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Resumo: As transformações no sistema capitalista nas últimas décadas marcaram um período 

de ampliação dos fluxos e dinâmicas internacionais, com destaque, no presente artigo, para os 

de caráter econômico. Essas novas formas de relação caracterizam o que ficou conhecido como 

a globalização, em um sentido de maior interdependência e de intensificação das relações entre 

os sujeitos de ordem internacional. Apesar disso, as modificações nem sempre trouxeram 

atributos positivos para todas as regiões do globo, com destaque para a África, a qual passou 

por períodos complicados desde o processo de descolonização, o que levou à utilização do 

termo Afro-pessimismo para as teorias e análises que buscavam compreender as causas das 

dificuldades do continente africano em se inserir no sistema econômico internacional e reduzir 

o impacto de problemas graves, como a extrema pobreza e a fome. Neste sentido, o presente 

artigo tem como atributo central a análise em torno do conceito do Afro-pessimismo, as formas 

pelas quais podemos compreender os elementos desse conceito – a partir de dados e de 

bibliografias analíticas – e qual seria, então, o papel do continente africano no sistema 

capitalista internacional e as dificuldades, advindas dessa atuação, para que o continente possa 

alcançar níveis significativos de crescimento econômico. Destaca-se que o debate em torno do 

artigo será circunscrito pelo referencial teórico da Análise do Sistema-Mundo, principalmente 

a partir das considerações e obras de autores como Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As últimas décadas representaram uma grande transformação nas formas pelas quais o 

sistema internacional se organiza, principalmente no que se refere ao quesito econômico – o 

que repercutiu em outras esferas de forma significativa. Isto é, percebeu-se que a dinâmica da 

economia global passou por grandes mudanças que implicaram na maior interdependência e 

grandes fluxos de capitais, indivíduos, remessas, produtos, informação e dos próprios 

mercados. Essa ampliação de movimentações no cenário internacional se deu muito em conta 

do desenvolvimento tecnológico que caracterizou o mundo pós-Segunda Guerra (e, 

principalmente, durante a Guerra Fria) e pela forma como a integração e cooperação passam a 

ganhar cada vez mais espaço na condução das políticas internacionais (BECK, 1999). O que 

parece, então, é que a dinâmica do capitalismo global passa a se expandir e suas lógicas a 

ganharem cada vez mais espaço em meio aos Estados e demais agentes internacionais. 

Giddens (2000) aponta, nesta lógica, que essa ampliação de fluxos pode parecer – até 

como o próprio termo “globalização” parece sugerir – algo unicamente promissor e que 

pretende inovar diversos setores da economia global em larga escala, estabelecendo 

possibilidades de desenvolvimento para todos os Estados, o que não ocorre, como é possível 

observar a partir das taxas de crescimento de diversos países desde esse período até os dias de 

hoje. Além disso, uma outra questão que se aponta sobre o próprio conceito de globalização é 

a de que muitos autores a consideram como um fenômeno particularmente novo, enquanto, na 

verdade, afirma-se que o processo propriamente dito de globalizar as relações políticas, a 

economia e os fluxos em geral são bem mais antigos, quando o comércio internacional já era 

praticado, além de relações diplomáticas e trocas de informações (AMARAL, 1998; BECK, 

1999). Assim, as últimas décadas seriam de intensificação dos seus impulsos e maior facilidade 

para os processos relacionais. 

Esses elementos demonstram não só a amplitude desse fenômeno como também a 

complexidade de conceituá-lo. Sendo assim, o que se deve ter em mente é que a globalização 

fundamenta-se a partir do crescimento da interdependência e da expansão dos mecanismos que 

sustentam o fluxo do capitalismo global, o que baliza as relações econômicas internacionais 

como as conhecemos atualmente (CHESNAIS, 1996). Deste modo, a partir dessas 

conceituações e ponderações, emergem algumas questões interessantes e que serão exploradas 

no presente artigo, pautando-se em quais os Estados que se beneficiam da lógica engendrada 

nesse sistema e por que nem todos conseguem uma inserção plena para promoção do 

desenvolvimento econômico. Infere-se, a partir do norteamento dessas questões, que o processo



de globalização e, mais especificamente, a expansão dos mecanismos do capitalismo 

internacionalmente não são tangíveis para todos os entes do sistema internacional (AMARAL, 

1998). 

Tendo em vista as questões supracitadas, observa-se que o impacto da globalização e do 

desenvolvimento capitalista é distinto nas variadas regiões do mundo, gerando desigualdades e 

diversos debates, tanto a nível prático quanto teórico. Essas discussões na agenda internacional, 

nas últimas décadas, também se voltaram para uma abordagem acerca dos impactos do 

fenômeno da globalização em economias que estavam em desenvolvimento, e nesse contexto 

um dos grandes cernes do debate encontra-se no continente africano, o qual passou por diversos 

processos de independência e descolonização que conturbaram o contexto doméstico e 

atribuíram dificuldades de inserção no sistema capitalista global (RIEFF, 1998). 

É nessa lógica, a partir de diversas regiões em desenvolvimento com maiores 

complicações para se inserir na economia internacional que surge o que se conhece como o 

capitalismo periférico, ou seja, sistemas de fluxos de capitais e econômicos que se localizam na 

“periferia” do sistema internacional, isto é, fora do eixo das grandes potências que determinam 

os rumos da economia a partir da sua “força”3. Neste sentido, a partir da caracterização da 

África no sistema econômico, um termo passou a ganhar força entre os estudiosos da economia 

política internacional (principalmente a partir da década de 1980): a ideia de Afro-pessimismo, 

a qual será o objeto central do presente artigo, tanto a partir dos seus desdobramentos 

conceituais como a partir dos desenvolvimentos práticos que os estudos em torno do conceito 

apresentam (GORDON e WOLPE; 1998). 

Sendo assim, o artigo tem como objetivo central a análise do conceito do Afro- 

pessimismo, observando seus desdobramentos práticos e os embasamentos que permeiam essas 

definições, bem como a forma como o continente africano vem se inserindo na economia 

internacional a partir do que se chama capitalismo periférico. Assim, busca-se compreender 

quais os impactos da aceleração do processo de globalização sobre o continente (com destaque 

para a esfera econômica) e como o conceito tido como cerne converge para a análise das 

dificuldades de integração do continente ao fluxo contínuo da economia global (RAO e 

VADLAMANNATI; 2009). Deste modo, compreende-se a importância dessas questões para a 

ampliação dos debates sobre o capitalismo periférico e a forma como sua dinâmica tenta se 

 

3 Essas discussões sobre o capitalismo periférico serão melhor abordadas doravante, ao se contextualizar a inserção 

do continente africano na economia internacional e compreender os principais elementos do que se conhece como 

capitalismo periférico – tudo isso embasado a partir do referencial teórico a ser utilizado. O conceito foi 
amplamente utilizado pelo Dr. Marcos Cordeiro Pires no decorrer da disciplina “O Capitalismo Periférico: 

desenvolvimento da economia brasileira entre 1930-2002”, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

da UNESP, campus de Marília.



adequar contexto internacional e, além disso, buscar compreender as principais variáveis que 

incidem sobre a África e fornecer bases estruturadas conceitualmente não só para análises sobre 

a realidade do continente mas para a busca de novos mecanismos que visem o melhor 

desenvolvimento em meio à economia internacional. 

Para desenvolver de forma profícua o que fora supracitado, a análise do presente artigo 

fundamentar-se-á a partir do referencial teórico da perspectiva do Sistema-mundo, buscando 

compreender o espaço em que as relações são estabelecidas, tanto a nível político quanto 

econômico, buscando observar as relações existentes nessas esferas. A partir disso, será 

possível ter uma base teórica importante para que não haja lacunas conceituais quando se 

enfatizar os elementos de nível prático. 

