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A INTEGRAÇÃO REGIONAL NO CONTINENTE AFRICANO: SITUAÇÃO
ATUAL E PERSPECTIVAS

A presente proposta visa abordar a questão da integração regional
no continente africano buscando apresentar um quadro geral dos processos
de integração regional naquele continente. Será discutido, portanto, o
fenômeno da formação de blocos regionais em seu contexto político e
econômico e suas perspectivas no conjuntura das incertezas do mundo atual,
sobretudo no último decênio do século XX e primórdios do XXI. Buscar-se-á,
nessa perspectiva, contextualizar historicamente a formação do blocos
africanos e sua evolução ao longo do tempo.
Embora o continente africano seja geralmente visualizado de
maneira negativa pelos países ocidentais, não há como negar o enorme
esforço que vem sendo desenvolvido por parte de suas novas lideranças
para mudar uma realidade marcada por forte desagregação social e crise
econômica e política crônica. Assim, mesmo transformações positivas e mais
recentes, em termos históricos, que têm superado as piores expectativas que
indicavam alta probabilidade de aguda tensão social e guerra civil, vem
sendo abordadas de forma negativa por expoentes do mundo ocidental. Um
exemplo claro dessa espécie de má vontade ocidental para com a África foi o
caso relativamente recente da República da África do Sul. Com o fim do
apartheid e a eleição de Nelson Mandela à presidência da República em
1994, assistimos gradativamente a difamação da “nova África do Sul” que,
segundo boa parte dos críticos ocidentais, estava ficando cada vez mais
“africana”, tendo em vista o aumento da corrupção, a queda da eficiência dos
serviços públicos e as dificuldades de atendimento das enormes pressões
contidas a ferro e fogo durante os anos de segregação racial. Mas muitos
outros exemplos poderiam ser aqui elencados.
A grave crise que assola o continente africano não é,
naturalmente, exclusividade dos africanos. No entanto, é naquele continente
que a humanidade defronta-se com seus mais terríveis níveis de
desigualdade social, miserabilidade, falta de perspectiva, desestruturação
econômica e social, guerras, fome, epidemias, morte. Assim, a dramaticidade
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social vivida pelo continente exige respostas consistentes para superação
dos seus problemas. O aumento da distância que separa os africanos e o
resto do mundo, em termos de desenvolvimento econômico e bem estar da
população, está chegando a um ponto abismal. Autores como Manuel
Castells já situam a África como que formando uma espécie de quarto
mundo, uma sociedade desconectada no contexto da sociedade da
informação.
Talvez uma das possibilidades mais realistas para superação do
subdesenvolvimento econômico do continente africano resida justamente na
integração regional, ou seja, na conjugação de esforços de vários Estados
que tem em comum a meta da industrialização ou da criação de condições
mais propícias para o seu desenvolvimento econômico. Esse é um ponto
importante sobretudo se pensarmos na fragilidade dos Estados africanos que
não dispõe, efetivamente, de recursos sequer para a construção de uma
infra-estrutura que seja capaz de atrair qualquer tipo de investimento
internacional. O fim do sistema bipolar da Guerra Fria e o crescente declínio
dos interesses estratégicos dos países mais desenvolvidos com relação à
maior parte dos 54 Estados africanos só fez aumentar essa necessidade
premente de conjugação de esforços voltados para o desenvolvimento.
No caso da África a integração regional caracterizou-se pela
associação formal de países geograficamente próximos e com forte
tendência a aproveitar o legado deixado pela era colonial. As primeiras
associações efetivaram-se, portanto, em regiões colonizadas por uma
mesma metrópole e com algum tipo de vinculação econômica que vinha da
era anterior à independência. Isso implicou na manutenção dos laços
econômicos entre os países africanos e as ex-metrópoles européias, muito
embora o desejo manifesto por vários líderes da África expressasse a idéia
de independência total vis-à-vis as suas antigas vinculações com as
metrópoles. Todavia, esse não foi um processo uniforme. Assistimos na
África à criação de blocos regionais “ampliados”, como é o caso da COMESA
(Common Market for Eastern and Southern Africa), abarcando uma variedade
impressionante de países e que não tinham nenhum tipo de vinculação
econômica relacionado ao período colonial.
Foi na África Ocidental, entendida aqui como a área formada por
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16 países que formam a ECOWAS ou Economic Community of West African
States (Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana,
Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra
Leoa e Togo), e que inaugurou o processo de descolonização na África
negra, que surgiram os primeiros agrupamentos entre os novos Estados
africanos. A região sofreu o colonialismo proveniente de quatro metrópoles
européias: Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Destas, as duas primeiras
destacaram-se pela presença mais pujante em número de colônias,
intensidade da exploração e expressão internacional. Assim, irão influenciar a
região por muito mais tempo e profundidade do que Portugal e Espanha.
Pode-se dizer que ainda hoje boa parte dos países dessa região sofrem
influências diretas de Paris e Londres.
Mesmo que se intente uma divisão dos países da África Ocidental
em grandes agrupamentos forjados na base colonial, ou seja, uma zona
inglesa e outra francesa, percebe-se claramente a profunda diversidade dos
países de cada área. Existem, por exemplo, na África Ocidental de
colonização inglesa, países populosos e abundantes em recursos naturais,
destacando-se a Nigéria; e países pequenos, de baixa população e com
moderados recursos naturais, como a Gâmbia. Na área francesa, cite-se, por
um lado, o caso da Costa do Marfim, com indicadores econômicos
relativamente elevados para os padrões da região e, por outro, Burkina Faso,
um país com indicadores econômicos e sociais muito modestos.
Outra região importante do ponto de vista da integração regional é
a África Austral. Nesse sentido, utiliza-se de uma abordagem ampliada no
que diz respeito ao conceito geográfico e que, no âmbito deste trabalho,
compreende todos os países membros da SADC (Southern African
Development Community), apresentou evolução histórica diferenciada
quando comparada com a África Ocidental. Muito embora não se possa
encontrar coesão entre países tão diversos (são membros da SADC: Angola,
África do Sul, Botswana, Lesoto, Malauí, Maurício, Moçambique, Namíbia,
República Democrática do Congo, Seicheles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia
e Zimbábue), com sistemas de colonização e características culturais
específicas, além de um vasto território que é inclusive considerado um
subcontinente, os países dessa região se associaram inicialmente com o
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objetivo de formar uma frente unida contra a proeminência econômica sulafricana (formando a antiga SADCC), que os colocava numa condição de
extrema dependência, o que era agravado pela política de apartheid
praticada pela África do Sul.
Entre as regiões supracitadas e as demais, há um evidente esforço
integracionista que frequentemente esbarra em problemas que vão da falta
de infra-estrutura a divergências políticas variadas, isso sem contar a quase
absoluta falta de complementaridade entre as economias nacionais.
Entretanto, é de se louvar e vale a pena registrar que assistimos a projetos
políticos ousados de integração econômica e, em alguns casos, políticos.
Mesmo que as idéias por vezes sejam atropeladas pelas duras condições
objetivas, a existência e mesmo o lento avanço dos blocos regionais
africanos são demonstrações de determinação e de que as tentativas de
superação das deficiências estruturais são criativas e passam por projetos
políticos supranacionais.

