das relações entre Norte e o Sul], é um antagonismo de 
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poder” (KI-ZERBO, 2006, p. 131). Sendo que mais adiante expõe ser necessário um 

modelo: 

[...] pós-econômico: [que] consiste em sair do economicismo 
neoliberal, em direção a um modelo humanista de desenvolvimento 
planetário. Neste modelo, os valores terão o seu lugar e será 
possível juntar a eles tudo o que há de mais suculento, de mais 
requintado, de mais humano em todas as culturas do mundo, 
transcendendo o economicismo atual. (KI-ZERBO, 2006, pp. 140). 

Aproximando-se ao que expôs o primeiro autor, em visão sobre 

reversibilidade da atual globalização, a UA pode colaborar para esta mudança de 

pensamento, na possibilidade de percebermos um começo de “história universal 

verdadeiramente humana” (SANTOS, 2002): 

A mesma materialidade, atualmente utilizada para construir um 
mundo confuso e perverso, pode vir a ser uma condição da 
construção de um mundo mais humano. Basta que se completem as 
duas grandes mutações ora em gestação: a mutação tecnológica e a 
mutação filosófica da espécie humana. 

A grande mutação tecnológica é dada com a emergência das 
técnicas da informação, as quais – ao contrário das técnicas 
máquinas – são constitucionalmente divisíveis, flexíveis e dóceis, 
adaptáveis a todos os meios e culturas, ainda que seu uso perverso 
atual seja subordinado aos interesses dos grandes capitais. Mas, 
quando sua utilização for democratizada, essas técnicas doces 
estarão ao serviço do homem. 

Muito falamos hoje nos progressos e nas promessas da engenharia 
genética, que conduziriam a uma mutação do homem biológico, algo 
que ainda é do domínio da história da ciência e da técnica. Pouco, no 
entanto, se fala das condições também hoje presentes, que podem 
assegurar uma mutação filosófica do homem, capaz de atribuir um 
novo sentido à existência de cada pessoa e, também, do planeta.” 
(SANTOS, 2002, pp. 174) 

Neste ponto emerge outra convergência entre os pensamentos de Milton 

Santos e Joseph Ki-Zerbo, quando este afirma: 

“É por isso que se deve começar e terminar pela história”, quando 
perguntado por René Holenstein: “essa confiança no curso da 
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história não é anti-histórica? [...] no fim das contas, a consciência 
prevalece? [Ele responde] [...] quando as pessoas se unem com a 
idéia de uma sociedade civil internacional, destinada a contrariar o 
Leviatã do mercado surdo, mudo e cego, este é um progresso da 
consciência coletiva. 

A consciência é a responsabilidade. É o guia que governa o foco 
incandescente do espírito humano. É o ‘coração’ que um dia será 
pesado no tribunal de Osíris. (KI-ZERBO, 2006, pp. 161). 

Assim sendo, encaminharemos a continuidade deste trabalho com uma 

proposta de análise diferenciada a respeito da integração continental esboçada 

pelos novos Estados africanos, interpretada desde teorias críticas ao atual estágio 

da globalização que, historicamente, não lança oportunidades evidentes para o 

protagonismo destes atores nas rodadas internacionais. Apenas enquadrando-os em 

modelos subalternos e de terceiros ou quartos planos, prejudicando discussões e 

análises sobre a renovada organização internacional e seu papel na sociedade de 

Estados. Estas discussões foram investigadas a fim de auxiliarmos nos registros do 

“Dossiê pan-africano: o movimento pan-africanista no século vinte”: 

Todas essas indicações explicam a acolhida favorável, e talvez 
mesmo o entusiasmo despertado pelos desenvolvimentos 
ideológicos e institucionais mais recentes que conduziram ao 
nascimento da União Africana et (sic) à aprovação do NEPAD (Nova 
Parceria para o Desenvolvimento da África). Essas inovações, que 
continuam a produzir seus efeitos na África de hoje em dia, são em 
grande parte, uma reatualização de temáticas mais ou menos 
antigas, tais como o “renascimento africano”, cujas primeiras 
enunciações remontam ao século 19, a “união continental”, na qual 
se reconhece a abordagem exigente de Kwame Nkrumah e o 
“desenvolvimento da África pelos Africanos e para os Africanos”, que 
era o sonho dos “pais fundadores do pan-africanismo”. (I CIAD, 2004, 
pp. 28). 

Em busca de protagonismo na história contemporânea, representantes de 

vários países de África e suas atuações em meio a UA, podem sugerir reflexões 

sobre os últimos anos no continente. Procuramos identificar a atuação africana neste 

processo de mudança que ainda se faz realizar e encontramos também os desafios 
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e entraves que ora trazem esperanças de desenvolvimentos de suas populações, 

ora nos mostram alguns martírios bélicos que ressurgem. 

Sabemos que suas formas de atuação não possuem matrizes essencialmente 

africanas, devido ao próprio desenvolvimento do processo histórico da globalização. 

Porém, não negligenciamos a perda total dos elementos que os autores africanos 

colocaram como ações para um desenvolvimento “intra”, “inter” africanos, ou 

mesmo, “internos” e “autóctones”. Como o próprio Ki-Zerbo (2006) refletiu sobre a 

questão do “desenvolvimento endógeno”: 

De acordo com o que os historiadores sabem, nenhum povo se 
desenvolveu unicamente a partir do exterior. Se ele se desenvolve, é 
porque extrai de si mesmo os elementos do seu próprio 
desenvolvimento. Na realidade, todo o mundo se desenvolveu de 
forma endógena. Ninguém se instalou na praça pública, com a 
gamela na mão, à espera de ser desenvolvido. Se quiséssemos 
representar por uma figura geométrica este tipo de desenvolvimento 
ideal, seria preciso vê-lo como uma espiral ascendente ou como o 
paradigma da árvore. A árvore está enraizada, vai ao fundo da 
cultura subjacente, mas também está aberta a trocas multiformes, 
não está murada e fechada. Assim, é estando profundamente 
enraizado que se fica disposto a todas as aberturas. Como dizia 
Aimé Césaire: “Poroso a todos os fôlegos do mundo.” - (KI-ZERBO, 
2006, pp. 149). 

Esta perspectiva nos fez pensar nesta outra fronteira que vários países no 

mundo se encontram atualmente, não apenas os africanos, mas podemos pensar o 

sudeste asiático e regiões de América latina e Caribe, os quais passaram por 

processos destruidores de colonização e que hoje tem a possibilidade de 

desenvolver-se por seus próprios meios e decisões, porém ainda não compõe ou 

propõe perspectivas que na essência são de origens locais. 

Ainda as relações interpessoais e as institucionais pressupõem corridas e 

competições desenfreadas e aqueles que precisam e emergem diante destas novas 

tramas, ficam sem alternativas de proporem suas próprias perspectivas assim 

logrando um espaço subalterno e a abertura aos modelos hegemônicos deste 

sistema internacional. 
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Esta abertura pode ser compreendida no polo africano de pensamento como 

a sua “porosidade” ou sua abertura comona metáfora da “árvore” “enraizada” mas 

não “fechada” elucidada por Ki-Zerbo, exige que os líderes e representantes de 

poder possam promover a solidariedade e fortalecimento intraafricanos, pois a 

experiência de aberturas das economias aos moldes do neoliberalismo não foram 

muito agradáveis e não solucionaram os problemas mais básicos de suas 

populações. 

Esta proposta de pesquisa visa problematizar formas novas de resistência em 

meio ao constructo social hegemônico que afeta drasticamente as estruturas 

políticas e dinâmicas sociais do lado Sul do mundo (de uma maneira geral) e dos 

países africanos (em específico). Assim os processos político-culturais em 

desenvolvimentos em África, nos leva a refletir sobre como perspectivas dos 

panafricanismos, se possibilitam ou projetam espaços nas mais recentes relações 

internacionais, quais seus desdobramentos, permitem pensar desafios políticos e 

culturais como os conflitos, o desenvolvimento, ou mesmo, o combate contra fome, 

miséria ou doenças? 

Ki-Zerbo em sua entrevista com Hollerstein ainda perguntasse em relação a 

esta globalização, como deve ser atuação ou estratégia de África, por meio de seus 

representantes, como deve ser as relações internacionais com os demais países 

neste âmbito de forma a não causar apenas prejuízos aos países africanos, como 

pensar perspectivas próprias para absorver mas não ser apenas absorvido, vejamos 

sua proposta: 

[...] Será possível criar um Estado multirracial e multiétnico? Ou 
Estados federalistas? A África sempre viveu numa base pluralista; 
aliás, é muito tarde para constituir, na África, Estados nacionais 
centralizados. Creio que a opção do mundo globalizado leva os 
africanos a optar pela via federal, isto é, por fórmulas de 
descentralização do poder e pelo princípio da delegação de 
responsabilidades. O federalismo, a que retornarei mais adiante, 
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resolverá muitos problemas africanos, tanto econômicos quanto 
interétnicos. - (KI-ZERBO, 2006, pp. 43). 

 

Desta forma, pensamos que os intelectuais africanos continuam marcando 

posição frente a soluções conjuntas e solidárias. Ki-Zerbo olha para África e indica 

aos seus soluções a partir de complementaridades e objetivos comuns, que se não 

há possibilidades práticas ou realistas para a implementação de projetos de 

integração, devem ser construídos. 

Desta forma, o autor propõe iniciativas em nível das regiões e estados 

africanos para se integrarem em busca de um desenvolvimento endógenos, a partir 

do polo africano, desta forma, não deixa de lado os laços comuns tanto dos 

sofrimentos coloniais que hierarquizaram as diversas sociedades africanas, como 

uma característica talvez mais difícil de se aproximar: a diversidade étnico-cultural. 

Caminhamos nesta trajetória histórica pensando na possibilidade de que os 

atores em África (seja na dimensão dos indivíduos, dos grupos ou das instituições) 

possam ser continuadores, reformuladores ou inovadores destas experiências 

históricas de lutas pan-africanas com propósitos definidos, como nos alerta Kwame 

Anthony Appiah (1997), para que não estejamos nos debruçando em estudos 

propondo um pan-africanismo baseado em uma “metafísica continental”, mas para ir 

além de uma organização dos Estados dos chefes, a partir de um “movimento pan-

africano internacional”, um projeto mais amplo e que segundo: 

[John] Thompson nos permite ver que, nas sociedades industriais 
contemporâneas, a auto-identificação como africano permite, acima 
de tudo, que o fato de o sujeito ser, digamos, não asiático seja usado 
contra ele; e, nesse contexto – como vemos na África do Sul -, a 
concepção racializada da própria identidade é um retrocesso. 
Argumentar dessa maneira é pressupor que os sentidos das 
identidades sejam histórica e geograficamente relativos. Assim, é 
perfeitamente coerente com essa afirmação sustentar, como faço eu, 
que, na construção de alianças entre os Estados – e especialmente 
no Terceiro Mundo -, uma identidade pan-africana que permita que 
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os afro-americanos, afro-caribenhos e os afro-latinos se aliem aos 
africanos continentais, baseando-se nos recursos comuns no mundo 
negro do Atlântico, pode atender a finalidades úteis. A resistência a 
um nacionalismo negro auto-isolador, dentro da Inglaterra, da França 
ou dos Estados Unidos, é portanto, compatível, teoricamente, com o 
pan-africanismo como projeto internacional. (APPIAH, 1997, pp. 250) 

Essa perspectiva de Appiah (1997) de possíveis “alianças entre os Estados” e 

estes “recursos comuns” vão desde esforços contra o racismo e construção de 

identidades africanas, até os problemas de ordem mais prática ou material; da fome 

ou dos conflitos a serem mediados e resolvidos. O próprio autor nos mostra um dos 

reais motivos para se dedicar a pensar em África como um lugar digno de seus 

povos e culturas, junto com outros povos e suas ações contra-hegemônicas, que 

sofrem com os obstáculos reais e suas dificuldades.  

Mas os fatos que examinei devem imbuir-nos a todos de um intenso 
sentimento da marginalidade desse trabalho para a questão central 
da resistência ao racismo e à violência étnica – e para o sexismo e 
as outras estruturas da diferença que moldam o mundo do poder [...]. 
Todas as vezes que leio mais uma reportagem nos jornais sobre uma 
calamidade africana – a fome na Etiópia, uma guerra na Namíbia, 
conflitos étnicos em Burundi -, fico me perguntando qual é o 
benefício de corrigir as teorias a que esses males estão ligados; a 
solução são os alimentos, a mediação ou alguma outra medida mais 
material, mais prática [...], a configuração da África moderna (a 
configuração de nosso mundo) é produto [...] – muitas vezes um 
produto inintencional e não previsto -, das teorias; até o mais vulgar 
dos marxistas terá que admitir que os interesses econômicos operam 
através das ideologias. Não podemos modificar o mundo 
simplesmente pela evidência e pelo raciocínio, mas decerto 
tampouco podemos mudá-los sem eles. (Id.Ibid., pp. 248-9). 

Sabemos que Appiah faz estas análises olhando para OUA, devido o 

momento em que foi publicado sua obra, mas esta proposta não necessariamente 

foi abolida ou não pode conduzir a ações mais efetivas de uma aproximação entre 

as margens do Atlântico Sul, pelo contrário, atualmente, vemos emergir ações entre 

políticos membros da UA e intelectuais colaboradores africanos e da diáspora 

discutindo até uma nova divisão de África em seis subregiões geopolíticas 
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ampliando espaços para a aproximação e cooperação em diversos níveis 

estratégicos das regiões. 

Esta nova configuração geopolítica e geoestratégica de África apresenta seis 

divisões: África Setentrional, África Ocidental, África Oriental, África Central, África 

Meridional e Diáspora. Esta que abre aos países que tenham laços históricos e 

culturais com o continente africano e possibilitando a estes, no futuro, estreitar as 

articulações com participação, na condição de observadores e partícipes das mesas 

de discussões sobre interesses e necessidades em âmbitos políticos, econômicos e 

sociais que os povos e os Estados africanos e a da diáspora enfrentam e 

demandam. 

Em dois eventos organizados pela UA e a OIF, no primeiro, e o governo 

brasileiro, em um destes, se evidenciou esta posição. Podemos recuperar a I 

Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora (ocorrida entre os dias     2004, 

na cidade de Dacar, Senegal), sob o tema; e a II Conferência de Intelectuais da 

África e da Diáspora (ocorrida entre os dias 12 e 14 de julho de 2006, na cidade de 

Salvador, BA), evento intitulado “A diáspora e o renascimento africano – relatório 

final”, conforme o excerto: 

[...] A importância da unidade do continente africano foi ressaltada. O 
Presidente Konaré instou os Estados a promoverem o verdadeiro 
nacionalismo e cidadania africanas, fundados no conceito do pan-
africanismo. 

Ressaltou que as necessidades africanas requerem uma ampla 
reflexão sobre como fortalecer a União Africana, destacando ainda a 
importância de se adotar a Diáspora como Sexta Região Africana. A 
seu ver, este projeto deve estar focado na capacidade que os países 
e populações da Diáspora têm de ajudar os africanos a enfrentarem 
suas limitações atuais e fazerem face ao impacto negativo da 
globalização. – (II CIAD, 2009, pp. 47) 



 

90 

Visão esta que pudemos presenciar durante o lançamento da coleção História 

Geral da África, na PUC-SP, momento no qual Doulaye Konate (Presidente da 

Associação de Historiadores Africanos) se mostrou favorável a tal visão, defendendo 

a importância do “pan-africanismo” no presente e para o futuro do continente, 

considerando-o como a “esperança na África”. 

No excerto abaixo, extraído da Panapress, conseguimos registrar este anseio 

dos representantes da UA que, desde 1999 no início de sua transição – e como já 

mencionamos a história panafricana surge de suas diásporas primeiro chegando 

depois ao continente - elucida esta aproximação África-Diáspora, mas ainda não se 

concretiza de maneira oficial, restando apenas esboços e proposições, muitas vezes 

relembrados por intelectuais tanto dentro como fora do continente: 

Dakar- Senegal (PANA) -- O Simpósio sobre os Estados Unidos de 
África, coorganizado pela Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar e 
pelo Governo senegalês termina esta quarta-feira à noite com um 
jantar- debate sobre "As Diásporas Negras no Mundo" animado pelos 
docentes Sheila Walker dos Estados Unidos e Iba Der Thiam do 
Senegal.  

[...] Durante a sua XII sessão ordinária realizada em Janeiro de 2009 
em Addis Abeba (Etiópia), a Assembleia dos chefes de Estado e de 
Governo da UA exortou "a Comissão da UA e o Governo da África do 
Sul a prosseguir a sua estreita colaboração para fixar uma nova data 
para a Cimeira da Diáspora Africana". 

O encontro estava inicialmente previsto para 2008 na África do Sul, 
mas depois adiado para 2009.  

[...] A Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo pediu ainda à 
Comissão para "garantir que o processo de organização das 
Conferências Regionais Consultivas (CRC) prossiga no quadro do 
Plano de Aplicação, e incluir a Diáspora africana no Golfo Pérsico, no 
Médio Oriente, na Oceania e nas outras regiões do mundo onde 
estas conferências não foram organizadas". – (PANAPRESS, 2009)6 

                                                           
6PANAPRESS (29 Jul. 2009). Diaspora Africana no centro dos debates do Simposio de Dakar. 

Disponível em: http://www.panapress.com/Diaspora-Africana-no-centro-dos-debates-do-

Simposio-de-Dakar--12-434852-96-lang4-index.html. Acesso em: 13 set. 2011. 

http://www.panapress.com/Diaspora-Africana-no-centro-dos-debates-do-Simposio-de-Dakar--12-434852-96-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Diaspora-Africana-no-centro-dos-debates-do-Simposio-de-Dakar--12-434852-96-lang4-index.html
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Corroborando com este ponto de vista, percebemos a atualização desta 

discussão na última cimeira da Assembleia da UA, nos dias 15 e 16 de julho de 

2012, em Adis Abeba (Etiópia), propondo uma iniciativa ousada, no sentido de abrir 

a participação de outros países no mundo que procuram laços culturais e originários 

com a África, a fim de impulsionarem o desenvolvimento econômico e social da 

região, estabelecendo relações recíprocas de solidariedade. 

O documento menciona que esta iniciativa possui respaldo dos membros da 

UA, porém é liderada pela África do Sul, que irá sediar a Cimeira Global da Diáspora 

Africana, anteriormente agendada para este ano de 2012, mas ainda está em 

discussão sua efetiva realização, sendo que resultados destas articulações deverão 

ser encaminhados para a próxima Conferência da UA, em janeiro de 2013. 

 

 

Figura 1 - Ata sobre o tema "Decisão sobre os resultados da Cimeira 
Global da Diáspora Africana". Exemplo parcial da ata que discutiu o 
tema “Decisão sobre os resultados da Cimeira Global da Diáspora 
Africana”, 19ª sessão ordinária da Conferência da União Africana (15 e 
16 jul. 2012).  

 Deste documento destacamos dois pontos: 7 e 8, nos quais os membros da 

UA reforçam a implementação da participação, não apenas como ouvintes, mas em 
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cimeira específica para auxílio e contribuição neste organismo que, se concretizado, 

passa a ser transcontinental também nesta etapa institucional: 

7. DECIDE sobre a necessidade de estabelecer e definir critérios 
para o aumento da presença e participação da Diáspora nas políticas 
e programas da UA de uma forma sistemática e global através da 
Comissão da União Africana, e não de forma fragmentada e 
descoordenada através das várias estruturas e órgãos da UA.  

8. SOLICITA à Comissão a cooperar com agrupamentos regionais 
da Diáspora, com vista a ajudá-los a organizarem-se em redes 
regionais que facilitarão a sua representação como “Observadores” 
nas Cimeiras da UA, e, eventualmente no futuro, como sexta região 
do continente, o que contribuiria de forma substancial para 
implementação das políticas e programas. (UNIÃO AFRICANA)7. 

Por estas e outras evidências, procuramos reiterar e problematizar qual o 

lugar da África. Não sabemos a resposta imediata, mas entendemos que ideias pan-

africanistas, mesmo que se mostrem problemáticas devido suas características 

diversificadas, centenárias e transcontinentais, ainda não está datada para ser 

abandonada como projeto, pois resiste aos novos desafios, se mostraram como 

lutas para transformação, como apontado por Appiah (1997) e se adaptam ao tempo 

presente. 

Assim imprimimos em nossa proposta um compromisso não apenas 

intelectual e historiográfico, mas contribuindo para pensarmos a história da África 

como parte especial da história humana e sua imbricada relação com as realidades 

sociais dos seus diversos povos, que se apresentam como protagonistas desta 

mesma história. 

Neste sentido, se faz necessário olhar o presente e voltar ao passado, olhar 

para o passado e refletir o presente. Assim antes que pudéssemos encerrar (esta 

                                                           
7
 UNIÃO AFRICANA, 19ª. sessão ordinária da Conferência da União, 15 e 16 de Jul. 2012, Adis 

Abeba (ETI), p. 50. 
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escrita ou narrativa), olhamos o presente das páginas da Panapress e nos 

deparamos com a seguinte notícia: 

Addis-Abeba, Etiópia (PANA) – O novo presidente em exercício da União 
Africana (UA), o primeiro-ministro etíope Hailemarian Dessalegn, deu em 
Addis Abeba o arranque das celebrações do Jubileu de Ouro da 
organização pan-africana, sublinhando que o evento "tem um significado 
particular" para o povo e o Governo do seu país. « Enquanto anfitriã da 
sede da Organização de Unidade Africana (OUA), predecessora da UA, a 
Etiópia prepara-se há dois anos para marcar este evento histórico com 
entusiasmo e compromisso », declarou o líder etíope. 

[...] « Através destas atividades, preconizamos um processo participativo de 
reflexão sobre os esforços dos últimos 50 anos a favor da unidade africana, 
com vista a demonstrar a importância que atribuímos ao panafricanismo, no 
interesse das gerações futuras em conformidade com a decisão da cimeira 
da UA», afirmou o primeiro-ministro etíope. 

Estas atividades serão marcadas por uma cimeira extraordinária dos chefes 
de Estado e de Governo da UA prevista para 25 de maio em Addis Abeba, 
na capital etíope. – (PANAPRESS, 2013)

8
. 

Neste sentido, sabemos que a Panapress, a Etópia como nação que detém a 

sede da organização, e a própria UA, procuram constituir e preservar memórias, o 

periódico com seus registros diários, da história da organização, mas promovendo 

também a sua própria história, como testemunhas destes processos, a UA 

resguarda e conserva a memória panafricana em sua diversidade em todos os 

aspectos, mas quer construir esta memória de promotora, vanguardista e de 

continuadora do projeto de integração, mesmo em seu aspecto institucional, como 

podemos observar em notícia recente: 

São Tomé, São Tomé e Príncipe (PANA) - A União Africana (UA) vai lançar 
em maio próximo na capital etíope, Addis Abeba, um livro sobre memórias 
do continente com declarações dos atuais 53 chefes de Estado e dos 
membros fundadores da organização, soube-se de fonte oficial em São 
Tomé [...] a obra será lançada por ocasião da próxima cimeira extraordinária 
da organização pan-africana [...]. 

Para o efeito, explicou, os chefes de Estado africanos foram convidados a 
entregar, até março deste ano, uma declaração sobre o pan-africanismo e o 

                                                           
8
 PANAPRESS (28 Jan. 2013). Etiópia lança celebração do jubileu de ouro da União 

Africana,.Disponível em: http://www.panapress.com/Etiopia-lanca-celebracao-do-jubileu-de-ouro-da-
Uniao-Africana--12-860279-96-lang4-index.html. Acesso em: 19 Mar. 2013. 

http://www.panapress.com/Etiopia-lanca-celebracao-do-jubileu-de-ouro-da-Uniao-Africana--12-860279-96-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Etiopia-lanca-celebracao-do-jubileu-de-ouro-da-Uniao-Africana--12-860279-96-lang4-index.html
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renascimento de África, refletindo a vida da organização 50 anos após a sua 
fundação. 

[...] Realizada de 27 a 28 de janeiro passado em Addis Abeba sob o lema 
"Pan-africanismo e Renascimento de África", a XX cimeira da União 
Africana debateu, entre outros temas, a situação dos conflitos em África, 
particularmente no leste da República Democrática do Congo (RDC), na 
Guiné-Bissau, no Mali, em Madagáscar e entre o Sudão e o Sudão do Sul. 
[...] – (PANAPRESS, 2013)

9
 

Vem-nos à memória esta grata coincidência que ocorre entre a finalização 

desta nossa dissertação (e futura defesa pública) e a comemoração pelos etíopes, 

africanos e suas diásporas dos 50 anos de história desta iniciativa de integração 

continental panafricana, os quais serão completos no dia 25 de maio de 2013, 

atualmente, considerado “dia da África” em diversos países africanos e de suas 

diásporas, pelos movimentos negros e seus ativistas, como por exemplo, o Brasil. 

Olhando para todas estas complexas relações e discussões me fez pensar 

em três perspectivas que se relacionam, se confrontam e algumas podem sugerir 

mais convergências. A primeira a difícil interpretação de a história tem seu fim, e 

ainda a partir de um pensamento hegemônico e único em uma espacialidade 

planetária (e é esta perspectiva que se confronta). 

A segunda desmente esta e se refere aquilo que Milton Santos nos deixou 

para refletir, sem mencionar explicitamente, algum diálogo com perspectivas 

africanas ou do Sul mundial: 

A história apenas começa/ Ao contrário do que tanto se disse, a 
história não acabou; ela apenas começa. Antes o que havia era uma 
história de lugares, regiões, países. As histórias podiam ser, no 
máximo, continentais, em função dos impérios que se estabeleceram 
a uma escala mais ampla. O que até então se chamava de história 
universal era a visão pretensiosa de um país ou continente sobre os 
outros, considerados bárbaros ou irrelevantes. Chegava-se a dizer 
de tal ou tal povo que ele era sem história... - (SANTOS, 2002, pp. 
169-170). 

                                                           
9
 PANAPRESS (03 fev. 2013). União Africana lança livro sobre memórias de África. 03 Fevereiro 2013 

08:40:11. Disponível em: http://www.panapress.com/Uniao-Africana-lanca-livro-sobre-memorias-de-
%C3%81frica---12-861033-96-lang4-index.html. Acesso em: 20 de Fev. 2013. 

http://www.panapress.com/Uniao-Africana-lanca-livro-sobre-memorias-de-%C3%81frica---12-861033-96-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Uniao-Africana-lanca-livro-sobre-memorias-de-%C3%81frica---12-861033-96-lang4-index.html
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Sabemos muito bem que o continente africano e seus descendentes que 

carregaram o “fardo” de fato, tendo negado até suas histórias e culturas através do 

pouco conhecimento das mentes iluminadas ocidentais que nas idas e vindas da 

história procuram apagar as diversidades locais pela totalizante ideia universal, mas 

que não apagará tão facilmente estas memórias e estas perspectivas críticas nos 

fazem perseverar (esta visão é a que se relaciona). 

E a terceira composta por Mogobe B. Ramose de que “(...) ainda não estamos 

em posição para confirmar a veracidade da ‘globalização’. Como consequência 

estamos a lidar apenas com os rumores da globalização” (RAMOSE, 2010, pp. 139), 

enquanto os encontros culturais e políticos se estabelecerem apenas na ótica da 

dominação hegemônica e a permanência das relações hierárquicas e verticalizadas 

entre Norte-Sul, não podemos conferir a plenitude do processo da globalização, nem 

tão pouco acreditar que há um pensamento vencedor único, assim esta ideia dos 

“rumores” nos traz de volta ao centro das mudanças e transformações que estamos 

vivenciando, neste sentido a “história apenas começa”, como mencionou Milton 

Santos. 

Para nós este trabalho então recebe mais uma razão, de fazer parte deste 

processo, não apenas em comemorar e rememorar, no sentido de euforias e festas, 

mas no sentido de origem destas palavras, os quais nos faz lembrarmos juntos, 

além de procurar nos fazer lembrar sempre uma vez mais guardando, resgatando e 

construindo memórias. 

Terminamos esta parte com algumas palavras que nos vem em lembranças, 

de Ecléa Bosi, quando reflete que “o passado não é o antecedente do presente, é a 

sua fonte”, nestes termos, estabelecemos uma relação de movimento contínuo entre 

passado e presente, um ir e vir no tempo, avessos aos determinismos imobilistas, 
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promovendo diálogos e as vivas memórias das diversas tramas históricas desta 

África ainda recente. 
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CAPÍTULO II 

 

Panafricanismos em conexões culturais e políticas. 

 

Muitos pesquisadores preferem ver as inconsistências de usos de termos 

como “terceiromundismo”, “movimento dos não-alinhados”, “movimentos da periferia 

do sistema”, preferimos outro olhar, já que estas manifestações nos apareceram 

como respostas aos diversos conflitos por hegemonias mundiais. Perspectivas 

historiográficas consolidaram a maior parte do século XX, de 1914 a 1989, como 

“Guerra Fria” e sua evidente, principal e reducionista característica: a bipolarização. 

Não há como negar, totalmente, estas perspectivas, mas é preciso questionar 

tal pretensão como convenção. Pois aprendemos e fomos testemunhas oculares da 

continuidade de processos mundiais que colocavam em jogo decisões e 

arbitrariedades das duas “potências” vencedoras de outros processos políticos e 

bélicos das classificadas Guerras Mundiais. Porém, esta dimensão contextual, 

camuflou e subalternizou em diversos aspectos da realidade vivida e também nas 

dimensões teórico-analíticas, outros diversos atores da cena internacional. 

Aspectos maniqueístas de globalização, aos moldes de conflitos indiretos, 

diplomáticos, ou mesmo, “frios”, entre EUA e URSS, no Norte, se apresentaram 

como hierarquias verticalizadas para Sul nas relações internacionais. Pela oposição 

bipolarizante de modelos hegemônicos ocidentais alinhados ao capitalismo ou ao 

comunismo, a qual colocava a maior parte dos atores mundiais, como meros 

coadjuvantes e reificados como elementos que apenas compunham cenários, 

ambientes ou paisagens. Como se estes humanos não tivessem suas aspirações, 
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suas aflições, seus hábitos, suas perspectivas de pensar, suas próprias ações em 

seus respectivos lugares, como podemos verificar na crítica formulada por um 

pensador burquinense ou burquinabe, que viveu na porção Sul do mundo. 