Destarte, a divisão das seções que compõem o texto será feita a partir de uma construção 

para que todos os aspectos elencados sejam devidamente enfatizados e desenvolvidos, com uma 

argumentação que permita a conclusão dos objetivos atribuídos anteriormente. Dessa maneira, 

a primeira seção se destina para a apresentação do referencial teórico e a exposição dos 

principais tópicos das análises voltadas para a perspectiva do Sistema-mundo, enfatizando-se 

os autores Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein, a partir de suas obras “O Longo Século 

XX” e “The Modern World System”, respectivamente. Posteriormente, a segunda seção irá 

traçar uma breve retomada histórica sobre o contexto do continente africano após os processos 

de descolonização e independência, buscando elencar os principais aspectos do que ficaria 

conhecido como Afro-Pessimismo. Na última, serão apresentados alguns dados sobre o 

desenvolvimento do continente africano, estabelecendo conexões com os tópicos elaborados 

nas seções anteriores, desenvolvendo de forma sólida uma argumentação que conduza para um 

debate importante sobre a temática aqui abordada. Ou seja, na última parte a ser trabalhada no 

artigo, busca-se a observação das relações entre os processos pelos quais a África passou e 

como vem se dando, nesse contexto, a integração do continente no sistema econômico global – 

apresentando alguns dados que possam auxiliar na interpretação desses fenômenos e 

desenvolvimentos. 

Como apontado, então, a primeira parte será responsável pela sistematização dos 

elementos atinentes ao referencial teórico, já tomando por base os elementos preliminares que 

foram discorridos na introdução, o que já auxilia nas ponderações e na preparação para as seções 

seguintes. Os princípios do Afro-pessimismo são fundamentais em um contexto em que a base 

para a análise é tomada a partir do ideal de capitalismo periférico e sua percepção sobre os 

países em desenvolvimento.



2. REFERENCIAL TEÓRICO: A ANÁLISE DO SISTEMA-MUNDO 

 
 

Inicialmente, deve-se inferir que a análise do Sistema-Mundo é uma vertente que vem 

ganhando uma notoriedade muito significativa em meio às teorias de relações internacionais e 

de economia política, uma vez que traz algumas novas formas de abordagem (VIEIRA, 2017). 

Primeiramente, é importante destacar a forma de se abordar a política e a economia como 

engrenagens adjacentes e que se movimentam juntamente, demonstrando o dinamismo e o 

papel do sistema capitalista na condução da política a nível internacional, bem como a forma 

como os fluxos estão interligados; ou seja, o sistema tem um caráter interdependente 

(MARIUTTI, 2004). Um outro fator significativo é a utilização de uma abordagem histórica 

diferente do que a maioria das correntes utiliza, voltando-se para a análise em três níveis de 

duração: curta, média e longa, como será descrito detalhadamente doravante (VIEIRA, 2017; 

BRAUDEL, 1987). 

Apesar dessa corrente teórica ganhar uma visibilidade maior e mais significativa nas 

últimas décadas, a suas origens são um pouco mais antigas, datando da metade da década de 

1970, principalmente a partir da consolidação das obras de Wallerstein, o qual apresentava em 

seus escritos conceitos e atribuições desenvolvidas por Braudel e Arrighi (MARIUTTI, 2004). 

Um elemento central que embasou as propostas da análise do Sistema-mundo foi a nova visão 

que se apresentava sobre o chamado terceiro mundo e as condições diferentes que o capitalismo 

global apresentava nessas regiões, fornecendo novas ópticas sobre como era a dinâmica do 

sistema econômico internacional, principalmente pela noção de que o caráter de acumulação e 

através das configurações da divisão internacional do trabalho (OSÓRIO, 2011). 

Deste modo, o que se objetiva na perspectiva de análise do Sistema-mundo é a busca 

por um compreensão – como o próprio nome diz – sistêmica sobre as hegemonias que se 

estabelecem na economia internacional (a qual Wallerstein vai chamar de economia-mundo) e 

como funcionam as lógicas de poder e dos fluxos de capitais determinantes para a construção 

das instituições e constructos determinantes para a sustentação do sistema internacional da 

forma como ele é configurado a partir da ascensão do modelo capitalista de forma dominante 

(MARIUTTI, 2004). Ora, o que se vê, então, é uma perspectiva mais crítica acerca da expansão 

desse modelo bem como dos impactos deste nas diferentes regiões do mundo, principalmente 

a partir das análises de “etapas” de desenvolvimento. 

Neste sentido, para que se consiga uma análise ampla e sólida sobre o desenvolvimento 

do sistema capitalista exige uma abordagem histórica que seja profícua para os objetivos 

determinados. Assim, retoma-se o que fora supracitado sobre os tempos históricos, de modo



que Fernand Braudel já buscava a compreensão do que se chama economia-mundo a partir das 

estruturas históricas4, ou seja, aquelas que se desenvolveram e consolidaram em um período 

longo da história e são condicionantes importantes para a dinâmica do sistema (OSÓRIO, 2011; 

BRAUDEL, 1987). Tendo-se por bases as estruturas históricas que fundamentam o capitalismo, 

infere-se que a abordagem do sistema-mundo, então, além de realizar uma análise sistêmica, 

agrega diversas variáveis para a compreensão dessa longa duração, tendo sempre como cerne 

da análise o desenvolvimento do capitalismo, compreendendo sua configuração tanto a nível 

internacional como local – observando-se que ambos estão conectados pelas mesmas estruturas, 

isto é, há uma grande interdependência entre estes dois níveis que é indispensável para o modelo 

de análise proposto pelo Sistema-mundo. 

Essas ponderações ficam muito claras ao se observar as definições de Giovanni Arrighi 

(1996) sobre como esse sistema se reconfigurou nos períodos históricos e assumiu interfaces 

que permitem uma correlação entre elas. O autor chama essas distintas fases do 

desenvolvimento capitalista de Ciclos Sistêmicos de Acumulação (CSA), em que se observa 

um certo padrão na ascensão e declínio das hegemonias globais, isto é, a própria denominação 

de “ciclos” se encaixa pelo fato de o desenvolvimento do capitalismo ser circunscrito por 

flexibilidades na ação econômica que permite um certo controle dos fluxos e dos investimentos, 

sempre na lógica de manutenção dos lucros elevados e do controle hegemônico do sistema 

internacional (ARRIGHI, 1996). Assim, os agentes que atuam no sistema podem exercer uma 

influência significativa sobre as variáveis econômicas e dinamizá-las a seu favor5, o que atribui 

a determinado Estado um caráter hegemônico como apontado acima. Esse elemento 

hegemônico, de acordo com Arrighi (1996): 

[...] refere-se especificamente à capacidade de um Estado exercer funções de 
liderança e governo sobre um sistema de nações soberanas. Em princípio, esse 

poder pode implicar apenas a gestão corriqueira desse sistema, tal como 

instituído em um dado momento. Historicamente, entretanto, um governo de 
um sistema de Estados soberanos sempre implicou algum tipo de ação 

transformadora, que alterou fundamentalmente o modo de funcionamento do 

sistema. (ARRIGHI, 1996, p. 27). 
 

 

 
 

4 De certa forma, as estruturas históricas são construídas aos poucos e se materializam por um longo período da 

história, caracterizando-se como uma parte fundamental para o funcionamento do sistema em que estão inseridas. 

No caso da Economia Política do Sistema-mundo, busca-se com maior ênfase a compreensão das estruturas que 

sustentam o capitalismo (VIEIRA, 2017). 
5 Este ponto representa um elemento fundamental que é o controle do sistema econômico internacional por 

determinados agentes, “delineando” algumas ações em prol de um dinamismo que os favoreça. É um dos tópicos 

centrais que elencam a ideia de haver “centros” de acumulação e outras regiões – como será visto adiante com o 

continente africano – de caráter periférico, com pouca incidência nesse controle sobre as engrenagens do sistema 

capitalista.



A partir disso, observa-se que um elemento fundamental é a forma como um 

determinado núcleo hegemônico – no sentido apresentado pelo autor supracitado – pode 

modificar toda a lógica do sistema. E é esse o argumento que ele utiliza para a explanação sobre 

os cinco CSAs que ele observa nos últimos séculos6, com cada um apresentando uma potência 

inovadora no sistema econômico, com novos mecanismos para expansão de sua forma de 

acumulação e, posteriormente, apresentando uma decadência concomitante à ascensão de uma 

nova potência, o que confere o status de um ciclo (ARRIGHI, 1996; OSÓRIO, 2011). 

Tendo por base essas ponderações de Arrighi sobre o sistema internacional, há de se 

considerar as formulações de Wallerstein – as quais possuem grande conexão com as daquele 

– sobre a forma que esse sistema confere a partir dos processos de acumulação de capital. Isto 

é, ele corrobora com a tese de que o capitalismo se caracteriza como um sistema em contínua 

expansão desde sua formação (datando do século XVI, a partir do expansionismo europeu). 