Integração Econômica Regional e Instabilidade Política na África
Contemporânea

Este tópico aborda a questão da integração regional no continente
africano, especificamente nas regiões da África Ocidental e da África Austral.
Pretende-se discutir, portanto, o fenômeno da formação de blocos regionais
em seu contexto político e econômico e suas perspectivas no contexto da
globalização e das incertezas do mundo atual, sobretudo no último decênio
do século XX.
A grave crise que assola o continente africano não é,
naturalmente, exclusividade dos africanos. No entanto, é naquele continente
que a humanidade defronta-se com seus mais terríveis níveis de
desigualdade social, miserabilidade, falta de perspectiva, desestruturação
econômica e social, guerras, fome, epidemias, pandemias. No Relatório da
Organização das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Humano, referente
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ao ano de 1998, por exemplo, os últimos quinze países que apresentaram
piores índices são africanos (Uganda, Malawi, Djibouti, Chad, Guiné-Bissau,
Gâmbia, Moçambique, Guiné, Eritréia, Etiópia, Burundi, Mali, Burkina Faso,
Níger e, por último, Serra Leoa). E a situação continuou complicada no
alvorecer do novo milênio. Ainda segundo as Nações Unidas em relatório
publicado em 2005, 30 dos 53 países africanos aparecem nas últimas
posições no nível de Índice de Desenvolvimento Humano.1 Como explicar um
quadro tão desalentador e complexo como esse? Quais serão os fatores de
desagregação que mais prejudicam o desenvolvimento e o bem estar das
populações da região?
A história do continente africano nos últimos quinhentos anos pode
ser considerada, em vários aspectos, como dramática. A chegada dos
europeus, se por um lado marcou a intensificação dos contatos entre as
civilizações da Europa e da África, por outro significou o início da
desestruturação de sociedades autóctones que haviam criado instituições
próprias e que funcionavam com certa estabilidade há muito tempo.
Significou também a intensificação da nefasta atividade da escravidão, que
exauriu a África de braços e mentes por mais de três séculos. Após a
escravidão, o domínio físico e a instituição do sistema colonial retardaram em
pelo menos meio século a retomada das instituições e seu desenvolvimento
próprio, oprimindo, barbarizando e colonizando territórios e seres humanos,
diminuídos a coadjuvantes de sua própria história. Aliás, é interessante notar
que para o mais refinado pensamento europeu do século XIX a África era
uma região simplesmente desprovida de História.
O sistema colonial erigido durante aquele século e início do XX só
veio reafirmar essa perspectiva preconceituosa e expansionista adotada pela
Europa durante a fase do imperialismo.
O processo de descolonização, acentuado após a Segunda Guerra
Mundial, coroa um longo processo de resistência e faz o continente como um
todo entrar em efervescente período de atividade política, o que resultou,
efetivamente, na esperança de dias melhores e na chance de se provar ao
mundo a capacidade africana de autodeterminação com iniciativa para gerir
1

“Conflitos na África agravam a pobreza no continente”. Jornal da Mídia. Disponível
www.jornaldamidia.com.br/noticias/2005/09/07/Mundo/Conflitos_na_Africa_agravam_a_pob.shtml

em:
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os próprios assuntos e promover o bem estar de sua população.
Durante os anos cinqüenta, portanto, inicia-se nova fase na
história política do continente africano, com o começo das independências. A
princípio, os novos Estados africanos iniciaram um período de otimismo,
buscando aprofundar laços preexistentes e iniciando o processo de
integração regional. Além disso, houve euforia com as possibilidades de
desenvolvimento econômico, modernização, liberdade política e exacerbouse o sentimento nacionalista no mosaico étnico africano.
A integração regional caracterizou-se pela associação formal de
países geograficamente próximos e com forte tendência a aproveitar o legado
deixado pela era colonial. As primeiras associações efetivaram-se, portanto,
em regiões colonizadas por uma mesma metrópole e com algum tipo de
vinculação econômica que vinha da era anterior à independência. Isso
implicou na manutenção dos laços econômicos entre os países africanos e as
ex-metrópoles européias, muito embora o desejo manifesto por vários líderes
da África expressasse a idéia de independência total.
Foi na África Ocidental, entendida aqui como a área formada por
16 países que formam a ECOWAS ou Economic Community of West African
States (Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana,
Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra
Leoa e Togo), e que inaugurou o processo de descolonização na África
negra, que surgiram os primeiros agrupamentos entre os novos Estados
africanos. A região sofreu o colonialismo proveniente de quatro metrópoles
européias: Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Destas, as duas primeiras
destacaram-se pela presença mais pujante em número de colônias,
intensidade da exploração e expressão internacional. Assim, irão influenciar a
região por muito mais tempo e profundidade do que Portugal e Espanha.
Pode-se dizer que ainda hoje boa parte dos países dessa região sofrem
influências diretas de Paris e Londres.
Mesmo que se intente uma divisão dos países da África Ocidental
em grandes agrupamentos forjados na base colonial, ou seja, uma zona
inglesa e outra francesa, percebe-se claramente a profunda diversidade dos
países de cada área. Existem, por exemplo, na África Ocidental de
colonização inglesa, países populosos e abundantes em recursos naturais,
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destacando-se a Nigéria; e países pequenos, de baixa população e com
moderados recursos naturais, como a Gâmbia. Na área francesa, cite-se, por
um lado, o caso da Costa do Marfim, com indicadores econômicos
relativamente elevados para os padrões da região e, por outro, Burkina Faso,
um país com indicadores econômicos e sociais muito modestos. Isto, sem
contar, a diversidade cultural e religiosa, um fenômeno nada desprezível num
continente marcado por conflitos que têm em sua raiz fatores inter-étnicos e
questões