Desta forma, olhamos esta porção, inicialmente, como uma parte do “terceiro 

mundo”, mais adiante, como uma terceira via aos modelos ocidentais hegemônicos 

que tentaram tragar estas imensas porções geográficas que lutaram e se mostraram 

mais que territórios e mapas, mostraram-se como movimentos complexos, 

carregados de elementos construtores de processos sociais: as diversas 

manifestações humanas advindas do lado Sul. 

 

II.I Terceira via e pan-africanismos. 

 

Na geopolítica definida por blocos econômicos como o Primeiro Mundo 

(desenvolvido, capitalista), o Segundo Mundo (desenvolvido, comunista), emerge 

uma nomenclatura mais genérica, gerada nos anos 1950, nomeando de “Terceiro 

Mundo” os países “pobres”, que buscavam se desenvolver, sair das amarras 

econômicas e não protagonizar mais uma guerra mundial e suas possíveis 

consequências. 

Dessa ideia de aliança, como Terceiro Mundo ou grupo dos “Não-alinhados”, 

resultou um fortalecimento do movimento pan-africano aliado a outras manifestações 

e propostas que foram surgindo. Segundo Devés-Valdés (2008), o pan-africanismo é 

apenas uma vertente das dinâmicas “complexas conexões” que o autor ousou 

denominar “pensamento africano sul-saariano”, na qual, este pensamento ou 

“esquema” se apresenta em meio aos desafios internacionais com uma postura de 
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“ser-nós mesmos” - por parte dos africanos como integrantes de regiões periféricas 

mundiais - frente ao que o autor classificou como “disjuntiva periférica”: 

Em geral, a intelectualidade africana se dedicou mais a afirmar o 
“ser-nós mesmos”, opondo-se a um discurso do “ser-como-o-centro”, 
que aconteceu pouco na própria África e que, porém, foi proposto 
para a África a partir de fora. Diferentemente de outras regiões 
periféricas, em que ambas as posições foram colocadas em cada 
espaço com toda a nitidez (ocidentalistas versus eslavófilos, na 
Rússia e outras regiões eslavas; modernizadores versus identitários, 
na América Latina), na África Sul-Saariana, especialmente durante o 
século XX, a maioria da intelectualidade (e essa é uma referência às 
ideias e não às políticas) afirmou a posição identitária, o “ser-nós-
mesmos”. (DÉVES-VALDÉS, 2008, pp. 182-3) 

Nesse âmbito, percebemos uma mobilização política e diplomática, 

primeiramente, em dois continentes: na Ásia e na África. O primeiro, movido pelos 

movimentos anticoloniais contra a Grã-Bretanha, a desobediência civil e o pacifismo 

de Gandhi. No segundo, a aproximação da África via aliança, a partir da Conferência 

de Bandung com a Ásia, em 1955 na Indonésia, estabelecendo o “não alinhamento” 

do Terceiro Mundo, vejamos alguns dos atores que participaram deste momento 

importante da história: 

A Conferência de Bandung, expoente desta nova arquitetura, 
realizada em 18 de Abril de 1955, contou com a participação de 29 
Estados e 36 convidados, que representavam aproximadamente 60% 
da população mundial. Realizada ao alvedrio das potências 
americana e soviética, a Conferência sinalizou o interesse de seus 
membros em participar de forma ativa e propositiva no sistema 
internacional, recusando o alinhamento prévio aos blocos existentes, 
ao mesmo tempo em que conferiu apoio aos territórios afro-asiáticos 
em processo de descolonização.” (SEITENFUS, 2007, pp. 10). 
 

Na Conferência do Cairo, em 1957, foi criada a Organização de Solidariedade 

dos Povos da África e da Ásia, respaldando a soberania dos Estados e acentuando 

a reivindicação pan-africana, sendo assinado um documento com 10 princípios1. 

                                                           

1
 1) respeito pelos direitos humanos; 2) respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados; 

3) igualdade dos povos e nações; 4) não-intervenção nos negócios internos dos Estados; 5) direito de 
cada nação se defender só ou coletivamente; 6) não utilização de dispositivos de defesa que sirvam 
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Antes disso, em 1945, na cidade de Manchester (Inglaterra) ocorrera o 

congresso pan-africano onde o líder de Gana, Kwame Nkrumah2, tinha exposto sua 

visão sobre os destinos dos povos africanos: “Nós proclamamos o direito, para todos 

os povos colonizados, de assumirem seu próprio destino [...] a longa noite está 

morta! [...]. Povos colonizados e povos oprimidos de todo o mundo, uni-vos!” 

(PINTO, 2007, pp. 222-3). 

Na citação anterior, proclamada no congresso supracitado, Nkrumah chama a 

todas as nações que se unam, em uma forte referência aos ideais de Karl Marx 

citados no “Manifesto do Partido Comunista”. Outros líderes também foram 

influenciados pelo marxismo, mas como nos informa Jean Ziégler: 

[...] os africanos são os únicos que não oferecem muita margem à 
análise marxista. [...] Possíveis exceções: entre os Estados 
constituídos, a República Popular do Congo-Brazzaville; entre as 
organizações de guerrilha, o M.P.L.A. de Angola. (ZIÉGLER, J. O 
poder africano: elementos de uma sociologia política da África negra 
e de sua diáspora nas Américas. Trad. Heloysa de Lima Dantas. São 
Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1972, pp. 2001). 

Já Eduardo dos Santos prefere salientar esta característica marxista, a partir 

do seguinte excerto: 

É certo que a Negritude [Movimento político e cultural de 
conscientização dos povos africanos] foi, à nascença, um movimento 
inspirado na ideia marxista. Desde o grupo da Légitime Défense até 
Césaire. “Para Césaire” – escreve Senghor – “O Branco simbolizava 
o capital, como o negro o trabalho. [...] Através dos homens de pele 
negra da sua raça, ele canta a luta do proletariado mundial”. E Sartre 
afirma: “E, sem dúvida, não é por acaso que os bardos mais ardentes 

                                                                                                                                                                                     
aos interesses particulares das grandes potências; 7) não-agressão e não-emprego da força contra a 
integridade territorial e a independência; 8) regulação dos conflitos por meios pacíficos; 9) 
cooperação e promoção dos interesses comuns; 10) respeito pela justiça internacional e pelas 
obrigações que decorrem. - (PINTO, S. M. R. A Construção da África: uma reflexão sobre origem e 
identidade no continente. Revista ACOALFAplp: Acolhendo a Alfabetização nos Países de Língua 
portuguesa, São Paulo, ano 2, n. 3, 2007. Disponível em: <http://www.mocambras.org>. Publicado 
em: set 2007. Acesso em: 01 Nov. 2008, pp. 224). 
2
 “NKRUMAH, Kwane (1901-72). Político ganense, líder da independência de seu país e um dos 

expoentes do pan-africanismo. Foi presidente da República de Gana de 1960 a 1966.” (LOPES, N. 
Enciclopédia brasileira da diáspora africana. São Paulo: Selo Negro, 2004, pp. 480). 
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da negritude são ao mesmo tempo militantes marxistas.” [...] 
Acentua-se hoje a tendência marxista da Negritude. (SANTOS, 1975, 
pp. 36-7). 

Em 1958, em Acra, Gana (independente desde o ano de 1957), aconteceu 

outra conferência de grande porte, chamada Conferência dos Povos Africanos. Mais 

tarde, em 1963, foi criada a Carta da Organização da Unidade Africana (OUA), 

organização que teve como sede Adis Abeba, na Etiópia, sob a liderança do 

presidente Kwame Nkrumah; enquanto que, em 1964, houve a criação do G-77, 

grupo dos “Não alinhados” ou grupo do Terceiro Mundo, como resposta ao domínio 

e cenário belicoso de proporções nucleares entre as duas superpotências. 

Além disso, no norte da África surgiu uma proposta advinda do Egito, na 

pessoa de Gamal Abdel Nasser, com a aliança dos países árabes da África e 

Oriente Médio, o chamado Pan-arabismo3, enfrentando a problemática divisão da 

África “em duas partes, uma negra e outra branca. [...] [Onde] a Guerra da Argélia 

mais vincou este reparo.” (SANTOS, 1975, pp. 8). 

Quanto a esta discutível divisão binária de África Negra-África Branca, outros 

pesquisadores, como Cheikh Anta Diop4, vão problematizá-la e descartar tal 

                                                           
3
 Há uma abordagem sobre os problemas e as pertinências de se considerar o pan-arabismo nas 

análises em Relações Internacionais para melhor compreensão deste fenômeno no Norte da África, 
em um dos pontos a autora problematiza: “[...] Esse sistema, de acordo com Barnett (1993, 1995, 
1998), é composto por duas instituições que se sobrepõem – o pan-arabismo e a soberania estatal 
[...] enquanto a soberania proíbe a interferência nos assuntos domésticos dos Estados árabes, o pan-
arabismo não só sanciona isso como também nega a distinção entre o doméstico e o internacional 
dentro do Sistema Árabe de Estados. Assim, a tensão existente entre as instituições nacionalismo 
árabe e soberania estatal, bem como a falta de capacidade da Liga Árabe para lidar com essa 
questão, fornece os critérios para avaliação de como os baixos níveis de institucionalização do 
Sistema Árabe de Estados afetam a possibilidade de uma integração política no Mundo Árabe” 
(FERABOLLI, Silvia. Relações internacionais do mundo árabe (1954-2004): Os desafios para a 
realização da utopia pan-arabista. IN. I SIMPÓSIO em Relações Internacionais do Programa de Pós-
graduação “San Tiago Dantas” (UNESP, UNICAMP e PUC-SP), 12 a 14 de novembro de 2007). 
 
4
 “DIOP, Cheik Anta (1923-86). Antropólogo e físico senegalês foi um dos principais artífices do 

renascimento da historiografia africana. Professor de Egiptologia da Universidade de Dacar, fundador 
e diretor do Laboratório de Radiocarbono e Medição de Radioatividades Fracas do Instituto 
Fundamental da África Negra, foi um dos membros mais atuantes do Comitê Científico Internacional 
para a redação, em oito volumes, da História geral da África, publicada sob os auspícios da Unesco.” 
(LOPES, 2004, pp. 238) 
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classificação, devido suas profundas análises e estudos sobre antigas civilizações, 

como por exemplo, o Egito que já havia possibilidade de trocas culturais e 

influências diversas devido ligações consolidadas com áreas subsaarianas como 

Cuxe, Meroé, Axum - na Idade Antiga ou no início da Cristandade – onde diversas 

populações já eram evidenciados negros, pelos povos vizinhos da antiguidade, 

como gregos e até mesmo romanos5. 

Mas o fato é que alguma divisão entre o norte africano e a parte subsaariana 

configurava as relações internacionais naquela primeira metade do século XX, entre 

os africanos das diversas nações que buscavam alguma forma de unificação, seja 

pela identidade étnico-racial, sociocultural, religiosa e/ou geopolítica. 

Percebemos que no contexto da Guerra Fria não havia apenas a 

conformação bipolar, pois o mundo respirava uma atmosfera tripartida, demonstrada 

pela alternativa não alinhada, como uma terceira via, política e ideológica, com muita 

autonomia, porém diversificada. Se levarmos em conta o “mundo subdesenvolvido”, 

superpopuloso, e ansioso por descolonização, surgiam novos atores em cena, entre 

cidadãos e Estados, a começar por regiões propondo novas opções à ordem posta. 

Daí nossa proposta de analisar iniciativas como a do pan-africanismo, sem 

negligenciar as demais organizações, mas especificando algo que causou a origem 

da OUA (Organização da Unidade Africana) e da UA (União Africana), esta última, 

objeto de estudo do presente trabalho. 

 

 

                                                           
5
“Para os historiadores e escritores gregos e latinos que visitaram o norte da África no início e depois 

das invasões gregas e romanas, a classificação física não colocava problema: 'os egípcios eram 
negros, de lábios grossos, cabelo crespo e pernas finas [...]. Fica difícil ignorar ou subestimar a 
concordância entre os testemunhos apresentados pelos autores com referência a um fato tão 
evidente quanto a raça de um povo.'” (DIOP, C. A. Origem dos antigos egípcios. IN.: MOKHTAR, G. 
(coord.). História geral da África II: África antiga. São Paulo: Ática/UNESCO, 1983, pp. 88). 
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II.II Os pan-africanismos e as utopias 

 

O Pan-africanismo, por constituir manifestação intelectual iniciada fora do 

continente africano e ser uma visão exterior às realidades dos países africanos, 

trouxe alguns problemas em relação à aceitação imediata por parte de Estados e 

populações extremamente heterogêneas. Deparando-se com a documentação 

reunida na “I Conferência dos Intelectuais da África e da Diáspora”, pela UA e a OIF, 

resgatam-se origens do pan-africanismo a partir de marcos e acontecimentos que 

propuseram o início deste pensamento. Assim temos parte do “Relatório da Primeira 

Conferência Pan-africana”, realizada entre 23 e 25 de julho de 1900, em 

Westminster, Londres (ING), que traz o seguinte relato: 

A executiva, ao emitir este Relatório sobre a Conferência, 
recentemente realizada no Salão da Cidade de Westminster, em 
Londres, respeitosamente, agradece aos numerosos amigos e vários 
organismos que contribuíram para o sucesso da primeira reunião de 
membros da raça Africana, de todas as partes do globo. A ideia 
concebida, em princípios de 1897, de que tal conferência seria de 
imenso benefício para a questão do tratamento dos nativos, o que 
então, afligia as mentes da Grã-Bretanha, como consequência das 
guerras do Matabele e da Bechuanalândia, o sistema de 
conglomerados raciais em voga no distrito de minas da África do Sul, 
a existência de escravidão real em Pemba e, em Zanzibar, a rebelião 
dos nativos no interior da Serra Leoa e, o desassossego dos 
habitantes das Índias Ocidentais, em consequência da crise do 
açúcar e da ocorrência de ciclones [...]. (Dossiê pan-africano: o 
movimento pan-africanista no século vinte. I CIAD, 7 a 9 de outubro 
de 2004. Dacar: UA/OIF, pp. 29). 

Neste excerto percebemos que a ideia pan-africanista possui raízes 

anteriores ao século XX, e que houvera articulações e reuniões entre os anos 1897 

a 1899, que planejaram as datas, o local, os representantes e os objetivos para esta 

conferência. No contato com este “Dossiê pan-africano”, observamos que a intenção 

desses primeiros movimentos era divulgar suas ideias nos corações de metrópoles 
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como Londres, Paris, Bruxelas e Lisboa, procurando uma maior propagação e 

adeptos a estas ainda cuidadosas mobilizações anticoloniais. 

Segundo Philippe Decraene foi a primeira vez que se apresentou a palavra 

“pan-africanismo” em um evento deste porte. Além disso, é a primeira vez que estão 

presentes membros de três continentes (América, Europa e África) tratando de um 

mesmo programa de ideias, como podemos identificar nos excertos desse relatório 

pesquisado, quando da abertura da Conferência Pan-africana no qual são 

elucidados alguns dos participantes e algumas nacionalidades: 

A conferência abriu de modo muito auspicioso. Todos os delegados e 
membros foram induzidos à presença. O Bispo Alexander Walters, 
M.A., D.D., de Nova Jersey, presidiu e abriu a agenda dos 
procedimentos com uma oração. Na mesa diretora, dando apoio ao 
Presidente da Conferência estavam, à direita, o Honorável F.E.R. 
Johnson, ex-Procurador Geral (da Libéria), à esquerda o senhor 
Benito Sylvain, A.D.C. (ajudante de ordens) do Imperador Menelik. (I 
CIAD, 2004, pp. 32) 

Os representantes e delegados da Conferência resolveram encaminhar 

oficialmente, à Rainha Vitória, as decisões tomadas no evento, solicitando apoio 

sobre as reivindicações, por meio de um memorial, onde pudemos verificar 

nacionalidades de alguns participantes: 

Nós, os abaixo-assinados, representando a Conferência sobre o Pan 
Africanismo (sic), recentemente reunida na Cidade de Londres de 
Vossa Majestade, composta de homens e mulheres de sangue 
Africano e descendentes, sendo delegados a esta conferência de 
vários domínios de Vossa Majestade, das Colônias do Ocidente e da 
África do Sul, das Índias Ocidentais, e de outros países, tais como 
Estados Unidos, da Libéria e outros, respeitosamente, solicitamos 
vossa augusta e simpática atenção para o fato que a situação das 
raças nativas na África do Sul está causando alarme a nós e a 
nossos amigos. (Id. Ibid., pp. 36). 

A presente Conferência evidenciou, de maneira clara, um forte teor religioso 

com base no cristianismo protestante, devido à presença de vários líderes religiosos, 

além de conotações submissas advindas desses participantes nas notas oficiais do 
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evento, sobretudo quanto à menção feita à soberana britânica. Sabemos que são 

traços culturais e formas de tratamento de um tempo e que não podíamos esperar 

algo tão diferente, já que estes líderes procuraram divulgar esta mobilização de 

maneira mais ampla possível, mesmo utilizando interlocutores, mas não poderíamos 

deixar de registrar a característica deste primeiro encontro que contou com a 

liderança ou apoio – como preferirem – destes membros religiosos cristãos para que 

as reivindicações fossem ouvidas. 

De forma alguma esta conotação detectada abafou o desejo de seus 

participantes de evidenciar suas lutas contra imposições ainda decorrentes nas 

colônias e ex-colônias europeias, fazendo-se menção aos sistemas de segregação, 

sistemas de trabalhos compulsórios de adultos e crianças, dificuldades de acesso a 

bens e imóveis, ou seja, a igualdade de direitos frente aos colonizadores brancos 

que, durante séculos, ocuparam e exploraram as terras e os sujeitos nativos dessas 

localidades. 

De modo explícito, no documento foi exposto pelos militantes que o “problema 

do século vinte é o problema da linha de cor, é a questão de, até que ponto as 

diferenças de raças, [...], na cor da pele e na textura dos cabelos, continuarão a 

serem feitas [...]6” denunciando as imposições do racismo aos africanos e a seus 

descendentes pelo mundo. 

Partindo de aproximações em torno da ideia do pan-africanismo, Philippe 

Decraene procurou conceituar este pensamento pela ótica panorâmica e, assim, 

quando nos deparamos com este pensamento no singular, encontramos plurais 

desde a sua gestação. Em seu livro intitulado O pan-africanismo, já na primeira parte 

“A aurora do pan-africanismo”, em que conta como foi o surgimento do movimento, 

                                                           
6
 Dossiê pan-africano: o movimento pan-africanista no século vinte. I CIAD, 7 a 9 de outubro de 2004. 

Dacar: UA/OIF, pp. 3. 
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evidencia fundadores e não um fundador, elucidando as primeiras escolas, vertentes 

ou características díspares de pan-africanismos. 

Decraene destaca que Sylvester Henry Williams, natural de Trinidad, foi “um 

precursor”, pois estava imbuído na defesa e aconselhamento jurídico de oeste-

africanos instalados na Grã-Bretanha, em fins do século XIX e, além de ter se 

aproximado de líderes desta região africana, Williams foi um dos membros partícipes 

da reunião pan-africana em Londres. 

Decraene ainda registra a vertente “cultural” deste movimento pan-africano, a 

partir da atuação do militante do Haiti, Jean Price-Mars. Segundo Decraene “[...] 

renegando a assimilação, pondo em relêvo (sic) a distinta contribuição das culturas 

negra e européia para a civilização mundial, faz a síntese desta última” 

(DECRAENE, 1962, pp. 21). 

O mesmo autor vai elucidar de outra maneira a mesma pluralidade deste 

pensamento e sua importância, por estas razões ainda insistimos em sustentar 

nosso foco no pan-africanismo diante das demais manifestações, pois elas são 

originárias desta vertente ampla ou são partes inseparáveis, no sentido que a 

existência dessas matrizes de pensamento são impensáveis separadas ou na 

ausência de uma delas, não podemos nos colocar contra os caminhos traçados 

naqueles anos e, para corroborar com nossa escolha segue a citação: 

As tendências de pensamento mais importantes são: o pan-
africanismo e o pan-negrismo, nem sempre distinguíveis, como 
nitidamente também não o são as tendências duboístas e as 
garveístas, o bookerismo, o agrarismo africano e o etiopismo. Em um 
nível menor, mas já com presença, pode-se situar o marxismo, que 
apenas se anuncia na África do Sul, depois nas redes negristas de 
Paris e que vai ser muito importante para os líderes independentistas 
durante o segundo terço do século. (Id. Ibid., pp. 91) 
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Mesmo com complexidades, diversidades e externalidades em relação à 

África, movimentos pan-africanistas seguiram evoluindo de acordo com as novas 

demandas socioculturais e políticas, como afirma Devés-Valdés: “[...] A existência 

dessa intelectualidade africana fora da África facilita [...] ver o conjunto do continente 

[...] e ver o resto do mundo [...]; isso possibilita o contato com africanos de outras 

regiões e com intelectuais de outras partes da periferia” (DEVÉS-VALDÉS, 2008, pp. 

92). 

Na Diáspora, na Europa e na África Ocidental, os pensamentos pan-africanos 

tinham utopias, considerando a África como terra natal de todos os negros e 

sonhando com a independência de toda a África. Assim no plano político lutaram por 

um continente africano independente e unificado surgindo dois pontos de vistas 

importantes para o destino pan-africanista: um grupo, dito “minimalista”, era a favor 

das fronteiras traçadas desde a Conferência de Berlim (1885), defendida pelos 

membros da então criada Organização da Unidade Africana (OUA, 1963); a outra 

“maximalista” queria a recomposição feita na conferência citada, pois para eles 

houve apenas uma “balcanização” do território africano. 

Desta forma, propunham a criação dos Estados Unidos da África, uma ação 

mais radical nos moldes do que queria o líder político Kwame Nkrumah e que 

imortalizou o desejo de grandes líderes da época, em torno da paráfrase “África para 

os africanos”. Conforme Comitini (1980): 

Depois de Bandung e refletindo a posição pan-africanista de 
Nkrumah, então Presidente de Gana, realizaram-se em 1958 duas 
conferências na cidade de Acra. O Pan-Africanismo de Nkrumah e de 
Sekou Touré, de Guiné, seria frustrado, entretanto, por uma 
crescente fragmentação política do continente. 

Em dezembro de 1960, doze países africanos recém-emancipados, 
antigas colônias francesas reuniram-se em Brazziville para formar 
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uma comunidade ligada à França por “vínculos flexíveis”. – 
(COMITINI, 1980, pp. 24) 

Esta primeira postura de coalizão continental, mostra também que as 

diferenças são notórias em projetos de articulações destas dimensões, como 

demonstrou Comitini. Assim os vínculos linguísticos, decorrentes do longo processo 

de colonização, se fizeram presentes nas aproximações entre os Estados africanos 

que, ao mesmo tempo, trouxe futuras “fissuras” que caracterizaram a condução das 

iniciativas de integração continentais, vejamos o exemplo a seguir: 

Numa reunião posterior, esse grupo passou a ser conhecido como 
Organização Africana e Malgaxe de Cooperação Econômica. Em 
janeiro de 1961, os chefes de Estado da República Árabe Unida, de 
Gana, Guiné, Mali, Marrocos e do Governo Provisório da Argélia, 
encontraram-se em Casablanca (Marrocos), formando o chamado 
Grupo de Casablanca, com tendências neutralistas e 
anticolonialistas. 

Em maio do mesmo ano, a Etiópia, Libéria, Nigéria, Serra Leoa, 
Somália, Togo e Tunísia reúnem-se ao grupo de Brazzaville e 
formam um novo agrupamento, o Grupo de Monróvia (Libéria). Para 
contrabalancear o fracionamento do continente, os países africanos 
celebram, em maio de 1963, a Conferência de Adis Abeba (Etiópia) 
da qual emergia a Organização da Unidade Africana (OUA). (Id. Ibid., 
pp. 25) 

Por fim, a OUA conseguiu maior espaço e definiu o caminho das 

independências dos novos Estados. Este movimento começou a se desintegrar e 

dar espaço aos interesses de elites locais, que se viam como herdeiras do poder 

colonial imposto pelos europeus. Assim, toda a luta e fomento para acentuar o 

espírito nacional, se voltaram contra a integração. 

Depois de conseguir valer o direito pela autodeterminação dos povos e suas 

soberanias, o projeto continental de integração africana perdeu espaço para a 

sucessão do poder nacional em cada país que se tornava independente, sendo 

exemplo a própria Gana, que antes da integração africana se tornou um Estado 
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independente, em 1957. Os demais países quiseram garantir sua soberania, 

dificultando o “passo maior” que era a união supranacional. Desta forma, Wolfgang 

Döpcke (1999) relata que:  

[...] o Pan-africanismo entrou em nova fase. [...] Os jovens Estados 
africanos chegaram a se dividir em três blocos, que podem ser 
chamados Estados radicais, moderados e conservadores. Além da 
crise do Congo e da luta armada do FNL [Frente de Libertação 
Nacional, nota nossa] na Argélia, foram as questões de unidade no 
continente e do respeito às fronteiras herdadas do colonialismo que 
dividiram os Estados. O resultado foi a derrota de conceitos radicais 
de unidade africana na tradição do Pan-africanismo e, com a 
fundação da OUA em 1963, a institucionalização do status quo 
territorial entre os Estados. (DÖPCKE, 1999, p. 89) 

Um imbricado cenário que significou a influência e dominação das grandes 

potências europeias que, decadentes na Guerra Fria, procuraram sua reconstrução, 

resistindo na manutenção de seus domínios, principalmente, no caso da França e de 

Portugal, onde os movimentos de libertação escolheram a via revolucionária, 

resistindo até as últimas consequências.  

Fatores internos e externos contribuíram para a formação de uma 
identidade africana, mesmo temporária e frágil. O movimento pan-
africano, o movimento em defesa da negritude e o terceiro-mundismo 
sobrepujaram [...] as diferenças entre os diversos grupos africanos. 
Todos se uniram na luta pela libertação do continente e, quando esta 
se deu, novas formas de identidade tiveram de ser pensadas 
(HERBST apud PINTO, 2007, pp. 222). 

Percebemos que da diáspora até a compreensão das elites letradas 

africanas, que usavam as línguas do colonizador para difundir os ideais pan-

africanos, houve a consolidação do movimento de emancipação colonial e da 

unidade africana. Em torno dessa ideia, o processo histórico revelou uma dialética 

que provocou uma reviravolta, onde a integração continental se demonstrou frágil 

frente às ambições e interesses nacionais nos anos 1960 e 1970. 
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A Inglaterra, por vezes, facilitou as independências, porém nas ex-colônias 

francesas e portuguesas a onda de liberdade foi extremamente sangrenta. Entre as 

colônias francesas, os anos 1960 foram suficientes para a libertação do jugo 

colonial, ao passo que para a segunda, se arrastaram até as décadas subsequentes. 

Assim, os Estados africanos ocupavam – e, para muitos, ainda ocupam – este 

lugar de subalternidade, não apenas por incompetências próprias, corrupções 

internas ou mesmo sede da herança do poder deixado pelas antigas metrópoles, 

mas também por mérito dos colonizadores que não deixaram todo o “protagonismo” 

dessas independências aos africanos. Ou seja, houve muitas vezes a participação 

da antiga metrópole nesta “passagem libertadora”, na qual os custos foram sofridos 

pelos próprios Estados africanos, enquanto na década de 1960 vimos surgir 

impulsos pela descolonização e luta pelos nacionais. 

Nas ex-colônias lusófonas, ativistas pouco conhecidos e divulgados em nosso 

país - ainda hoje – gravaram suas marcas como partícipes de movimentos e 

articulações políticas onde puderam se transformar em referências nas lutas de 

libertação em África, influenciaram e estreitaram vínculos com muitos outros atores 

sociais de países do Terceiro Mundo.  

Por isso, não podemos esquecer grandes contribuições intelectuais que 

acompanharam estes movimentos de formação e influência diaspóricas e pan-

africanistas, em prol das independências de seus países. 

Nomes como os de Agostinho Neto7, Amílcar Cabral8, Samora Machel e entre 

os continuadores desta luta, como no Brasil não podemos esquecer o saudoso 

                                                           
7
 NETO, Agostinho (1922-79). Nasceu em Luanda, Angola [...]. Em 1944, embarca para Portugal [...]. 

Publica nas revistas Momento (em Coimbra - POR) e Mensagem (em Luanda - ANG), encontra-se 
com Amílcar Cabral, Mário de Andrade, Marcelino dos Santos e Francisco José Tenreiro pra fundar o 
Centro de Estudos Africanos. [...] 1956 fundam-se o MPLA e somente em 1957 é solto, no ano 
seguinte se licencia em Medicina pela Universidade de Lisboa e no mesmo dia se casa com Maria 
Eugenia Neto. Em 1961, é preso novamente e tem repercussões nas revistas Présence Africaine e 
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Abdias do Nascimento9 e o seu “quilombismo”, proposta de combate ao racismo e 

preconceito neste país que se declara (va) como uma “democracia racial”, mas 

ainda tem (tinha) receio de declarar a contribuição das experiências africanas como 

matrizes formadoras e continuadoras das culturas do Brasil. 

Mas as lusofonias africanas tiveram que enfrentar suas guerras anticoloniais e 

os posteriores processos internos de guerras civis, como em Angola, que pode 

apresentar esboços de mudanças apenas nos anos 2000, principalmente, quando 

das disputas de longa duração e depois o desequilíbrio de poder entre as forças 

políticas internas – ou a hegemonia do MPLA (Movimento pela Libertação de 

Angola) frente à UNITA – e a finalização do conflito entre as partes com a morte de 

Jonas Savimbi. 

Diversos países conquistaram independência, enquanto elites locais 

enxergaram-se como herdeiras e detentoras do poder, não prosseguindo na unidade 

continental. As desavenças aumentaram apesar de inúmeras tentativas de 

integrações regionais como, por exemplo, a Federação Mali (1959) e a Economic 

Community of West African States (Ecowas) – Comunidade Econômica dos Estados 

da África Ocidental (1975). 