Dessa maneira, ele busca compreender uma certa hierarquização desse sistema durante os ciclos 

de acumulação, de forma que ele observa a existência de centros (núcleos onde a acumulação 

se dá de maneira mais expandida e dinâmica), semiperiferias (como regiões intermediárias 

nesse arranjo dinâmico) e as periferias, onde há um menor fluxo de capitais (WALLERSTEIN, 

1979). No caso das regiões de periferia, haveria, então, um dinamismo menor do movimento 

capitalista e, portanto, os agentes de transformação e de sustentação das estruturas históricas 

atinentes ao sistema não apresentam uma incidência de grande impacto. 

Essas noções por ele apresentadas, portanto, podem fornecer uma base extremamente 

profícua para a compreensão do que seria o capitalismo periférico neste contexto e aplica-lo ao 

objeto aqui pretendido. De uma forma bem sucinta, o próprio Wallerstein (1974) aponta: 

Agora, traçamos os dois principais elementos constituintes do sistema-mundo 
moderno. Por um lado, a economia mundial capitalista foi construída sobre 

uma divisão internacional do trabalho na qual várias zonas dessa economia (o 

que se chama aqui de centro, semiperiferia e periferia) foram atribuídos a 
funções econômicas específicas, desenvolveram distintas estruturas de classe, 

utilizavam, consequentemente, diferentes modos de controle de trabalho, e 

lucraram de maneira desigual pelo trabalho global. Por outro lado, a ação 

política ocorreu primeiramente em um âmbito de Estados em que, como 
consequência de os diferentes papéis na economia-mundo terem se 

desenvolvido de forma desigual, os Estados no núcleo encontram-se em 

posições mais centrais. (WALLERSTEIN, 1974, p. 162, tradução nossa, grifo 
nosso). 

 

 
6 Como a presente seção tem o intuito de fornecer as bases centrais para a compreensão do referencial teórico em 

seu cerne, não cabe detalhar cada um dos CSAs que Arrighi aponta, mas menciona-se, aqui, quais são eles: o 

genovês, o holandês, o britânico e o estadunidense. Ele divide sua obra “O Longo Século XX” para a compreensão 

de cada um deles e para os questionamentos sobre a formação de um novo ciclo e a decadência do sistema 

instaurado pelos Estados Unidos – principalmente a partir dos anos 1970.



 

Sendo assim, compreende-se os fundamentos centrais e os conceitos que balizam a 

corrente do sistema-mundo, unindo elementos de esfera econômica e política, bem como as 

metodologias de análise por eles empregadas, fazendo um uso a partir do progresso e 

desenvolvimento da história, bem como um conceito mais crítico acerca da forma como o 

sistema capitalista se difundiu ao redor do globo e consolidou os modelos de produção que 

garantissem as estruturas favoráveis aos Estados “centrais” – principalmente a potência com 

capacidade transformadora como aponta Arrighi – em detrimento das regiões periféricas, como 

é o caso da África a ser analisada no presente artigo. Com esse arcabouço, é possível 

compreender o contexto histórico da ideia circunscrita em torno do Afro-pessimismo e, 

posteriormente, analisar os tópicos atinentes ao desenvolvimento da África no contexto da 

globalização e, consequentemente, das reconfigurações do sistema capitalista. 

 

 
 

3. AFRO-PESSIMISMO: CONEXTUALIZAÇÃO E BASES CONCEITUAIS 

 
 

Inicialmente, para que se possa apreender de uma maneira mais profícua os ideais 

circunscritos através desse conceito, cabe realizar um breve e sucinto panorama histórico do 

continente africano e quais as perspectivas que os fenômenos históricos trouxeram para análises 

da região a partir da década de 1980, quando o termo aqui objetivado ganha uma alcunha mais 

geral. É importante pontuar as transformações pelas quais a África passou, então, após a 

Segunda Guerra Mundial, principalmente após os processos de descolonização – em muitos 

sentidos impulsionados pelas observações tutelares da ONU – e pelos processos de 

independência, impactando de diversas formas na organização política, econômica e social dos 

países do continente (RIEFF, 1998). No período, por se tratar de um processo de colonização, 

acreditava-se que seria um período de prosperidade, em que o continente poderia quebrar a 

lógica metrópole-colônia e, assim, poder se inserir de uma forma mais incisiva no sistema 

econômico internacional e, assim, atingir patamares mais satisfatórios de desenvolvimento, 

promovendo melhores condições para a população7 (WAPMUK e AKINKWOFU, 2017). 

 

 

 
 

7 Deve-se ressaltar, contudo, que a África não estava buscando uma primeira inserção na economia internacional, 

de modo que algumas nações do continente estabeleciam rotas com outras regiões, como as Índias, nações árabes, 

asiáticas e europeias (WAPMUK e AKINKWOTU, 2017). Esses foram os primeiros contatos dos membros do 
continente africano com outras nações e que impulsionaram relações posteriores, até mesmo as próprias raízes do 

colonialismo e da escravidão.



Com o fim da guerra, então, diversos processos de independência eclodiram no 

continente e muitos contextos e configurações foram rearranjados, o que conferiu a “esperança” 

por um futuro promissor para os países da África; contudo, não foi exatamente o que aconteceu, 

como aponta Rieff (2018). Apesar de se livrar de entraves estabelecidos pelo processo colonial, 

o continente não conseguia se projetar de uma forma “atraente” para o mercado global – 

principalmente de capitais. Ora, em décadas anteriores, a África era vista como uma região de 

suma importância para o fornecimento de matérias-primas para a produção industrial das 

grandes potências e, consequentemente, um mercado consumidor valioso para esses mesmos 

produtos. Contudo, nessas décadas pós-Segunda Guerra, já não se via mais uma grande fonte 

de valor no continente, principalmente pela ascensão da Ásia como um mercado de grande 

importância para o sistema econômico, garantindo mão-de-obra barata e atraindo um fluxo de 

capitais extremamente significativo, principalmente a leste do continente (FREITAS e 

MESSIAS, 2018; RIEFF, 1998). 

Esses elementos são claramente observados ao se atentar para os dados das duas regiões, 

como Rieff (2018) aponta, e como elas se desenvolveram em poucas décadas de formas bem 

distintas; assim, até a década de 1960, as características de ambas era bem similares. Todavia, 

entre as décadas de 1960 e 1980, o leste asiático recebeu um elevado fluxo de capitais, empresas 

e investimentos, impulsionando muitos de seus indicadores sociais consequentemente, com 

exemplo para os índices educacionais e de expectativa de vida (com uma diferença, neste 

último, de aproximadamente dez anos). 

Desse modo, a partir dessas previsões negativas e da dificuldade de inserção do 

continente na dinâmica veloz do capitalismo internacional – mesmo com a atuação da ONU 

pelo reconhecimento da soberania e independência dos Estados e pela busca de apaziguamento 

em problema intraestatais e fronteiriços – levou parte dos pesquisadores, analistas e 

formuladores de políticas a adotarem o conceito de Afro-pessimismo, o qual seria, então uma 

denominação para a condição de dificuldade do continente e de uma visão de marginalização 

cada vez mais latente, apresentando suas análises e estudos a partir de uma tentativa de delimitar 

os tópicos negativos em uma visão diferente da que existia até então, representando os anseios 

e o respeito pela vida do povo negro (SEXTON, 2016). Nessa lógica, há, então, uma perspectiva 

de observar os desenvolvimentos históricos para compreender como se deu a marginalização 

do povo negro – e do continente africano se considerar-se a análise no plano internacional – na 

busca por uma tentativa de alternativas ou de uma narrativa que fugisse das descaracterizações 

ou dos preconceitos existentes, observando-se o desenvolvimento dessa realidade em um 

meio marcado pela supremacia branca e pela histórica segregação (FREITAS e MESSIAS, 

2018).



Há de se mencionar que muitos dos autores que se intitulavam como estudiosos do Afro- 

pessimismo não observavam possibilidades abrangentes de um avanço significativo na 

integração do continente africano na economia globalizada a partir dos anos 80, como aponta 

Rieff (1998). Isto é, há adeptos dessa vertente, por assim dizer, que não acreditavam que a 

África pudesse alcançar um patamar de desenvolvimento desejado e apresentaria grandes 

dificuldades com a complexificação da economia internacional e aumento dos fluxos de capital 

entre outras regiões8 (RIEFF, 2018). Observa-se, então, que essa ideia do Afro-pessimismo 

analisa o continente africano a partir de uma noção periférica que tende a se tornar cada vez 

mais distante dos centros e até mesmo das semiperiferias, pensando as possibilidades para a 

transformação dessa realidade mesmo que aparentemente escassas (SEXTON, 2016). 

