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Título do projeto:  

Rumos das Relações Entre Antigas e Emergentes Potências e Países 
da África Subsaariana no Século XXI

Descrição: 

A década de 1970 foi um marco para a reconfiguração geopolítica da África, definida a 

partir de manifestações estratégicas de países recém-saídos do sistema colonial, de 

desenvolvimento interno integrado econômica e socialmente e do estabelecimento de 

relações externas que marcassem distância dos laços coloniais. O projeto 

desenvolvimentista proposto por forças anticoloniais não se concretizou, sejam por 

condições econômicas e políticas internas, sejam pelas consequências da crise instalada 

mundialmente, seguida dos planos de ajustes estruturais com condicionalidades que 

bloqueavam possibilidades de desenvolvimento autônomo. Na travessia dos anos 1980 e 

1990, a África apresentou baixo crescimento econômico e desajustes sociais, 

alimentando narrativas que tomavam o continente africano como um caso singular de 

subdesenvolvimento. O fim do sistema colonial tornou o continente africano campo de 

disputa por potências mundiais, seja a partir de relações econômicas, como fonte de 

matérias primas necessárias para mover suas economias, seja sob a perspectiva 

diplomática, com os países africanos integrando arranjos de disputa de poder no interior 

de organizações internacionais. A primeira década do Século XXI traz a África de volta 

ao cenário mundial, exibindo altas taxas de crescimento econômico e importante 

produtora e fornecedora de matérias primas para países industrializados. O presente 

projeto tem por objetivo analisar presença de antigas e emergentes potências no 

continente africano, buscando a partir da história compreender a sua natureza. Tendo em 

vista a complexidade temática e da composição da equipe executora, com distintas 

origens institucionais e trajetórias de pesquisas, foram selecionados para exame das suas 

relações com a África os seguintes países: China, Brasil, Estados Unidos, Índia e 

Portugal, que se constituem como partes do projeto.
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