                                                                                                                                                                                     
The Times; em 1975 regressa a Luanda e é proclamado seu presidente [...]. Em 1979, falece em 
Moscou, URSS. (Extraído do site: 
http://www.agostinhoneto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=95&lang=pt 
. Acesso em 15 Abr. 2010). 
8
 “CABRAL, Amílcar (1924 - 73). Nasceu na antiga Guiné Portuguesa (atual Guiné Bissau) [...] em 

1955, foi para Angola, ligando-se ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). [...] Em 
1973, Cabral foi assassinado por um comando da Guiné Portuguesa, apoiado pelo governo de 
Conacri, que realizou uma operação para prender e eliminar os dirigentes do PAIGC sediados neste 
país.” (KI-ZERBO, 2006, pp. 25) 
9
 “NASCIMENTO, Abdias [do] (1914-[2011]). Político, artista e escritor brasileiro nascido em Franca, 

SP. Em 1944 fundou, no Rio, o Teatro Experimental do Negro (TEN) e, no ano seguinte, o Comitê 
Democrático Afro-Brasileiro. [...] Fundou e dirigiu o jornal O Quilombo (1949-50) e o Museu de Arte 
Negra (1968). [...] em 1983, elegeu-se deputado federal pelo PDT, e em 1991 assumiu 
temporariamente o Senado na condição de suplente de Darcy Ribeiro [...]. Em 1997, com o 
falecimento [deste] assumiu efetivamente sua cadeira do Senado, lá permanecendo até 1998 e 
editando a importante revista Toth. (LOPES, 2004, pp. 468) 
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Em 1980, esboçou-se o Plano de Ação de Lagos, que planejava criar 

instituições pan-africanas como a Comunidade Econômica Africana (CEA, 1980), 

apoiada pelo Fundo Monetário Africano e o Fundo Africano de Garantia e 

Solidariedade Mútua, além das articulações da Confederação da Senegâmbia 

(1982). Mas não puderam dar continuidade a estes projetos devido à ineficácia, falta 

de empenho e pouco compromisso em alcançar os requisitos e prazos de 

implementação das ações pelos chefes de Estados africanos. 

Aliado a estes malogrados projetos de integração, temos os diversos conflitos 

no continente e que foram, por muito tempo, divulgados por perspectivas 

essencialistas, que mais contribuíram para o imaginário tribalista, sem o 

aprofundamento das questões, como na Somália, em Serra Leoa ou no Sudão, 

como exemplificou Huntington (1997): 

No Sudão, a guerra civil se arrasta há décadas entre o Norte 
muçulmano e o Sul predominantemente cristão. A mesma divisão 
civilizacional tem perseguido a política nigeriana durante período 
semelhante, [...]. Na Tanzânia, a parte continental, onde predomina 
um animismo cristão, e Zanzibar, que é árabe-muçulmana, foram se 
afastando e, em muitos aspectos, tornaram-se dois países 
separados, tendo Zanzibar, em 1992, se unindo secretamente à 
Organização da Conferência Islâmica e sido induzida pela Tanzânia a 
se retirar no ano seguinte. A mesma divisão cristão-muçulmana 
gerou tensões e conflitos no Quênia. No chifre da África, a Etiópia, 
predominantemente cristã, e a Eritréia, predominantemente 
muçulmana, se separaram em 1993.” - (HUNTINGTON, 1997, pp. 
170). 
 

Noticiados genericamente pelas mídias internacionais como conflitos tribais, 

cristalizaram uma visão das causas endógenas, ou seja, culpabilizando, simplória e 

automaticamente os próprios africanos, por serem os inimigos diretos destas guerras 

fratricidas, sem a crítica ao financiamento dos mercados de drogas e armas, ou 

mesmo, os interesses políticos de envolvimento internacional de cartéis, que fazem 

ilustrar e reforçar a falsa problemática da vida que imita a arte ou a arte imita a vida. 

Quando nos defrontamos com o cinema para apreciar O jardineiro fiel, O 
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senhor das armas, ou mesmo, Diamantes de sangue, análises mais coerentes nos 

informam que: 

[...] os anos noventa são marcados pelo retorno aos movimentos 
etno-nacionalistas, à guerra civil e à intervenção estrangeira armada. 
O novo impulso à cooperação regional no continente é a busca de 
uma alternativa a este cenário, procurando promover a solidariedade 
entre os países africanos e o fortalecimento do bloco perante os 
organismos internacionais, é mais uma tentativa de fortalecer a 
identidade africana que até hoje se mostra instável. (PINTO, 2007, 
pp. 232) 

Esta citação aponta para um recomeço, dentro de um contexto com 

características de atores internacionais, levando-nos a pensar uma África vária com 

suas assimetrias históricas no processo ideológico da “globalização” ou 

“mundialização”. Frente a esse contexto, Groppo (2005) assinala, ao analisar o 

discurso de Samir Amin:  

Viveria-se hoje a retomada ou a revanche da lógica estrita do 
capitalismo, dissolvendo a presença da lógica dos movimentos anti-
sistêmicos na organização social. Esta concepção do avanço da 
lógica capitalista levará Samir Amin a considerar a noção de 
“mundialização” ou globalização como mera ideologia, buscando 
esconder o retorno de formas imperialistas de dominação. A 
ideologia burguesa dominante vem negando a polarização criada 
pelo capitalismo mundial, afirmando “que a mundialização oferece 
uma ‘oportunidade’ que as sociedades podem aproveitar ou não, 
segundo razões que lhe são próprias” (Amin, 2001, p. 19). Mas, na 
verdade, trata-se simplesmente de um discurso triunfalista que 
substitui o termo imperialismo pelo termo “mundialização” nos 
argumentos das classes dominantes. Capitalismo mundial e 
imperialismo tornam-se, em Amin, praticamente sinônimos. 
(GROPPO, 2005, pp. 74) 

Essa hegemonia ocidental que dita as regras, essencialmente econômicas 

para a África, também foi o receituário para os países na América Latina e Ásia, não 

facilitando o processo de reconstrução nestas regiões sempre sujeitas às 

conjecturas dos países colonialistas e de agências internacionais que receitam 
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fórmulas para crises ou problemas dos países mais pobres, como expõe Joseph Ki-

Zerbo (2006): 

Com o fim da Guerra Fria, todo o planeta se tornou o tabuleiro de 
jogo do capitalismo. É como uma espécie de arena, onde só se 
enfrentam gladiadores de primeira categoria. A África tornou-se ainda 
mais vulnerável diante de um capitalismo deste gênero. Já nem 
sequer pode desempenhar o papel que os colonizadores franceses 
ou ingleses lhe atribuíram. Durante o período anterior, sob a capa 
das nações européias, podia-se ter esperança de avançar. Agora, o 
capitalismo desembaraçou-se das escórias de tipo nacional. Os 
dirigentes africanos, que foram formados na escola das instituições 
de Bretton Woods e que são impelidos a tornaram-se chefes de 
Estado na África, deixaram de ter esta referência nacional, quer 
colonial, quer neocolonial. (KI-ZERBO, 2006, pp. 23) 

O que podemos observar com esta crítica, aliada a de Samir Amin, é que as 

relações entre Norte-Sul não se romperam com o fim de um dos polos de poder da 

Guerra Fria, e dificilmente podemos acreditar que a “Democracia Liberal” 

hegemônica defendida por Francis Fukuyama10, na virada da década de 1980 para 

1990, seja o “fim da história”. 

A conformação geopolítica instituída no longo prazo, como acreditava tal 

articulista, mostrou seus efeitos desastrosos aos países africanos com uma forte e 

duradoura marginalização do continente que, sem as estruturas mínimas, viram-se 

obrigados a uma abertura pouco vantajosa ao continente, em geral, e suscetível a 

ajudas externas, aprofundando ainda mais sua dependência externa.  

Conforme visão de Milton Santos, “globalização perversa” advém de uma 

hierarquia imposta de cima para baixo, pelos países “desenvolvidos” sob os 

“subdesenvolvidos”. 

Como se observa, essas contradições vão além das forças interiores, 

descortinando características autoritárias de seus líderes, seus altíssimos índices de 

vulnerabilidades, com atitudes, na esfera internacional, que pouco ou nada se 

                                                           
10

 FUKUYAMA, F. O fim da história e seu último homem. São Paulo: Rocco, 1992. 



 

115 

importam com a autonomia dos Estados africanos. Não reconhecendo as ações do 

continente e para o continente, atrasam e inviabilizam qualquer tentativa de inserção 

no sistema internacional. Negativaram a imagem do continente como o lugar das 

impossibilidades, como as informações coletadas no trecho a seguir: 

O resultado prático deste elenco de adversidades tem sido dramático 
para o continente africano. A participação do continente na economia 
mundial é, atualmente, inferior a 2%, tendo o volume de sua 
interação comercial com o restante do mundo declinado 40% no 
decorrer do período 1980-2000. A dívida externa africana atinge 315 
bilhões de dólares, mais que o triplo do total de sua receita anual de 
exportações. A renda per capita africana caiu 20% desde 1980, 
passando, na África subsaariana, de US$ 752 a US$ 641. Os 
investimentos diretos estrangeiros na África correspondem a menos 
de 5% do total obtido pelo Terceiro Mundo. 11 (FERREIRA, s/d., pp. 
9) 

São dados extremamente desanimadores e que localizam a África na periferia 

do sistema internacional, sem condições de competição no mercado mundial e fora 

das decisões políticas mundiais mais relevantes, ficando com um papel subalterno 

diante de imposições e restrições das potências do Norte sendo classificados como 

“Estados falidos” ou “quase Estados”, de acordo com o texto abaixo: 

A partir da Segunda Guerra Mundial, a sociedade internacional 
passou a incorporar um grande número de novos e fracos Estados. 
Poderiam ser considerados juridicamente iguais, mas, na prática, a 
maioria não apresentava as características clássicas de um Estado-
nação europeu. Hoje, [a ONU] engloba em seus quadros quase 
todos os Estados reconhecidos do mundo. Num planeta com cerca 
de 200 Estados, 189 participam desta Organização. E é neste fórum 
que os problemas com os chamados por Robert Jackson de quasi-
estados (...). A ONU tem uma política muito clara para tratar dos 
quasi-estados denominados assim em função de sua fraqueza 
política e institucional, seja porque eram ex-colônias, seja porque 
emergem de longas guerras civis. (RODRIGUES, 2001, pp. 135-6) 

Reforçando a visão afropessimista, podemos observar um trecho de análise 

                                                           
11

 Dados retirados da revista Cadernos do Terceiro Mundo, edição nº 201, ago. 1997, pp. 48, 
informado pelo próprio autor em nota. (FERREIRA, s/d., pp. 9). 
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de Vizentini, que evidenciou esta prática “afropessimista” de análises, mostrando um 

contexto adverso para o continente:  

Quando o fim da Guerra Fria, a globalização e o reordenamento 
mundial que se seguiu combinaram-se aos efeitos da década perdida 
e dos conflitos regionais, a África sofreu um violento processo de 
marginalização internacional, enquanto o caos tomava conta do 
continente. Em meio à desestrategização e a conseqüente 
tribalização dos conflitos, da desarticulação das economias, 
estruturas sociais e dos sistemas políticos, reapareciam epidemias 
de cólera e novos vírus como o da AIDS e o ebola, com efeitos 
malthusianos sobre as populações, fenômeno em relação ao qual as 
grandes potências não são alheias.  (VIZENTINI, 2007, pp. 222). 

Daí a presente abordagem buscar experiências em passados pouco distantes 

do nosso tempo e das fontes produzidas, que por nós foram reunidas para o estudo 

do imediato africano. Para fazer frente à cena internacional atual, houve um trajeto 

histórico de resistências e reivindicações dos Estados africanos. Estes foram 

homogeneizados nas análises e marginalizados das decisões mundiais, que na 

maioria das vezes, afetaram suas economias, estabilidades e seus 

desenvolvimentos. 

 

II.III. Renascimento Africano: discursos e práticas de novos tempos 

 

Antes de discutirmos o “renascimento africano”, acompanhamos duas 

periodizações. A primeira, proposta por Joseph Ki-Zerbo (2002), expõe que:  

Até 1957 é a fase de gestação, que se desenrola a maior parte do 
tempo, no quadro americano e europeu./ De 1957 (data de 
independência do primeiro Estado negro, Gana) até 1963 é a fase 
ascensional de cristalização política e de ofensiva contra o 
colonialismo, culminando com a criação da Organização da Unidade 
Africana (OUA) (...) que põe a nu e acusa as divergências entre a 
África “revolucionária” e a África “moderada” [grifos nossos]. (KI-
ZERBO, 2002, pp. 387-8) 
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Já a segunda proposta, de Colin Legum12, vai além, classificando os períodos, 

desde o contexto da Guerra Fria e Pós-Guerra Fria, com denominações singulares, 

a saber: 

 Período Romântico: no contexto da Guerra Fria, de 1939-1970; 

 Período da Desilusão: de 1970-1985; 

 Período do Realismo: a partir de 1988 e do pós-Guerra Fria; 

 Período do Renascimento Africano: de meados dos anos 1990 até os 

nossos dias. 

Além das periodizações, há algumas análises sobre o que chamamos de 

“Renascimento Africano”. Apesar de termos consciência de que não houve uma 

“morte” ou “fim” de algo referente à África, é sabido que emergiu uma forma de 

pensamento na economia, na política e nos meios de comunicação, caracterizado 

por uma postura “afropessimista”, que subjugou o continente, como apontamos 

anteriormente. 

Ao mesmo tempo em que deixou de mencionar possíveis avanços dos “Novos 

Estados” africanos, mostrando-os apenas como “Estados pós-coloniais”, “quasi-

Estados”, “Estados falidos”, onde: 

O Estado contemporâneo africano nascia, portanto, viciado pelas 
regras do período anterior. Em sua relação com o contexto social 
interno, os novos Estados deveriam possibilitar o desenvolvimento e 
a expansão de uma classe média apta a exercer o comércio, a 
produção e o setor público conforme os interesses imperialistas. No 
contexto externo, esses novos Estados teriam de estar aparelhados 
para o desenvolvimento de economias orientadas à exportação e a 
uma articulada relação com a divisão internacional do trabalho.” – 
(SARAIVA, 1987, pp. 48-9). 

                                                           
12

 Periodização exposta no curso de extensão “África Contemporânea: introdução à política, 
economia e conflitos sociais no continente africano”, ministrado pelos docentes Pio Penna Filho e 
Claudio Ribeiro, promovido pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), de 
fevereiro a maio de 2010. 
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 Desta foram, Saraiva (1987), já observava outra forma de pensarmos os 

processos em movimento no continente em fins dos anos 1980. O mesmo autor 

alertava pontualmente quesitos “positivos”, que já começavam a se mostrar e que 

tem caracterizado nos últimos tempos africanos: 

A hipótese aqui examinada é a de que o continente africano assiste 
transição positiva para um novo patamar de inserção internacional no 
início do novo século. Três conceitos centrais alimentam o exame 
dessa hipótese: a) o avanço gradual dos processos de 
democratização dos regimes políticos e a contenção dos conflitos 
armados; b) o crescimento econômico associado à performances 
macroeconômicas satisfatórias e alicerçadas na responsabilidade 
fiscal e preocupação social; e c) a elevação da autoconfiança das 
elites por meio de novas formas de renascimentos culturais e 
políticos. (Idem, 200713, pp. 2). 

Esta hipótese, defendida por José Flávio Sombra Saraiva, pode ser 

corroborada com a constatação de Penna Filho (2000), que evidencia outros 

aspectos relevantes para o atual quadro político vivido em África:  

[...] Segundo o próprio Mbeki, a idéia do renascimento africano não 
era nova, mas desde que foi formulado pela primeira vez nunca se 
reuniram condições objetivas para a sua concretização. Na última 
década do século, no entanto, essas condições estariam presentes 
[...] seriam: a) a liquidação total do colonialismo, com o fim do regime 
do apartheid [grifo nosso] da África do Sul, b) a falência do modelo 
neocolonial, c) o fim da guerra fria e, portanto, das ingerências 
externas no continente, pelo menos nos níveis em que existiram 
durante a maior parte da segunda metade do século XX, e d) a 
aceleração do processo de globalização, que abre novas 
perspectivas para a África. [...] Mas a idéia do renascimento 
comporta também outros valores, que seriam complementares ao 
princípio democrático, como por exemplo, o resgate dos direitos 
humanos, a proteção ambiental e a consolidação de sociedades 
livres do preconceito racial e sexual e das diferenças étnicas. 

[...] Trata-se, pois, de um desafio lançado à comunidade internacional 
para auxiliar as novas lideranças africanas a encontrarem um rumo 
para o continente, que os países ricos voltem a investir na África e 
que eles elaborem políticas comerciais mais generosas, abrindo os 
seus mercados para os produtos procedentes do continente, e que 

                                                           
13

 O presente texto também pode ser consultado como SARAIVA, J.F. S. A África no ordenamento 
internacional do século XXI: uma interpretação brasileira. Anos 90, Porto Alegre, v. 15, n. 27, p. 80-1, 
jul. 2008. 
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também se retome os projetos de assistência tendo em vista o 
desenvolvimento da África. (PENNA FILHO, 2000, pp. 7-8) 

Desta maneira, identificamos uma série de condições que compõem o quadro 

de “renascimento africano”. Dentro deste prisma, percebemos que não é apenas um 

momento dito como “romântico”, pois o continente passou por trajetórias históricas 

perigosas, não sendo possível cair também na crença ingênua de que seus líderes 

estão apenas com boas intenções, ou que são guardiões de bens comuns, 

efetivação da democracia ou que possuem as condições precisas para uma 

empreitada difícil, como é a União Africana. 

Muitas análises ainda apontam para uma forma de “Estados incompletos”, as 

quais apresentam problemas internos de relacionamento entre Estado-sociedade, 

com forte aparelhamento de repressão, baixo fornecimento de bens e serviços 

públicos de qualidade para as populações locais de cada Estado, sem perder de 

vista problemas com a independência dos poderes que regem um Estado, tais 

como: tráfico de drogas e armas, baixa produção de mercados internos, 

dependência do e produção para o mercado externo, aliada a pouca diversificação 

econômica, crise de produção alimentícia, o que torna mais difícil realizar ações de 

integração do continente africano. 

Porém, desacreditar nesses problemas também seria uma ingenuidade de 

quem analisa do ponto de vista de uma história de longa duração, em tentativas de 

soluções de inserção internacional e avanços internos dos Estados em África. Pois 

memórias de lutas e resistências de lideranças antepassadas ainda são revividas e 

retomadas em torno deste “renascimento africano”, mas não como a luta de outrora, 

contra a opressão neocolonial e todo seu sistema de ocupação territorial. 

Ainda se vive as consequências de relações hierárquicas com os demais 

estados, principalmente os do Norte, assim a luta se configura nas estratégias 
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diplomáticas para que se flexibilize estas relações internacionais, além disso, 

percebemos que a lógica racista ainda permeia tais envolvimentos sob ações 

camufladas e implícitas. Atualmente, não há apartheid oficial algum, no continente 

africano e no mundo, bem como, não há regime nazifascista, assim, o continente 

começa a viver um clima de reconstrução, ou de certa autonomia, em comparação 

com a passagem dos anos 1980 para os anos 1990, como repercute Vizentini: 

Contudo, esta fase foi também de fermentação de novas tendências, 
consubstanciadas na redemocratização da África do Sul e no 
progressivo colapso do ‘protetorado’ francês sobre amplas regiões. 
Apesar da afirmação da influência americana, pela primeira vez a 
África está logrando certa autonomia para reorganizar-se com base 
numa correlação de forças regionais, como ressaltou o histórico líder 
nacionalista tanzaniano Julius Nyerere. Assim, o continente começa 
reafirmar-se na cena internacional, no mesmo momento em que o 
mundo passa por uma transição e reorganização estrutural. 
(VIZENTINI, 2007, pp. 222). 

Se observarmos com um pouco mais de paciência e cuidado, podemos 

verificar avanços, comparando a situação continental africana com ela mesma, no 

curto espaço de tempo em que surgiram ideias no sentido de o continente tomar 

fôlego e acalmar algumas situações gritantes, tais como conflitos ditos tribalizados e 

outros relacionados a mercados paralelos de armas, drogas, além das crises 

internas que necessitam de grandes investimentos. 

O problema das guerras já foi apontado por Joseph Ki-Zerbo (2006) como um 

dos problemas para o desenvolvimento africano, enquanto não for possível diminuí-

los ou acabá-los. Hoje, devido à diminuição desses conflitos, alguns Estados podem 

ter seus gastos aplicados em investimentos para populações que não mais vivem 

em guerras civis, como é o caso do Sudão: 

O governo do Sudão está querendo se mostrar democrático. 
Domingo acontecem eleições históricas por aqui. Pela primeira vez 
em 24 anos, vários partidos estão concorrendo a diversos cargos: 
presidente, membros do Parlamento Nacional, governos estaduais, 
assembleias regionais e o importantíssimo cargo de presidente da 
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região sul do país./ Saber quem governará o Sudão do sul é 
especialmente relevante porque provavelmente esses serão os 
primeiros líderes de um novo país, a ser decretado em janeiro. O 
acordo de paz assinado há cinco anos que pôs fim a uma 
longuíssima guerra civil entre o norte majoritariamente árabe e o sul 
majoritariamente negro previu, além da eleição de domingo agora, 
um referendo sobre a secessão do sul.” [os grifos são nossos] 
(ZANINI, F. A última eleição antes do fim do Sudão.Disponível em 
:<http://penaafrica.folha.blog.uol.com.br>. Publicado em: 09 Abr. 
2010. Acesso em: 10 Abr. 2010) 
 

Esta notícia pode ser corroborada com a decisão definitiva a pouco tempo 

tomada entre as partes, do Sudão e do Sudão do Sul, que junto a UA, no mandato 

da atual presidente da Comissão da UA Dlamini Zuma, chegaram a uma solução 

quanto esta situação da divisão dos países, já sendo comentada em capítulo 

anterior. 

Há também o caso de, Ruanda, exemplificando mais um quesito positivo para 

uma reorganização dos Estados africanos, pelo mesmo repórter Fábio Zanini, por 

meio do seu blog, quando este fez um périplo por diversos países africanos, onde 

postava informações sobre curiosidades e notícias que quase nunca chegam pelos 

meios de comunicação diretos em nosso país. Vejamos o que nos informou sobre 

Ruanda: 

Márcio Gagliato é um brasileiro que trabalha para a Care em 
algumas das regiões mais difíceis do planeta – o que inclui a África, 
claro [...]. Recentemente esteve em Ruanda, de onde enviou um 
relato para o blog. [...] O que poucos sabem é que hoje o principal 
problema do país não é violência física (tiroteios, guerra civil ou 
assassinatos). Ruanda é um país extremamente seguro para dar 
uma volta a pé na calada da noite./O principal problema ali, como 
explica Márcio, é de ordem psicológica [...]; milhares de vítimas que 
viram suas famílias serem dizimadas, muitas delas crianças à época 
e agora chegando à maioridade; incontáveis órfãos da matança que 
nunca tiveram uma família a educá-los.” (Idem. Um brasileiro em 
meio a um país traumatizado. Disponível 
em:<http://penaafrica.folha.blog.uol.com.br>Publicado em: 01 Mar. 
2009. Acesso em: 23 Jan. 2010). 
 

O episódio do genocídio deste país marca e marcará por muito tempo as 

populações ruandesas. Esta é uma história que foi muito difundida pelos meios de 

http://penaafrica.folha.blog.uol.com.br/
http://penaafrica.folha.blog.uol.com.br/
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comunicação, recebeu a filmagem de filmes como “Hotel Ruanda” (2004), sob 

direção de Terry George, e “Tiros em Ruanda” (2005), dirigido por Michael Caton-

Jones. Livros e mais livros circulam e divulgam as imagens e as histórias que 

mexem conosco e nos apelam a reivindicar ou a nos lembrar de que somos 

humanos e podemos protagonizar ou testemunhar cenas de crueldade lastimáveis, 

como o que foi registrados nas obras “Uma temporada de falcões”, de Jean Hatzfeld 

(2005) ou o livro “Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com 

nossas famílias”, de Philip Gourevitch (2006). 

Assim percebemos que na década de 1990, alguns acontecimentos tem 

proporcionado aos africanos mudanças e sinais de novos tempos, por exemplo o fim 

do apartheid, na África do Sul, a autonomia da Namíbia, a solução para este grave 

problema em Ruanda e a cessação de conflitos em Angola entre as forças militares 

do MPLA e a UNITA, demarcam um conjunto de importantes mudanças e que 

começam a possibilitar pensar ações além das soluções de conflitos. E 

aparentemente, não vemos repercutir avalanches de inimizades entre os estados de 

maneira sintomática ou generalizada, além disso, tenta demonstrar novas virtudes 

para a reconstrução e o passado auxilia a olhar para “frente”, como frisa Saraiva 

(2007): 

A África não quer remoer o passado à cata de culpados. Quer 
caminhar para frente. O renascimento do início do século XXI é mais 
altruísta, evidencia uma outra forma de renascer, mais eficaz que a 
anterior, mais pragmática, a fazer referência a outras formas 
obliteradas de africanidade pelos discursos políticos engendrados 
pelas ideologias da Guerra Fria e do nacionalismo teórico e político 
da primeira geração das independências. Há um outro renascimento, 
novos consensos, com outras referências culturais, políticas e 
sociais, com resultantes a serem alcançadas no mundo que vem aí. 
(SARAIVA, 2007, pp. 7) 
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É nesse sentido altruísta, colocado por Saraiva, que vemos o surgimento de 

ações no contexto deste “renascimento”. Não perdendo de vista o atual estágio da 

globalização. No final dos anos 1980 e início dos 1990, percebemos uma hegemonia 

do pensamento liberal ou neoliberal que logrou, à África, as mais terríveis 

consequências de um processo globalizante desenfreado e irresponsável. 

Intervenções do FMI (Fundo Monetário Internacional), programas de 

ajustamento estrutural, aumento das dívidas externas e políticas de Estado mínimo, 

redução fiscal, subsídios e investimentos sociais em regiões onde já observamos 

problemas de modelo de Estado, agravando seu esvaziamento e razão de ser para 

populações que dependem desta esfera. Cabe, portanto, também interpretar este 

quadro por outro prisma: 

Se a realização da história, a partir dos vetores ‘de cima’, é ainda 
predominante, a realização de uma outra história a partir dos vetores 
‘de baixo’ é tornada possível. E para isso, contribuirão, em todos os 
países, a mistura de povos, raças, culturas, religiões, gostos etc. A 
aglomeração das pessoas em espaços reduzidos, com o fenômeno 
de urbanização concentrada, típico do último quartel do século XX, e 
as próprias mutações nas relações de trabalho, junto ao desemprego 
crescente e à depressão dos salários, mostram aspectos que 
poderão se mostrar positivos em futuro próximo, quando as 
metamorfoses do trabalho livre, assegurando a seus portadores 
novas possibilidades de interpretação do mundo, do lugar e da 
respectiva posição de cada um, no mundo e no lugar. (SANTOS, 
2002, pp. 167) 

Como aborda Milton Santos (2002) esta “interpretação de mundo”, ou seja, do 

atual estágio da globalização, pode ser sentida como ações do Sul para enfrentar e 

se inserir ao sistema internacional atual, no qual os países africanos detêm as 

características apontadas, como uma tendência para maior cooperação entre seus 

estados. Constituir uma organização internacional para competir em um sistema 

internacional multipolar, com a possibilidade de influenciar ou fazer pensar as 
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relações internacionais ainda verticais para relações de parceria e horizontais com 

propostas a ampliar as cooperações Sul-Sul.  

Com base no exposto, iremos verificar a partir das páginas eletrônicas do 

periódico Panapress, fontes escritas e imagens que vão nos levar a reflexões sobre 

a história recente de transformações no continente africano. Veremos os atores 

envolvidos, os interesses, as discussões, os projetos que estão em disputa 

buscando questionar os usos e abusos que se fez e se faz da memória e da história. 
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CAPÍTULO III 

 

União Africana sob Olhares da Panapress. 

 

III.I Panapress, União Africana e seus temas 

 

Quando estabelecemos os recortes para este trabalho tivemos inúmeros 

obstáculos com relação aos marcos cronológicos atuais tidos como importantes pela 

Panapress e pela própria UA, e também dificuldades relacionadas à imensa 

quantidade de temas que nos defrontamos, pois já prevíamos a grande variedade de 

temas que uma organização continental apresentaria que vão além de suas 

dimensões continentais. 

Partindo para o periódico eletrônico, evidenciamos as temáticas que se 

apresentavam nessas páginas e conseguimos anotar mais de uma centena de 

temas. Uma delimitação temporal de coleta de dados mínima fez-se necessária, pois 

sabemos que a produção documental ainda se apresenta em nossos dias, já que se 

trata de uma agência de notícias diárias e, em virtude disso, tivemos que manter um 

mínimo de distanciamento no tempo para trazermos ao presente reflexões históricas 

com um pouco mais de assentamento de algumas etapas processuais. 

Assim procuramos limitar nossa coleta de dados entre os seguintes intervalos 

de tempo: dezembro de 2002 e dezembro de 2009. Desta forma, obtivemos fontes 

que acompanharam os processos da primeira década das atividades da organização 

analisada, a UA (entre 9.9.1999 e 9.9.2009). Porém este limite pode ser transposto 

devido à atualização de algumas informações que se fizeram necessárias em alguns 

dos casos e a complementação do período estudado através das fontes oficiais 
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(relatórios da Conferência e Conselho Executivo da UA e o Dossiê Pan-africano OIF-

UA), estas que nos forneceram a compreensão entre 1999 e 2002. 

Outras dificuldades logo nos foram apresentadas: como determinar o que é 

mais importante para as análises? Quais critérios escolher em detrimento de outros? 

Como proceder à análise sem incorrer no risco de estabelecer uma mera hipótese 

(retórica) que logo se abandona? Embora se tratassem de dificuldades presentes 

em nosso trabalho, tais questões foram importantes para orientar nossas análises e 

discussões posteriores. 