Um elemento interessante é observar que o Afro-pessimismo reverberava nos 

discursos de membros da política estadunidense sob uma ótica mais radical no ideal do 

“pessimismo”, de modo que se acreditava que o continente havia perdido a importância para o 

país americano e, assim, tratava-se da temática de suas dificuldades e problemas – em diversos 

níveis, com grande impacto midiático nos de cunho social, como a fome, os deslocamentos 

forçados etc. – como algo secundário e que dificilmente poderia apresentar alguma solução 

plausível (HYDEN, 1996). A partir destas considerações, a marginalização supracitada do 

continente se tornaria ainda mais eminente, atraindo pouca atenção e investimentos dos países 

do núcleo capitalista. 

Destarte, o conceito em torno do Afro-pessimismo – em uma análise internacionalista – 

passa a apresentar uma fundamentação voltada para a dificuldade do continente em conseguir 

atingir um nível de desenvolvimento econômico a partir de sua inserção no capitalismo global 

de forma mais veemente – de modo a tentar compreender o futuro a partir das marcas históricas 

que foram criadas, como apontam Freitas e Messias (2018) –, mas há autores que atestam que 

muitos dos adeptos do Afro-pessimismo (principalmente indivíduos do meio político) não o 

fazem simplesmente por análises críticas e estatísticas, mas sim como uma tentativa de 

descaracterizar a importância do continente no sistema internacional e, até mesmo em alguns 

casos, atribuir um caráter negativo aos países e indivíduos da África9 (MBEMBE, 2017; 

 
 

8 É importante pontuar que, como Racked e Dispactched (2017 apud FREITAS e MESSIAS, 2018) discorrem, 
essa visão também se estende para o plano interno e individual, como o exemplo do fim da escravidão, a qual, 
segundo eles, apenas deslocaria o sujeito de dominação, de modo que o próprio negro seria o indivíduo 
marginalizado, pelas estruturas que foram criadas a partir de todo um processo histórico de separação. 
9 Importante destacar, nesta lógica, que há autores, como Mbembe, que corroboram com a perspectiva do Afro- 

pessimismo sobre a abordagem negra da história e seu papel no desenvolvimento desta mas compreende que o 

termo e as formas de análise foram apropriadas com objetivo de estereotipar e julgar os movimentos negros, bem 

como os processos de descolonização. Ou seja, para ele, o movimento teria envelhecido mal e sido utilizado de 

uma maneira deturpada da original. Essa perspectiva também se reafirma no parágrafo anterior sobre como 

membros da política de uma potência – os EUA, no caso – utilizam do discurso para determinados fins.



SEXTON, 2016). Observa-se, então, que não só a origem do conceito é complexa como também 

a forma como é utilizado nos contextos de estudo e análise, estabelecendo lados opostos no que 

se refere à tratativa do termo em questão. Muito do que se foi debatido em torno do Afro- 

pessimismo, então, era referente às formas pelas quais concebiam a realidade, de forma que 

outros autores buscavam alternativas para a realidade distópica que se apresentava a partir de 

perspectivas otimistas – o que levou a utilização do termo Afro-otimismo em alguns casos por 

conta da conotação que poderia ser atribuída, como dito (HYDEN, 1996). 

Durante a década de 1980, a ideia do Afro-Pessimismo se manteve em voga pelas 

complicações que o continente enfrentava, desde problemas com produção de alimentos que 

não atingisse a autossuficiência, guerras civis, deslocamentos forçados, problemas ambientais 

e a dificuldade de garantia de empregos e estabilidade, o que retoma, mais uma vez, a lógica da 

divisão internacional do trabalho no contexto periférico, de maneira que a produção primária 

era o ponto chave das economias africanas10 – com exceção da África do Sul – e se encontrava 

com grandes dificuldades de adequação (RIEFF, 1998; RAO e VADLAMANNATI, 2009). 

Além disso, compreendia-se a necessidade de se debater essas problemáticas e as dificuldades 

para encontrar elementos estruturantes importantes para a possibilidade de consolidação de um 

futuro ainda incerto e que parecia nebuloso (FREITAS e MESSIAS, 2018). 

Neste sentido, mesmo com grandes quantias destinadas na forma de doação para o 

continente, não houve uma válvula de escape para esses principais problemas. Permanecia, 

então, uma visão pessimista sobre o futuro do continente e a crescente incerteza nas 

possibilidades de melhora; inclusive, houve vertentes do Afro-pessimismo que apontavam que 

os reflexos do colonialismo, nesse período, já não eram tão expressivos como o fato de as 

próprias lideranças do continente serem corruptas e causarem instabilidade ao sistema político 

dos países (RIEFF, 2018). Esse tipo de abordagem, contudo, trouxe críticas pois, apesar de se 

saber da existência da corrupção de arranjos políticos de favorecimento – o que ocorre em 

quaisquer lugares do mundo –, não se abordou o problema central que foi a própria 

desestabilização em larga escala que o processo imperialista colonial trouxe para esses países e 

todos os reflexos que até hoje são claramente observáveis – um dos principais exemplos, quiçá, 

seja o do genocídio de Ruanda, marcado por conflitos étnicos impulsionados pela presença 

imperialista no continente (MATTOS, 2007). 

 

 

10 Importante destacar que isso ainda hoje não mudou em uma escala muito expressiva. Apesar de, como será visto 

adiante, alguns índices apresentarem melhora no continente, a participação na divisão internacional do trabalho de 

forma periférica, a partir da produção primária e de insumos básicos, manteve-se, como é possível observar a partir 

de dados do Observatory of Economic Complexity (OEC).



Assim, além dos problemas internos e da variável de cunho econômico – a 

marginalização e dificuldade para recebimento de investimentos e ativos financeiros, isto é, a 

face mais problemática da aceleração da dinâmica econômica por meio da globalização –, um 

outro problema foi observado após o fim da Guerra Fria, como apontam Wapmuk e 

Akinkwotu (2017). Com o fim da bipolarização e, consequentemente, da busca por regiões de 

projeção de poder e influência, a África perdeu ainda mais importância para as potências 

internacionais do ponto de vista estratégico, principalmente, impulsionando o problema da 

marginalização e, assim, deslocando o continente cada vez mais para a periferia do sistema 

econômico internacional. Com esses elementos, a dependência do continente foi se 

ampliando, chegando a apresentar relações mais próximas, na década de 1990, com as grandes 

instituições financeiras internacionais, quais sejam o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). 

Neste sentido, a alcunha do Afro-pessimismo ia se tornando cada vez mais comum, uma 

vez que se ampliavam as dificuldades do continente e os indicativos eram de uma região em 

estagnação com grandes dificuldades de participação nos processos atinentes à globalização. 

Todavia, alguns índices alcançaram avanços significativos, mesmo que não tão expressivos 

como em outras regiões do globo, principalmente em 1995 e 1996, com um crescimento médio 

acima do esperado no continente e a progressão de alguns índices relevantes, como a queda da 

mortalidade infantil, o fim de disputas e conflitos internos (como é o caso daquele entre Etiópia 

e Eritréia), o que levaria à redução de alguns resultados sociais problemáticas (GORDON e 

WOLPE, 1998). Assim, passa-se a questionar com maior ênfase o uso do termo Afro- 

pessimismo, de maneira que os dados indicariam que o continente vinha apresentando avanços 

significativos e demonstravam que um otimismo11 poderia ser colocado em vista, possibilitando 

análises objetivadas para maiores resultados e indicativos de desenvolvimento ainda mais 

elevado. 

Desta forma, apesar da crise que assolou a Rússia e os países do leste asiático no final 

da década de 1990 – os reflexos da crise econômica, pelo caráter interdependente e dinâmico 

como apontado pela análise do Sistema-mundo, reverberariam para o continente africano que 

vinha buscando ferramentas para melhor integração – e da compreensão do Afro-pessimismo 

 

11 Observa-se que, com o passar das décadas, aumenta-se a dualidade entre o Afro-pessimismo e o chamado Afro- 

otimismo, com este elencando diversas críticas àquele e demonstrando que não passava de uma tentativa de 

marginalização cada vez maior do continente africano por conta da perda de interesses das potências no mesmo. 