religiosas. No que diz respeito ao fator a esse último fator, é

necessário levar em conta a contínua expansão do Islã sobre vastas regiões
da África, o que implica num projeto que não é meramente religioso, mas que
influencia consideravelmente o destino político dos países que recebem tal
influxo.
A África Austral, utilizando-nos de uma abordagem ampliada no
que diz respeito ao conceito geográfico e que, no âmbito deste trabalho,
compreende todos os países membros da SADC (Southern African
Development Community), apresentou evolução histórica diferenciada
quando comparada com a África Ocidental. Muito embora não se possa
encontrar coesão entre países tão diversos (são membros da SADC: Angola,
África do Sul, Botswana, Lesoto, Malauí, Maurício, Moçambique, Namíbia,
República Democrática do Congo, Seicheles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia
e Zimbábue), com sistemas de colonização e características culturais
específicas, além de um vasto território que é inclusive considerado um
subcontinente, os países dessa região se associaram inicialmente com o
objetivo de formar uma frente unida contra a proeminência econômica sulafricana, que os colocava numa condição de extrema dependência, o que era
agravado pela política de apartheid praticada pela África do Sul.
O fim do regime racista sul-africano possibilitou o ingresso da
África do Sul na comunidade e a ampliação do processo de integração. A
partir daí há uma revisão dos princípios iniciais do movimento e busca-se a
construção de um espaço comum, para juntos lograrem a superação dos
graves problemas estruturais que assolam e entravam o desenvolvimento de
uma das mais ricas regiões do continente africano.
Entre as duas regiões - a África Ocidental e a Austral - , o que há
de mais em comum na atualidade é o quadro de instabilidade política,
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guerras internas com freqüente envolvimento de terceiros Estados, falta de
perspectiva para um crescimento econômico sustentado num futuro próximo
e a enorme dificuldade de inserção na economia internacional. Entretanto, os
países de ambas as regiões conseguiram entabular um processo de
integração econômica que visa, sobretudo, à superação do quadro
supracitado. É à análise dos dois principais blocos econômicos regionais do
continente africano que iremos nos dedicar a seguir.

A COMUNIDADE ECONÔMICA DOS ESTADOS DA ÁFRICA OCIDENTAL
(ECOWAS)
A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental foi
estabelecida oficialmente em 28 de maio de 1975, quando representantes de
15 Estados da África Ocidental (o único país ausente e que faz parte do
grupo atual foi Cabo Verde, aceito como membro em 1976) assinaram o
Tratado de criação da Comunidade em Lagos, Nigéria. O Tratado entrou em
vigor em julho do mesmo ano, após a ratificação do mesmo por sete
membros. Em 1976, ocorreu o primeiro encontro entre os Chefes de Estado e
Ministros do Exterior da região no âmbito da Comunidade, o que na prática
marca o início de funcionamento do bloco.
Na verdade, a Comunidade Econômica dos Estados da África
Ocidental foi resultado dos esforços de integração regional iniciados na
década de 1960. Na gênese da Comunidade estariam basicamente quatro
diferentes iniciativas: a) projeto liberiano, que preparou a Organização
Interina para a Cooperação Econômica da África Ocidental; b) Conferência
para Coordenação Industrial, realizada em Bamako, capital do Mali, e
patrocinada pela Comissão Econômica para África e pela Organização para
Agricultura e Alimentação (ECA/FAO-ONU), que visava principalmente o
estabelecimento da indústria siderúrgica na região; c) Conferência de
Niamey, capital do Níger, igualmente patrocinada pela Comissão Econômica
para a África (ECA-ONU), que objetivou aumentar o alcance da integração
econômica regional, ampliando a atuação da Comunidade Econômica da
África do Oeste (CEAO), organização então atuante nos ex-territórios
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franceses; d) a iniciativa conjunta patrocinada pela Nigéria e pelo Togo que
finalmente levou à criação da ECOWAS em 1975.
A iniciativa da Libéria, datada de 1964, foi a que consubstanciou a
idéia de se promover a comunidade econômica entre os países da África
Ocidental. Como desdobramento desta iniciativa, teve lugar em Monróvia, em
1968, a Conferência dos Chefes de Estado e Governo dos países da África
Ocidental, na qual estiveram representados nove países (estavam presentes
à Conferência de Monróvia, em 1968, os seguintes países: Gâmbia, Gana,
Guiné, Libéria, Mali, Mauritânia, Nigéria, Senegal e Alto Volta, atual Burkina
Faso), ocasião em que se discutiu a necessidade de maior cooperação entre
os Estados da região e de promover a integração econômica, assentando as
bases da criação do bloco econômico.2 Assim, da Conferência de Monróvia
resultou a adoção de um Protocolo estabelecendo a constituição de um grupo
regional africano, com o objetivo precípuo de estreitar a cooperação regional
em vários campos. Além disso, discutiu-se a necessidade de se reduzir as
barreiras tarifárias entre os países da região visando à formação, em última
instância, de um Mercado Comum na África Ocidental.
Apesar de todos os esforços envidados pelos países participantes,
a ausência de quatro países – Togo, Daomé, Níger e, principalmente, Costa
do Marfim, – comprometeu o sucesso da iniciativa, que ficou limitada em
termos regionais. A estabilidade econômica da Costa do Marfim e seu
potencial como segundo país mais rico da região, revestiam de grande
importância sua participação para o estabelecimento da futura comunidade. A
Conferência de Monróvia ainda não havia alcançado a harmonização
necessária entre os países francófonos e anglófonos para a integração
econômica regional, sobretudo porque as resistências da Costa do Marfim a
uma aproximação com os países anglófonos eram muito fortes.3 Além disto,
entre 1968 e 1972, uma série de acontecimentos políticos agitou os principais
países da região, resultando em golpes militares – como em Gana e no Togo
– e à mundialmente conhecida Guerra de Biafra, que desestabilizou por
2