Começamos por explorar as bases de fontes eletrônicas reunidas, tomando 

por atitude inicial a leitura comprometida de um “leitor coautor” diário, destas 

notícias. Essa abordagem, por nós adotada, se deve a uma postura de leitura 

semelhante à escolhida pelo pesquisador Antônio Bezerra, em sua Tese de 

Doutoramento defendida na PUC-SP em 2011, sobre o MST (Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra), em que este, em nota, expõe: 

Destaca-se [...] o trabalho de Alexandre Bonetti Lima, Era 
uma vez... Algumas Histórias: as versões sobre o MST do Pontal do 
Paranapanema em dois jornais diários. [...] Chama a atenção do 
pesquisador quanto a sua postura ao pleitear a leitura e interpretação 
de um texto jornalístico na construção de determinadas hipóteses de 
pesquisa. Para ele, o lugar mais adequado ao pesquisador seria o de 
se tornar um ‘leitor coautor do jornal’. Pois, ‘ler suas matérias, 
analisar seus discursos pressupõe interpretá-los. E para interpretá-
los faz-se necessário utilizar-se de um conjunto de outros textos [...]. 
(LIMA apud BEZERRA, 2011, p. 20). 

Desta forma, ler toda a massa documental nos fez ir de encontro a uma 

imensa quantidade e diversidade de temas relacionados com a União Africana. 

Assim, ao passo que encontrávamos os assuntos e tentávamos contabilizá-los 

ficava mais difícil a medição de sua frequência por temas. Ainda assim, em nosso 

mapeamento conseguimos distinguir 15 categorias principais (estas destacadas em 

amarelo na tabela seguinte). Imersos nestes assuntos, percebemos palavras- -chave 
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ou expressões que nos levaram a considerá-las como subtemas (os que estão em 

vermelho representam os mais frequentes). 

Tais expressões também traziam graus elevados de dificuldades no tocante 

ao processo analítico, pois eram expressões carregadas de informações que podiam 

ser elementos relevantes para os processos sociais noticiados, revelando atores e 

objetivos distintos, o que seria interessante evidenciá-los para apreciações analíticas 

particulares devido as suas características singulares. Assim sendo, pudemos 

computar 160 palavras-chave ou expressões (somando temas e subtemas), como 

ilustramos nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 1- Palavras-chave/ temas mais relevantes pesquisados 

1. CRISES 

2. ACORDO DE PAZ 

3. CONFLITOS 

4. GOLPES DE ESTADO 

5. GRANDES LAGOS 

6. MILÍCIAS 

7. REFUGIADOS 

8. SANÇÕES DA UA 

9. ASSASSINATO DE PRESIDENTES 

10. CADHP 

11. POBREZA 

12. MISÉRIA 

13. FOME 

14. DOENÇAS 

15. COMEMORAÇÕES 

16. ANIVERSÁRIO DA OUA-UA 

17. GENOCÍDIO RUANDA 

18. INDEPENDÊNCIAS 

19. CORRUPÇÃO 

20. DESENVOLVIMENTO 

21. NEPAD 

22. ESTADOS UNIDOS DE ÁFRICA 

23. INTEGRAÇÃO 

24. LIMITAÇÃO DE PODER 

25. INTELECTUAIS-PAN-AFRICANISMO 

26. INDÚSTRIA 

27. AGRICULTURA 

28. SEGURANÇA ALIMENTAR 

29. DIÁSPORA AFRICANA 

30. EDUCAÇÃO 

31. PESQUISAS 

32. GESTÃO FINANCEIRA DA UA 

33. ORÇAMENTO 

34. DÍVIDAS NA UA 

35. ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL (OSC) 

36. IGUALDADE DE GÊNERO 

37. MULHERES 

38. CRIANÇAS 

39. CIMEIRA CHEFES ESTADOS UA 

40. MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

41. ORGANISMOS INTERNACIONAIS E 
REGIONAIS 

42. ACNUR 

43. BADEA 

44. BANCO MUNDIAL 

45. CAPACETES AZUIS (UNAMID) 

46. CEAC 

47. CEDEAO 

48. CEN-SAD 

49. COMESA 

50. CPLP 

51. ECOMOOG 

52. FAD 

53. FAO 

54. FMI 

55. G-8 

56. IGAD 

57. ONGs (INTERNACIONAIS) 

58. ONU 

59. PALOPS 

60. SADC 
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61. TRIBUNAL PENAL 
INTERNACIONAL 

62. UNESCO 

63. UNICEF 

64. UNIÃO EUROPEIA 

65. ORGÃOS DA UA 

66. BANCO AFRICANO 

67. COMISSÃO DA UA 

68. CONSELHO EXECUTIVO (CE) 

69. CONSELHO DE PAZ E SEGURANÇA 
DA UA 

70. COREP 

71. FORÇA AFRICANA DE PAZ 

72. PARLAMENTO PANAFRICANO 

73. Atores políticos I (chefes ou 
representantes de estados) 

74. AMARA ESSY 

75. DLAMINI-ZUMA 

76. MUAMAR KADAFI 

77. OUMAR KONARÉ 

78. THABO MBEKI 

79. KOFF ANNAN 

80. JEAN PING 

81. ATORES POLÍTICOS II (CARGOS 
OFICIAIS) 

82. DIPLOMATAS DA UA 

83. EMBAIXADORES DA UA 

84. ENVIADOS ESPECIAIS DA UA – 
EMISSÁRIOS 

85. MINISTROS DA UA 

86. PRESIDENTE DA UA 

87. PRESIDENTE DA COMISSÃO DA UA 

88. SECRETÁRIO GERAL (SG) ONU 

89. ESTADOS “EXTERNOS” AO 
CONTINENTE 

90. ALEMANHA 

91. BRASIL 

92. CHINA 

93. ESPANHA 

94. ESTADOS UNIDOS 

95. FRANÇA 

96. HOLANDA 

97. ISRAEL 

98. JAPÃO 

99. NORUEGA 

100. PALESTINA 

101. REINO UNIDO 

102. SUÉCIA 

103. TURQUIA 

104. VENEZUELA 

105. ESTADOS AFRICANOS 

106. ÁFRICA DO SUL  

107. ANGOLA 

108.  ARGÉLIA 

109.  BENIN 

110.  BOTSWANA 

111.  BURKINA FASO 

112.  BURUNDI 

113.  CABO VERDE 

114.  CAMARÕES 

115.  CHADE/TCHADE 

116.  COMORES 

117.  CONGO 

118.  COSTA DO MARFIM/                 
CÔTE D'IVOIRE 

119.  DJIBOUTI 

120.  EGITO 

121.  ERITREIA 

122.  ETIÓPIA 

123.  GABÃO 

124.  GÂMBIA 

125.  GANA 

126.  GUINÉ 

127.  GUINÉ EQUATORIAL 

128.  GUINÉ-BISSAU 

129.  LESOTO 

130.  LIBÉRIA 

131.  LÍBIA 

132.  MADAGASCAR 

133.  MALAWI 

134.  MALI 

135.  MARROCOS 

136.  MAURÍCIA 

137.  MAURITÂNIA 

138.  MOÇAMBIQUE 

139.  NAMÍBIA 

140.  NÍGER 

141.  NIGÉRIA 

142.  QUÊNIA 

143.  REPÚBLICA CENTRO-
AFRICANA 

144.  REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DO CONGO 

http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/africadosul.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/angola.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/argelia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/benin.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/botswana.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/burkinafaso.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/burundi.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/caboverde.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/camaroes.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/chade.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/comores.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/congo.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/costadomarfim.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/costadomarfim.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/djibouti.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/egito.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/eritreia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/etiopia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/gabao.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/gambia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/gana.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/guine.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/guineequatorial.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/guinebissau.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/lesoto.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/liberia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/libia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/madagascar.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/malawi.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/mali.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/marrocos.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/mauricia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/mauritania.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/mocambique.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/namibia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/niger.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/nigeria.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/quenia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/republicacentroafricana.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/republicacentroafricana.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/republicademocraticadocongo.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/republicademocraticadocongo.html
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145.  RUANDA 

146. SAARA OCIDENTAL RASD 

147.  SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

148.  SENEGAL 

149.  SERRA LEOA 

150.  SEYCHELLES 

151.  SOMÁLIA 

152.  SUAZILÂNDIA 

153. SUDÃO 

154. SUDÃO DO SUL 

155.  TANZÂNIA 

156.  TOGO 

157.  TUNÍSIA 

158.  UGANDA 

159.  ZÂMBIA 

160.  ZIMBABWE 

 

 

 

Tabela 1: Temas e subtemas identificados pelo autor nas páginas 
eletrônicas da Agência Panafricana de Notícias, a Panapress. Os destaques 
“em amarelo” referem-se aos subtemas que ficaram acima de 350 citações 
em toda massa documental reunida. 

 

Para auxiliar nossa escolha quanto ao conteúdo/assunto a ser estudado ou 

até mesmo por onde começar as análises mais densas optou-se, primeiramente, por 

registrar os temas, ainda que isso tenha significado para nós uma dificuldade, pelo 

fato existirem frequências/quantidades de notícias muito parelhas entre tais temas. 

Assim, uma forma que encontramos para resolver essa dificuldade foi partir 

para uma busca mais específica desses temas, na qual verificar-se-iam palavras-

chaves, expressões ou subtemas. Esta abordagem nos proporcionou dados mais 

seguros quanto à frequência no interior de cada notícia. Dessa forma, pudemos 

confrontar diferentes subtemas e chegar a um critério quantitativo importante, as 

palavras-chave que mais apareceram nas páginas eletrônicas do Panapress no 

período já indicado. 

Percebemos uma relação importante, quanto mais apareciam as palavras-

chave, mais percebíamos os detalhes de uma narrativa a ser constituída. Atores e 

grupos sociais envolvidos em decisões e que se apresentavam de forma evidente, 

ou nas entrelinhas deixadas pelos editoriais. 

http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/ruanda.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/saotomeeprincipe.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/senegal.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/serraleoa.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/seychelles.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/somalia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/suazilandia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/tanzania.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/togo.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/tunisia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/uganda.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/zambia.html
http://www.luventicus.org/mapaspt/africa/zimbabwe.html


 

130 

As discussões e os silêncios, as presenças e ausências, os projetos, as 

proposições, as relações políticas e articulações que a União Africana proporciona, 

mas que pouco ou quase nada se sabe aqui no Brasil, devido à elaboração e 

manifestação de opiniões apenas enviesadas, com baixo teor reflexivo, tanto da 

parte da academia, como do cotidiano das coberturas jornalísticas sobre o presente 

no continente africano. 

Elaboramos o gráfico a seguir para podermos verificar o acúmulo de notícias 

encontradas no Dossiê União Africana, reunido pela própria Agência Panafricana de 

Notícias, a Panapress. 

 

Gráfico 1 – Produção de Notícias pela Panapress 

 

Gráfico 1- Produção de Notícias pela Panapress. FONTE: Elaborado a partir 
da coleta de dados das páginas eletrônicas do periódico em análise pelo 
próprio autor. 

 

Observando o gráfico anterior, pode-se encontrar uma linha ascendente entre 

os anos de 2002 a 2003, pois as notícias saltaram de uma para 279 neste primeiro 

período, que coincide com uma forte divulgação das “novidades”, as quais 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 

279 
318 

285 

193 
224 

170 194 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Produção de notícias pela 
PANAPRESS (2002-9) 

ANOS NOTÍCIAS 
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ocorreram no continente. Entre tais “novidades” estavam o “renascimento africano”, 

a passagem da “OUA” para “UA” e a implementação de uma iniciativa ousada de 

desenvolvimento, a “NEPAD”. 

Entre os anos de 2003 e 2005 há uma quantidade expressiva de notícias com 

temáticas relacionadas à UA. Os atores membros (Estados e seus chefes) e os 

atores adjacentes (indivíduos, movimentos sociais e organizações internacionais) 

disponibilizavam discussões ou apenas informavam sobre seus órgãos constitutivos. 

Esses “atores” (que vão desde os chefes de estados e governo e os próprios países) 

e outros atores adjacentes (indivíduos, movimentos sociais e organizações 

internacionais) que se apresentavam indiretamente nas notícias ou cooperavam de 

forma direta com a organização continental observada. 

Podemos observar que o gráfico aponta, em 2004, que a Panapress alcança 

um pico de 318 notícias sobre a UA, esta marca que se mostra como o maior volume 

sobre a temática no período total pesquisado, mas decresce levemente em 2005 

para 285, ficando até acima do que foi produzido em 2003 (279). 

Observando o quadriênio 2006-2009, temos no primeiro ano, uma queda 

significativa de informações sobre a UA, alcançando 196 notícias. Já em 2007, 

observa-se uma sutil elevação para 224. No ano de 2008, há novo declínio mais 

acentuado chegando a menor marca desde que a Panapress iniciou a publicação via 

internet do “Dossiê UA”, contabilizando 170 notícias. Por fim, uma nova elevação, 

um pouco mais tímida em relação às anteriores (194), demonstra uma tendência de 

instabilidade quanto ao número de notícias em relação à temática observada. 
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Tabela 2 – Divulgação do tema “Desenvolvimento” na Panapress.  

Ano Presidente da 
Comissão da 

UA 

Presidente da 
UA 

Nacionalidade Frequência do tema 
desenvolvimento na 

Panapress 

2002 Amara Essy Thabo Mbeki Costa do Marfim e 
África do Sul 

0 

2003 Amara Essy Thabo Mbeki Costa do Marfim e 
África do Sul 

153 

2004 Alpha Oumar 
Konaré 

Joaquim 
Chissano 

Mali e Moçambique 8 

2005 Alpha Oumar 
Konaré 

Olusegun 
Obasanjo 

Mali e Nigéria 219 

2006 Alpha Oumar 
Konaré 

Denis Sassou 
Nguesso 

Mali e Congo 
Brazzaville 

114 

2007 Alpha Oumar 
Konaré 

John Agyekum 
Kufuor 

Mali e Gana 150 

2008 Jean Ping Jakaya Kikwete Gabão e Tanzânia 125 
2009 Jean Ping Muamar Kadhafi Gabão e Líbia 158 
2010 Jean Ping Bingu wa 

Mutharika 
Gabão e  Não pesquisado 

2011 Jean Ping Teodoro Obiang 
Nguema 
Mbasogo 

Gabão e Guiné-
Equatorial 

Não pesquisado 

2012 Dlamini Zuma Thomas Yayi 
Boni 

África do Sul e 
Benin 

Não pesquisado 

2013 Dlamini Zuma Hailemariam 
Desalegn 

África do Sul e 
Etiópia 

Não pesquisado 

 

Tabela 2: Relação entre quantidade de citações do tema “desenvolvimento”, 
na Panapress, durante a sucessão de mandatos da Comissão e 
Conferência da UA. 

 

Segundo dados obtidos pela nova investigação ao periódico eletrônico, 

percebemos um momento de inúmeras iniciativas, promessas e trabalhos a serem 

desenvolvidos pelos atores membros da UA. 

Para tanto, ainda em instâncias da OUA, ocorreram uma série de cimeiras 

transitórias para configurar a UA. As cidades de Argel (1999), Lomé (2000), Lusaka 

(2001), Syrte (2002) e, finalmente, Durban (2002), foram palcos de inúmeras 

discussões e decisões que culminaram no fim de uma organização e início da outra. 

Nesta ocasião, Thabo M’beki e Amara Essy herdaram interinamente os 

principais cargos da organização para que pudessem completar a transição com 



 

133 

duração planejada para 26 meses, na qual se constituiria também os cargos, 

elegeriam as novas comissões e constituiriam os órgãos de complementação da UA. 

Thabo M’beki, presidente sul-africano da UA e Amara Essy, presidente da 

Comissão (secretariado geral da UA) demonstraram grande presença e realizaram 

inúmeros discursos para enfrentar os desafios desta nova organização que 

precisava ser renovada para superar alguns obstáculos não superados pela extinta 

OUA e que também tinha imensas demandas atuais: a UA precisava se constituir e 

se consolidar para efetivar esse projeto continental. 

Amara Essy é escolhido o presidente da Comissão da UA e apresentava uma 

agenda amplamente otimista para o continente, que talvez contivesse o maior 

desafio para este: a paz, por meio da estabilidade política dos Estados-membros 

(que ainda viviam em conflitos), a fim de que se estabelecesse o consequente 

desenvolvimento econômico e social. 

Podemos considerar como uma fase de transição para a UA, ou mesmo, de 

renascimento do espírito de solidariedade entre os líderes e chefes de Estados de 

África, o renascer (ou uma reforma) de um tipo de pan-africanismo: o institucional, 

evidenciando a passagem da OUA (1963) para a UA (1999). 

Desta forma, a Pana diariamente divulgava informações sobre esse processo 

que se passava em Dacar, sede oficial do periódico, das demais regiões do 

continente e suas inúmeras cidades que continham seus correspondentes. 

Essa fase já apresentava algumas inconsistências da UA e das lideranças 

“vencedoras”, se podemos assim chamar. Uma descrença enorme entre intelectuais 

brasileiros e africanos sobre a UA como organização que pensa o futuro para o 

continente, com líderes autocráticos ainda no poder dos Estados-membros; a pouca 

percepção do desenvolvimento social e econômico destes mesmos Estados; a falta 
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de liberdade de expressão da população e escassez de imprensa livre; a sucessão 

de conflitos civis que não são solucionados com efetividade; quando se pensa, por 

exemplo, em certo momento entre os malgaxes cessam as divergências, no Congo 

Brazzaville retomam os conflitos. Essa tendência para problemas se apresentou em 

todos os anos desta publicação, no cotidiano das várias regiões africanas. 

Desta forma, podemos então visualizar outro gráfico que nos detalha e define 

a opção pela análise do periódico. Vejamos, a seguir, quais são os subtemas e qual 

o tema que nos serviu como norte para realizar discussões, pois percebemos que, 

para além da quantidade expressiva que esses temas têm sido apresentados pela 

Pana, eles se mostram inter-relacionados, possibilitando um ir e vir entre os temas 

para que assim encaminhássemos os sentidos desta busca investigatória. 
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Gráfico 2 - Frequência de palavras-chave nas páginas da Panapress (2002-
2009) 

 

 

Gráfico 2- Frequência de palavras-chave nas páginas da Panapress (2002-
2009) 

 

O combinado de fontes nos apresentou algumas relações possíveis de serem 

feitas diante dos dados computados, e estes também coincidiram com a defesa de 

intelectuais africanos (e mundiais) e dos atores políticos à frente da UA, diante da 

possibilidade e da necessidade de cessar os conflitos e crises para desenvolver a 

África. 

As páginas da Pana nos mostrou uma tendência, quanto mais aparece o 

termo “desenvolvimento” há menos ocorrências das palavras “conflito-crise”.  
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Vejamos a seguir, na comparação entre os termos “desenvolvimento” [d] e 

“crise-conflito” [c-c], respectivamente citados durante os anos de 2003 (153 e 15!), 

2005 (219 e 85), 2006, (114 e 67), 2007, (150 e 60), 2008, (125 e 55) e 2009, (158 e 

87). 

Há somente dois anos de exceções, em 2002, em que foi divulgado no site 

uma notícia que se tratava das palavras-chaves “crise-conflito”. Já o termo 

“desenvolvimento”, apareceu sob termo indireto que não nos levava a discutir o 

tema, como em “económica” (sic) (parte da sigla da CEDEAO) e em “ministros dos 

‘negócios’ estrangeiros”, como podemos observar na notícia extraída da Panapress: 

Abidjan- Côte d'ivoire, (PANA) -- O presidente interino da 
Comissão da União africana, o ivoirense Amara Essy, vai reencontrar 
sexta-feira em Bouaké (cerca de 350 quilómetros ao Norte de 
Abidjan), os membros do Grupo de contacto da Comunidade 
económica dos Estados da África ocidental (CEDEAO), revelou 
quinta-feira à PANA o secretário executivo da organização oeste-
africana, Mohamed Ibn Chambas. Essy vai juntar-se à delegação da 
CEDEAO, composta de 22 pessoas, (...). Fazem parte desta 
delegação os representantes dos países membros do Grupo de 
contacto (Ghana, Togo, Nigéria, Guiné Bissau e Níger), 
nomeadamente os ministros dos Negócios estrangeiros, da Defesa e 
da Segurança, bem como os chefes de Estado maior dos seus 
respectivos exércitos. Segundo Chambas, o presidente interino da 
Comissão da União africana manifestou "claramente a sua intenção 
de participar activamente na busca de soluções à crise que abala a 
Côte d'Ivoire", (...). Segundo fontes militares e diplomáticas, a 
rebelião, qualificada hoje de "agressão terrorista" pelas autoridades 
ivoirenses, terá feito mais de 500 mortos e várias centenas de 
feridos. Entre os mortos se destacam o ex-chefe da junta militar 
destituída, o general Guei Robert, a sua esposa, Rose Doudou, e o 
ministro de Estado encarregue do Interior e da Descentralização, 
Emile Boga Doudou. (Grifo nosso) (Panapress, 2002)1. 

 

Já com relação aos termos “crise” e “conflito”, verificamos que havia outras 

palavras que se referenciavam ao mesmo campo semântico que envolve esses dois 

                                            
1
 PANAPRESS (02 dez. 2002). Amara Essy com negociadores da CEDEAO em Bouaké. 

Disponível em: http://www.panapress.com/Diaspora-Africana-no-centro-dos-debates-do-Simposio-de-
Dakar--12-434852-96-lang1-index.html. Acesso em: 17 out. 2011. 
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termos, e que nos ajuda a evidenciar a temática noticiada, são elas: “rebelião” 

“agressão” e “terrorista”, termos destacados por nós no excerto. 

Em 2004, quanto mais se apresentou as palavras-chave “conflito” e “crise” 

(118 vezes), menor foi a ocorrência do termo “desenvolvimento” (8 apenas), como 

pode ser notado no gráfico anterior. 

Como vimos em nosso levantamento, os temas que mais apareceram se 

mostraram muito amplos e extremamente relacionados. A comissão da UA foi o 

tema mais acionado nas páginas e de certa forma, demonstrou a parcela enorme de 

responsabilidade e tomada de decisão de seu cargo de presidente. 

Por outro, lado os conflitos-crises se apresentaram como a segunda maior 

temática objetiva e, durante toda a nossa coleta de dados, percebíamos nos 

discursos e nas ações dos atores grande ênfase no tema que, na verdade, é um dos 

maiores desafios para o continente, tanto que muitos representantes políticos e 

intelectuais, como por exemplo, o presidente da Comissão da UA à época, 

argumentou: 

Por outro lado, Essy afirmou que a pobreza representa um 
verdadeiro perigo para a África. "Para que a pobreza seja reduzida 
para metade até 2015, é preciso que os Estados africanos possam 
ter uma taxa de crescimento de sete por cento. O que não é o caso 
actualmente", defendeu. 

Insitiu igualmente na importância da paz, estimando que desde 1996, 
metade dos mortos nos conflitos do mundo são de África. "Sem a 
paz e a segurança, não haverá o desenvolvimento", sublinhou. – 
(PANAPRESS, 2003)2 

Observamos então a necessidade de pacificar ou cessar os conflitos que se 

chega ao desenvolvimento. No entanto, a temática “conflitos-crises” ocupou em 

nosso gráfico geral, a sexta colocação em termos de citação nas notícias. 

                                            
2
 PANAPRESS (18 mar. 2003). Essy realça papel da universidade na edificação da UA. 

Disponível em: http://www.panapress.com/Essy-realca-papel-da-universidade-na-edificacao-da-UA--
3-399849-51-lang4-index.html. Acesso em: 19 out. 2011. 



 

138 

Em segundo lugar (geral) nos apresentou o termo “desenvolvimento”, até 

corroborando com esta possível tese (para alguns chefes de Estados, máxima), que 

se mostrou pouco nítida devido às dimensões do continente e sua consequente 

diversidade de problemas para resolver; devido a pouca estrutura para trabalhar 

possíveis complementaridades; à interferência e às escolhas de quem comanda a 

União Africana; a sua Comissão; a Conferência e a seu presidente rotativo. 

No entanto, sem surpresa alguma quanto a sua considerável aparição no 

periódico Panapress, apresentando iniciativas e interesses contraditórios, ator 

complexo da cena contemporânea africana e mundial, o chefe de Estado líbio, 

Muamar Kadafi aparece em terceiro lugar. Levando em consideração as temáticas 

mais encontradas, referentes a indivíduos (entre os líderes, chefes de Estados 

africanos, funcionários oficiais da UA), que apareceram nas páginas eletrônicas, ele 

foi o mais citado. Sendo assim, o chefe líbio foi o que teve a possibilidade de 

influenciar mais e atuar de diversas maneiras, considerando o projeto de integração 

política do continente, bem como, seus interesses particulares. 

Na quarta posição percebemos a presença de um dos Presidentes da 

Comissão da UA, assim como a comissão foi a mais citada, esperava-se que algum 

presidente pudesse ter grande expressão no periódico, assim Alpha Oumar Konaré, 

ex-presidente do Mali, se mostrou mais nas páginas da Pana, frente aos demais 

atores políticos. 

A ONU vem atrás, em quinto lugar, com uma diferença de mais de 100 

citações, frente aos atores antes mencionados, em seguida, aparece o termo 

“conflitos-crises”, como já dito. 

O gráfico ainda nos mostra que os ministros da UA, provavelmente, devido a 

incipiente consolidação de suas atuações, o baixo no número destes funcionários 
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apontam que ainda há muitas vagas em aberto em virtude da falta de formação, da 

remuneração não estimulante para os serviços e responsabilidades que estes 

cargos exigem e devido às inúmeras sanções a Estados com dívidas ou em 

processos conflituosos internos que impedem alguns funcionários de participarem. 

Em seguida, está a NEPAD, em uma posição bem abaixo do que se 

esperava, devido às suas importantes e ambiciosas metas, mas de certa forma, que 

se agrupa em muitos pontos com a temática “desenvolvimento”, em geral. 

 

III.II Panapress e seus parceiros 

 

Assim, registramos outras fontes imagéticas que foram se mostrando 

diariamente ao adentrar nos sites. Apareciam símbolos oficiais da UA e da 

Panapress, propagandas, símbolos de seus parceiros e investidores, alguns que não 

nos chamavam tanto a atenção. 

A aparição dessas imagens no site era tão corriqueira que passávamos 

despercebidos por elas, porém, ao cruzar e analisar as fontes começamos a ver 

algum sentido para tratar deste tipo de material como parte desta história imediata 

que nos leva a refletir uma pequena, mas importante parte do presente africano. 

Em seguida, passamos a indagar e repensar as simbologias e a analogias 

frente à representação da UA e seu estandarte e, enfim, a evidência e “porta de 

entrada” para tratarmos de um dos atores que procurou, de muitas formas, construir 

memórias relacionadas aos construtores dos pensamentos pan-africanos 

obscurecidos por fins políticos incompreensíveis do líder autoritário Muamar Kadafi 

que nos faz compreender um pouco mais a recente História em África. 
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Assim começamos pela logomarca ou logotipo que representa a Agência 

Panafricana de Notícias, órgão jornalístico que expõe notícias, informações e ideias 

em uma plataforma eletrônica, via Internet, e está acessível a todos em seu site: 

www.panapress.com. 

 

Figura 1 - Logotipo da Agência Panafricana de Notícias, a Panapress. 

 

FIGURA 1: Logotipo da Agência Panafricana de Notícias, a Panapress. 
Disponível em www.panapress.com. Acesso em: 02 jan. 2011. 

 

Podemos perceber um mapa da África em cor sólida alaranjada no interior de 

um círculo ou anel azul, com caracteres minúsculos também em azul, com o nome 

do periódico que se apresenta sobre o contorno do desenho continental sugerindo a 

ação deste veículo de comunicação que se propõe cobrir os fatos decorrentes nas 

diversas regiões do continente africano. 

O desenho também sugere uma África no centro, orbitada por um anel que 

pode significar uma trajetória de satélite (menção às novas tecnologias) ou a 

expansão e abrangência que as notícias da região podem alcançar. Notícias estas 

que podem ultrapassar os limites territoriais do continente devido a sua exposição na 

rede mundial de computadores que interliga e faz repensar antigas noções de 

http://www.panapress.com/
http://www.panapress.com/


 

141 

espaço e tempo, por exemplo, possibilitando não apenas informar, mas facilitar a 

realização desta pesquisa deste lado do Atlântico Sul. 

Na sequência, ainda na mesma coluna, apresentam-se a área dos parceiros 

comerciais, midiáticos e a de apoios tecnológicos da Pana. No fim da página temos 

um quadro com todos os “Dossiês especiais Português” e seus respectivos links de 

acesso, que já foram por nós citados, dentre eles destacamos, mais uma vez, o 

“Dossiê União Africana”, que nos serviu como parte importante no conjunto de fontes 

históricas para as diversas análises implementadas neste trabalho. 

Quanto aos anunciantes conseguimos elencar dois tipos de parcerias por nós 

percebidas junto ao órgão de imprensa debatido: a Panapress. São os parceiros 

comerciais e empresariais multinacionais, talvez aqueles que pagam seus anúncios 

e propagandas no site, e os organismos internacionais que apoiam iniciativas 

diversas para o continente africano. Muitos se tratam de órgãos relacionados à ONU 

e que também são parceiros da UA. 

Em relação aos parceiros comerciais empresariais, encontramos cinco 

propagandas que ocupam um lugar de destaque na página principal e nas demais. 

Bem abaixo da barra de endereço está localizado um retângulo com as 

propagandas, por meio de apresentação temporária das logomarcas como slides, de 

empresas e organizações não governamentais (internacionais ou multinacionais) 

com uma consultoria em tecnologia chamada International Data Corporation (IDC), 

Grupos bancários como o Banco Árabe para o Desenvolvimento Econômico em 

África (BADEA) e o Islamic Development Bank (IDB). 

Há espaços para as organizações não governamentais: The Giving Pledge e 

a International Planned Parenthood Federation (IPPF). A primeira é formada por 

familiares e personalidades (como Bill Gates e família, por exemplo) com grandes 
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recursos financeiros voltados à filantropia, segundo o site desta iniciativa privada. A 

segunda trata-se de uma federação que se destina a conscientização para o 

planejamento familiar e luta contra as doenças sexualmente transmissíveis (como 

HIV-AIDS), instituição que, no ano passado, havia completado 60 anos de 

existência. 

Além de rede profissional que auxilia na busca de empregos gratuitamente, 

voltada aos africanos, a LinkedAfrica complementa o quadro de propagandas 

institucionais nas páginas do periódico3. 

Parceiros já previstos em nossas buscas depois de ter acesso aos editoriais, 

nos quais estão definidas as missões, objetivos e atuações da Panapress que 

declara: “A sua vocação comercial e a sua transformação numa entidade autônoma 

(sic) quanto à sua gestão conferem à agência continental esta independência 

editorial que o liberta de todos os constrangimentos e pressões políticas.” 