Esse conflito de ideias vai permear a maior parte do debate sobre o Afro-pessimismo, de forma que a partir da 

elevação desses índices mencionados, passa a haver maior condescendência com os ideais otimistas, buscando 

alternativas válidas para as soluções de problema da África. Há, contudo, aqueles, como Rieff (2018), que 

entendem que o Afro-pessimismo não se trata de observar os problemas sem soluções, ele aponta que, na verdade, 

as soluções existem, mas demandariam um avanço muito grande nas formas de cooperação internacional e que 
isso seria extremamente difícil de se atingir.



de que a referida crise apenas dificultaria a participação da África de forma mais incisiva no 

capitalismo global, alguns índices começaram a subir de maneira considerável e apresentavam 

perspectivas mais otimistas12 (RIEFF, 1998; GORDON e WOLPE, 1998). A partir do começo 

dos anos 2000, novos avanços foram observados em muitos indicadores – com destaque para 

os sociais, de acordo com dados das Nações Unidas –, o que atribuía uma nova visão acerca do 

Afro-pessimismo. 

O conceito ainda existe e se coloca em pauta, principalmente por existirem análises que 

apontam a África como a região mais marginalizada e ainda com grandes dificuldades de 

inserção a economia internacionalizada e “fluida”. Muito se fala, inclusive, de uma transição 

do Afro-pessimismo para uma ideia mais sólida de Afro-otimismo, ou seja, não apenas uma 

perspectiva de que há a possibilidade de melhora como também uma concepção de ela já vem 

ocorrendo de forma progressiva e rumo a um contexto em que a África poderia pensar um futuro 

mais digno e com uma participação de importância determinante no sistema internacional 

(GORDON e WOLPE, 1998). Ora, se Sexton (2016) já entendia o Afro-pessimismo como uma 

abordagem que destaca as “notícias negativas” a partir de uma noção de marginalização e de 

supremacia branca – tanto em termos domésticos quanto internacionais – e que era uma visão 

necessária para se compreender os desenvolvimentos que trouxeram à realidade do período em 

que surgem as primeiras denominações do termo (meados da década de 1980), a realidade que 

passa a se apresentar no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 não só corrobora com a 

análise de que a realidade ainda se encontra em níveis significativos de dificuldade mas também 

apresenta uma luz no fim do túnel e uma possibilidade sólida de melhora, a qual, como apontado 

acima, concretiza-se aos poucos como os dados apontam. 

Por fim, pode-se concluir, então que há uma estreita relação entre a história do 

continente africano – principalmente no pós-Segunda Guerra – e o conceito de Afro- 

pessimismo. Enfatiza-se que este tem um significado muito abrangente e os autores podem 

divergir em determinadas abordagens, como foi apontado anteriormente, mas que tinha como 

cerne de estudo a compreensão da realidade a partir de uma visão diferente da história africana, 

buscando não atribuir um estereótipo como comumente se fazia (e que alguns autores que se 

intitulavam adeptos da corrente também buscavam fazê-lo, principalmente por motivos de 

 

 

12 Deve-se destacar que esse otimismo não era dotado de uma ideia de completa renovação e de que o continente 

apresentaria uma nova configuração em pouco tempo, mas sim um entendimento de que a mudança ocorria de 

forma paulatina e poderia, gradualmente, impulsionar índices de desenvolvimento e garantir qualidade de vida 

maior para os países da região. Ou seja, o otimismo em questão possuía um caráter de transformação gradual, o 

que seria um avanço muito importante e atribuiria novas organizações e possibilidades para o continente africano 

no sistema internacional – principalmente no que tange à esfera econômica.



cunho político, como Mbembe aponta sobre a deturpação de alguns conceitos, sendo utilizado 

para criticar o desenvolvimento da história negra), trazendo uma nova narrativa da história. 

Muitos dos autores, contudo, apesar dessa nova visão que a vertente objetivava emergir, não 

viam uma possibilidade muito clara de transformação dessa realidade. Entretanto, como 

apontado no parágrafo anterior, muitos dos indicadores tiveram um desenvolvimento 

significativo e consideravelmente valiosos, de maneira que não só se busca uma nova narrativa 

do presente como também se almeja uma análise que compreenda um otimismo para o futuro. 

Assim, apesar de ainda haver divergências analíticas na temática, alguns autores creem ser 

possível uma inserção mais estruturada da África não só nas relações internacionais econômicas 

como em outras esferas13. 

Pretendeu-se na presente seção a apresentação de um breve panorama histórico da 

África no pós-Segunda Guerra, de uma maneira geral demonstrando a questão dos processos 

de independência e conectando essas relações com o ideal que surge em torno do conceito de 

Afro-pessimismo. No que se refere a este, por sua vez, buscou-se conceituar de uma maneira 

abrangente e demonstrando as divergências em seu entendimento, pautando-se em autores e 

obras dedicadas para tal. Ou seja, um conceito que se transformou e que ainda levanta muitas 

questões, mas essencial para se analisar o objeto central de análise pretendido no presente 

artigo. 

 

 
 

4. A INSERÇÃO DA ÁFRICA NA ECONOMIA GLOBAL: DIFICULDADES, 

PROGRESSOS E ALGUNS NÚMEROS 

 
A partir da apresentação do referencial teórico, de uma breve contextualização das 

dificuldades do continente africana no que se refere à economia internacional – principalmente 

com a aceleração do processo de globalização – e da apresentação do conceito de Afro- 

pessimismo (bem como as diversas formas que pode ser observado), é possível na presente 

seção estabelecer uma conexão com os princípios do Afro-pessimismo de observar os 

elementos de dificuldade mas, ao mesmo tempo, vislumbrar as possibilidades positivas para o 

 

13 Esse tipo de perspectiva é muito importante porque, por um lado, atribui um caráter positivo ao continente 

africano e permite que sejam vislumbrados projetos e ações que objetivem a integração do continente e atuação de 

forma cooperativa na tentativa de superar as dificuldades que foram apontadas no decorrer da presente seção. 

Enquanto isso, por outro lado, essa nova abordagem mais otimista pode ser importante para romper com a 

perspectiva do Afro-pessimismo que foi criticada por enfatizar os estereótipos e apresentar um cunho de maior 
marginalização, ou seja, utilizada da concepção de analisar os problemas, mas com um intuito distinto da própria 

origem do ideal.



futuro, utilizando dados do desenvolvimento da região para embasar a argumentação, bem 

como o entendimento sobre o funcionamento da economia-mundo. Assim, não se pretende 

enfatizar a ideia de Afro-pessimismo em si mesma, mas ter em mente este conceito – objeto 

utilizado – para circunscrever a argumentação em torno da problemática inicialmente traçada. 

Como dito na introdução, a economia internacional passou por transformações que 

ampliaram os fluxos e dinâmicas globais – o que muitos estudiosos chamaram de globalização 

– e obteve a facilidade desse processo pelo desenvolvimento tecnológico (GIDDENS, 2000). 

Em uma perspectiva mais crítica, é importante pontuar que, apesar desse aumento do 

dinamismo e da ampliação do alcance do capitalismo, não houve uma redução da concentração 

de capital; na verdade, ocorreu o inverso, uma acentuação expressiva das diferenças entre os 

países centrais e os periféricos, isso porque a lógica da abertura de mercados, elemento central 

desse processo de globalização, cria uma competitividade desigual e criam monopólios em 

determinados setores, criando uma “reserva” de mercado para essas empresas (AMARAL, 

1998). Além disso, a abertura dos países para os investimentos estrangeiros diretos também 

representa uma questão muito importante nesse sentido, pois possibilitam a concentração maior 

dos recursos nos países centrais que gerariam maior retorno, tornando regiões periféricas ainda 

mais periféricas14. Como Corsi (2002) aponta: 

[...] observou-se também, nesse período, a retomada do processo de 
internacionalização do capital. A retomada dessa tendência, nos anos 1950, 

marcou o fortalecimento dos grandes oligopólios e da grande finança, o que 

seria um dos fatores da crise da ordem econômica internacional de Bretton 
Woods, na década de 1970. Esse processo também teve conseqüências para 

os países subdesenvolvidos. A forte expansão das empresas multinacionais em 

direção às regiões periféricas redefiniu a divisão internacional do trabalho e 
colocou novas questões para os projetos nacionais de desenvolvimento, que, 

em muitos casos, estavam em um beco sem saída, em virtude de sérios 

problemas de financiamento interno e externo. (CORSI, 2002, p. 12) 
 

 
Compreende-se, então que esse processo da globalização do capital foi determinante 

para a configuração das estruturas e características do sistema econômico internacional, o qual 

consequentemente traria consequências na esfera política também, por questões de interesses e 

de estratégias. A promoção do livre-mercado era um agravante para esse processo pois permitia 

que poucas empresas controlassem uma elevada parcela de capital e os seus respectivos 

destinos. Nesse contexto, então, que se mencionou a dificuldade do continente africano de 

 
 

14 Uma obra importante para a compreensão do funcionamento dos investimentos estrangeiros – tanto diretos como 

indiretos – é a de François Chesnais intitulada “A Mundialização do Capital” (1996). A consulta é válida para a 

compreensão mais densa sobre todo esse processo e os desdobramentos da globalização do capital.



integração à economia internacional, uma vez que os países, recém-saídos de processos de 

independência, popularizando a ideia do Afro-pessimismo, buscando-se, como já discorrido 

anteriormente, a ênfase nas dificuldades dos Estados do continente e, em alguns casos, 

buscando alternativas para supri-las. 