Sobre a gênese da ECOWAS e o processo diplomático de construção da Comunidade até o início dos anos 1980,
ver especialmente: ONWUKA, Ralph I. Development and Integration in West African: The case of the
Economic Community of West African States (Ecowas). Ile Ife, Nigéria: University of Ife Press, s/d, p.53-88.
3 Estavam presentes à Conferência de Monróvia, em 1968, os seguintes países: Gâmbia, Gana, Guiné, Libéria,
Mali, Mauritânia, Nigéria, Senegal e Alto Volta (atual Burkina Faso).
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determinado período a política e a economia da Nigéria (sem dúvida o país
mais rico da África Ocidental) comprometendo momentaneamente a
capacidade do governo nigeriano, fator considerado de suma importância, de
articular a formação do bloco regional. Não bastasse isso, como ressalta
Nwabuzor,4 com a fase dos governos militares na região os assuntos
domésticos acabaram ganhando proeminência sobre os assuntos regionais,
o que também ajudou a conter possíveis avanços no processo de integração.
Os entendimentos havidos entre os governos da Nigéria e do
Togo, que amadureceram propostas no sentido de aprofundar a cooperação
econômica e de promover o incremento das trocas comerciais, deram novo
ânimo e iniciaram nova fase na história da formação da ECOWAS. Em 1973,
portanto 5 anos após a Conferência de Monróvia, e sob intenso esforço dos
governos da Nigéria e do Togo, houve nova conferência de Ministros das
Relações Exteriores dos países da região, em Lomé, capital do Togo. Neste
encontro, os representantes de 13 Estados da África Ocidental (os únicos
ausentes foram Gâmbia e Guiné, sendo que a Guiné-Bissau, em franco
processo de descolonização, foi representada por membros do movimento de
libertação nacional, vinculados ao Partido Africano da Independência da
Guiné Bissau e Cabo Verde, PAIGC) discutiram e elaboraram o esboço do
Tratado de criação da ECOWAS. O Tratado foi, finalmente, celebrado em
Lagos, então capital da Nigéria, em 28 de maio de 1975, após novas rodadas
de negociações e discussões ocorridas durante o ano de 1974, em Acra
(Gana) e Niamey (Níger).
Com a criação da ECOWAS, formalizada através do Tratado de
Lagos, os países da África Ocidental deram início a amplo projeto de
cooperação. Dentre as principais atribuições conferidas à Comunidade
estava o objetivo de promover a integração econômica em diversos campos,
tais como: indústria, transporte, telecomunicações, energia, agricultura,
recursos naturais, comércio, assuntos financeiros e monetários e questões
sociais e culturais.
Do ponto de vista institucional, a organização da Comunidade
estruturou-se de maneira a tentar dinamizar os projetos, adotando a
4

NWABUZOR, E.J.O. “Politics of African Economic Integration”. In: EDOZIEN, E. C. & OSAGIE, E.
Economic Integration of West Africa. Ibadan, Nigéria: Ibadan University Press, 1982, p.90.
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distribuição das funções entre vários órgãos, sendo eles: a) Conselho dos
chefes de Estado e Governo, b) Conselho de Ministros, c) Parlamento
Comunitário, d) Conselho Econômico e Social, e) Corte de Justiça da
Comunidade,

f)

Secretaria

Executiva,

g)

Fundo

para

Cooperação,

Compensação e Desenvolvimento, h) Agência Monetária da África Ocidental
e, i) Comissões Técnicas Especializadas.
As mais importantes dessas instituições são, sem dúvida, o
Conselho dos Chefes de Estado e de Governo, o Fundo para Cooperação,
Compensação e Desenvolvimento e a Secretaria Executiva. O Conselho dos
Chefes de Estado e de Governo, naturalmente, é o mais elevado órgão no
processo decisório e o que dá a última palavra nas questões mais
importantes atinentes ao futuro da Comunidade, como a determinação em
implementar políticas comuns. O Fundo para Cooperação, Compensação e
Desenvolvimento é o responsável pela elaboração de políticas comuns nas
áreas mais sensíveis ao conjunto dos países e pelo desenvolvimento de
projetos envolvendo países membros. Com o suporte da Secretaria
Executiva, o Fundo é o encarregado de perseguir, portanto, objetivos de
extrema importância para as economias da região, uma vez que cabe a ele
planejar e executar projetos que propiciem a integração física da região,
como por exemplo, a construção e modernização dos sistemas de
transportes e telecomunicações regional (atualmente estão em vias de
conclusão duas importantes rodovias que irão interligar vários países da
região, a Trans West African Highway – ligando Lagos a Nuakchott – e a
Trans-Sahelian Highway – de Dakar a N'djamena).
Outro setor que vem merecendo atenção por parte da Comunidade
é o de informática, principalmente no que diz respeito à modernização e
interligação do sistema de comunicações da região. Neste sentido, em 1986,
o Conselho de Ministros da ECOWAS aprovou a resolução C/DEC.2/6/86, a
qual instituiu o “Centro de Computação Comunitária” com o objetivo de dotar
a Comunidade de meios eficientes de troca de informações para facilitar o
desenvolvimento dos projetos conjuntos, sobretudo na área financeira e
comercial.5 Dessa forma, importante atividade destinada ao Centro de
5

Cf. Página oficial da ECOWAS na Internet: http://www.cedeao.org/
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Computação está sendo a implementação de softwares desenvolvidos para
agilizar as transações comerciais entre os países membros, disseminando
informações sobre comércio e oportunidades na África Ocidental.
Os projetos de cooperação econômica e desenvolvimento de infraestrutura

em

andamento

no

âmbito

da

ECOWAS

têm

em

vista,

principalmente, atingir o objetivo último da Comunidade, qual seja: o
estabelecimento da União Econômica e Monetária entre os membros do
bloco. Além dos investimentos em infra-estrutura e informatização, já foram
iniciados os debates para promover a harmonização das políticas macro
econômicas adotadas pelos países da África Ocidental. Os principais
parâmetros econômicos estabelecidos para os membros são os seguintes: a)
déficit orçamentário não maior do que 5%, b) taxa de inflação anual de até
10%, c) limite para a flutuação cambial de até 5%. Segundo as previsões dos
economistas da Comunidade, uma vez alcançados esses critérios, os países
da região teriam formado as bases que permitiriam crescimento estável e
desenvolvimento sustentável.
Trata-se, acima de tudo, de objetivos amplos e ambiciosos, ainda
mais considerando-se que na região existem importantes desníveis entre as
economias nacionais e graves problemas de origem política e étnica, o que
inevitavelmente provoca conseqüências negativas no plano econômico.
Some-se a isso o fato de que a indústria dos países da região – de fraca
expressão – não fabrica produtos de alto valor agregado e o setor mais
importante continua sendo o primário, com evidentes danos à economia
nacional devido à tradicional deterioração dos termos de troca. Ainda no
campo das fragilidades econômicas da ECOWAS, registre-se o baixo nível
atingido até o momento no cômputo do comércio intra-regional, que não
passa dos 11%, segundo estimativas do governo norte-americano.6 Este
número é um forte indicativo de que as economias nacionais dos países da
África Ocidental – e no geral isto vale para todo o continente africano –
continua presa no esquema tradicional de produzir para o mercado externo,
geralmente com a pauta de exportações reduzida e dirigida para os
mercados da Europa, de onde importam os bens industrializados. Não há,
6

Cf.
Página
informativa
do
governo
dos
http://www.state.gov/www/regions/africa/fs_ecowas_980304.html