(PANAPRESS, 2009). 

Quanto aos constrangimentos de se ter esta “vocação comercial” pode ser 

sinônimo ou não disto, não há explicitações sobre estas posturas no decorrer das 

páginas da Pana, em nenhum momento vemos citados membros ou mesmo o nome 

destas empresas e parceiros nas notícias, vemos apenas nos locais fixos para as 

propagandas, mas é claro que estão em locais estratégicos e que visualmente 

chamam a atenção. 

O que percebemos é que estes organismos investem em muitas regiões do 

continente e passam uma imagem otimista quanto a esta presença na região, 

                                            
3
 Fizemos uma breve consulta aos sites, mas que não cabe nesta proposta o aprofundamento em 

desvelar o papel e as relações destes investidores com a Pana devido, sobretudo, ao nosso tempo de 
elaboração. Assim, seguem os endereços eletrônicos para saber mais sobre estes parceiros da Pana: 
informações sobre IDC em http://www.idc.com/, sobre as fundações temos The Giving Pledge 
acessar http://givingpledge.org/index.html e IPPF, em http://www.ippf.org/, acerca do IDB em 
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous, o BADEA em http://www.badea.org/ e a LinkedAfrica em 
http://www.linkedafrica.com/. 

http://givingpledge.org/index.html
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous
http://www.badea.org/
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divulgando estatísticas desta presença nos países africanos, ou mesmo, por meio de 

fotografias que sugerem ações para o desenvolvimento em geral, como nos sites do 

BADEA e IDB, empresas estas com mais evidência de presença e proximidade em 

África. 

 

Imagem 1 - Logomarcas encontradas no site da Panapress 

 

              

           

               

Imagem 1- Logomarcas encontradas no site da Panapress.  
Fonte: www.panapress.com. Acesso em: 7 abr. 2013. 

 

Além das empresas e organizações, há a presença de outras plataformas de 

notícias eletrônicas ou mídias diversas, como televisão, distribuidoras de fotografias 

e tecnologias da informação que divulgam suas logomarcas no site e se mostram 

como parceiras da Pana. 

A distribuição destas marcas na plataforma Panapress, não concorre com as 

notícias, pois desde 2011, período em que acompanhamos com mais atenção este 

periódico, não percebemos a mudança de lugar desses parceiros, eles sempre estão 

localizados nos mesmos lugares, não obedecendo a uma lógica de quanto maior a 

quantia investida mais visível o espaço que ocupa na tela. 

http://www.panapress.com/
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Como nós reunimos as imagens para poder demonstrá-las aqui, parece que 

há uma enxurrada de materiais de marketing “flutuando” pelo site, não é isso que se 

mostra, vemos uma organização nesta distribuição dos espaços entre propagandas 

e notícias. 

A seguir, (Vide Imagem 2) apresentamos os logos da PRNewswire, da 

Spintelligent, da francesa Max PP, Africable e da Angop. 

A PRNewswire é uma empresa que trabalha com tecnologia em distribuição 

de notícias e comunicação em geral, e que oferece serviços a sites, blogs e mídias 

sociais pela Internet. 

A Spintelligent se trata de outra empresa global que oferece suporte em 

eventos, exposições, portais, relatórios de indústrias e negócios. Em seu site 

encontramos outros links que promovem eventos de grande porte relacionados ao 

desenvolvimento em diversos países do mundo, inclusive em países africanos como 

Líbia, Egito, Burundi, África do Sul etc. 

A Max PPP (Photo-Press-Partage) é uma plataforma especializada em 

produção e distribuição de fotografias, ela disponibiliza tecnologias para melhor 

divulgar este tipo de serviço para outras agências, principalmente de notícias. 

E, por fim, um parceiro semelhante ao Panapress, uma plataforma de notícias 

africanas, chamada Angop (Angola Press), que traz notícias diárias sobre vários 

assuntos do país angolano.  

A outra logomarca: Africable4 trata-se de uma plataforma audiovisual de 

notícias, que tem uma programação televisiva sobre vários aspectos do continente; 

possui relação com a iniciativa privada e com a própria UA. Essa se insere no 

                                            
4
 Para maiores informações sobre as plataformas antes citadas, acessar os seus respectivos 

sites: www.prnewswire.com.br; www.spintelligent.com/; www.maxppp.com/; 
www.africabletelevision.com/ e www.portalangop.co.ao/. 

http://www.prnewswire.com.br/
http://www.spintelligent.com/
http://www.maxppp.com/
http://www.africabletelevision.com/
http://www.portalangop.co.ao/
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mesmo contexto que a Pana de divulgação da África pelos africanos para os 

africanos e para o mundo. 

 

Imagem 2 – Mídias parceiras da Panapress 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2- Mídias parceiras da Panapress. Fontes: Imagens disponíveis no 
site: www.panapress.com.  

 

Além desses parceiros, estão também diversas organizações internacionais; 

organizações do próprio continente, organismos ligados a ONU e que trabalham em 

conjunto com a UA em diversas iniciativas. Vejamos, a seguir, seus emblemas e 

logos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panapress.com/
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Imagem 3 – Emblemas de organizações internacionais parceiras da Panapress 

 

                   

                             

Imagem 3 – Emblemas de organizações internacionais parceiras da 
Panapress. Fonte: Imagens disponíveis no site: www.panapress.com 

 

A maior parte destes parceiros está ligada à ONU e à própria UA. Vemos, em 

primeiro plano, o emblema do PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), órgão que, segundo seu site5, se faz presente em 177 territórios 

no mundo e busca, ao menos, cinco grandes objetivos: “governabilidade 

democrática, redução da pobreza, prevenção e recuperação das crises, energia e 

meio ambiente e HIV-AIDS”. 

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), em seu site6, 

mencionando a abrangência de 190 países, trabalha em cinco importantes frentes 

“sobrevivência e desenvolvimento infantil, educação básica e igualdade de gêneros, 

HIV-AIDS e a infância, proteção infantil e promoção de políticas e alianças”. 

A Unesco (Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e 

Cultura), segundo o seu site7, possui vários objetivos globais que envolvem a 

educação, a ciência, abordagem de novos problemas éticos e sociais, a diversidade 

cultural, a construção de uma sociedade do conhecimento que integre informação e 

                                            
5
 Vide site: http://www.undp.org/content/undp/es/home.html  

6
 Vide site: http://www.unicef.org/index.php  

7
Vide site: http://www.unesco.org/new/es/unesco/  

http://www.panapress.com/
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://www.unicef.org/index.php
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
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comunicação e duas prioridades: África e a igualdade entre homens e mulheres. A 

organização possui 195 membros e 8 associados em todo o mundo. 

O UN-HABITAT (Programa das Nações Unidas para Assentamentos 

Humanos) tem por missão o desenvolvimento ambientalmente e socialmente 

sustentável, além de promover assentamentos humanos e moradias de qualidade 

para todos, segundo o seu site8. 

A OIF (Organização Internacional da Francofonia) possui 70 membros 

(Governos ou Estados), baseia-se em dois pilares: o idioma francês, comum entre 

seus representantes, além de valores humanistas veiculados por esta língua, 

segundo seu site9. 

A CEDEAO-ECOWAS (Comunidade Econômica dos Estados da África 

Ocidental), como já elucida seu nome, propõe a integração econômica dos países 

desta parceira da UA, composta por Benin, Cabo Verde, Mali, Nigéria, Níger, Libéria, 

Serra Leoa, Senegal, Gana, Guiné-Bissau, Guiné, Gâmbia, Burquina Faso, Costa do 

Marfim e Togo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 Vide site: http://www.unhabitat.org/list.asp?typeid=12&catid=435  

9
 Vide site: http://www.francophonie.org/  

http://www.unhabitat.org/list.asp?typeid=12&catid=435
http://www.francophonie.org/
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CAPÍTULO IV 

 

Olhares da Panapress 

 

No decorrer de nossa pesquisa, vários foram os caminhos que se abriram 

para efetuarmos as análises. Em muitos momentos nos encontramos imersos nas 

fontes que nos propiciaram conhecer não apenas a União Africana, como era nossa 

intenção primeira, mas também nos defrontamos com os atores sociais que 

compõem as cenas e tramas destas várias histórias recentes ou imediatas em 

África. Histórias que nos fizeram embarcar em suas proposições, omissões, ações, 

questionamentos e diálogos. 

Desta forma, pudemos verificar que utilizar as fontes da própria UA, seus 

relatórios e atas de decisões das cimeiras, da Conferência dos Chefes de Estados e 

Governos, e do Conselho da UA, poderia nos levar a um panorama importante, 

produzido pelos membros que querem se manter e querem manter a UA a todo 

custo, seja para garantir seus mandatos de representação dos Estados africanos, 

seja para mostrar uma imagem muito polida das decisões, dos consensos e do 

cumprimento das regras do jogo de integração, propósito maior da UA. 

Assim, partimos à procura de fontes que pudessem monitorar as ações de 

trabalho da UA e encontramos um farto material disponível na Internet, como o 

Pambazuka News, a revista eletrônica e impressa África 21, um parceiro da 

Panapress, o Angop, entre outros. Porém, estes materiais nos apresentaram 

diversos obstáculos, o que contribuiu para que tomássemos a decisão de 

acompanhar apenas um deles. 
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Problemas como a baixa frequência do assunto “UA”, bem como as 

“iniciativas de seus membros” como sendo temas centrais em artigos; intermitências 

dos periódicos quanto as versões em português ou, apenas o acesso em um idioma 

estrangeiro e, por fim, as inúmeras notícias dadas na Panapress (ou simplesmente 

Pana, como é comum observarmos em suas páginas) e reproduzidas em todos 

estes meios, as quais nos fizeram ir ao encontro do periódico e verificar que todos 

estes problemas apresentados não ocorriam em seu site. Somente um deles, o qual 

iremos abordar mais adiante: as notícias publicadas não apresentavam autoria ou 

colaboração. 

 

IV.I Descrição e organização das páginas da Panapress 

 

A Agência Panafricana de Notícias, também chamada de Panapress ou Pana, 

é uma plataforma eletrônica que produz e distribui notícias diárias de todas as 

regiões do continente africano. O órgão pressupõe uma “vocação comercial”; 

autonomia na sua gestão e, segundo o periódico eletrônico, o quadro de 

colaboradores, formado por africanos “com base em critérios profissionais”, “o liberta 

de todos os constrangimentos e pressões políticas”. Além disso, é um site que trata 

de diversos assuntos do continente e pode ser considerado um dos meios de 

comunicação de maior importância aos africanos e àqueles que, como nós, se 

dedicam a acompanhar o trabalho realizado por esta agência e seus representantes. 

Na home page do site, encontramos a seguinte organização. Logo abaixo da 

“barra de endereços eletrônicos”, há uma faixa horizontal branca, a qual é ocupada 

por três elementos: da esquerda para direita está o logotipo da Panapress, ao 

centro, uma propaganda principal de um anunciante ou parceiro comercial e, à 
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direita, um espaço reservado à data (dia, mês, ano) e opções de idiomas em inglês, 

francês, português e árabe. 

Logo abaixo, há outra faixa horizontal laranja, a qual apresenta novos links de 

acesso da Pana. Começando à esquerda temos os links: “Primeira Página”, 

“Panapress-Arquivos”; à direita se encontra “Sobre a Pana”, “Produtos e Serviços”, 

“Assine”, “Pesquisa”, “Conexão”; e, logo abaixo desta pequena faixa, temos notícias 

escritas que passam a todo o momento, mostrando suas manchetes e o local onde 

pode ser acessada no site. 

Em seguida, ainda na primeira página, temos bem definidas quatro colunas 

ou divisões que organizam o acesso e a apresentação dos conteúdos. Começamos 

pelo lado esquerdo, o qual é formado pelo quadro “Rubricas” e, em sua sequência, 

temos as seguintes áreas de noticiários: “Agricultura”, “Ambiente”, “Ciências”, 

“Cultura”, “Desportos”, “Economia”, “Gênero”, “Política”, “Revista de Imprensa”, 

“Saúde”, “Social”, “Sociedade”, “RSS1” e, abaixo deste quadro, uma área reservada 

aos logotipos de parceiros comerciais e aos emblemas das organizações 

internacionais. 

Ao centro, temos duas colunas, a primeira, mais à esquerda, possui um 

quadro com o link “Actualidade” e lista cinco principais notícias do dia; essa coluna 

ainda abre um link chamado “Outros títulos” para acessar as demais notícias. 

Em seguida, tem-se uma pequena área para de “busca”, na qual você pode 

escolher o nome de qualquer país africano para pesquisar no site de notícias. Por 

exemplo, se caso estiver interesse em aspectos relacionados ao Cabo Verde, esta 

                                            
1
 Esta sigla RSS significa (Rich Site Summary) e é uma área de inscrição para receber fluxo 

de notícias gratuitamente (a cada vez que a Pana publica uma notícia você fica informado de maneira 
instantânea em seu navegador Fire Fox ou Internet Explorer, por exemplo, não precisando procurar 
em vários sites e links estas notícias). 



 

151 

ferramenta faria uma busca e apresentaria na tela todas as notícias relacionadas a 

este país. 

Mais abaixo encontramos a área “Dossiês” que aparentemente se mostra 

como temporária, mas há bastante tempo estes dois dossiês estão nesta área: 

“Cimeira Afro-Árabe” e “Eleição no Sudão”. Na sequência há um quadro reservado 

aos “Destaques”, notícias do dia que merecem maior destaque devido ao teor de 

atualidade que apresentam. 

Na segunda coluna, mais à direita, temos o quadro “Conflitos” sempre com os 

dois temas mais atuais e abaixo outro quadro que destaca três notícias mais atuais 

de algum Dossiê especial Português. Os mais comuns ultimamente são: os Dossiês 

da AFRAA (African Airlines Association), o Transporte Aéreo em África, o Prêmio 

Africano de Promoção do Género FAS (Femmes Africa Solidarité) e a CEN-SAD 

(Comunidade dos Estados Sahelo-Sarianos (sic)). 

Na coluna da direita temos duas partes que destacam imagens, estas que 

estão sempre a se repetir ligadas aos acontecimentos mais recentes e enquadram-

se na área “Imagens DESTAQUES”. Abaixo desta área está localizado: “DOSSIÊS 

IMAGENS Morte de Meles Zenawi primeiro-ministro da Etiópia”, onde se encontram 

fotografias da participação deste ex-membro da UA que recebe esta homenagem da 

Panapress pelos seus serviços prestados à UA. Abaixo deste, segue um link de 

acesso, intitulado FOTO PANAPRESS, que leva a outros vários dossiês de 

fotografias. 

 

IV.II Sob o olhar da Panapress, União Africana e Kadafi em notícia. 

 

Nesta parte da dissertação propõem-se percursos que sugerem indagações 

advindas de representações posteriormente confirmadas e, em outros casos, se 
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contrastam informações a partir de diálogos entre fontes textuais e fontes 

imagéticas. Algumas conversas e indagações realizadas a partir da banca de 

qualificação nos fizeram refletir sobre quais caminhos percorrer. Ao procurar 

evidências e registros nas fontes escritas que dispomos, percebemos questões que 

talvez pudessem ser pensadas e dialogadas com novas fontes que contribuíram 

para melhorar e compor nossas narrativas. 

A Agência Panafricana de Notícias não menciona em seus editoriais 

intitulados “Sobre a Pana” e “Produtos e serviços”, ou em alguma outra página, 

nenhum dado autoral e pessoal de seus colaboradores. As notícias são sempre 

descritas começando com o título, logo em seguida, tem-se o local onde ocorreu a 

notícia, (cidade e país de referência), a matéria, ou seja, o texto propriamente escrito 

e, por fim, a indicação da data com menção das horas, minutos e segundos, quando 

da sua publicação no site. 

Há exceção feita para o conjunto de fotografias reunidas pela Pana em seus 

“Dossiês-imagens” e para as três notícias escritas, porém, apenas uma menciona, 

ao fim do texto, a autoria. Vejamos as descrições de alguns exemplares e as 

seguintes observações e reflexões a respeito de seus conteúdos. 

As fotografias aparecem já na home page, de maneira repetitiva como uma 

apresentação de slides; o que vemos sempre do lado esquerdo são fotografias de 

pessoas que ocupam os cargos de presidente da UA e de presidente da comissão 

da UA (atualmente Hailemariam Desalegn e Dlamini Zuma), e ao lado direito, mostra 

uma variação de fotografias oficiais sobre as últimas cimeiras ocorridas e fotos do 

representante Meles Zenawi (ex-primeiro-ministro da Etiópia) no “Dossiês-imagens”. 

Não há referências diretas sobre estes documentos quanto a quem os 

produziu, somente quando acessamos ao conteúdo de fotografias dos “Dossiês-
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imagens”, pelos seus links podemos verificar três grupos de documentação 

imagética, chamados: News, Sport e Magazine. Devido à imensa quantidade de 

exemplares contidos neste arquivo, aos nossos interesses temáticos específicos e 

aos prazos de finalização deste trabalho, analisaremos apenas um desses dossiês e 

alguns de seus documentos no conjunto de fotografias News, o que mais nos 

importa em virtude da proximidade com nosso tema de trabalho. 

A documentação fotográfica está distribuída de acordo com a ordem 

cronológica de publicação, da mais recente a mais antiga e, na maioria das vezes, 

indica o nome dos profissionais que realizaram tais fotografias. Além disso, quando 

aproximamos às imagens o cursor do mouse conseguimos a informação sobre o 

acontecimento, alguns atores sociais que aparecem, locais, datas, como em uma 

espécie de legenda, cujo objetivo talvez seja ajudar àquele que está pesquisando. 

Estas referências estão publicadas apenas em um idioma, o inglês, mas por se tratar 

de informações objetivas e envolvidas com as temáticas em discussões próximas ao 

nosso trabalho, não encontramos grandes problemas. 

Eram várias fotografias de chefes de Estados, líderes e representantes 

políticos de África em posições meramente oficiais e que não nos despertava 

nenhum interesse investigativo, pois eles nos levariam apenas a marcar os rostos, 

as datas e os locais daquelas reuniões, com representantes políticos quase sempre 

sorridentes, posando no início ou no fim das cimeiras. 
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Imagem 1 - Abertura da II sessão ordinária da União Africana 

 

 

Imagem 1 - Abertura da II sessão ordinária da União Africana, no dia 4 de 
julho de 2003, em Maputo, Moçambique. (Ramadhan Khamis et 
PANAPRESS, 2013)

2
 

  

Na fotografia anterior nota-se uma pose oficial da abertura da cimeira em 

Maputo (Moçambique) e se repararmos bem, no primeiro plano, em destaque, 

aquele que está utilizando vestimentas coloridas com detalhes em verde, que nada 

mais são do que estampas do formato do continente africano, é Muamar Kadafi. 

Este se posiciona bem ao centro dos representantes da organização, podendo 

sugerir a sua liderança, influência e, talvez suas intenções, ser registrada para a 

posteridade a sua importância histórica na condução de uma nova era de desafios 

para o continente africano. 

Outras várias fotos eram destacadas no site oficial da UA e da própria 

Panapress, e apresentavam políticos com olhares atentos, portando fones de 

ouvidos e elegantes vestimentas, em grande número com características ou marcas 

                                            
2
 Fotografia sob a autoria de Ramadhan Khamis para Panapress, 4 Jul. 2003. Disponível em: 

http://www.panapressimages.com/album.php?sujet=2003/07/10.%20Opening%20of%20the%20Africa
n%20Union%-0Summit%20in%20Maputo.&lang=fr&p=263&rubrique=NEWS. Acesso em: 12 jan. 
2013. 

http://www.panapressimages.com/album.php?sujet=2003/07/10.%20Opening%20of%20the%20African%20Union%25-0Summit%20in%20Maputo.&lang=fr&p=263&rubrique=NEWS
http://www.panapressimages.com/album.php?sujet=2003/07/10.%20Opening%20of%20the%20African%20Union%25-0Summit%20in%20Maputo.&lang=fr&p=263&rubrique=NEWS
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ocidentais: o terno, a gravata, o sapato, mas havia um número menor de trajes mais 

coloridos, que marcavam respeitosamente os corpos, com tendências africanas. 

Esses trajes eram mais comuns às simpáticas mulheres que eram minorias 

nestas instâncias políticas, mas que usufruem de decisões favoráveis à diminuição 

da desigualdade de gênero que a carta da UA, pelo menos em teoria, faz questão de 

trazer como uma das novidades e positividades desta organização, mas a própria 

Pana tratou de sublinhar um começo deste avanço, vejamos a notícia a seguir: 

Maputo- Moçambique (PANA) -- As Africanas vão dispor dum novo 
instrumento na sua luta para a emancipação e a eliminação de todas 
as formas de discriminação com a adoptação esta quarta-feira em 
Maputo, pelo Conselho executivo da União africana, dum "Protocolo 
à Carta africana dos direitos do Homem e dos povos, relativo aos 
Direitos das mulheres". Este protocolo adicional à Carta africana 
deveria contribuir para "uma real consideração dos direitos 
específicos da mulher africana", segundo Bineta Diop, uma das suas 
promotoras mais regulares nas reuniões panafricanas [...]. 
(PANAPRESS, 2003)3. 
 

 Há outra passagem importante de avanço em relação as desigualdades entre 

gêneros em África, no próprio campo das representações políticas na UA, neste 

mesmo ano, onde pelas regras em favor de consensos para equilíbrio entre 

representações das regiões africanas e também em favor do equilíbrio entre gênero, 

as mulheres se candidataram a vários cargos da UA e muitas delas conseguiram 

ocupar estes espaços, como noticiou a Pana: 

Maputo- Moçambique (PANA) – [...] informou Ana Nemba, a 
representante permanente de Moçambique na União Africana, [...] 
que a eleição dum mesmo número de mulheres como de homens à 
comissão é uma decisão tomada pelos chefes de Estado e de 
Governo por ocasião da primeira cimeira da UA organizada no ano 
passado na cidade de Durban (África do Sul). "Isto enquadra-se 
dentro da política da União africana, que se opõe à exclusão das 
mulheres e que as considera como componentes fundamentais do 
desenvolvimento", afirma. Tendo em consideração a ausência de 
mulheres entre os candidatos ao posto de presidente e de vice-

                                            
3
 PANAPRESS (10 jul. 2003). UA: adopção (sic) dum protocolo relativo aos direitos das 

mulheres. Disponível em: http://www.panapress.com/UA--adopcao-dum-protocolo-relativo-aos-
direitos-das-mulheres--12-431313-96-lang4-index.html. Acesso em: 22 ago. 2011. 

http://www.panapress.com/UA--adopcao-dum-protocolo-relativo-aos-direitos-das-mulheres--12-431313-96-lang4-index.html
http://www.panapress.com/UA--adopcao-dum-protocolo-relativo-aos-direitos-das-mulheres--12-431313-96-lang4-index.html
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presidente da Comissão, isto significa que cinco dos oito outros 
membros devem ser mulheres. 

Até ao momento, sabe-se que 17 do 53 Estados membros da UA 
submeteram a lista dos seus candidatos aos postos da Comissão. A 
eleição deve igualmente ter em consideração o equilíbrio regional, 
com dois membros da comissão oriundos de cada uma das cinco 
regiões da UA (África do norte, África Ocidental, Central, Oriental, e 
Austral). A África austral propõe sete candidatos, a do norte cinco, a 
central e a África oriental quatro cada uma, enquanto a África 
ocidental propõe apenas dois. – (PANAPRESS, 2003)4 

 

 Como menciona a matéria, há um salto importante para as representações 

femininas, ao menos na ocupação dos cargos da Comissão da UA, sabemos que há 

muito que se fazer pelas mulheres africanas, pois as mulheres bem como as 

crianças, muitas vezes são os principais alvos da pobreza, desigualdade, guerras, 

fomes e outras crises sociais, como bem evidencia Ana Nemba, representante de 

Moçambique, que naquele momento albergava a II cimeira ordinária da UA. 

Um destaque importante a ser feito diz respeito a Bineta Diop, importante 

personalidade senegalesa, ativista e fundadora do Femmes Africa Solidarité (FAS), 

onde dissemina suas ideias de luta a favor das mulheres e outros grupos 

minoritários em prol das necessárias transformações, duas mulheres que procuram 

desempenhar e reivindicar espaços para atuação das mulheres. 

 

 

 

 

 

                                            

4 PANAPRESS (09 Jul. 2003). Mulheres vão ocupar metade dos assentos na Comissão da UA. 

Disponível em: http://www.panapress.com/Mulheres-vao-ocupar-metade-dos-assentos-na-Comissao-
da-UA--12-431303-96-lang4-index.html. Acesso em: 22 ago. 2011. 

 



 

157 

Imagem 2 – III Cimeira da União Africana 

 

 

Imagem 2 - Mamadou Tandja e Laraba Tandja, ex-presidente e ex-primeira 
dama do Níger, na III Cimeira da União Africana, na cidade de Addis Abeba 
(Etiópia), sede da UA. - (PANAPRESS, 2004)

5
 

 

Além de mostrarem estes representantes de Estados, responsáveis por 

alguma palestra ou discurso a ser proferido, as fotografias nos apresentavam 

lugares bem organizados como a sede da UA, em Addis Abeba (Etiópia), ou mesmo, 

o novo e caro Centro de Conferência de Maputo (Moçambique), segundo fontes da 

Panapress. Abaixo seguem imagens extraídas do site do periódico, em um dossiê 

de fotografias chamado “notícias”. 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 Fotografia de autoria de Ramadhan Khamis para Panapress, em 7 Jun. 2004. Disponível 

em: http://www.panapress-
images.com/album.php?sujet=2004/07/06.%20Opening%20of%203rd%20Summit%20of%20the%20A
frican%20Union.&lang=fr&p=210&rubrique=NEWS. Acesso em: 26 fev. 2013. 

http://www.panapress-images.com/album.php?sujet=2004/07/06.%20Opening%20of%203rd%20Summit%20of%20the%20African%20Union.&lang=fr&p=210&rubrique=NEWS
http://www.panapress-images.com/album.php?sujet=2004/07/06.%20Opening%20of%203rd%20Summit%20of%20the%20African%20Union.&lang=fr&p=210&rubrique=NEWS
http://www.panapress-images.com/album.php?sujet=2004/07/06.%20Opening%20of%203rd%20Summit%20of%20the%20African%20Union.&lang=fr&p=210&rubrique=NEWS
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Imagem 3 – Centro de Conferência em Maputo 

        

Imagem 3 - Inauguração do Centro de Conferência em Maputo para a II 
sessão ordinária da União Africana de 4 a 12 de julho de 2003. (Ramadhan 
Khamis et PANAPRESS, 2003)

6
 

 

A primeira imagem (à esquerda) mostra um grupo de jovens vestidos de 

branco, ordenados em formação que sugere a de um coral em frente ao Centro de 

Conferência. A segunda imagem mostra o início dos trabalhos da cimeira em 

Maputo e os representantes dos países africanos para debaterem os temas de 

relevância para a UA. 

No decorrer das pesquisas, encontramos no ano de 2004, algumas 

informações curiosas. Uma menção da estrutura organizacional ou administrativa da 

agência, onde a notícia descrevia a existência de um conselho e uma estrutura que 

contempla também outro cargo, o de diretor geral, além de mencionar os nomes dos 

ocupantes destes cargos importantes ligados à Pana, como podemos verificar no 

trecho abaixo: 

Addis Abeba- Etiópia (PANA) – A comunicação é um 
elemento fundamental do combate para a integração africana, e a 
luta pela imagem do continente deve ser levada a cabo usando todos 
os meios disponíveis, declarou quarta-feira, em Addis-Abeba, o 

                                            
6
 Fotografias sob a autoria de Ramadhan Khamis, para Panapress. Disponível em: 

http://www.panapress-images.com/album.php?pag=265&lang=fr&rubrique=NEWS. Acesso em 10 fev. 
2012. 

http://www.panapress-images.com/album.php?pag=265&lang=fr&rubrique=NEWS
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presidente da Comissão da União Africana (UA), Alpha Oumar 
Konaré. 

Konaré falava durante uma audiência que concedeu ao 
presidente do Conselho da Administração da agência Pan-africana 
de notícias (PANA), Abdelmageed El-Dursi, acompanhado do seu 
director-geral Babacar Fall. - (PANAPRESS, 2004)7.  

 

Não conseguimos evidenciar a nacionalidade destes dois atores sociais, num 

primeiro momento, pois não há menção de autoria no conteúdo textual e nem em 

uma imediata notícia que demonstrasse a continuidade deste ocorrido com estes 

mesmos atores. 

Quanto ao seu conteúdo, o excerto acima apresenta uma das poucas vezes 

que um integrante da UA se comunica de maneira direta com algum membro da 

Pana, e mais, com um propósito significativo, tratando sobre “a imagem do 

continente” para o mundo. Na imagem o presidente da Comissão da UA Alpha 

Oumar Konaré procura alertar sobre a importância da construção de imagem da 

África, e por que não da própria UA, para os interlocutores africanos e observadores 

mundiais, postura que demonstra uma preocupação significativa dos líderes na 

exposição das ações frente aos novos desafios. 

O presidente da comissão da UA chama-nos a atenção em relação à 

comunicação que a organização continental precisa estabelecer para dentro e fora 

do continente e, assim, busca parcerias que possam, de alguma forma, possibilitar 

esta iniciativa, como demonstra a sequência da notícia da Pana: 

O presidente da Comissão da UA indicou na ocasião não ter 
esquecido a história e a ambição do arranque da agência continental 
que, segundo ele, consta entre os órgãos chamados a responder às 
necessidades de comunicação da União e do continente. Manifestou 
a sua disponibilidade para estabelecer uma parceria mutuamente 

                                            
7
 PANAPRESS (30 jun. 2004). Presidente da Comissão da UA destaca papel da 

comunicação. Disponível em: http://www.panapress.com/Presidente-da-Comissao-da-UA-destaca-
papel-da-comunicacao--13-393765-18-lang4-index.html. Acesso em: 05 nov. 2011). 



 

160 

benéfica para as duas estruturas africanas, uma cooperação que, 
anunciou, será objecto (sic) de consultas. 

No programa de trabalho de quatro anos da União, explicou, 
ocupam um lugar de destaque as questões relativas às 
comunicação, quer ao nível da rádio e televisão quer ao de 
publicações em línguas africanas. 