A partir de uma óptica mais “tradicional”, por assim dizer, do Afro-pessimismo, como 

a que David Rieff (2018) apresenta, compreendeu-se que a África dificilmente conseguiria se 

desviar da sua posição marginal na economia global, principalmente pela própria 

desconsideração da importância do continente perante as grandes potências internacionais e 

pela ascensão de novos mercados tanto de consumo como para a instalação de empresas 

(transnacionais e como destinos de capitais estrangeiros), com o principal exemplo localizado 

no continente asiático. Até a década de 1990, essa perspectiva vinha se confirmado com baixas 

taxas de crescimento e índices elevados de estagnação, bem como os indicadores sociais baixos 

em diversas esferas. Contudo, a partir da metade da década de 1990, passa a haver uma nova 

visão sobre o continente, principalmente a partir da ascensão de novas lideranças – as quais, 

como aponta Gordon e Wolpe (1998), poderiam ser importantes na substituição de lideranças 

que estagnaram os países do continente após o processo de descolonização – e de um 

crescimento econômico acima do esperado, com destaque para a África do Sul que despontava 

como um exemplo para toda a região. 

A média agregada do crescimento no continente foi duplamente maior do que havia sido 

na década anterior, além de 21 dos Estados da África apresentarem um crescimento econômico, 

no mínimo, duas vezes maior que a taxa de crescimento populacional (GORDON e WOLPE, 

1998). Este aspecto pode ser considerado de suma importância – ainda mais em um contexto 

em que não havia muitas perspectivas pautadas no otimismo – pois representava que o 

continente poderia implementar políticas e ações que vislumbrassem a resolução do problema 

da produção alimentícia no sentido da autossuficiência, o que havia sido um dos grandes 

problemas na década de 1980, como aponta Rieff (1998). Além disso, taxas de crescimento 

mais altas poderiam representar melhorias nos indicadores sociais e, consequentemente, um 

melhor desempenho doméstico de cada um dos Estados, o que, a médio ou longo prazo, 

poderiam resultar em uma inserção mais sólida no capitalismo global (BECK, 1999). Talvez a 

posição periférica pudesse ser superada em alguns níveis, desde que os países estivessem



adequados com as lógicas da globalização15 – principalmente no aspecto financeiro, o qual se 

tornava cada vez mais dinâmico e atuante na economia internacional16. 

A própria Organização das Nações Unidas apresentou um papel fundamental, uma vez 

que auxiliou em uma ampliação da atuação desses países no cenário internacional, com mais 

vozes nas agendas de debates e, portanto, podendo expor realidades que quebravam visões 

estereotipadas que antes prevaleciam em muitos dos discursos – inclusive, como dito, de 

estudiosos que se diziam parte de um Afro-pessimismo apenas analítico. Além dessa maior 

presença nos debates, a África percebeu que não poderia desbravar a integração a economia- 

mundo contemporânea sem a readequação de suas estratégias relacionais com as potências 

externas, principalmente para melhoria dos indicadores econômico-sociais (WAPMUK e 

AKINKWOTU, 2017). Uma das alternativas, que recebeu grande apoio da sociedade civil 

internacional, inclusive, foi o perdão das dívidas de diversos países africanos para que eles 

pudessem estabelecer ênfases em determinados setores econômicos para sua recuperação e 

proposta de desenvolvimento. Assim, estima-se que a dívida pode ter sido reduzida em 

aproximadamente 85%, beneficiando diversos países para que pudessem readequar algumas de 

suas políticas e se adequassem aos padrões determinados pelas potências – como a questão do 

próprio desenvolvimento sustentável que estava muito em voga na agenda da ONU (WAPMUK 

e AKINKWOTU, 2017; RIEFF, 1998). 

Essas reorientações nas políticas interna e externa seriam essenciais para a África, 

inclusive para o discurso e imagem internacionais, de maneira que poderiam mostrar que o 

Afro-pessimismo ia muito além do foco exclusivamente nos problemas e velar os propósitos de 

renovação17, de forma a até mesmo impulsionar novas gerações a apresentarem novas ópticas 

sobre o continente e atuarem como motores para a transformação e a busca por mecanismos de 

desenvolvimento profícuo (FREITAS e MESSIAS, 2018). 

 

 

15 Essa adequação apresentava-se como importante não só para a inserção em si, mas para o próprio apreço por 

parte das grandes potências, com destaque para os EUA, os quais realinharam sua retórica global, a partir do 

conceito de Wallerstein (1985), passando a defender o sistema democrático para os Estados como requisito basilar 

para a manutenção das relações. 
16 O capital financeiro passa a ser um agente de forte atuação na economia global e se portar como um elemento 

importante de transformação e de determinação de rumos políticos importantes (informação verbal). Informação 

apresentada durante a disciplina “O Capitalismo Periférico: evolução da economia brasileira de 1930-2002” pelo 

professor Dr. Marcos Cordeiro Pires, em 2020. De maneira simplificada, ele apresentou que o capital financeiro 

“nunca perde”, no sentido de sua potência para a configuração de ações e jornadas políticas que não desfavoreçam 
os principais indivíduos envolvidos em sua dinâmica. 
17 Gordon e Wolpe (1998) apontam que países localizados na região central do capitalismo global (como os 

conceitos apresentados na seção 2 de Wallerstein), com destaque para os Estados Unidos, focavam unicamente 

nas problemáticas que o continente apresentava e, assim, mantinha uma visão de estereótipos. Exemplos disso 

foram o grande foco midiático – principalmente ocidental – nos Estados falidos como a Somália e a Libéria, ou no 

próprio genocídio de Ruanda.



Observou-se nesses últimos parágrafos, então, que passa a haver uma transição, mesmo 

que lenta, no sentido de a África apresentar novos patamares de desenvolvimento e novas visões 

para a superação de sua posição periférica no sistema internacional, principalmente no nível 

econômico. Assim, esse processo gradual de transição é que passa a dar espaço para o otimismo 

que fora mencionado anteriormente e, além disso, a própria forma pela qual a governança global 

vinha atribuindo importância para essas transformações – com o apoio para o perdão das 

dívidas, por exemplo (GIDDENS, 2000). 

Um exemplo para ilustrar esse processo de transição (não representa uma nova 

realidade, mas uma possibilidade de mudança de perspectiva) é o que Gordon e Wolpe (1998) 

apontam, sendo o do Mali, de maneira que até a década de 1990 era um país que representava 

exatamente as visões dos pontos negativos do continente, com uma série de ditaduras militares 

no governo, além de uma economia com pouquíssima abertura – o que era um requisito pela 

própria configuração da globalização econômica – e mais de 70% da população vivendo abaixo 

da linha da pobreza; ou seja, uma situação de alerta e calamidade e que não parecia apresentar 

um futuro com visões muito otimistas. Como os referidos autores apontam, a eleição do 

presidente Alpha Oumar Konare, houve uma nova forma de se pensar a atuação do país, 

vislumbrando o progresso a partir da integração internacional – o país integra a Assembleia 

Geral da ONU a partir de 1996 –, principalmente a partir da busca por parcerias para a inovação 

tecnológica para a produção primária, além da ampliação dos meios de comunicação no 

território do Estado. 