Estados

Unidos

na

Internet:
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portanto, grau satisfatório de complementaridade entre as economias da
região, o que indubitavelmente dificulta o avanço da integração econômica
regional.
Em perspectiva ampla, a Comunidade Econômica dos Estados da
África Ocidental atravessou longo período de indefinições e parcos
resultados. Os objetivos originais, estabelecidos no Tratado de Lagos de
1975, muito embora tenham sido mantidos, não tiveram a concretização
esperada inicialmente.
O bloco econômico da África Ocidental, assim como praticamente
todos os processos de integração regional em formação, ressurgiu com força
somente no início dos anos 1990.7 A intensificação do processo de
integração regional no início dos anos 1990 é sintomática e revela, com
precisão, os avanços registrados com o processo de globalização em franca
ascensão. A globalização, compreendida aqui como uma fase do processo
de internacionalização, tem acentuada característica econômica e que, muito
embora seja um fenômeno universal,

apresenta impactos diferenciados

sobre as diversas regiões do globo. No caso da África, e isso vale também
para os países ditos “emergentes”, o impacto tem sido negativo, sobretudo
pela incapacidade dos Estados Nacionais de fazerem frente à agressividade
comercial dos países ricos, à liberação dos fluxos financeiros e à contenção
dos pressupostos neoliberais.
Desta forma, em julho de 1993, representantes dos países
membros da ECOWAS, reunidos em Cotonou (Benin), fizeram a revisão do
Tratado de Lagos, o que resultou na assinatura de um novo Tratado
(designado de “Revisão do Tratado da Comunidade Econômica dos Estados
da África Ocidental”),8 o qual mantém os mais importantes princípios contidos
no anterior e faz a adaptação do Tratado aos novos tempos. O mais
importante proposto pela Revisão do Tratado de Lagos foi a confirmação do
7

A intensificação do processo de integração regional no início dos anos 1990 é sintomática e revela, com
precisão, os avanços registrados com o processo de globalização em franca ascensão. A globalização,
compreendida aqui como uma fase do processo de internacionalização, tem acentuada característica econômica e
que, muito embora seja um fenômeno universal, apresenta impactos diferenciados sobre as diversas regiões do
globo. No caso da África, e isso vale também para os países ditos “emergentes”, o impacto tem sido negativo,
sobretudo pela incapacidade dos Estados Nacionais de fazerem frente à agressividade comercial dos países ricos, à
liberação dos fluxos financeiros e à contenção dos pressupostos neoliberais.
8
“Revised Treaty of The Economic Community of West African States (ECOWAS)”. Cf. página oficial na
Internet: http://www.cedeao.org/sitecedeao/english/stat-1.htm
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desejo de integração e da necessidade de cooperação entre os Estados
membros para promover o desenvolvimento regional, reafirmando, destarte, a
intenção dos países da região em atingir a zona de livre comércio, promover
a união aduaneira e alcançar a união econômica e monetária, com um
cronograma de eventos previamente definido.
Muito embora esteja explícito a articulação entre os membros da
Comunidade de Estados da África Ocidental para promover urgentemente a
integração econômica regional, há que se considerar que o processo, por
natureza, requer um tempo que geralmente vai muito além do idealizado para
sua plena consecução. Os problemas regionais, em praticamente todos as
partes da África, são de tal modo complexos que o idealismo de alguns
setores confronta-se com a dura realidade, o que evidentemente impõe
limites às aspirações, as quais, embora legítimas e prementes de execução,
têm de se ajustar à realidade objetiva.
No caso da ECOWAS, há uma diferença considerável quando se
compara os objetivos estipulados e a realidade dos fatos. Em primeiro lugar,
como salientado, os membros da Comunidade acordaram em remover as
barreiras tarifárias e não-tarifárias para promoção da zona de livre comércio.
Na prática, porém, as barreiras persistem, sobretudo em decorrência da
fragilidade econômica dos Estados membros, uma vez que temem perder a
principal fonte de recursos de que dispõem e pelo risco embutido de déficit na
balança comercial.
Há um aspecto, contudo, que vem contribuindo importantemente
para propagar a idéia de se buscar a todo custo promover a estabilidade
política

na

região,

imprescindível

para

qualquer

aspiração

de

desenvolvimento econômico e de integração regional. Várias iniciativas da
ECOWAS indicam claramente a tentativa de garantir a democracia nos
Estados membros, inclusive utilizando-se de uma força militar de manutenção
da paz, com poderes de intervenção. A ECOMOG (West African Monitoring
Group), criada no âmbito da ECOWAS, constitui-se numa força militar que já
entrou três vezes em ação em casos de agitação, distúrbio e golpes de
Estado em países da região (Libéria, Serra Leoa e Guiné-Bissau) com o
objetivo de socorrer governos desestabilizados pela força de golpes militares
ou rebeliões civis que visavam à tomada do poder. Com controvérsias, haja
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vista que a

ECOMOG foi muito criticada pela brutalidade de sua ação,

sobretudo no caso da intervenção na Libéria em 1996, a força militar da
ECOWAS tenta garantir um mínimo de paz na região – e, consequentemente
a estabilidade dos mercados – , tarefa difícil num quadro social marcado pela
miséria e num plano político confuso, com atuação de vários grupos e
interesses desestabilizadores.9
O exemplo da Libéria ilustra as dificuldades da implementação de
políticas

de

segurança

regional.

Por

exemplo,

o

comportamento

excessivamente violento das tropas da ECOMOG, mal treinadas e mal
preparadas que não filtravam de uma forma minimamente condizente sua
ação buscando distinguir a repressão aos rebeldes da população civil,
colocou sob suspeita, perante a comunidade internacional, a capacidade de
intervenção da ECOWAS que levasse em conta o respeito aos direitos
humanos. De qualquer maneira, saliente-se que para a comunidade
internacional, sobretudo para os Estados Unidos e alguns países europeus
(as antigas metrópoles), a existência de uma capacidade regional para tentar
manter algum nível de estabilidade, mesmo que ao custo de algum
desrespeito aos direitos humanos, ainda é mais importante do que a anarquia
geral e a falência do Estado nação.
Enfim, o bloco econômico dos países da África Ocidental vem se
esforçando, desde 1975, para promover a integração regional numa das
regiões mais pobres da África (o PIB do bloco, por exemplo, aproxima-se dos
73 bilhões de dólares, enquanto o do Mercosul, para uma ilustração, é de
mais de dez vezes esse tamanho) e com graves problemas políticos,
econômicos e sociais. O esforço é válido, principalmente pela tentativa de
articulação regional para o desenvolvimento econômico e para a superação
dos conflitos, ainda mais considerando a tendência demonstrada pelas
potências internacionais de afastamento dessas áreas.

9

Os soldados da ECOMOG, cuja número total varia de acordo com a fonte – entre 8.000 e 14.000 - e é composta
por tropas provenientes de vários países da ECOWAS (principalmente de Gana, Guiné, Mali, Burkina Faso,
Senegal e Nigéria) e também de países extra-ECOWAS, como é o caso de tropas de Uganda e Tanzânia que
ajudaram na intervenção da Libéria, são acusados, além da brutalidade, de praticarem pilhagem na intervenção da
Libéria. Ver: “Anarquia Sangrenta”. Veja, 08/05/1996, p.44-45.