Saudou igualmente o profissionalismo da agência PANA e 
agradeceu os seus animadores pelo trabalho levado a cabo, já com 
vista a contribuir para o sucesso da próxima Cimeira da UA. 

Em resposta, o presidente do Conselho da Administração 
saudou Alpha Oumar Konaré, pelas suas qualidades de combatente 
da democracia e da integração africana e soublinhou (sic) a sorte do 
continente em dispor de um tal homem para dirigir a União Africana. 

Abdelmajeed El-Dursi agradeceu igualmente Konaré pela sua 
disponibilidade para com a agência continental e reiterou o 
engajamento da agência em desempenhar totalmente o seu papel na 
comunicação em África ao lado da União Africana e de todos os 
outros actores (sic). – (PANAPRESS, 2004)8 

Propomos duas formas de interpretação desta notícia. A primeira, por se 

tratar de um agente político, o presidente da comissão Alpha Oumar Konaré, já se 

antecipa quanto à divulgação de sua agenda e suas possíveis ações neste cargo, 

construindo, assim, também uma imagem pessoal para posteriormente galgar 

espaços no meio político ou, diante da possibilidade de continuidade neste meio 

político, se aproximar de um dos órgãos que busca noticiar África em seus vários 

temas. Além de cobrir a UA de maneira extensiva, Konaré percebe que a aliança e a 

convergência entre as duas organizações pode ser muito benéfica. 

A segunda trata-se de uma prevenção contra os meios de comunicação que 

poderiam produzir críticas e contrariedades, em demasia, referindo-se aos 

chamados “afropessimistas” que produzem sobre África e seus atores – 

principalmente, aos que estão na atividade política na qual imagem é algo que 

sempre se tenta não abalar – imagens homogeneizadas, degradadas, distorcidas e 

muito negativas. Outro fator relevante são os sinais de apoios e elogios que 

                                            
8
 PANAPRESS (30 jun. 2004). Presidente da Comissão da UA destaca papel da 

comunicação. Disponível em: http://www.panapress.com/Presidente-da-Comissao-da-UA-destaca-
papel-da-comunicacao--13-393765-18-lang4-index.html. Acesso em: 05 nov. 2011). 
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externaram com reciprocidade, tanto Konaré como El-Dursi, neste encontro relatado 

pela própria Pana. 

Na notícia seguinte explicitaremos a intenção da UA com o apoio dado e 

recebido da Pana: 

[...] a Comissão da UA lançou uma missão de informação 
crucial para engajar todos os actores (sic) africanos e a diáspora 
africana na Europa e nos Estados Unidos no quadro do processo de 
desenvolvimento regional e continental. 

Um documento de orientação relativo ao Plano estratégico 
explica que a UA tem como objectivo (sic) "lutar para que África faça 
ouvir a sua voz, redescubra e projecte (sic) a sua verdadeira 
imagem". 

Não se trata de tarefa fácil. Caberá à Comissão da UA 
recrutar um pessoal competente e sacrificado que possa servir de elo 
de ligação (sic) entre África e o resto do mundo. 

A esse respeito, a UA deverá adoptar (sic) uma política de 
comunicação capaz de projectar (sic) a imagem de uma África 
triunfante com o obectivo (sic) de insuflar a confiança ao povo, que 
os conflitos, a fome e a destruição da desinformação tornaram 
céptico (sic) a respeito do futuro do continente. No documento, a 
Comissão reconhece o papel de vanguarda que as agências de 
imprensa africanas poderão desempenhar nesta luta. 

Refere-se particularmente à União das Radiodifusões e 
Televisões Nacionais de África (URTNA) e a Agência Panafricana de 
Imprensa (PANA), que deverão ser redinamizadas por programas 
pan-africanos. 

No mesmo sentido, fez referência à imprensa privada, cujo 
dinamismo foi muito importante no aprofundamento da democracia e 
do Estado de Direito em vários países africanos. 

Os chefes de Estado africanos que desejam conservar o 
apoio das populações deverão renunciar à violência utilizada como 
instrumento para reforçar o seu poder e esforçar-se mais por aderir a 
esta agenda africana procedendo à sua vulgarização no seio das 
populações. 

Trata-se de promover o Estado de Direito, combater a 
corrupção, lutar pela instauração da transparência nos domínios da 
governação e direitos humanos, factores (sic) que foram as principais 
causas de conflitos, deslocações das populações e a estagnação das 
economias africanas. (PANAPRESS, 2004)9 

Os interesses convergem entre as duas organizações Pan-africanas na 

construção e divulgação da imagem do continente africano, tanto no campo 

midiático como no campo político das relações internacionais. Sendo assim, por que 

                                            
9
 PANAPRESS (01 jul. 2004). Comissão da UA defende nova cultura de trabalho. Disponível 

em: http://www.panapress.com/Comissao-da-UA-defende-nova-cultura-de-trabalho--13-393791-17-
lang4-index.html. Acesso em: 19 abr. 2011). 
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não colocar tais interesses na questão das disputas e lutas culturais contra as 

hegemônicas ocidentais? Conforme destacamos nas palavras do embaixador 

argelino, muitas vezes há análises feitas por grupos ou pessoas externas ao 

continente e que possuem “outras agendas” que diferem dos diversos interesses e 

experiências entre grupos sociais e atores africanos. Assim, observa-se uma 

tendência de construir e promover uma imagem de África diferente das promovidas 

por este pensamento que, aos olhos de atores africanos, trata-se de um pensamento 

bastante enviesado. 

Este fato não é nenhuma novidade, o pesquisador guineense Joel Aló 

Fernandes, em seu trabalho intitulado: Integração para o desenvolvimento da África: 

a difusão de blocos econômicos (2009), nos informa em uma pequena nota referente 

a estes escritos da Panapress, a convergência de projetos sobre a imagem de África 

que se quer produzir e passar. Esta é uma situação polêmica que nos causou 

espanto quando vimos citar uma iniciativa da própria OUA, em tempos atrás, da 

criação de uma “Agência Panafricana de Imprensa” (Pana), vejamos a citação: 

Para melhorar as condições socioculturais [...] a OUA criou 
várias agências tais como: a Agência Pan-africana de Imprensa 
(Pana) [...] destinada a fortalecer e difundir as ideias da unidade 
africana e corrigir as imagens deturpadas da África difundidas pelos 
meios de comunicações estrangeiros. Infelizmente se converteu em 
instrumento de propaganda dos partidos únicos e de manipulação 
das massas populares. (KABUNDA. Apud FERNANDES, 2009). 

Esta menção nos fez verificar se o pesquisador trata da mesma organização 

midiática atual, “Agência Panafricana de Notícias”. Pois há termos diferentes 

utilizados que podem ou não diferenciar o órgão, assim analisamos as páginas da 

Pana para verificarmos possíveis problemas de traduções, tratarmos deste pequeno 

dilema e confirmarmos a identidade do próprio periódico eletrônico que observamos. 
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Vimos que em seu site há versões em quatro idiomas e tentamos entender os 

diferentes usos de alguns termos que nos causaram esta dúvida, afinal a Pana já 

existia anteriormente, ela se transformou em outro órgão e, diante disso, 

questionamos quais as indicações que podem mostrar para os leitores sua 

identidade.  

Assim procuramos nas páginas de cada idioma e buscamos os possíveis 

significados, começando pelo termo francês presse, que quer dizer, em português, 

imprensa, o mesmo utilizado pelo pesquisador citado. Já na versão em inglês 

utilizaram o termo news que, em português, significa notícias10. 

Não há grande diferença nos uso desta ou daquela palavra, o problema é que 

nestas poucas passagens a impressão que se passa é de estarmos tratando de 

coisas distintas. Vejamos uma notícia que evidencia uma declaração do ministro do 

Estado senegalês dos Negócios Estrangeiros, Cheikh Tidiane Gadio, em que 

menciona a criação da “agência de notícias” em tempos do líder ganense Kwame 

Nkrumah, em uma fala que demonstra até certo saudosismo por parte do político 

que, no momento da declaração, procurava chamar atenção da divulgação do 

sucesso ou dos pontos positivos pela “imprensa africana” já que os meios de 

comunicação “estrangeiros” ou do “norte” fariam propaganda contrária antes mesmo 

da decisão sobre os Estados Unidos de África, projeto que este ministro defendia 

com vigor: 

[...] Gadio declarou que "potências ocidentais não desejam o 
sucesso dum governo da União Africana por simples interesses 

                                            

10
 As expressões encontradas foram as seguintes no site da Pana: The Pan African News Agency, 

PANAPRESS (em inglês), L'Agence Panafricaine de Presse (PANAPRESS) (em francês), e em árabe 
(os caracteres em árabe foram omitidos por impedimentos na impressão), com auxílio do Google 
tradutor, traduzimos como Agência Panafricana de Notícias (Panapress). Disponível em: 
http://www.panapress.com/pana-19-lang1-index.html. Acesso em: 20 mar. 2013. 

http://www.panapress.com/pana-19-lang1-index.html
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egoístas e que os médias (sic) do norte (Ocidente) já trabalharam 
mesmo para o fiasco do governo panafricano”. [...] 21 Julho 2007 
15:53:00. (PANAPRESS, 2007)11  

Na continuação desta notícia nota-se que o ministro, na ênfase em defender a 

todo custo a proposta de integralização continental imediata, recorre a um artifício 

ambíguo para os políticos africanos: defender os interesses “internos” já prevendo 

uma ação ou reação de grupos ocidentais do norte, dos europeus ou mesmo de 

afropessimistas, a fim de combater as articulações políticas advindas do continente 

africano. Porém, ele se expõe ao usar uma expressão que aos olhos jornalísticos 

pode ser muito cara quanto às questões da liberdade de imprensa: 

[...] O ministro senegalês dos Negócios Estrangeiros convidou 
a imprensa africana a estar extremamente atenta a fim de analisar as 
notícias dos médias (sic) ocidentais antes da sua difusão. "É por esta 
razão que Kwameh Nkrumah emitira em 1963 a ideia de criação 
duma agência panafricana de notícias para proteger a imagem da 
África a nível mundial", recordou. [...] 21 Julho 2007 15:53:00. 
(PANAPRESS, 2007)12 

Por outro lado, demonstra a preocupação de um africano que sabe das 

condições de transmissões e amplitudes das notícias para o continente e para o 

mundo; que pode sofrer a influência de grupos quem detêm os meios de 

comunicações. Além disso, as bases dos trabalhos jornalísticos empenhados, 

mesmo que altamente profissionalizados, podem carregar um viés que dê pouco 

crédito as ações implementadas pela UA e seus membros. 

Saber esta informação nos faz voltar ao editorial “Sobre a Pana”, no qual 

encontramos a seguinte expressão PANAPRESS, que na sua fase de 

reestruturação, iniciou uma profunda mutação tecnológica que fez do seu site 

www.panapress.com, um dos portais informativos mais completos em África. Isso 

                                            
11

 PANAPRESS (21 jul. 2007). Chefe da diplomacia senegalesa balanceia Cimeira de Accra. 
Disponível em: http://www.panapress.com/Chefe-da-diplomacia-senegalesa-balanceia-Cimeira-de-
Accra--12-422086-96-lang4-index.html. Acesso em: 09 jan. 2009. 

12
 Idem. 

http://www.panapress.com/
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nos faz acreditar que seja a mesma organização, mas que passou por esta 

“mutação tecnológica” mostrando seu conteúdo em outro suporte, não nos meios 

tradicionais impressos. Além disso, a declaração de ser uma “entidade autônoma” 

ou independente à UA ou a qualquer outra instituição, pode sugerir uma saída para 

as nossas dúvidas, não encontramos qualquer documento que ligue dependência 

oficial entre as duas organizações, ou seja, a Pana surge da OUA entre as décadas 

de 1970 e 1980 e atualmente possui sua própria gestão. 

Porém, não abandonamos a informação e crítica de Joel Aló Fernandes, 

sobre a relação da Pana com os partidos únicos de propagar estes grupos que eram 

os próprios Governos (relação mais comum nos anos 1980). Em nossos anos, 

partindo de leitura e compreensão desta pudemos realizar, notou-se não uma busca 

da Pana pela propaganda política partidária, mas uma divulgação de participações 

dos principais atores envolvidos com a UA, de diversos países africanos, onde 

encontramos pequenas divergências e muito mais convergências Pan-africanas. 

Não observamos panfletagem ideológica, porém, certos líderes detinham 

frequências consideradas e expunham ideias e projetos no âmbito da discussão 

continental. 

Talvez uma tendência possível de ser observada seja a postura aplicada e ao 

espaço dado a algumas lideranças, como foi o caso de Muamar Kadafi. Neste 

sentido, buscamos notícias que pudessem encontrar algo explícito a este tipo de 

escolha feita pelo periódico. Assim, encontramos em 2009, uma notícia onde 

aparecem Kadafi e o representante da Pana trocando agradecimentos e 

demonstrando apoios, como se pode observar no excerto abaixo: 

Dakar – Senegal (PANA). O Conselho de Administração da 
Agência Panafricana de Informação (PANAPRESS) felicitou o guia 
líbio, Muamar Kadafi, pela sua eleição na presidência em exercício 
da União Africana (UA) durante a 12ª Cimeira Ordinária da 
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organização, que decorreu de 1 a 3 de Fevereiro em Addis Abeba, 
na Etiópia. 

Ele saudou os seus esforços consentidos para realizar as 
aspirações da população africana à unidade e para tirar o continente 
da divisão e da era dos micro-Estados (sic) para a um espaço 
unificado capaz de ocupar o seu lugar no seio dos grandes grupos 
que formam o mapa do novo mundo. 

No termo dos trabalhos da sua reunião anual ordinária 
organizada sexta-feira e sábado em Dakar, o Conselho de 
Administração da PANAPRESS exprimiu igualmente os seus 
agradecimentos e a sua profunda (sic) gratidão a Kadafi pelo seu 
apoio à agência continental, cuja sede social está situada na capital 
senegalesa, Dakar. 

O Conselho de Administração decidiu oferecer a Kadafi um 
presente simbólico, uma estátua do "Pensador Africano" esculpida 
em madeira de ébano, e encarregou o seu presidente, o Líbio 
Abdulmajeed El-Dursi, para o entregar. 

Por seu lado, o ministro de Estado senegalês, ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Cheikh Tidiane Gadio, recebeu sábado uma 
delegação do Conselho de Administração da PANAPRESS 
conduzida pelo seu presidente, Abdulmajeed El-Dursi. 

[...] Gadio felicitou a Agência Panafricana pela qualidade dos 
seus produtos e realçou o papel importante que a PANAPRESS deve 
desempenhar na promoção da Tecnologia da Informação e 
Comunicação em África, nomeadamente no quadro dos numerosos 
desafios que o continente é apelado a enfrentar para assegurar o seu 
desenvolvimento. [...] 09 Fevereiro 2009 09:58:00. (PANAPRESS, 
2009)13 

 Neste excerto, percebemos que há um termo não muito usado pela Pana no 

seu próprio nome “Agência Panafricana de Informação”, o que nos colocou em 

dúvida quanto à relação desse termo ao periódico em análise. Dessa forma, ao 

verificarmos nas traduções em inglês e francês, percebemos que foi apenas uma 

questão de “uso diferente de termos”, pois na tradução para o português preferiu-se 

a palavra “informação” em detrimento à palavra “notícias”, como é o usual pela 

agência. 

O problema é que o termo “informação” nos faz pensar se há mudança de 

atitude da Pana frente às mudanças políticas na liderança da UA. Oficialmente não 

percebemos esta mudança, as quatro versões continuam a usar os mesmos termos 

                                            
13

 PANAPRESS (fev. 2009). Panapress felicita Kadhafi por eleição na UA. Disponível em: 
http://www.panapress.com/PANAPRESS-felicita-Kadafi-por-eleicao-na-UA--12-432744-96-lang4-
index.html. Acesso em: 09 abr. 2011. 
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desde o início de seus trabalhos, contendo informações confirmadas e atualizadas 

com nossas visitas diárias ao site oficial da Pana. Diante disso, apenas uma 

desconfiança nos veio à tona, a ideia de que este detalhe pode caracterizar uma 

mudança de postura da agência de notícias analisadas. 

Outro fator importante a destacar é o de que esta notícia menciona 

novamente o nome do presidente do Conselho da Agência Panafricana de Notícias, 

Abdulmajeed El-Dursi, e sua nacionalidade líbia que, em notícia anterior, na qual 

este ator estava presente, este fato não tinha sido mencionado. Assim, podemos 

compreender esta aproximação com o líder líbio Kadafi, devido ele estar à frente de 

uma organização midiática que comunga de muitos princípios da UA, na qual Kadafi 

estava, naquele momento, assumindo o posto maior da organização continental, e 

pela origem líbica que ambos possuem. 

Assim, vemos nas linhas desta notícia, declarações de “profunda gratidão” ao 

líder líbio por este demonstrar um apoio para a Panapress realizar seu trabalho, 

além disso, agradecimentos pelo papel que Muamar Kadafi tem desempenhado em 

favor do continente como um todo. 

Esta notícia nos leva a questionar o papel desta agência devido ao seu apoio 

ao coronel líbio Muamar Kadafi. E perguntado se as críticas feitas pela Pana, em 

algumas passagens, vão de encontro com algumas posições críticas que Kadafi 

fazia em algumas ocasiões, buscou-se verificar possíveis ligações e orientações do 

governo líbio junto ao um órgão de imprensa tão importante como é a Pana. 

O seu jeito extravagante de se apresentar nos lugares, tanto na logística (por 

exemplo, chegar a alugar centenas de apartamentos em hotéis para a caravana que 

sempre o acompanhava ou mesmo armando a sua tenda nos arredores das cimeiras 

e encontros), como nos modos sempre chamativos de se vestir, Muamar Kadafi 
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sempre fez questão de deixar uma marca de sua personalidade pelos lugares por 

que passava, como conseguimos presenciar na passagem da Pana abaixo: 

Addis Abeba- Etiópia (PANA) -- Trinta e nove Chefes de 
Estado e de governo confirmaram até agora a sua participação na 
Cimeira extraordinária da União Africana (UA), marcada para de 3 a 
5 de Fevereiro em Addis Abeba, informou terça-feira o Secretariado 
da organização.  

[...] Entretanto, tal como aconteceu na cerimónia de 
constituição da União Africana em Durban, [...] A Embaixada da Líbia 
em Addis Abeba reservou 300 quartos em vários hóteis para 15 dias 
cada no âmbito da Cimeira da UA. Diversos gestores de hóteis 
confirmaram à PANA que a maioria dos quartos foram pagos e 
reservados para nove dias, de 27 de Janeiro a 5 de Fevereiro de 
2003, para albergarem a delegação líbia [...]. (Panapress, 2003)14 

 

Em relação ao papel proeminente de Kadafi na UA e sua relação com a Pana. 

Em nosso exame de qualificação ouvimos atentamente uma breve reflexão a 

respeito deste personagem. Os professores Amailton Magno Azevedo e Acácio 

Sidinei Almeida Santos, ambos da PUC-SP, teceram críticas sobre a sua 

importância e complexidade na trama histórica contemporânea africana, tanto para 

seus críticos como para seus seguidores. 

Desta forma, foi abordado em uma das contribuições do docente Acácio S. A. 

Santos, o episódio sobre o título de “rei dos reis”, em uma das diversas cimeiras da 

União. Partindo de uma descrição do “guia” líbio mostrando uma articulação 

consciente de seu ato naquela reunião. De acordo com Santos, o líbio portava traje 

em tecido akan chamado kente e empunhava também um objeto, uma espécie de 

cajado, que aos olhos das populações e cultura akan reconhecem a representação 

do “rei dos reis”, no uso destes trajes e no objeto empunhado. 

                                            
14

 PANAPRESS (21 jan. 2003). Estadistas africanos confirmam participação na Cimeira da 
UA. Disponível em: http://www.panapress.com/Estadistas-africanos-confirmam-participacao-na-
Cimeira-da-UA--12-388614-96-lang4-index.html. Acesso em: 03 mar. 2011). 

 

http://www.panapress.com/Estadistas-africanos-confirmam-participacao-na-Cimeira-da-UA--12-388614-96-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Estadistas-africanos-confirmam-participacao-na-Cimeira-da-UA--12-388614-96-lang4-index.html
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Nosso personagem mencionado, como em uma cena de cinema ou um palco 

de teatro, fazia uso desses atributos e representava este papel entre seus pares, 

chefes de Estados, para assim propagar tal imagem e obter reconhecimento 

simbólico, frente aos atores políticos africanos da UA. 

Porém, ao receber estas informações fomos à busca desta imagem que como 

o próprio professor disse, estaria de fácil acesso nos periódicos e no grande banco 

de dados que hoje é a Internet. Mas para nossa decepção foi difícil de encontrar 

este pequeno momento capturado, porém múltiplo em significados. O que 

conseguimos foi rastrear as narrativas e informações sobre o ocorrido, assim 

encontramos certa coerência de elementos que nos fazem aqui dividir ao meio as 

nossas análises. 

A primeira delas advém do relato feito por Andrei Netto. Segue sua descrição 

para nossa apreciação: 

Fiel ao perfil excêntrico que lhe era cada vez mais peculiar, 
Muamar  vestia pelo menos três peças de uma boubou dourada 
flamboaiante (sic), túnica inspirada no vestuário da África negra, e 
um par de grandes óculos escuros quando tomou posição em um 
dos saguões do Ouagadougou Conference (sic) Center, em Sirte. 
Tratava-se da abertura oficial da 13ª Cúpula da União Africana, em 
1º de julho de 2009. Um a um, os reis tribais vinham à sua frente, 
prestando-lhe tributo. Vestiam trajes tradicionais, representando seus 
povoados, situados em diferentes países, como Costa do Marfim, 
Senegal, Chade, Gana, Burkina Faso, Uganda, Mali. A deferência 
explicava pelo status do “guia” da Líbia, que desde agosto de 2008 
portava um novo título: o de “rei dos reis da África”. A homenagem 
lhe havia sido conferida em um fórum promovido por seu próprio 
regime, quando mais de duzentos reis, sultões, príncipes, xeques e 
governantes de todo o continente se reuniram em Benghazi, na 
Cirenaica, oeste do país, para sacramentar a ascensão do coronel à 
sua nova estatura. 

 
Ao se aproximar dos chefes tribais, Kadafi tinha como objetivo 

agregar o apoio desses líderes regionais para o seu mais recente 
projeto: a unificação do continente. Essa ambição explicava sua 
indumentária e retomava os sonhos pan-africanos que o ativista 
negro Marcus Mosiah Garvey acalentava no início do século XX, 
quando da criação da Organização da Unidade Africana [...], os 
Estados Unidos da África, [...] vinha ganhando novo impulso desde 
que  fora eleito em uma votação polêmica e a portas fechadas para a 



 

170 

presidência rotativa da UA em fevereiro de 2009. (NETTO, 2012, pp. 
45 - 46). 

Quando nos deparamos com esta descrição, lembramos do que foi dito pelo 

professor Acácio, porém, alguns elementos não eram compatíveis. Por exemplo, a 

descrição anterior menciona que o título foi dado pelos soberanos locais em uma 

cúpula específica realizada em Benghazi, na Líbia, por Kadafi o qual reunira 

diversos líderes tradicionais de todo o continente. Em outra conversa havíamos 

entendido que foi em uma cimeira dos chefes de Estados. 

Nesses termos encontramos no site da Panapress, em um dossiê de 

fotografias intitulado News, quatro fotografias em que o líder líbio é representado em 

uma descrição semelhante a que Andrei Netto registrou: “vestia três peças de uma 

boubou dourada”, “óculos escuros” e um cajado como nos passou o professor 

Acácio. 

À direita, observamos a suposta imagem com as vestes e o cetro, mas não 

fica claro se este objeto é de Kadafi ou de outro soberano que está atrás dele 

sentado, devido à posição das fotografias. No entanto,  se olharmos o tamanho do 

objeto e compará-lo com as outras posições parece estar muito mais próximo do 

“chefe” líbio. À esquerda, há uma suposta fotografia que mostra um momento do 

fórum dos soberanos, chefes tradicionais, sultões, xeiques, que ocorreu em Sirte, na 

Líbia, na qual Kadafi é presenciado com as vestes que lhe consagra com o título de 

“rei dos reis africanos”. 
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Imagem 4 - Kadafi com as vestes que o intitula "rei dos reis” 

 

Imagem 4 Fotografia XIII Cimeira da UA, Sirte (Líbia), 1º. Jul. 2009. 
Disponível em: 
http://www.panapressimages.com/album.php?sujet=2009/07/01.Libya.&lang
=fr&p=79&rubrique=NEWS. Acesso em: 25 fev. 2013. 

 
 

Imagem 5 – Fórum dos reis africanos 

  

Imagem 5: Fotografias Forum of African Kings, Notables, Elders and Sultans 
in Libya, 29 Ago. 2008. Disponível em: 
http://www.panapressimages.com/album.php?sujet=2008/08/29.%20Forum
%20of%20African%20Kings.%20Notables.%20Elders%20and%20Sultans%
20in%20Libya.&lang=fr&p=79&rubrique=NEWS. Acesso em: 1º mar 2013. 

 

Nas notícias e fotografias, há pouco vistas, não se consegue perceber que 

Kadafi pretendeu a autointitulação e que estes líderes locais o teriam coroado como 

o “rei dos reis africanos”. No entanto, foi Kadafi quem organizou esta cimeira 

específica aos chefes tradicionais e os recebeu em seu próprio país. Aliada a isto 

está a sua postura em prol da África como um todo, inclusive defendendo as 

transformações da África subsaariana e não apenas a parte setentrional árabe, 

http://www.panapressimages.com/album.php?sujet=2009/07/01.Libya.&lang=fr&p=79&rubrique=NEWS
http://www.panapressimages.com/album.php?sujet=2009/07/01.Libya.&lang=fr&p=79&rubrique=NEWS
http://www.panapressimages.com/album.php?sujet=2008/08/29.%20Forum%20of%20African%20Kings.%20Notables.%20Elders%20and%20Sultans%20in%20Libya.&lang=fr&p=79&rubrique=NEWS
http://www.panapressimages.com/album.php?sujet=2008/08/29.%20Forum%20of%20African%20Kings.%20Notables.%20Elders%20and%20Sultans%20in%20Libya.&lang=fr&p=79&rubrique=NEWS
http://www.panapressimages.com/album.php?sujet=2008/08/29.%20Forum%20of%20African%20Kings.%20Notables.%20Elders%20and%20Sultans%20in%20Libya.&lang=fr&p=79&rubrique=NEWS
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usando discursos de vertentes pan-africanistas como os Estados Unidos da África. 

Com isso, vemos Kadafi ampliar mais ainda sua influência no continente.  

Abidjan – Côte d'Ivoire (PANA). Reis, sultãos (sic), príncipes, 
sobas e outros dignitários tradicionais africanos pediram aos líderes 
políticos do continente o anúncio "sem tergiversações" da criação do 
Governo Federal Africano, durante a próxima Cimeira da União 
Africana (UA).  

[...]. O encontro agrupou [...] dignitários tradicionais da Côte 
d'Ivoire, do Senegal, do Tchad, do Gana, do Burkina Faso, do 
Uganda, do Benin, da África do Sul, da República Democrática do 
Congo e do Mali. Decidiram organizar encontros e mobilizações 
populares que eles próprios dirigirão, nas cinco regiões de África, 
para concluir as suas acções antes da realização da Cimeira da UA. 

Eles deverão encontrar-se igualmente com o chefe de Estado 
líbio, Muamar Kadafi, coroado "Rei dos Reis Africanos", antes da 
Cimeira africana para uma consulta sobre as próximas reuniões da 
organização panafricana (sic). 

A conferência enviou ainda uma mensagem (sic) à Comissão 
da UA na qual os participantes defendem o anúncio da formação do 
Governo Federal africano durante a próxima Cimeira de Addis 
Abeba, para que este projecto se torne numa realidade palpável com 
vista a permitir a prosperidade económica e social de todos os 
Africanos. (PANAPRESS, 200815)  

 

Porém, voltando a outros símbolos e extrapolando um pouco a descrição da 

bandeira adotada pela UA, podemos perceber uma semelhança com a bandeira 

Líbia, esta que se apresenta como um pavilhão todo verde, que em algumas fontes 

sugerem que o líder Muamar Kadafi fez a escolha por esta para representar a 

construção “de um país autossuficiente, com o desenvolvimento agrícola” (ATLAS 

GEOGRÁFICO MUNDIAL, 2005, p. 68) adotada a partir do ano de 1977 e ocupando 

o lugar da antiga bandeira líbia. 

 

 

 

 

                                            
15

 PANAPRESS (30 nov. 2008). Reis africanos defendem formação do Governo Federal 
africano. Disponível em: http://www.panapress.com/Reis-africanos-defendem-formacao-do-Governo-
Federal-africano--12-430291-96-lang4-index.html. Acesso em: 05 jun. 2009. 
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Imagem 6 - Bandeiras líbias 

            

Imagem 6: A bandeira da direita foi utilizada a partir de 1977, por Muamar 
Kadafi. A da esquerda representa a antiga bandeira, mas hoje é a bandeira 
que representa a revolução e o governo que se constrói atualmente na 
Líbia. Disponível em: http://www.au.int/en/member_states/countryprofiles, 
Acesso em: 10 mar. 2013.  

 

No transcorrer dos acontecimentos e movimentos mais recentes no Norte da 

África, tais como a chamada “Primavera Árabe16”, com a consequente onda 

revolucionária que culminou com a morte do ditador Kadafi, e com a supressão da 

bandeira verde que em seu lugar foi recolocada a antiga bandeira – nas cores 

vermelha, preta e verde na horizontal, mais a insígnia islâmica no centro, ou seja, o 

quarto crescente e a estrela de cinco pontas ao centro negro do pavilhão17 – porém, 

agora a “nova” bandeira revolucionária na Líbia, como registrou um repórter 

                                            
16

 Segundo relato do correspondente do Jornal O Estado de S. Paulo, Andrei Netto, cita algumas 
palavras deste processo ainda sem desfecho: “[...], nós, jornalistas corremos em busca de um nome 
para o fenômeno social que se produzira, e alguns acharam por bem adotar o termo empregado pelo 
blogueiro tunisiano Zied el-Heni: ‘Revolução de Jasmin’./Parte das agências de notícias mergulhou de 
imediato no charme poético da expressão – que remetia a outras ‘revoluções’ vitoriosas, como a dos 
cravos (1974), em Portugal; das Rosas (2003), na Geórgia; das Tulipas (2005), no Quirquistão. Mas, 
com a eclosão de revoltas no Egito, no Iêmen e no Bahrein, assim como de protestos na Jordânia, no 
Marrocos e em grande parte do mundo árabe-muçulmano, ficou claro que estávamos diante de um 
fenômeno maior: a Primavera Árabe. – (NETTO, 2012, pp. 344). 