Deste modo, observa-se que pequenas mudanças, apenas na forma como se formulava 

as relações políticas domésticas, regionais e internacionais, foram significativas para um 

processo de reinserção e de uma esperança na possibilidade de recuperação, adotando uma 

postura mais próxima das “exigências” que o capitalismo globalizado estabelece – para que os 

países não fossem cada vez mais deslocados em um sentido periférico e, consequentemente, 

distante das grandes dinâmicas e dos capitais que poderiam ser fundamentais para a elevação 

dos índices de muitos dos países do continente. Na atualidade, o Mali ainda claramente 

apresenta muitas dificuldades econômicas e sociais, com uma balança comercial negativa e a 

exportação sumariamente de insumos básicos (de acordo com os últimos dados do Observatory 

of Economic Complex referentes ao país), além de alguns avanços determinantes em 

indicadores sociais, como dados da ONU apontam18. 

 
18 Alguns exemplos importantes desse caso ilustrativo do Mali são os indicadores da mortalidade infantil, que 

apresentaram queda entre 2010 e 2019 (últimos dados da ONU), bem como a queda dos números de homicídios e 

a elevação das taxas de estudo no segundo grau, ambos no mesmo período do primeiro dado apontado.



Ora, deve-se entender então que a África conseguiu uma inserção mais incisiva no 

capitalismo global e as mudanças que o continente sofreu foram benéficas em todos os sentidos 

por conta desses índices de desenvolvimento? Na verdade, como a própria dinâmica da 

economia-mundo e do capitalismo como o conhecemos hoje – a partir da globalização do 

capital de forma muito veloz – são complicadas, o debate sobre essa problemática também é 

porque existem diversas variáveis a serem colocadas em análise, como Rao e Vadlamannati 

(2009) apontam, de maneira que a globalização, como já mencionado, pode ser prejudicial para 

alguns aspectos. Como se viu a partir do exemplo do Mali, houve uma melhoria em muitos dos 

indicadores, inclusive econômicos, o que se dá, em grande parcela, pela própria participação 

mais ampla nas relações internacionais (WAPMUK e AKINKWOTU, 2018). Contudo, outros 

aspectos apresentam dificuldade de se manter em níveis estáveis de progresso e 

desenvolvimento. Assim, como poderá ser visto, a conclusão acerca dessas análises não é 

plenamente definitiva, podendo implicar em diversas outras, isto é, não se pretende responder 

aqui algo definitivo e irrefutável, mas sim uma análise que fundamente um debate real sobre o 

continente africano e as implicações de sua inserção – bem como suas dificuldades para tal – 

na economia capitalista globalizada. 

A seguir, a tabela apresenta alguns dados que mostram o avanço de alguns itens de 

escopo social – não são todos os disponíveis, apenas alguns para ilustrar os argumentos que 

foram apresentados e para corroborar com o exemplo proposto acima – bem como alguns 

pontos que mostram as contradições de se pensar unicamente nessas perspectivas positivas, 

demonstrando que ainda há algumas dificuldades de inserção menos periférica. Os números são 

referentes a todo o continente africano e citados na base de dados online das Nações Unidas, 

como consta em referência. Os anos foram os utilizados pela Organização para coletar as 

informações e podem representar uma importante fonte de análise, tendo em visto o que fora 

apontado anteriormente sobre a mudança de perspectiva na década de 1990 e as possibilidades 

que emergiram para o desenvolvimento. 

 
Tabela 1 

 

Indicador/ Ano 2005 2010 2019 

Produto Interno Bruto (PIB) – milhões 

de US$ 

1 128 718 1 966 483 2 215 906 

Taxa crescimento PIB (%) 6 5,3 2,9 

PIB per capita (US$) 1 222.4 1 876.6 1 766.3 



 

Balança comercial (milhões de US$) 60 428 28 206 -95 964 

População urbana (%) 36.9 38.9 43 

Taxa mortalidade infantil (por 1000 

nascimentos) 

81 67.7 55.9 

Expectativa de vida ao nascimento 

(feminino/masculino) 

55.1 / 52 58.3 / 55.2 61.9 / 58.6 

Fonte: UNDataBase. Disponível em: < http://data.un.org/en/reg/g2.html>. Tabela do autor.  

 

 

 
Ressalta-se que a tabela tem como objetivo a ilustração dos dados para melhor 

visualização acerca das dificuldades em apresentar resultados muito estritos ou “incontestáveis” 

sobre qual é a verdadeira situação da África no capitalismo global, principalmente desde o 

otimismo que marcou alguns avanços na década de 1990. 

Como bem se observa na tabela, então, há um crescimento muito expressivo do PIB – 

quase dobrando entre 2005 e 2019 – demonstrando que houve um avanço muito significativo 

das formas de produção do continente africano como um todo e nas formas pelas quais 

estabeleciam suas relações comerciais. Esse avanço dos números referentes ao PIB é observado 

a partir de uma ampliação da produção de insumos primários, os quais se configuram como a 

base das exportações da maior parte dos países do continente, bem como um aumento 

significativo dos fluxos no setor terciário, como apontado anteriormente e que podem também 

ser vistos na base de dados da ONU. Ainda como elementos em desenvolvimento e progresso, 

pode-se notar o aumento da população urbana, o que remete às questões de infraestrutura e o 

avanço pelos quais muitos países passaram nesse sentido – como o caso do Mali e os meios de 

comunicação que fora citado, além de elementos de indicativos sociais essenciais, como a 

mortalidade infantil e a expectativa de vida, com ambas crescendo bastante em comparação 

com o primeiro dado (2005), demonstrando que o desenvolvimento econômico pode ser 

essencial para a melhoria das condições sociais de vida dos indivíduos pelo continente. 

Por outro lado, apesar da importante impulsão que o PIB sofreu nos últimos anos, é 

possível observar também uma redução do índice percentual de crescimento do Produto Interno 

Bruto, demonstrando uma desaceleração nos últimos anos, demonstrando que pode ter sido um 

boom desenvolvimentista de crescimento que implicou os valores elevado. Como o próprio Dr. 

Marcos Cordeiro apontou nas aulas da disciplina, a África – assim como o Brasil e outros países 

em desenvolvimento, que se encontram em situações similares do capitalismo periférico – se 

beneficiou em larga escala do boom das commodities que ocorreu na primeira década do século

http://data.un.org/en/reg/g2.html


XXI, impulsionando largamente as exportações desses países, principalmente com destino para 

a China (informação verbal)19. Além disso, observa-se uma queda muito expressiva nos valores 

referentes à balança comercial, de maneira que não apenas a taxa de crescimento das 

exportações caiu como, também, os índices de importação se acentuaram de modo a causar esse 

resultado. Ora, a própria caracterização do continente em caráter periférico da economia-mundo 

– nos moldes dos conceitos da análise do Sistema-mundo – influencia na dificuldade para a 

busca por soluções em momentos de crise ou de redução da funcionalidade de determinada ação 

(como foi o boom das commodities), uma vez que as estruturas históricas do capitalismo não 

estavam concentradas para a garantia da estabilidade para as regiões periféricas (VISENTINI, 

2013). 

A África ainda se mantém inserida nas relações internacionais pelos sistemas de 

governança, pelas relações regionais e pelas tentativas de continuar atingindo taxas 

representativas no quesito social – a melhoria das condições de uma parcela da população é tida 

como um tópico essencial até mesmo para a busca de uma estabilidade maior no contexto 

doméstico. Contudo, as grandes dificuldades de impulsão econômicas que fujam dos insumos 

primários – para agregação de maior valor à sua economia – foram explicitadas, de maneira que 

a necessidade de importação de produtos importantes manufaturados ou de maior valor 

agregado foi latente e começou a pesar sobre a balança comercial, como se observa nos dados 

apresentados (BENAYON, 1998). 

O que se compreende a partir disso, portanto, é que a África apresentou um conjunto de 

progressos de estimada importância principalmente na tentativa de suprir os problemas 

alimentares e sociais, causados pelas dificuldades de desenvolvimento e por questões de nível 

interno – como conflitos, problemas étnicos etc., muitos desses como herança negativa do 

próprio colonialismo –, mas ainda não conseguiu que esses avanços ocorressem de forma plena. 