16

A COMUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA ÁFRICA AUSTRAL
(SADC)

A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC,
foi instituída em 1992, quando 12 países da África Austral, reunidos em
Windhoek (Namíbia), assinaram o ato de criação da Comunidade. Na
verdade, a SADC significa o coroamento de uma iniciativa anterior: a
Conferência para a Coordenação do Desenvolvimento da África Austral
(SADCC), que compreendia nove países da região, a saber: Angola,
Botswana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e
Zimbábue.
A iniciativa da formação de um bloco regional na região da África
Austral esteve intimamente relacionada com fatores específicos vinculados à
questão da República da África do Sul que adotou, até bem pouco tempo
atrás, política baseada no apartheid e que significava ameaça real aos
Estados africanos geograficamente mais próximos.
A história recente da África Austral é, com efeito, dramática.
Alguns Estados daquela área, como Angola e Moçambique, lograram
alcançar a independência num processo tardio e violento (1975) e, muito
embora tenham se desvinculado da antiga metrópole, os conflitos internos
continuaram: em Moçambique até o final dos anos oitenta e, em Angola, até
hoje; a história da independência de Zimbábue e da ascensão dos nativos,
também atravessou uma fase conturbada e violenta, com dois importantes
grupos (União Nacional Africana do Zimbábue – ZANU, e União Africana do
Povo do Zimbábue – ZAPU) lutando contra o governo de minoria branca de
Ian Smith e pela promoção de um governo genuinamente negro, o que só foi
conseguido em 1980 com a vitória parlamentar de Robert Mugabe (Zanu),
mas mesmo assim os conflitos internos continuaram até pelo menos 1985;
na Namíbia a história não foi diferente: a Organização dos Povos do
Sudoeste da África (SWAPO) travou longa luta contra a dominação sulafricana, que desde o final da Primeira Guerra Mundial ocupava o território
em substituição ao poder colonial alemão, desalojado de suas colônias
africanas após a derrota na guerra. A paz só foi estabelecida na Namíbia em
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1990, com a independência.
O cenário da África Austral, portanto, foi marcado por grande
instabilidade durante pelo menos trinta anos, de 1960 ao final dos anos 80.
Este período coincide com a Guerra Fria e certamente as ingerências da
bipolaridade exerceram influência nos rumos políticos da região. Mas o fator
mais importante de desestabilização regional certamente se encontrava na
própria África Austral. Sem embargo, a República da África do Sul, sob
governo de minoria branca, foi o principal instigador e financiador dos
conflitos internos existentes nos países vizinhos, como Moçambique, Angola
e Zimbábue. Os sul-africanos sentiam-se cada vez mais cercados por
Estados governados pelos próprios africanos que haviam feito a opção pelo
alinhamento com o bloco socialista – na verdade as circunstâncias hostis os
empurraram nesta direção. A maneira encontrada pela África do Sul foi,
então, no sentido de promover a desestabilização desses países,
praticamente inviabilizando os novos governos. Forneceu armas e deu
suporte financeiro, por exemplo, ao movimento guerrilheiro Resistência
Nacional

de

Moçambique

(RENAMO),

e

à

União

Nacional

para

Independência Total de Angola (UNITA), de Jonas Savimbi. Em Angola
houve, inclusive, envolvimento direto no conflito, com envio de tropas durante
os anos 70 e 80. Na Namíbia, era a África do Sul a própria expressão da
dominação. Dessa forma, as intermináveis guerras internas colocavam em
xeque as economias nacionais dos países recém-independentes.
Uma das medidas tomadas pelos países da África Austral para
fazer frente às incursões cada vez mais freqüentes da “estratégia total” sulafricana que visava desestabilizar e inviabilizar política e economicamente os
países da África Austral, foi a criação da SADCC.10 Em abril de 1980, os

10

A “estratégia total” adotada pela África do Sul consistia numa série de atividades destinadas a minar a posição
dos governos e dos movimentos internos considerados hostis por Pretória. Dentre as atividades que se destinavam
a desestabilizar os países da região, podemos citar: a) intervenções militares diretas, b) assistência financeira e
fornecimento de material bélico a grupos oposicionistas, c) pressão econômica contra os países vizinhos, que
viviam num esquema de grande dependência com relação à forte economia sul-africana. Sobre a Política Externa
da África do Sul ver: DöPCKE, Wolfgang. “Uma Nova Política Exterior Depois do Apartheid? Reflexões sobre as
relações regionais da África do Sul”. In: Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, Ano 41, n. 1, 1998,
p.132-160. BARBER, James & BARRAT, John. South Africa’s Foreign Policy – The search for status and
security, 1945-1988. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. CHAN, Stephen (ed). Exporting apartheid.
Foreign Policies in Southern Africa, 1978-1988. London/Basingstoke: McMillan Publishers, 1990.
GELDENHUYS, Deon. The Diplomacy of Isolation – South African Foreign Policy Making. New York: St.
Martin’s Press, 1984.
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Estados da Linha de Frente,11 assim denominados justamente por serem os
mais próximos à África do Sul, assinaram a Declaração de Lusaka, que
instituía o bloco regional. Constava na Declaração, como principais objetivos
do grupo, maior autonomia face à África do Sul,

liberação econômica e

desenvolvimento integrado das economias nacionais. O programa de ação
concretizava-se sobre a premissa de que era imprescindível aos Estados
africanos próximos à África do Sul a união de suas forças para superar o
quadro histórico de dependência com relação à economia mais forte do
continente. Desta maneira, buscaram os Estados fundadores da SADCC a
cooperação em várias áreas econômicas, como agricultura, alimentação,
indústria, energia, comércio, turismo, mineração e recursos humanos . Havia,
ainda, a compreensão de que o ponto mais importante, e que refletia o maior
grau de dependência, encontrava-se especificamente nos setores de
transportes e comunicações, daí a prioridade concedida a estas áreas, o que
exigiria um enorme esforço por parte das fracas economias nacionais.12
Ao longo da década de 80 a SADCC pouco pôde fazer para
superar a dependência dos Estados da Linha de Frente vis-à-vis a África do
Sul. O conflito em Angola continuava crescendo, com envolvimentos externos
cada vez mais graves; em Moçambique a RENAMO continuava atuante,
derrubando uma das mais fracas economias continentais. O histórico de
conflitos continuava em Zimbábue e na Namíbia, portanto, eram poucos os
Estados com alguma capacidade de investimento. Por sua vez, a economia
sul-africana igualmente dava sinais de desgaste, fato este acirrado pelo
isolamento internacional cada vez mais forte imposto pelas sanções
internacionais. O quadro econômico regional só iria apresentar alguma
melhora quando a conjuntura política sofresse profunda alteração.
Os eventos internacionais ocorridos no final dos anos 80 indicaram
claramente a impossibilidade de a África do Sul manter por muito mais tempo
a segregação racial interna e a pressão sobre os países vizinhos. A queda do
muro de Berlim, o colapso do bloco soviético e a nova fase de globalização
11
12

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Moçambique, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.