17
 Segundo o jornal O Globo em notícia publicada em 22 de agosto de 2011, mostra que o país teve 

cinco bandeiras oficiais e ainda menciona alguns elementos explicativos desta bandeira que já havia 
sido utilizada depois da libertação frente a colonização italiana (entre 1951-1969): “A bandeira do 
Reino da Líbia tinha três faixas: verde e vermelho nas bordas e negra no centro, ostentando, ainda o 
símbolo islâmico da lua crescente e uma estrela. Baseada na bandeira Senussi - o movimento 
islâmico de inspiração salafista criado em Meca, em 1837”. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/mundo/libia-teve-cinco-bandeiras-em-um-seculo-2687456. Acesso em: 1

o
. 

mar. 2012. 

http://oglobo.globo.com/mundo/libia-teve-cinco-bandeiras-em-um-seculo-2687456
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brasileiro que cobriu esses processos e chegou a ser um prisioneiro na Líbia, antes 

do regime kadafista, conforme descrevemos abaixo. 

Na esteira das revoluções na Tunísia e no Egito, o regime 
defendeu as ditaduras vizinhas. Em 15 de janeiro de 2011, um 
despacho da agência de notícias estatal ANA revelou uma conversa 
telefônica entre Kadafi e o líder tunisiano deposto Zine al-Abidine 
Ben Ali [...]. 

A Tunísia está mergulhada em um caos sangrento porque 
seus habitantes derrubaram com muita precipitação seu presidente. 
Vocês sofreram uma grande perda. Não há ninguém melhor do que 
ele para governar. 

[...] Em 9 de fevereiro, Kadafi voltaria a questionar a 
legitimidade das revoluções árabes, acusando a rede de TV Al 
Jazeera e os serviços secretos israelenses de promover a 
desestabilização do mundo árabe. 

[...] O turning point seria a prisão do advogado e ativista de 
direitos humanos Fathi Terbil [...]. Em resposta, jovens e adultos que 
apoiavam sua causa foram às ruas da cidade [Benghazi] para 
protestar [...]. Em vez de recuar, porém, os líbios decidiram resistir 
[...]. As manifestações [...] levaram Kadafi a um pronunciamento 
surdo às aspirações sociais. 

– Abaixo os inimigos, abaixo em todos os lugares! Abaixo os 
fantoches! – disse o ditador, apelando à velha retórica nacionalista, 
antiamericana e antissionista. – Os fantoches estão caindo como as 
folhas de outono. 

Kadafi estava enganado. Não era outono. Era a primavera 
árabe.  (NETTO, 2012, pp. 66-7). 

 

Saindo do desfecho e retomando um ponto inicial desta história de poder, 

lembramos que Muammar Kadafi publica em 17 de setembro 1976, o “Livro Verde” – 

que se assemelha com a iniciativa do líder comunista chinês Mao Tsé-Tung que 

publicou o “Livro Vermelho” – como forma de propagandear as suas ideias sobre 

aspectos de organização social, política, moral e familiar, propostas de soluções no 

plano econômico, e determinações sobre a “Revolução Líbia”, à época, em curso 

sob sua liderança, a bandeira Líbia marca esta continuidade de propagação das 

ideologias deste governo. 

Para muitos o líder líbio tinha seus próprios interesses, como fazer uso de um 

título simbólico recebido por chefes tradicionais em reuniões específicas para estes 
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que o considerava como “rei dos reis”. Kadafi tentava, de todas as formas, 

demonstrar esta consideração não apenas com seus petrodólares, mas vestindo 

kente e usando um cetro que para os akan da África Ocidental, significava a 

aparição deste rei dentre os reis. 

Outro aspecto a ser considerado de Muammar Kadafi é seu papel de 

conselheiro oficioso dos que ocupavam os cargos mais importantes na UA. É notório 

no ano de 2003, por exemplo, esta característica ser noticiada pela Panapress, mas 

muitas vezes não informando os pormenores destas conversas entre o líder líbio e 

as demais autoridades que, muitas vezes, viajam até a Líbia para estas tratativas ou 

para as menções destas conversas por telefone que a Pana sempre teve acesso por 

fontes seguras e que não eram divulgadas. 

[...] O Coronel Khadafi e o presidente Chissano sublinharam a 
importância e a urgência do regresso à legitimidade neste país 
africano, bem como a preservação da sua segurança e da sua 
estabilidade. Segundo a mesma fonte, os dois líderes realçaram o 
papel que deve desempenhar (sic) a UA e a responsabilidade inteira 
que esta união deve assumir para garantir o retorno à legitimidade e 
à manutenção da estabilidade na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau foi 
domingo palco dum golpe de Estado dirigido pelo chefe do estado-
maior das forças armadas, general Veríssimo Correia Seabra que, 
num comunicado, destituiu todos os órgãos de soberania do Estado. 
(PANAPRESS, 2003)18 

Muitos desses encontros são positivos ao passo que as notícias mostram 

uma vontade de cessar conflitos em África para estabelecer outros objetivos 

estratégicos de desenvolvimento. Porém, se revela mais uma resolução para se 

mostrar que estão sendo tomadas providências para o fim dos conflitos ou que 

agora Kadafi está seguindo aos preceitos legais e normas internacionais para ter 

melhor relações com o ocidente e obter seus investimentos. 

                                            
18

 PANAPRESS (15 set. 2003). Khadafi e Chissano discutem situação na Guiné-Bissau. 
Panapress. Disponível em: http://www.panapress.com/Khadafi-e-Chissano-discutem-situacao-na-
Guine-Bissau--12-443989-106-lang4-index.html. Acesso em: 27 maio 2010. 

http://www.panapress.com/Khadafi-e-Chissano-discutem-situacao-na-Guine-Bissau--12-443989-106-lang4-index.html
http://www.panapress.com/Khadafi-e-Chissano-discutem-situacao-na-Guine-Bissau--12-443989-106-lang4-index.html
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Parece que Muamar Kadafi desde que começou sua mudança de postura 

para uma aproximação com ocidente transportou para o continente uma mesma 

missão, ou seja, queria melhorar sua imagem e a de seu país por meio de suas 

próprias ações, mas parece também que queria que o continente também pudesse 

realizar esta mudança de imagem, como se ele estivesse angariando a confiança 

por erros cometidos no passado – sem, de fato, reconhecer objetivamente – assim, 

procurando a sua redenção e a do restante do continente também. 

Outros títulos de notícias durante o mesmo ano como “Kadhafi aborda 

situação na Libéria” (Panapress, 09 Agosto 2003), a busca de solução na Libéria e o 

andamento para a atuação da Comunidade dos Estados Sahelo-saharianos (CEN-

SAD), “Kadhafi recebe presidente da Comissão da UA” (Panapress, 11 Agosto 2003) 

para auxiliar nas resoluções de problema regionais, “Kadhafi e Chissano discutem 

situação em África” (Panapress, 21 Agosto 2003) para tratar sobre as estruturas da 

instituição, o desenvolvimento e a instabilidade no continente, “Coronel Kadhafi 

recebe presidente da Comissão da UA” (Panapress, 29 Agosto 2003), onde tratou 

sobre questões de paz, agricultura e a cimeira que estava próxima a esta data e 

conversando com líder nigerino Mamadou Tandja sobre a intervenção estrangeira 

nos conflitos africanos. 

Kadafi se apresentou como um articulador não apenas financeiro, mas 

estrategista e, de certa forma, regulando muitas vezes os presidentes em exercício 

da UA e o da própria Comissão, nos levando a pensar sobre as limitações que estas 

autoridades têm (ou se sujeitam) diante um membro que aparentemente deveria 

compor a organização; que demonstra estar presente em cada passo que a 

organização efetua. 
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Desta forma, estas indicações são exemplos que reforçam as opiniões que 

tratam da posse ou da liderança que Muamar Kadafi detinha sobre a UA, algo que 

por si só era bem evidente na sua postura como um conselheiro indiscreto dos 

presidentes anteriores da UA e da Comissão. Podemos verificar em uma notícia 

publicada pela Panapress a vontade do presidente do conselho executivo da UA, 

representante líbio, a recomendar algumas mudanças significativas na UA, veja: 

Líbio (sic) Sirtes- Líbia (PANA) -- O presidente do conselho 
Executivo da União Africana, Ali Triki, estimou "ao nosso ao alcance" 
a proclamação da formação da Autoridade da União durante a 
cimeira de Sirtes (centro da Líbia) no início de Julho próximo, [...]. 

O presidente do Conselho Executivo da UA apelou quarta-
feira à noite em Sirtes aos membros do Comité dos Representantes 
Permanentes dos Países da UA (COREP), reunidos na sua 18ª 
sessão ordinária para não se esquecerem das decisões das cimeiras 
africanas desde a proclamação da UA a 9 de Setembro de 1999 em 
Sirtes até hoje e defenderem a aceleração da conclusão do processo 
da União na via da realização do último objectivo, precisamente a 
criação dos Estados Unidos de África. 

Ele precisou que o mundo está a acompanhar com interesse 
e está a ver com admiração os progressos que regista a marcha da 
UA e afirmou que os Africanos estão à altura da responsabilidade e 
sublinhou a necessidade de apoiar esta união e a sua activação pois 
ela constitui o único meio de livrar o continente africano do ciclo de 
atraso e pôr termo aos problemas económicos e às doenças em 
África. [...] 

Os representantes permanentes discutirão igualmente, neste 
capítulo, sobre os relatórios da Comissão sobre a situação das 
convenções da UA e a nova bandeira da UA bem como o projecto do 
plano estratégico para o período de 2009 a 2012. [...]. (PANAPRESS, 
2009).19 

 

Interessante notar é a maneira como o conselheiro interpela os seus pares 

sobre algo mais profundo, até no simples ato de escolher uma bandeira vê a 

determinação para a transformação da Comissão da UA (da qual é membro do 

secretariado geral) em Autoridade, para poder alargar os poderes de atuação desta 

entidade que compõe a UA. 

                                            
19

 PANAPRESS (25 Junho 2009). Proclamação da Autoridade da UA ao nosso alcance, diz 
responsável. Disponível em: http://www.panapress.com/Proclamacao-da-Autoridade-da-UA-ao-nosso-
alcance,-diz-responsavel--12-434305-96-lang4-index.htmlAcesso em: 28 nov. 2009. 
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Segundo o jornal ele “apelou [...] para não se esquecerem das 
decisões [...] desde a proclamação da UA a 9 de setembro de 1999, 
em Sirtes (sic)”, ou seja, exortou ou exigiu uma tomada de decisão 
por parte dos presentes diante de aparente morosidade de muitos 
países em não acatar e definir alguns ajustes estruturais que possam 
dar sequência ao projeto de integração e que ele argumenta em 
torno da ideia que o mundo agora olha para África cumprir as suas 
promessas e que esta já está preparada para assumir estes 
compromissos. 

Por outro lado há de se considerar uma vontade política para que se tomem 

estas iniciativas nesta data específica em decorrência da cimeira ocorrer há quase 

dez anos depois da proclamação da UA, em detrimento da OUA antiga organização 

continental, na mesma cidade que abrigou esta iniciativa africana. 

Tanto a mudança como a escolha da nova bandeira se deu no ano em que 

Kadafi foi eleito presidente da UA (mandato rotativo de um ano como segue as 

determinações da organização), assim demonstrando também uma deliberada 

vontade de construir marcos relevantes para a posteridade na história a ser escrita 

da UA e de África. Podendo indicar sinais na escolha do símbolo que representa a 

UA, talvez a monocromática bandeira verde da Líbia e todo o seu peso de 

significação possam ter determinado a escolha do novo pavilhão pan-africano. 

Sobre a Autoridade proposta por Kadafi, podemos verificar e deduzir uma 

estratégia para se consolidar em um possível poder geral em África, pois em 

algumas notícias da Pana conseguimos verificar um projeto peculiar para a mudança 

na estrutura e atuação desta Autoridade, que ocuparia os papéis da presidência da 

UA, elevando o seu potencial de execução e melhorando a estrutura da Comissão. 

Esta última, porém, ficaria submetida hierarquicamente à presidência. Vejamos o 

que foi registrado nas páginas eletrônicas, quando da reunião do líder líbio com 

outros dois outros chefes de Estados, de São Tomé e Príncipe e do Lesoto: 

Muserata – Líbia (PANA) – O guia líbio e presidente em 
exercício da União Africana (UA), Muamar Kadafi, abordou domingo 
em Muserata, na Líbia, com o Presidente sãotomense, Fradique de 
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Menezes, os meios de consolidar os processos da UA e da 
Comunidade dos Estados Sahelo- Sarianos (CEN-SAD), 
organizações das quais os seus países são Estados membros. 

Kadafi e De Menezes foram juntados pelo primeiro-ministro 
do Lesoto, Pakilita Mosisili, e mantiveram um encontro baseado nos 
preparativos em curso da próxima Cimeira da UA e na aplicação das 
resoluções relativas à transformação da Comissão da UA numa 
Autoridade da União. 

[...] O objectivo não é mudar a Comissão mas criar uma 
Autoridade Federal que ponha termo às disparidades existentes 
actualmente nos poderes da UA para que o presidente da UA seja a 
mais alta autoridade, seguido pelo presidente da Autoridade e 
numerosos secretários que formam esta Autoridade, em 
conformidade com os domínios e competências adequados e que 
vão nascer na próxima Cimeira da UA prevista para Janeiro de 2010 
em Addis Abeba, a capital da Etiópia. [...] - (PANAPRESS, 2009)20 

Nestes termos vemos uma atitude ativa de Kadafi e entendemos nas 

entrelinhas da notícia possíveis aspectos de cooptação de votos ou apoios por meio 

de favores e interesses econômicos a fim de angariar maior número de países 

apoiadores nas cimeiras ou rodadas de discussões e decisões a respeito das 

diversas propostas encaminhadas por meio de representações líbias, a fim de se 

utilizar da estrutura da UA. Embora teoricamente democrática, a UA desvela estas 

atitudes para uma possível forma de cooptação e possibilidade dos possíveis planos 

de Kadafi de uma hegemonia frente à união. Nesta mesma notícia vemos também 

empresas líbias acenarem para eventuais investimentos em São Tomé e Príncipe, 

como podemos ler a seguir: 

O Presidente sãotomense (sic) abordou domingo em Tripoli 
com o director da Libyan Petroleum, Ali Chamekh, as possibilidades 
de a sua empresa investir em São Tomé e Príncipe através da 
construção de estações e reservatórios de armazenagem de 
hidrocarbonetos e o seu abastecimento em petróleo bruto. Após esta 
reunião foi decidido o envio, num prazo de três semanas, dum grupo 
de trabalho da Libyan Petroleum a São Tomé para a aplicação de 
mecanismos de trabalho com vista à criação destas estações e 
reservatórios. De Menezes reuniu-se igualmente domingo na capital 
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líbia com o Presidente do Conselho de Administração da Libyan 
Africain Investments Company (LAICO), Mohamed Abdallah Lajili, 
que o informou sobre as etapas de execução na capital sãotomense 
do Hotel Líbia de cinco estrelas depois da obtenção dum local para a 
sua construção. (PANAPRESS, 2009)21 

 

Nesta notícia fica nítida a forma como atuava o líder líbio, pois pela leitura do 

periódico há uma solidariedade aparente entre os líderes africanos que por trás 

podem demonstrar a arquitetura que Muamar Kadafi conseguiu elaborar com sua 

nova imagem, para um novo tempo com África e com a comunidade internacional. 

Ao passo em que vamos tendo a consolidação da UA, há também uma atitude mais 

aguda por parte deste ator político, que se mostrou ciente da construção histórica 

que ele mesmo estava articulando e atuando. 

A sua equação pessoal a favor da criação da União Africana é 
a última prova da sua dedicação à ideia de uma África unida, forte e 
pronta não mais para a batalha armada contra o colonialismo, mas 
para a que fará o desenvolvimento socioeconômico do continente e 
que lhe garantirá um lugar ativo na arena da globalização. 

“É um novo sol que nasce hoje em África. Não é o sol que nos 
habituamos a ver, o da servidão, da pobreza, das doenças, 
mormente a Sida. É o sol da força, grandeza, glória, dignidade e 
liberdade em África, declarou no lançamento da UA”. Ponto de 
partida da segunda etapa das diligências líbias a favor do 
desenvolvimento do continente africano, a implementação da União 
Africana parecia para Kadhafi uma condição "sine qua non" para 
abordar a etapa definitiva do desenvolvimento. (26 Dezembro 2003 
20:51:00 (PANAPRESS, 2012).22 

Esta abordagem da Pana mostra como foram os primeiros anos deste 

periódico e da própria história da UA; anos de intenso otimismo e construção de uma 

imagem positiva do próprio continente que tinha com os discursos de . Kadafi um 

apoiador e um defensor do desenvolvimento. Nesta notícia também se vê emergir a 
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informação de que a Líbia cessava seu projeto nuclear, já que os obstáculos do 

neocolonialismo haviam sido retirados com o fim do apartheid na África do Sul. O fim 

dos conflitos na Namíbia e em Angola também foram elementos que constituíram, 

na visão de Kadafi e na literatura sobre o assunto, alguns marcos para novos 

tempos no continente. 

 

Imagem 7 - Visita do presidente da República Federativa Alemã 

 

Imagem 7 Fotografia sobre a visita do presidente da República Federativa 
Alemã. [on-line] Disponível em: 
http://www.au.int/en/sites/default/files/imagecache/slide/DSC_0125.jpg. 
Acesso em: 28 mar. 2013. 

 

A imagem do sol que Kadafi vislumbra já em 2002, em Durban, será também 

uma marca para UA. Em 2009, como já mencionado, o líder líbio assume a 

presidência rotativa da organização e a bandeira antiga, branca com faixas verdes e 

douradas na horizontal, na parte superior e inferior e, ao centro, o emblema de 

outros tempos, como muito se noticiou na Panapress, o símbolo da “defunta” OUA. 

Este pavilhão cede lugar a um monocromático verde escuro e ao centro da bandeira, 

um mapa da África branco sem fronteiras, onde por de trás o aparecimento do sol e 

http://www.au.int/en/sites/default/files/imagecache/slide/DSC_0125.jpg
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seus raios direcionando as estrelas que representam aos Estados africanos 

membros da organização vigente. 

Esta mesma bela alusão à estrela maior de nosso sistema planetário, também 

nos foi observada nas escadarias da sede em Addis Abeba (Etiópia), como podemos 

ver em fotografia feita por um profissional da UA em reunião recente com a visita do 

presidente da República Federativa Alemã, em 18 de março de 2013. 

Outra mudança que o líder queria implementar sem demora e acompanhada 

pela Panapress, tratou-se sobre a decisão que trnasforma a Comissão da UA em 

Autoridade Africana esplanda pelo líder líbio, em julho de 2009, na qual Kadafi é 

apresentado pelo periódico, em algumas instâncias de decisões com as seguintes 

atitudes: 

Uma irredutibilidade que, de resto, se viu aprofundada pela 
insistência do líder líbio, Muamar Kadafi, em fazer prevalecer as suas 
ideias, até levar esta questão a ofuscar o tema central da reunião - 
"Investir na Agricultura para o Crescimento Económico e a 
Segurança Alimentar". 

[...]. Por exemplo, numa intervenção por muitos percebida 
como “explosiva”, Kadafi aproveitou a abertura da sessão do 
Conselho Executivo para exigir a criação, já a partir de Sirtes, duma 
“única Autoridade que tenha plenos poderes executivos e dotada de 
todas as prerrogativas”. Propôs, nomeadamente, a absorção pela 
nova estrutura de órgãos como o próprio CE, o Conselho de Paz e 
Segurança e a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África 
(NEPAD), bem como o desaparecimento puro e simples do Comité 
dos Representantes Permanentes (COREP). [...] Kadafi pretendia 
que a referida transformação CUA/AUA ocorresse com a maior 
celeridade possível. [...] 

Pretendia igualmente que a nova Autoridade prestasse contas 
directamente ao presidente em exercício da UA sem passar pelo 
Conselho Executivo. [...]. Com efeito, o relatório em causa invoca 
uma decisão da XI Cimeira Ordinária de Charm El-Cheikh, no Egipto, 
que sublinha o carácter intergovernamental da UA e de todos os 
seus órgãos, salvaguardando, porém, o direito da Assembleia de 
chefes de Estado de “delegar funções ou poderes” a qualquer órgão 
da União “incluindo a Autoridade”. (PANAPRESS, 2009)23 
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Uma postura extremamente radical e rígida, no sentido de impor uma saída e 

não um debate para o consenso que é o que se busca nestas reuniões, 

principalmente, por se tratar ainda de decisões que vão além de interesses locais, o 

continente quase em sua totalidade está ali representado e esta ação apenas 

reforçou as críticas ao líder líbio que aparentemente queria que seus interesses 

particulares fossem acatados em consenso, já que é a prática desse órgão, como 

estabelece o Ato Constitutivo da UA: 

1. O Conselho Executivo aprova as suas decisões por 
consenso, ou, na falta deste, por maioria de dois terços dos Estados  
Membros da União. Contudo, as questões de procedimento, 
incluindo a questão de se saber se uma questão é ou não de 
procedimento são decididas por maioria simples. 

2. Dois terços do total dos Membros da União constituem o 
quórum em qualquer reunião do Conselho Executivo. – (UNIÃO 
AFRICANA, 2000)24 

Postura irredutível e que demonstrava a vontade de impor a qualquer custo e 

com rapidez o que Kadafi gostaria que fosse o consenso, desta forma, deturpando 

esta ação tão importante quando tratamos de colegiados que querem construir 

projetos comuns. Ao final percebemos que a ideia era aumentar as ações e decisões 

da Assembleia e de seu presidente, o qual era presidido por Kadafi naquele ano. 

Em outra passagem, vemos uma notícia importante, mas que não foi 

encontrada no interior do “Dossiê UA”, e sim em outro link no site da Pana, chamado 

“Política”. A notícia tratava dos acontecimentos revolucionários ou rebeldes na Líbia 

e divulgava a morte do ditador Muamar Kadafi: 

Tripoli, Líbia (PANA) - O chefe do Conselho Militar de Tripoli, 
Abdelhakim Belhadj confirmou, numa intervenção no canal do Qatar 
"Al-Jazzera", a morte de Muamar Kadafi na sequência dos seus 
ferimentos nesta quinta-feira em Sirtes durante a sua captura pelas 
forças do Conselho Nacional de Transição (CNT). 
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No entanto, as circunstâncias da morte do antigo dirigente 

líbio variam de uma fonte para outra e uma delas informa a sua 
captura na sequência do ataque pelas forças do CNT contra a casa 
onde ele estava refugiado com o seu comando, no bairro n° 2 de 
Sirtes. 

Uma outra fonte afirma que ele foi ferido por tiros da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) disparados 
contra a sua caravana automóvel em fuga no deserto de Sirtes, antes 
de morrer durante a sua transferência para a cidade de Misuratha 
(220 quilómetros a leste de Tripoli). 

A morte de Muamar Kadafi põe um termo a uma guerra civil 
que o opõe há mais de seis meses às forças do Conselho Nacional 
de Transição (CNT) apoiada pela aviação das forças da NATO. 

Ela abre igualmente a via à constituição de um Governo de 
transição que o CNT condicionava à tomada de Sirtes, último bastião 
do regime destituído e a detenção ou a morte do ex-guia da 
Revolução líbia. 

Washington, sem dúvida, terá optado pela detenção ou pela 
morte de Muamar Kadafi, segundo as declarações da Secretária de 
Estado norte-americana, Hillary Clinton, durante a sua curta visita, 
terça-feira última em Tripoli, onde prometeu "ajudar os Líbios a deter 
ou matar" o coronel destituído. 

Dois dias mais tarde, a coisa foi feita. Cenas de alegria 
popular invadiram todas as ruas nas diferentes cidades líbias onde 
as populações saíram gritando Allah Akbar e gritos de mulheres, 
celebrando assim o fim de um regime que durou 42 anos e ao qual o 
CNT pretende fazer suceder uma nova Líbia independente e 
democrática. (PANAPRESS, 2011)25 

 

A Pana, nesta notícia, em nenhum momento usa o termo “ditador”, ainda que 

tenha sido citada no texto a seguinte expressão “[...] um regime que durou 42 anos e 

ao qual o CNT pretende fazer suceder uma nova Líbia independente e democrática”, 

eles optam por colocar “antigo dirigente líbio” ou “ex-guia da Revolução líbia”. Além 

disso, há outro trecho desta mesma notícia em que os colaboradores sugerem uma 

tendência a favor de Muamar Kadafi em “A morte de Muamar Kadafi põe um termo a 

uma guerra civil que o opõe há mais de seis meses às forças do Conselho Nacional 

de Transição (CNT) apoiada pela aviação das forças da NATO” (PANAPRESS, 

2011). 
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Por outro lado, em relação aos que se opunham ao regime de Kadafi, não se 

observa nenhuma alusão pejorativa, sempre tratando como “forças do Conselho 

Nacional de Transição” e não rebeldes ou revolucionários, demonstrando nesta 

notícia as características de observador de um fato e que tenta ver os lados deste 

conflito. 

Porém, há uma denúncia às ações ocidentais tanto da OTAN como dos EUA 

pela secretária de Estado Hilary Clinton e uma declaração comprometedora contra a 

própria pessoa de Muamar Kadafi, mas o problema é que a notícia oculta a fonte. 

Não percebemos que o periódico tinha como intenção a proteção de testemunhas 

oculares, pois há uma intenção de colocar mais atores de outro lado presente no 

conflito, e culpar estes atores, se aproximando daquele “coro” antiamericanista que 

tanto vimos Kadafi falar em alto e bom som. Sabe-se também que OTAN e EUA 

além de outros, como a França, não estavam neutros diante daquela situação bélica. 

Esta imersão nos assuntos relativos à Muamar Kadafi, também nos trouxeram 

mais uma questão importante: como classificar as relações que os líderes tinham 

com Kadafi? Qual o sentido de se aliar a ele? Verificando as páginas da Pana, nos 

deparamos com uma evidência em sua primeira cimeira sem a presença do líder 

líbio: o silêncio dos membros que compõem a UA. Vejamos o excerto: 

Addis-Abeba, Etiópia (PANA) – Durante a sua vida, ele era 
considerado, com ou sem razão, como um pilar da União Africana 
(UA), mas o "Guia Irmão" Muamar Kadafi foi largamente ignorado 
pelos dirigentes africanos reunidos em Addis Abeba neste fim-de-
semana para a 18ª Cimeira da UA. 

Esta cimeira é a primeira organizada depois do falecimento 
em condições horríveis de Kadafi num momento crucial da 
insurreição que o destituiu do poder. 

Além do tradicional minuto de silêncio observado para todos 
os chefes de Estado africanos falecidos nos últimos seis meses, 
nada mais foi feito em memória dum homem cuja única aparição nas 
cimeiras passadas era a ocasião de todo tipo de comentários. 

Ironia do destino, enquanto o Centro de Ouagadougou, que 
Kadafi construiu para acolher os dirigentes africanos na sua cidade 
natal de Sirtes, está em ruína após a guerra que o destituiu e matou, 
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a 18ª cimeira decorre no novo complexo oferecido à África pela 
China. 

Todavia, se não houve nenhum ato manifesto de 
comemoração de Kadafi nesta cimeira, a falecida ecologista 
queniana Wangari Maathai, laureada do Prémio Nobel da Paz em 
2004, teve uma árvore plantada em sua homenagem diante do novo 
complexo. 

Por outro lado, uma estátuta dum outro dirigente africano, o 
antigo Presidente do Gana Kwame Nkrumah, foi erigida diante do 
novo prédio. 

Curiosamente, enquanto numerosos países africanos 
demoram para se aproximar das novas autoridades líbias, eles não 
se referiram às suas relações passadas com o regime de Kadafi e 
nenhum dos discursos na abertura da cimeira fez alusão a ele e 
ninguém falou da abertura dum inquérito sobre a sua morte trágica. 

O sonho de Kadafi de fundar os Estados Unidos de África ou 
o seu plano de defesa comum também não foram evocados. 

Por seu lado, o discurso do novo dirigente líbio, Aburrahim al 
Keib, nesta cimeira é uma indicação da vontade da normalização das 
relações da UA com a Líbia. 

Apesar de ter evitado citar diretamente o ex-guia líbio, Al Keib 
pediu a ajuda da comunidade internacional para encontrar e restituir 
à Líbia todos os bens ainda detidos pelos seus próximos e pela sua 
família. 

No entanto, ele recordou aos seus pares africanos um aspeto 
comprometedor da era Kadafi, prometendo que a nova administração 
vai pagar todos os atrasados das cotizações da Líbia à organização 
continental, uma revelação surpreendente, dada a crença largamente 
difundida de que a Líbia, durante o regime do ex-guia, era a força 
motriz das finanças da UA. (PANAPRESS, 2012.)26 

 

Como uma espécie de cobrança por parte do periódico de uma certa 

obrigação de condolências que a organização de estados tinha para com Kadafi, 

pelos motivos já explicitados neste trabalho, por ser um dos membros (re) 

fundadores da organização, por na teoria ser um dos maiores financiadores do 

projeto em várias áreas estratégicas da UA, por defender os interesses africanos 

subsaarianos e não apenas árabe-muçulmanos, por enfrentar discursivamente as 

ideologias ocidentais, ao mesmo tempo, se aproximar dos Ocidente e conseguir 

construir uma imagem mais positiva dos novos tempos africanos. 
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 PANAPRESS (30 jan. 2012). Cimeira da UA oculta memória de Kadafi. Disponível em: 
http://www.panapress.com/Cimeira-da-UA-oculta-memoria-de-Kadafi--12-816384-96-lang4-index.html. 
Acesso em: 13 fev. 2012. 

http://www.panapress.com/Cimeira-da-UA-oculta-memoria-de-Kadafi--12-816384-96-lang4-index.html


 

187 

É claro que a lista de problemas aliados a imagem de Kadafi também é 

extensa, não vamos omitir as atitudes que foram vistas como motivos para que 

Europa e EUA fizessem o líder Líbio inimigo a ser combatido, articular as sanções 

ao seu país, cobrar que este se reconciliasse na cena internacional até ao passo de 

vermos muitos apertos de mãos e sinais falsos de reconciliação de uma culpa não 

assumida ou declarada por Kadafi como por exemplo, no caso do atentado em 

Lokerbier (na Escócia) e o avião da PanAm, que o líbio faz o pagamento de 

indenizações às famílias das vítimas, implanta uma constituição que no papel visa 

dar espaços para discussão e escolhas democráticas pelos populares, mas o que 

vimos foi uma usurpação de poder de um regime que procurou se perpetuar sem 

uma oposição que pudesse merecer menção a processos eleitorais democráticos.  