Sobre o processo de formação da SADCC e seus desdobramentos ver: PORTO, Valéria. SADCC: Coordenação
Política e Econômica dos Governos de Maioria da África Austral na Luta contra o Apartheid. Brasília: UnB,
1991. Dissertação de Mestrado. Especificamente sobre a Declaração de Lusaka Cf. p.10-11. LEISTNER, Erich &
ESTERHUYSEN, Pieter (ed.). South Africa in Southern Africa – Economic Interaction. Pretoria: Africa
Institute of South Africa, 1988.
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econômica mundial forçaram mudanças substanciais no subcontinente
africano. O início da atual década presenciou a independência da Namíbia, a
pacificação em Moçambique, a esperança em Angola – embora efêmera – e,
principalmente, as negociações entre o Congresso Nacional Africano, de
Nelson Mandela, e o Partido Nacional, da minoria branca na África do Sul. Os
eventos acima elencados certamente influenciaram decisivamente na
transformação da SADCC em SADC, redefinindo objetivos e ampliando o
campo para a cooperação.
O ano de 1989 já demonstrava a tendência para a mudança.
Reunidos em Harare, capital do Zimbábue, os chefes de Estado dos países
membros da SADCC elaboraram um Memorando de Entendimento visando à
assinatura de novo instrumento diplomático entre os países da região. Estava
aberto o caminho que levaria à criação da SADC. Em 1992, em Windhoek,
capital da Namíbia, os países participantes assinaram o novo Tratado cujos
princípios básicos são os seguintes:
* Soberania e igualdade entre os Estados Membros
* Solidariedade, Paz e Segurança
* Direitos Humanos, Democracia e Observância da Lei
* Equidade, Equilíbrio e Benefício Mútuo 13
No que tange aos assuntos econômicos, os princípios da SADC
pregam muito mais a cooperação entre os Estados Membros do que, por
exemplo, a criação do Mercado Comum ou da União Aduaneira, como visto
no caso da ECOWAS, que institucionalizou essa proposta na âmbito do
Tratado. Seria este um ponto fraco ou realista na busca da integração
econômica regional? É verdade, no entanto, que os países da região
almejam a formação de uma zona de livre comércio com o objetivo de
estimular o incremento comercial entre os países da região. A Zona de Livre
Comércio, conforme previsto pelo Protocolo de Comércio de 1996, assinado
por todos os membros da SADC, na melhor das hipóteses entraria em vigor
em 2004, o que de fato acabou não ocorrendo de forma plena. A expectativa
13

Os princípios do Tratado assinado em Windhoek e a estrutura de funcionamento da SADC poder ser
encontrados na página oficial na Internet da SADC. Cf: http://www.sadc-online.com/sadc/about/about.htm
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é de que, com o incremento do livre comércio, o bloco amplie sua capacidade
de atrair investimentos externos e haja de fato maior integração entre as
economias nacionais. Na verdade, os países da África Austral possuem
realidades econômicas e sociais bastante diversas e heterogêneas. Além do
mais, há uma nítida diferença entre a estrutura econômica sul-africana e a
dos demais países. Enquanto o PIB da África do Sul, por exemplo, situa-se
em torno de 127 bilhões de dólares, o total dos países da SADC, incluindo a
própria África do Sul, chega a quase 176 bilhões de dólares. Estes números
demonstram, naturalmente, a folgada posição sul-africana perante seus
parceiros na Comunidade, o que causa sempre certo temor de absorção ou
aprofundamento da dependência econômica dos menos desenvolvidos pelo
mais desenvolvido. No caso da África do Sul houve ainda uma situação mais
delicada, uma vez que com o fim do regime do apartheid e o surgimento da
“nova” África do Sul, com a ascensão de Nelson Mandela e todo o seu
prestígio mundial, esse fato acabou gerando um sentimento de desconforto
para as lideranças “tradicionais” da África Austral que se viram ofuscadas
pela projeção mundial do líder sul-africano.
Uma das estratégias adotadas pelos países menos desenvolvidos
para contornar tal temor foi a estruturação da SADC num esquema em que
cada país se responsabiliza por determinada coordenação setorial, como
transportes, recursos hídricos, telecomunicações, etc. No entanto, se por um
lado esta característica aparentemente lhes garante a sensação de igualdade
no trato dos assuntos comunitários, por outro ajudou a “burocratizar” a
Comunidade, tornando mais lento o processo decisório e dificultando a
dinamização das atividades.
No plano político é que se localizam os problemas mais graves
para a integração regional. O recente conflito na República Democrática do
Congo colocou os Estados da região diante de um grave dilema. Quando os
rebeldes do Congo, liderados por Laurent Kabila, derrubaram o ditador
Mobuto Sese Seko e encontraram fortes resistências por parte de etnias
regionais para estabelecer o governo nacional, isto levou a uma escalada
militar comprometedora na África Austral, sobretudo porque o conflito no exZaire extrapolou o plano das fronteiras internas. De um lado, Angola, Namíbia
e Zimbábue enviaram tropas para auxiliar o governo de Kabila; de outro,
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Ruanda e Uganda são os principais envolvidos com os rebeldes,
concedendo-lhes suporte bélico e territorial para as incursões contra as
tropas governamentais.14 A conjuntura no Congo colocou em lados opostos
os governos do Congo, Angola, Zâmbia e Zimbábue e o governo do
Congresso Nacional Africano, sob a presidência Mandela, o qual foi
publicamente acusado de omissão, favorecimento aos rebeldes e desejo de
exercer hegemonia regional.
Não bastasse isso, o envio de tropas sul-africanas e botswanas
para controlar a rebelião ocorrida no Lesoto, em setembro de 1998,
engendrou novas declarações por parte dos descontentes com o governo da
África do Sul contra o que consideraram ser demonstração da política de
potência regional adotada pela África do Sul. Por trás dos desentendimentos
governamentais está a visão sul-africana de construção do processo de paz
regional, que difere substancialmente do ponto de vista dos demais líderes da
África Austral. O governo angolano, por exemplo, que deu substancial
suporte a Kabila, tinha motivos históricos e pragmáticos para tirar Mobuto de
cena e substituí-lo por um governo que pudesse promover a interrupção do
auxílio proveniente do território congolense aos guerrilheiros da UNITA. Outro
ponto que causou fricção entre os governos de Angola e da África do Sul foi a
continuidade de vendas de armas para a UNITA, mesmo sob o governo do
Congresso Nacional Africano. Naturalmente, não era o governo o agente de
tal comércio, mas causou mal-estar a falta de controle sobre essas atividades
que continuaram acontecendo quase que livremente no interior da África do
Sul. Some-se a isto o envolvimento em vários países da região de grupos
mercenários provenientes principalmente da África do Sul,15 atividade que
carrega consigo imagem extremamente negativa para o país de origem.
Em termos políticos, portanto, a imagem da SADC é a de uma
Comunidade fragmentada e dividida com relação a certos aspectos,
principalmente com relação a alguns conflitos e ao papel de lideranças