Esta matéria mostra um certo tom de lamento argumentando sobre o 

esquecimento, silêncio, ou mesmo, fingimento dos membros da UA na primeira 

cimeira após os fatos ocorridos como o ex-chefe de estado líbio e seu fim, no 

mínimo, trágico. Interessante notar é a realização de culto, homenagens e 

lembranças de outras personalidades relacionadas a África e a UA, de maneira 

geral, e este que como a notícia também sublinha, nem se quer foi citado. nesta 

ocasião. 

Outra menção estranha é esta de que a Líbia tinha dívidas com a UA e que 

iria arcar com as despesas herdadas do antigo ditador, nos levando a questionar 

tanto a veracidade desta afirmação ou mesmo quanto dinheiro líbio era investido na 

UA, será mesmo que a sede de Sirtes foi construída por meios líbios. 

O silêncio dos membros da UA significa muito e não apenas a rejeição de um 

líder sempre presente nas diversas decisões, em conversas com os presidentes da 

UA e de sua comissão, promovendo périplos por várias regiões de conflitos para se 
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chegar a acordos, a defesa sobre a África e a crítica contra o Ocidente, além das 

várias notícias dadas neste mesmo periódico da presença de empresas líbias no 

intuito de conduzir o desenvolvimento aos países que as solicitava. 

Se formos levar adiante o que a Pana apresenta nesta notícia, podíamos 

ainda enxergar nas entrelinhas um culto às avessas a Kadafi pelos líderes africanos, 

as homenagens prestadas em destaque destoam com dois grandes motivos para os 

discursos que o líder líbio tratou de acentuar em vida. 

Para dentro de sua nação e para o continente a mensagem de 

autossuficiência agrícola e o uso da riqueza geográfica e natural das regiões 

africanas para superar a pobreza e assim promover o desenvolvimento e que foi 

estampado em sua bandeira, um panteão totalmente verde que representa esta 

busca, mas que foi preciso grandes modificações na paisagem, já a UA, 

homenageia uma mulher “a falecida ecologista queniana Wangari Maathai” 

ganhadora de um Nobel por defender o meio ambiente contra os impactos. 

A edificação, na Líbia, do grande rio artificial para encaminhar a água doce do 

fundo do deserto para as zonas costeiras revela a importância concedida ao 

investimento a favor do domínio e da exploração da água que constituí uma das 

riquezas de África atravessada por rios e ribeiros sendo uns mais importantes que 

outros. 

"A seca de que se fala em certas regiões de África deve-se à 
falta de chuvas e à não exploração das águas dos lagos e de rios; a 
seca em África é uma forma de crise causada pela falta de meios 
para a exploração das águas existentes", indicou o guia da 
Revolução líbia que frisou que "enquanto apelamos para o não 
regresso do colonialismo a África, devemos aproveitar a geografia do 
nosso continente para erradicarmos definitivamente a pobreza". 
Também a proposta de Kadhafi de organizar em 2004 uma cimeira 
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extraordinária da União Africana sobre o domínio e a exploração da 
água parece cada vez mais evidente [...]. – (PANAPRESS, 2003)27 

 

Nos discursos para fora, ou seja, para o Ocidente, desde a refundação da 

organização Pan-africana aos seus últimos anos de vida, até com mais veemência, 

atuava pela implantação imediata dos Estado Unidos de África, este que não era um 

projeto genuíno de Kadafi, mas um revivamento dos ideais panafricanistas dos 

saudosos líderes Marcus Garvey, da Jamaica e de Kwame Nkrumah, de Gana, este 

que como vimos pela Pana, foi homenageado com uma estátua. 

Difícil também é entender o papel dos membros da UA e o processo de 

mudança política na Líbia. No início dos conflitos a UA tentou de alguma forma 

resolver o problema de forma pacífica mas sem a destituição de Kadafi do poder, 

proposta não aceita pelos líderes do movimento e que permaneceram a ofensiva. 

Pela lógica, movimentos insurgentes contra as constituições de estados 

membros da UA, podem levar o país a ser afastado, obstruído de participar de 

reuniões e decisões ou punidos por sanções financeiras. O que não ocorreu com o 

CNT e a Líbia, que após os acontecimentos foi reintegrada e não houve qualquer 

processo para verificação de descumprimento legal como apontou a própria notícia. 

Podemos pensar que Kadafi era muito astuto, até no sentido de que o Ato 

Constituinte da UA, poderia protegê-lo contra possíveis golpes de estados, além da 

influência e importância que a Líbia e ele próprio tinha diante dos seus pares da UA, 

não foi o que ocorreu. A “Primavera Árabe” se mostrou mais forte, além disso, a 

participação do Ocidente por meio das tropas da OTAN, decisões unilaterais de 

França e EUA, contra o aval do Conselho de Segurança da ONU, também deve 
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africana. Disponível em: http://www.panapress.com/Kadhafi-inicia-etapa--pos-descolonizacao--da-
historia-africana--12-390167-96-lang4-index.html. Acesso em: 20 Dez. 2012. 
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fazer parte deste mosaico de fatos para compor os “processos revolucionários” do 

Norte da África, análise possível de se verificar em alguns textos esparsos que não 

será nossa intenção em adentrar a estes meandros, mas não sejamos omissos aos 

últimos acontecimentos: 

A guerra civil na Líbia durou mais do que o esperado, mas a 
queda de Trípoli chegou antes do previsto. Como em Cabul em 2001 
e em Bagdá em 2003, não havia uma postura de defender até o fim o 
regime derrotado, cujos partidários pareciam ter derretido, ao verem 
que a derrota era inevitável. Se por um lado está claro que o coronel 
Muanmar (sic) Khadafi perdeu poder, por outro não se sabe quem o 
ganhou. Os rebeldes estavam unidos contra um inimigo comum, mas 
não muito mais do que isso. O Conselho Nacional de Transição 
(CNT), em Benghazi, já reconhecido por tantos estados nacionais 
como sendo o governo legítimo da Líbia, é de duvidosa legitimidade 
e de duvidosa autoridade.[...] A Líbia tem várias vantagens sobre o 
Afeganistão e o Iraque. Não é um país com uma grande parte de sua 
população à beira da desnutrição. Não tem a mesma história 
ensopada de sangue que o Afeganistão e o Iraque. Apesar de toda 
demonização do coronel Kadafi durante os últimos seis meses, seu 
governo nunca competiu com a selvageria de Saddam Hussein. - 
(The Independent apud CASAS DA ÁFRICAS, 2011)28. 

 

Esta perspectiva a pouco relatada mostra a concreta dualidade que este 

personagem e suas relações nos legaram, uma personagem se importância ímpar 

para a reconstrução da imagem do continente africano, de liderar junto com outros 

atores políticos a construção da UA, empenhado em financiar projetos no que ele 

dizia ser a “nossa África”, mas carregado de histórias mal explicadas, como as 

denúncias sobre as “escravas sexuais” e as relações com o Ocidente diante do 

“terrorismo mundial”, se os financiava ou os delatava. 

Era um exímio investidor capitalista ou defensor do socialismo, pretendia uma 

África protagonista ou enquadrada aos receituários estabelecidos, vimos estas 

ambiguidades se mostrarem explicitamente e que nos faz pensar quais eram suas 

reais intenções no âmbito de poder continental. Muitas são as questões que 

                                            
28

 The Independent, Especial para Página/12. Tradução: Katarina Peixoto. Este post foi 
publicado em 21 de nov. de 2011. Khadafi perdeu o poder, mas não se sabe quem o ganhou. [on-line] 
Disponível em: http://www.casadasafricas.org.br/noticia/khadafi-perdeu-o-poder-mas-nao-se-sabe-
quem-o-ganhou/. Acesso em: 13 dez. 2011. 
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procuramos pensar e relacionar com a rede que se configura nesta história imediata 

africana, ainda aberta e em ebulição que traz a tona desafios e atores, alguns novos, 

alguns velhos. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Quais as direções ou caminhos que os pan-africanismos legaram aos 

africanos (e a nós)? Em algum momento de nossa narrativa propomos tal 

questionamento. Encontramos diversos caminhos e evidenciamos os novos usos e 

os interesses que ainda estão a promover os processos sociais dinâmicos nos 

âmbitos das Relações Internacionais e da História, através do encontro entre os 

desafios políticos contemporâneos em África e suas diversas perspectivas culturais 

propostas. 

Tentamos olhar para o continente africano para melhor compreendê-lo, para ir 

além das notícias que nos chegam como produtos televisivos e midiáticos, ou seja, à 

procura pela crítica das relações e seus atores promotores que permeiam as 

dimensões políticas em África, a fim de contribuirmos para a reflexão destas 

histórias que se seguem. 

Ao longo da nossa análise encontramos grande quantidade e variedades de 

fontes históricas. Foram realizadas pesquisas em um ambiente relativamente novo 

para as pesquisas em História, mas que nestes últimos tempos temos a percepção 

de seu crescimento, tanto com o aperfeiçoamento tecnológico dos meios de 

comunicações, como pelas suas inovações e seus usos como ferramentas para 

melhorar o acesso e o condicionamento de documentos, acervos, coleções e acesso 

aos novos espaços. 

Assim, encontramos atores sociais, organizações, suas tramas e cenas 

apresentadas nas páginas do “dossiê da UA”, reunido pela Agência Pan-africana de 

Notícias, a Panapress ou apenas Pana, periódico eletrônico (de 2002 a 2009), como 

nosso conjunto de fontes principais. 
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Partes de relatórios oficiais dos órgãos que compõem a UA (da Assembleia e 

do Conselho Executivo) e “dossiês imagens” ou “Fotos Panapress” (ambos de 1999 

a 2009) e “dossiê pan-africano” com a seleção de artigos de intelectuais, atas e 

relatórios de congressos e reuniões pan-africanistas, reunidos pela UA e OIF 

(Organisation Internationale de la Francophonie) (de 1900 a 1978), como fontes 

complementares. 

Partindo de uma abordagem que contemple a história do tempo presente, a 

princípio em curta duração, já que partimos em busca de fontes históricas que se 

remetem à primeira década de existência da organização, procuramos ir além 

contemplando abordagens historiográficas de um tempo mais distante, a fim de não 

esquecer as raízes dos recentes processos que se desenham em África. 

Além disso, pode proporcionar um importante diálogo interdisciplinar e 

transdisciplinar, devido às peculiaridades, à variedade das fontes encontradas e à 

nossa busca de informações sobre os mais recentes episódios de África. Estas 

inúmeras mídias e periódicos africanos que noticiavam assuntos sobre o continente 

nos propiciaram aspectos culturais e políticos para a melhor compreensão das 

relações internacionais. 

Essas fontes nos possibilitaram um contato com a produção atual de 

intelectuais de diversas áreas do conhecimento e meios de comunicação, mas que 

sempre consideramos assuntos que tratam da presente organização. Muitos de seus 

colaboradores pertencem a países do próprio continente africano e, outra parcela 

representativa, pertence às diásporas, nos proporcionando a experiência africana e 

diaspórica de seus atores históricos. 

Ao mesmo tempo, recorrer a tais fontes, pode nos fazer acompanhar a 

constituição de memórias que permanecem sobtensão, com novos dilemas e 
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perspectivas, apontando para a necessidade de se obter análises mais profundas, 

pensadas e relacionadas ao presente que emergem todos os dias e que também é 

fruto de articulações e ações do passado. 

Escolher a submersão em uma temática do amplo campo dos Estudos 

Africanos Contemporâneos nos remeteu a memórias pessoais (ainda no ensino 

fundamental). Durante uma aula de Geografia na qual a professora propôs para a 

sala falar sobre um assunto muito delicado, o racismo. 

Assim, nos reunimos e começamos a pesquisar algo sobre este assunto e 

encontramos um ponto de partida na música feita pelo rapper Gabriel, O Pensador, 

chamada “Lavagem cerebral”. Uma música muito crítica que contagiava os jovens 

da época; era uma espécie de “hit do momento” e passava muito no rádio e na TV. 

Assistíamos ao clipe no canal televisivo MTV para tentar fazer o trabalho e 

nos deparamos com um programa chamado “Barraco MTV”, que tinha como 

apresentadora a jornalista Astrid. Programa que tratava sempre de temas polêmicos, 

como o aborto, as drogas, a violência e, neste dia, falava sobre racismo, daí para 

frente comecei a me envolver com estas questões, sem ter uma consciência política 

formal, mas, de certo modo, já crítica. 

Com o passar dos anos, enquanto estudante do curso de História da Unesp 

(Universidade Estadual Paulista) de Assis-SP, fizemos muitas amizades e aos 

poucos adentramos no mundo dos estudos africanos e afro-brasileiros, por meio de 

um grupo de jovens cheios de vivências e objetivos semelhantes aos nossos, o 

NUPE (Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão). Os estudos no grupo 

nos contribuíram para que entendêssemos que ser negro não era apenas sina, não 

deveria ser martírio, nem vergonha, mas compreender que, sobretudo, trata-se de 

uma condição política. 
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Com intuito de combater, aos moldes de Bob Marley, “filosofias” que 

subalternizavam africanos e seus descendentes no mundo, para não haver mais 

“guerra”, além de elucidar a bela imagem de negras e negros como qualquer outra 

beleza estética humana, para que preconceitos, estereótipos e maldizeres não 

atingissem essa população ou outra qualquer. 

Assim, surgia um horizonte de consciência pessoal e social, aos moldes de 

um haikai leminskiano (“nu como um grego/ouço um músico negro/e me 

desagrego”), era preciso estudar mais sobre nossas raízes mais longínquas. E 

diante da história negra, afro-brasileira, afro-americana, afro-atlântica e pan-africana 

era preciso “desagregar”. 

Mas compreender a África longínqua foi e é um imenso desafio. Diante disso, 

começamos a perceber que há um mundo africano amplo, além do Egito Antigo. 

Percebemos que foram precisos vários anos de militância dos movimentos negros 

para apenas em janeiro de 2003, ter sido sancionada uma lei que regulamenta, isto 

é, torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira na 

escola. Esta lei não se fazia presente na construção histórica e cultural brasileira em 

diversos estabelecimentos de ensino em nosso país, inclusive nos cursos de 

graduação em História. 

Assim foi extremamente difícil aprender as histórias dos dois lados atlânticos 

sem, ao menos, cursar uma disciplina específica ou que evidenciasse estas 

experiências, consolidando, assim, as epistemologias ocidentais e hegemônicas no 

ensino superior brasileiro, além de proporcionar uma dificuldade imensa: a 

conservação de memórias parciais de importantes populações formadoras de nossa 

sociedade brasileira. 
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Essas problemáticas contemporâneas nos aproximaram dos movimentos e 

dinâmicas em prol dos direitos humanos nos EUA, com Martin Luther King Jr, a luta 

armada de Malcon X, os Black Panthers e os Diáconos da Defesa, os problemas 

enfrentados pelos jamaicanos e haitianos no século XX, as nossas mais evidentes 

Áfricas. 

Esses problemas nos fizeram atribuir novos olhares às informações e 

noticiários que vinham do antigo continente, pelas redes de comunicações 

ocidentais e brasileiras, pois eram visões que cristalizaram imagens negativas e sem 

soluções para àqueles seres humanos, muitas vezes, consolidando o que 

atualmente é chamado de “afro-pessimismo”. 

Assim, entendíamos como políticos esses problemas e tratamos em procurar 

entendê-los melhor, a partir da história das lutas pelas independências, o pan-

africanismo e os novos tempos que emergem em África, como, por exemplo, a 

iniciativa da União Africana. 

Quando começamos a ter noção do que era a União Africana ela já tinha 

completado uma década de existência, foi no ano de 2009, quando estávamos 

envolvidos com estudos de especialização em Política e Relações Internacionais, 

pela FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo). Quando na 

disciplina História das Relações Internacionais e em outras, também detectamos a 

ausência de temas relacionados aos Estudos Africanos Contemporâneos, ou ao 

menos, ao tratamento tangencial, superficial e esporádico no curso em questão. 

Nesse sentido, propusemos uma apresentação de seminário sobre o pan-

africanismo como possibilidade de estudar as relações internacionais por outro 

ângulo, uma perspectiva que para nós não estava muito definida ainda, mas se 

aproximava como mobilização parcial de uma parte do mundo pouco valorizada, ou 
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vista como palco de ações no período tratado como Guerra Fria, esta convenção 

que, por sinal, se mostrava tão cristalizada em uma visão maniqueísta da 

bipolaridade e que cegava diversas perspectivas historiográficas fazendo com que 

estas não pudessem considerar este lado do mapa mundial, o lado “Sul” e o 

“Terceiro Mundo”. 

Atualmente ainda é assim, no ano de 2012 tivemos a oportunidade de 

participar de um evento muito bem organizado pelos estudantes e membros do 

Centro Acadêmico de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa 

Catarina, sobre as relações Sul-Sul e observamos diplomatas e intelectuais 

criticando de maneira a não pensar esta possibilidade em dias atuais, ou vê-las 

como “algo ultrapassado”, fruto de ideologias frustradas e obsoletas. 

Conceitos como “Terceiro Mundismo”, “Não alinhamento” ou mesmo, termos 

como “países emergentes” e, os mais recentes, “BRICS” foram em diversos 

seminários dilacerados, diminuídos ou postos como meros exercícios retóricos ou de 

marketing dos países que se envolveram e incorporaram estas nomenclaturas. 

Estes países podem nos transmitir sinais de mudanças e novos tempos nas 

relações internacionais e na história, já que não estamos envolvidos com disciplinas 

estanques e totalmente previsíveis, estamos diante de processos que geram 

movimentos e dinamismos. 

Assim, tivemos defensores destas relações, intelectuais que demarcaram 

uma posição não apenas ideológica, mas acadêmica, a partir do que se observou e 

se observa nas transformações das relações internacionais nos últimos cem anos de 

história principalmente. Sem pieguices, nem panfletagens, mas articulando análises 

daquilo que se mostra e se movimenta no jogo político mundial. Nas causas e nas 

consequências de crises econômicas, nos processos de guerra e paz que se 
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moldaram, se consolidaram, se findaram e retornam em diversos locais nesta 

“história sem fim” ou “imediata” que aprendemos e que ainda vivenciamos. 

Pensar que nossa escolha também se pauta pela compreensão, observação 

e consideração de perspectivas teórico-metodológicas advindas do Atlântico Sul, em 

maior parte sugerindo aproximações com as “epistemologias do Sul”, pois muitas 

análises, sobre esta imensidão plural, ainda recorrem ou sofrem com a hegemonia 

epistemológica e atributos culturais do Norte ou Ocidentais. 

Nossa proposta não é, de maneira alguma, negar a existência das tradições e 

epistemologias eurocentradas, mas confrontá-las no que tange às formas 

etnocêntricas, eurocêntricas e racistas, as quais se pensam e se fazem assimiladas 

como “pensamento único”, ampliando e mantendo desigualdades, promovendo 

homogeneização de culturas plurais e tentando destruir e usurpar memórias e locais, 

como nos casos da intervenção no Mali e nos ataques a Tombuctu, processos em 

andamento e dos quais somos testemunhas. 

Nossa postura foi tentar nos aproximar da perspectiva de Irene Vida Gala, por 

exemplo, que nos elucidam autores e proposições que não negam a tradição do 

conhecimento ocidental, mas avançam com perspectivas para a construção de 

“ciências sociais africanas” capazes de propor caminhos que vão “na contramão do 

afropessimismo” que não deixa de ser uma forma perversa e subliminar de racismo 

contra aqueles que fazem a diferença e querem a melhoria do continente. 

Não somos e não falamos do interior do continente, talvez isso nos 

comprometa em relação ao que foi exposto por esta autora, mas somos da maior 

área de sua diáspora, e nossa busca teve o intuito de conectar memórias africanas e 

afrodescendentes, nos fazendo pensar sobre a importante descentralização também 

deste dito “interior” de África e seus interlocutores, para assim fazer valer a 
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orientação de Lahcène Moussaiou, o embaixador argelino citado no início deste 

trabalho; para trocar informações e experiências em busca de um conhecimento 

recíproco. 

Não pretendemos pautar os atores africanos (e do “Atlântico Sul”, em geral) 

seus Estados ou a UA, mas procuramos convergir nossas ideias com as dos 

intelectuais que pensam em perspectivas comprometidas, como pode vir a ser uma 

integração e um desenvolvimento “intra-africano”, ou seja, “endógeno” por tentar 

valorizar o protagonismo das iniciativas dos próprios africanos. 

Não queremos ser vistos como “africanistas” que não consideram “a 

percepção dos líderes africanos, dos agentes de desenvolvimento internos, ou 

mesmo, das populações locais acerca desses mesmos programas” (GALA, 2009). 

Nossas intenções são de olhar e produzir olhares além dos que são explícitos pelos 

meios de comunicações no âmbito da globalização neoliberal que nos impregnam 

com imagens repetitivas e de temas pontuais que não são capazes, ao menos, de 

cumprir o papel de informar as populações sobre os processos em andamento. 

Aliado a isto, admitimos (e escolhemos) estar na fronteira. Entendemos que 

estas epistemologias do Sul, do “Atlântico Sul”, “Estudos Africanos”, e diaspóricos, 

nos permite olhar a partir da “fronteira”, ou da “conexão” permitindo o ir e vir na 

história, perceber perspectivas de cultura e política, transitar entre o local e o global 

e situar-nos no consolidado campo epistemológico dos estudos africanos 

contemporâneos. 

Diversas reflexões acerca da história deste importante espaço já 

consolidaram bases epistemológicas para o que chamamos de Estudos Africanos, 

os quais não se restringiram apenas a ondas de “culturalismos”, mas se amplia 

criticamente possibilitando trânsitos e debates entre cultura e outros diversos 
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campos do conhecimento, que no presente trabalho apontam para contribuições 

fronteiriças entre a política e a história que fogem às “essenciais” ou “purezas” 

fechadas da(s) disciplina(s) e propõem diálogos mais abertos, evidenciando e, ao 

mesmo tempo, refletindo perspectivas da diversidade. 

Neste aspecto entendemos que nossa pesquisa possa colaborar para 

pensarmos formas mais explícitas de perspectivas epistemológicas que emergem do 

Sul e, neste sentido, não há uma inovação ou invenção dos atores dos nossos 

tempos, há uma continuidade na representação das memórias deste “lado do 

mundo”. 

As dinâmicas de uma globalização “perversa” (SANTOS, 2002), tentam 

encurralar em diversos processos sociais ou percursos históricos, em formas 

primitivistas, simplificadas, homogeneizadas, bipolarizadas e sob a sua mais 

atualizada faceta, por atributos de um monodiscurso neoliberalizante e sublinear 

racista. Em resposta, há a necessidade de um “combate” para além do ideológico. 

Nestes termos procuramos apresentar a presente reflexão de ideias como parte da 

prática da luta antirracista, a favor da diversidade. 

Desta forma, não queremos empreender uma epistemologia espacial restrita 

ou proposição de “metafísicas continentais”, como apontou Appiah (1997), muito 

menos, racistas. Propomos um olhar de um afro-brasileiro que se vira de frente aos 

desafios africanos do presente, considerando seus atores, com a limitação das 

dimensões políticas e relações internacionais, indivíduos e organizações políticas, 

mas que podem produzir ações que afetam as diversas populações africanas. 

Queremos enfim, compor junto àqueles(as) que querem reflexão e consciência das 

cenas africanas na busca por possíveis transformações. 
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Muitos são os desafios que a União Africana, a Panapress e seus atores 

sociais e políticos podem oferecer, principalmente, para quem está vivenciando suas 

decisões e projeções, ou seja, para os próprios africanos, já que ainda se olha com 

desconfiança as iniciativas propostas e implementadas pelos membros da 

organização internacional. Vários são os intelectuais africanos, na sua maior parte 

de fora do continente, os quais tecem suas críticas sobre os processos atuais de 

integração no continente. 

Quanto a perspectivas investigatórias e acadêmicas, também temos muito a 

percorrer. Nossa iniciativa procurou compreender a história recente africana por 

meio de apenas uma agência de notícias e estudando uma manifestação político-

cultural: a União Africana. Estas unidades ou parcelas de processos históricos 

contemporâneos possuem uma amplitude de conteúdos e informações e que não se 

esgotou em nossa pesquisa, mas propiciou abordagens com diferentes fontes de 

estudos, as mídias eletrônicas, e no nosso caso específico a Panapress. 

Interessante notar que com todos os problemas de ordem econômica que 

enfrentam os países subdesenvolvidos e emergentes, em geral, estão conectados a 

imensos fluxos de notícias e informações. O nosso desafio foi procurar ir além desse 

turbilhão de novidades e possibilitar novas abordagens para a construção de 

conhecimento sobre o continente africano e perceber mais campos de pesquisas 

históricas estão se consolidando, assim se faz necessário nos arriscarmos nestes 

meandros que ainda se afirma, porém que alcança a história mais recente e 

imediata de regiões mundiais, muita vezes, negligenciadas pelas análises 

meramente informacionais ou como produto midiático e pouco nos informa. 

Evidenciamos diversos atores mostrando que a UA, não se restringiu à 

Muammar Kadhafi, Amara Esssy, Thabo M’Beki e Alpha Konaré, os mais elucidados 
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em nosso trabalho, mas que estes tiveram importâncias ímpares nas cenas recentes 

do continente. Porém, faz-se necessário entendermos outros atores em meio a esse 

estudo, como a presidente da Comissão da UA, Dlamini Zuma, que poderá enfrentar 

amplos desafios até por causa de sua condição feminina, a qual se discute na UA. 

Além das áreas que a UA abrange e poderá abranger devido às novas 

articulações em processo, como os conflitos e suas soluções, os processos de 

efetiva democratização desta organização e as mudanças nos Estados-membros, os 

temas em questão podem proporcionar um aprofundamento dessas dinâmicas 

político-partidárias internas dos Estados africanos. 

O papel da UA em relação às demandas das mulheres e das crianças no 

continente, a liberdade de expressão, as condições e as demais mídias que exercem 

este direito, precisam vir à tona para que possamos aprofundar e saber as 

representações por parte de quem produz a notícia, seus parceiros, interesses e as 

relações com a opinião pública ou as populações tradicionais em África. 

Em uma comunicação apresentada no Simpósio Temático “De que África 

estamos falando” (II) – do século XIX à configuração dos Estados independentes), 

no XXVI Simpósio Nacional de História “ANPUH: 50 anos”., uma arquiteta cabo-

verdiana fez críticas quanto ao uso do dia 25 de maio como comemoração do dia da 

África (dia da implantação da OUA, em 1963). 

A arquiteta esclareceu que muitos países ditatoriais africanos rapidamente 

aceitaram esta proposta e, assim, usaram este e outros atributos do pan-

africanismo, como um discurso retórico e uma proteção quanto a sanções e 

intervenções externas ou ocidentais em seus governos. Ou seja, estes líderes 

usurpam a ideia da unidade e integração africana para se proteger de possíveis 
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problemas quanto aos desacatos em relação à liberdade de expressão ou a 

qualquer outro direito humano. 

Comunicação apresentada no III Simpósio de Pós-Graduação em Relações 

Internacionais do Programa “San Tiago Dantas” (Unesp, Unicamp, PUC-SP), um 

Moçambicano questionou sobre os conceitos “afropessimismos” e “afro-otimismos” e 

propôs um termo: “afrorrealismo”, pois muitas coisas podem ser camufladas a partir 

da UA e das falas do líderes africanos, já que para ele há um grande distanciamento 

destas elites que ocupam cargos da organização e as bases populares. 

Outros intelectuais, como M’Buy Kabunda, escreve que o desenvolvimento 

em África precisa partir de suas vocações agrícolas e ter uma postura para 

integração, um “afrofederalismo” ou “neopan-africanismo”, se aproximando do que 

Joseph Ki-Zerbo propunha: um “desenvolvimento endógeno” e “intra-africano”, ou o 

que Appiah propôs, mas que se amplia um pouco mais a abrangência “pan-

africanismo internacional”. Perspectiva essa, relacionada com a postura de Alpha 

Konaré quando assumiu a presidência da Comissão e propôs a aproximação com a 

diáspora e, finalizando, Elikia M’Bokolo e sua contribuição para que seja um 

processo “faseado” a ideia de uma “construção” de uma “casa”, até se chegar aos 

Estados Unidos de África, para que não se cometam os erros do passado. 

Este breve painel há pouco elucidado demonstra a dificuldade que temos de 

adentrar no interior das histórias e experiências africanas, mesmos aqueles que 

estão envolvidos diretamente vivenciando os processos, ou mesmo aqueles que 

vivenciando estudam os processos diretamente, pois não possuem consenso com 

relação a quais trajetos devem ser projetados para o continente, pois sabemos dos 

usos e abusos existentes por elites de poder.  
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Porém, temos evidenciado a persistência da intelectualidade, na busca por 

solidariedades entre os próprios africanos. Esta busca que durante o nosso 

processo de pesquisa e escrita nos fez continuar o exercício teórico, pois ela se faz 

emergente não apenas em África, mas no mundo. 

Assim nossas atenções também se voltam para esta promoção que não pode 

apenas ser vista como ilusões ou desilusões que as formas pragmáticas nos faz 

pensar. Não apenas nos abusos e incoerências, nas inconsistências de algumas 

lideranças, mas nas construções de novas relações sociais e internacionais. Neste 

sentido, olhar as proposições críticas dos intelectuais é também um exercício árduo 

de pensar perspectivas de culturas que façam frente aos desafios políticos. 
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