14

Cf. “Little hope of Union for divided heart of Africa”. Johannesburg, South Africa, Eletronic Mail &
Guardian, July 19, 1999. Endereço do jornal na Internet: http://www.mg.co.za/mg/mgmenu.htm
15
O material enviado para a UNITA por sul-africanos continha desde armas pesadas até “ração” alimentar
destinada às tropas guerilheiras e suprimentos médicos. Cf. “S.A . Arms Going to Unita”. Johannesburg, South
Africa, Eletronic Mail & Guardian , June 20, 1997.
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polêmicas, como o presidente do Zimbábue, Robert Mugab.16 Assim, ao
mesmo tempo em que se intenta o aprofundamento da integração econômica
regional,

fatores políticos

indicam

rumo contrário,

com

quadro

de

instabilidade e possibilidade de fragmentação territorial em alguns países.

A Integração Regional na África Ocidental e Austral: um balanço da
atual conjuntura política

Extrapolando os limites da África Austral, outros países do
continente africano apresentam possibilidades concretas de fragmentação
territorial advindas de seus dissensos internos e da instabilidade política,
inclusive regional. É o caso, por exemplo, do Senegal, onde setores da etnia
predominante na região de Casamance, no sul do país, organizaram o
Movimento de Força Democrática de Casamance, que luta pela separação
territorial justificada em termos históricos, culturais e políticos. A guerrilha,
que com certa freqüência ultrapassa o território em busca de refúgio na
vizinha Guiné-Bissau, vem provocando desgaste do governo de Dacar e
contribuindo para a instabilidade regional.
Outro exemplo que pode ser citado como fator de desagregação é
a disputa entre o Marrocos e a Argélia pelo território do Saara Ocidental,
ainda hoje monitorado pelas Nações Unidas. Naquela região, antiga zona
colonial espanhola, há também um movimento autonomista que luta pela
emancipação do Saara Ocidental, tentando convertê-lo num novo país. As
diferenças entre o Marrocos e a Argélia com relação ao território em questão
resultam num forte empecilho para que o bloco regional dos países do
Maghreb, a chamada União Árabe Maghreb consiga, de fato, deslanchar.
Mas os conflitos não param por aí. Em diversas regiões da África
persiste um clima de tensão e, eventualmente, de guerra, em alguns caos de
conflitos que perduram já há décadas. No Sudão, por exemplo, ao mesmo
tempo em que se busca uma solução para as disputas entre o Norte
16

A situação no Zimbábue aparentemente chegou a um ponto crítico de difícil solução. Internamente há
contestações da legitimidade da liderança de Mugab e o processo inflacionário está à beira de levar a atividade
econômica do país ao colapso total.
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islamizado e o Sul, animista e cristão, no início do século XXI explodiu um
outro conflito, agora na região de Darfur, área fronteiriça com o Chad, e que
já foi reconhecida pelas Nações Unidas como a região mais critica do mundo
em termos de catástrofe humanitária. Na Somália, o Estado e suas
instituições tradicionais praticamente desapareceram, estando o país
fragmentado e governado por clãs, o que faz daquele país uma região
insegura e economicamente inviável. Na região da África central, o antigo
Zaire, atual República Democrática do Congo, vive há anos sob forte clima de
instabilidade política, estando o país dividido e sem um controle central
efetivo. Disso resulta, também, mais dissenso entre alguns dos mais
importantes Estados membros da Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral, haja vista que há diferentes perspectivas para a solução desse
conflito por parte das lideranças nacionais da República da África do Sul, de
Angola, do Zimbábue e da Namíbia. Esses três últimos, inclusive, enviaram
tropas para a região, o que contrariou a posição sul-africana de tentar um
solução negociada, sem o uso de força ou intervenção militar.
Assim, são diversas as regiões da África que vivenciam conflitos
armados e falência dos Estados nacionais. Muito embora se tenha verificado
uma tendência para a superação de vários conflitos no final dos anos 1990,
ainda é cedo para um diagnóstico otimista para o contexto africano. Isso sem
contar outros aspectos relacionados à segurança que envolvem a região
como, por exemplo, a segurança alimentar e os aspectos relativos às
doenças e epidemias, de grande impacto econômico para o desenvolvimento
africano.
O ponto que mais interessa quando se destaca a questão da
instabilidade política na África é que esta acaba afetando diretamente o
desenvolvimento econômico e social do continente. No interior de todos os
blocos econômicos existentes na África, há algum tipo de conflito em
andamento e, na maioria das vezes, em mais de um país. No caso da África
Ocidental (ECOWAS) e da África Austral (SADC) esse quadro acaba
comprometendo a capacidade de articulação política e agregamento entre os
Estados membros, haja vista que uma característica importante das guerras
africanas é sua capacidade efetiva de desestabilização regional, o que acaba
impelindo os Estados mais desenvolvidos a adotarem algum tipo de política
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intervencionista a fim de evitar o transbordamento do conflito e a
conseqüente desestabilização regional.
Num balanço geral, o fim da Guerra Fria e a diminuição da
interferência estrangeira não foi capaz de levar a estabilidade às várias
regiões africanas. Os conflitos continuam e a África permanece marginalizada
no contexto internacional. Entretanto, como demonstrado, os Estados
africanos lutam contra toda sorte de adversidade no sentido de encontrarem
soluções conjuntas para a superação da defasagem industrial e tecnológica
e, acima de tudo, melhorarem o desempenho social, o que só será
conseguido se primeiro atingirem a paz e conseguirem promover um ciclo
virtuoso que possibilite crescimento econômico minimamente sustentado.
Nesse sentido, o esforço de integração no continente africano
assume uma importância estratégica vital para o futuro da região mais pobre
do planeta, haja vista que só o desenvolvimento econômico sustentado será
capaz de levar à superação dos seus graves problemas políticos e sociais.
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