Isso não retira, como se apontou, a importância do avanço desses índices, uma vez que o 

progresso de estimativas sociais sempre é importante tanto pela própria estabilidade do 

indivíduo e das melhores condições de vida20, como um atributo essencial, como também para 

a melhor fluidez de seu aquecimento econômico por meio do mercado consumidor, de 

oportunidades de trabalho etc. (VISENTINI, 2013). Isto é, são elementos interconectados e que 

fornecem uma base muito importante para a compreensão da evolução das economias em 

 

19 Informações apresentadas pelo professor Dr. Marcos Cordeiro Pires no decorrer da disciplina “O Capitalismo 

Periférico: evolução da economia brasileira entre 1930-2002”. 
20 É sempre importante destacar que o indivíduo em si apresenta um papel de grande importância na análise do 

Sistema-mundo, uma vez que ele se caracteriza como um sujeito histórico, ele é agente de muitas ações que 

transcendem para o contexto doméstico e internacional, ambos interligados (BRAUDEL, XXXX).



desenvolvimento, em especial a África, a qual obteve um certo estereótipo – e até hoje o carrega 

em larga escala – por conta dos indicadores sociais e as dificuldades para a acentuação dos 

indicadores econômicos, o que levou não só à utilização do Afro-pessimismo como um conceito 

de análise como a apropriação deste para o reforço dos estigmas e, consequentemente, 

estabelecer uma retórica que mantivesse a África em uma posição periférica na economia- 

mundo capitalista, mesmo que com alguns avanços como os apontados na tabela anterior 

(WALLERSTEIN, 2007). 

Por fim, argumenta-se, então, que não há uma resposta inabalável ou irrefutável sobre o 

avanço da África no capitalismo, mas o que se pretende apontar aqui é que os avanços em dados 

tanto sociais quanto econômicos ocorreram, de modo que muitas das visões que hoje são 

apresentadas na verdade são ilustrações dos estigmas e estereótipos que foram estabelecidos 

nas últimas décadas, a partir de uma alcunha distorcida do ideal do Afro-pessimismo. Um dos 

motivos para isso, como o próprio Rieff (1998) aponta, é a tentativa, cada vez mais, de apagar 

as memórias do colonialismo não em um sentido completo, mas de transferir, por assim dizer, 

a culpa dos reflexos do processo imperialista no continente para a condução da política por 

parte dos governantes do continente após as independências. Ou seja, as próprias potências, que 

são os agentes localizados na região “central” do sistema econômico internacional, buscam 

elencar fatores – a partir de um discurso retórico – que possam eximir as consequências dos 

processos históricos que elas mesmas conduziram no intuito de perpetuar as estruturas 

históricas do capitalismo e garantindo institucionalidades globais que pudessem garantir sua 

posição centralizada e um certo controle sobre o fluxo de capital e, consequentemente, uma 

força mais ampla nas ações políticas internacionais. Além disso, um outro elemento importante 

é que a África virou novamente um centro de disputas, principalmente do fornecimento de 

matérias e de influência, por conta da ascensão da China e da relação conflituosa que apresenta, 

por vezes, com as potências centrais do ocidente (WAPMUK e AKINKWOTU, 2017) 

Deste modo, apesar dos avanços de muitos indicadores no continente africano, a posição 

deste ainda é de caráter periférico e isso se reforça a partir da queda da impulsão dos dados nos 

últimos anos – mesmo que ainda elevados em comparação há décadas anteriores – a partir das 

diversas crises pelas quais o sistema passou. Pode-se dizer que os países centrais possuem 

manejos suficientes para “driblar” os maiores reflexos da crise, enquanto os Estados periféricos 

precisam reorganizar a condução de suas políticas, muitas vezes adequando-se a elementos 

ortodoxos – como o FMI costuma sugerir – para garantia de sua integração à economia global. 

Ou seja, os indicadores aumentam porque é praticamente impossível uma região com recursos 

e com a necessidade social de se desenvolver não se integrar à economia internacional e ao



processo do comércio global, mas as condições periféricas ainda permanecem justamente pela 

estruturação do sistema, em que há poucas lacunas para ascensão nesse sentido21. Como dito, 

isso não exclui a importância dos avanços que os países do continente africano vêm alcançando 

em muitos sentidos, na busca tanto pela maior integração como pela superação das maiores 

dificuldades sociais; muitos dos Estados do continente passaram por conflitos históricos e 

conseguem, atualmente, um desenvolvimento significativo e importante para os indivíduos, 

tendo estes como sujeitos essenciais para a análise histórica. 

 

 
 

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Como se pode notar, o presente artigo buscou traçar um panorama geral sobre a inserção 

do continente africano no capitalismo global – principalmente com a intensificação dos fluxos 

durante o processo de globalização – a partir da ideia do Afro-pessimismo e balizado pelo 

referencial teórico da Análise do Sistema-mundo, podendo, assim, traçar uma perspectiva geral 

sobre como se deu esse processo de integração, bem como quais foram as dificuldades e as 

implicações para que os países do continente pudessem superar não apenas os estereótipos 

que ainda existem, mas todas as dificuldades que vigoraram após os processos de 

independência como reflexo do imperialismo. Ou seja, a proposta era de compreender esse 

cenário e entender os desdobramentos da necessidade de maior integração na economia-mundo 

à luz da posição periférica – em termos do sistema internacional – que o continente apresenta. 

Assim, o que se pôde observar é que a caracterização periférica dos Estados foi 

construída pelos desenvolvimentos históricos a partir da estruturação de variantes essenciais do 

capitalismo por parte das potências atuais, como o próprio Arrighi (1996) busca compreender 

em sua análise sobre os Ciclos Sistêmicos de Acumulação. Destarte, as estruturas que foram 

perpetuadas pelo avanço do capitalismo estabeleceram as “regiões” centrais e periféricas a 

partir da divisão internacional do trabalho e do processo de acumulação de capital, de maneira 

que a forma como elas são mantidas enrijecem a ossatura do sistema e dificultam ascensões 

nesse contexto, ainda mais que a própria integração dos países em desenvolvimento vem 

acompanhada de um conjunto de condicionantes desejados pelas potências – com destaque para 

os EUA e os países da União Europeia – como a instauração de um sistema democrático e o 

 
21 A própria dificuldade ainda em conter os climas de hostilidades étnicas e de conflitos em larga escala – o que 

leva a outras crises, como a de refugiados – é uma representação da fragilidade do continente, que constantemente 

recebe auxílio internacional para essas situações.



sistema de livre comércio, de maneira que quase todos os Estados do continente africano 

precisaram se adequar para que pudessem estabelecer relações mais amplas e sólidas com esses 

países e pudessem, assim, incrementar suas relações econômicas e comerciais – a China, neste 

sentido, coloca como uma exceção. 

Como a década de 1980 havia marcada o surgimento da concepção do Afro-pessimismo 

e os elementos de dificuldade do continente estavam como cerne de muitas análises, muito se 

discutia sobre as soluções e as formas para solucionar parte desses problemas, bem como 

superar os entraves para o desenvolvimento econômico. A década de 1990 parecia repetir os 

mesmos roteiros da anterior, mas o avanço de alguns índices trouxe uma nova visão de que era 

possível uma integração mais incisiva e robusta nas relações internacionais, principalmente na 

esfera econômica. Apesar dos estigmas e do foco unicamente nos problemas, estudiosos e 

agentes comprometidos com o verdadeiro avanço nas relações da África na economia-mundo, 

conseguiu-se construir uma nova visão sobre o continente e a consequente busca por 

alternativas – o que vem sendo feito até hoje, ademais das grandes dificuldades que o continente 

ainda apresenta e pelas instabilidades sequentes. Alguns índices avançaram, mas outros 

permaneceram em baixa, além da dificuldade de projeção a nível internacional e de contornar 

crises e abalos nos processos políticos e econômicos. 

Ora, entende-se, então, que houve uma necessidade dos Estados da África em se 

adequarem aos requisitos do sistema capitalista internacional para que pudessem vislumbrar 

algum sinal de desenvolvimento econômico e, assim, reconfigurar sua produção e condução de 

políticas com vias a fornecer melhores condições para os indivíduos que fazem parte do 

constructo histórico desses países e do continente. Esses avanços foram significativos, como se 

viu na última seção e foram determinantes para a transformação de alguns sujeitos, com mais 

oportunidades e uma qualidade de vida relativamente melhor do que a que se via nas décadas 

anteriores. Contudo, a própria dificuldade do continente em manutenção das taxas de 

crescimento e da estabilidade na condução de suas políticas econômicas denota que não houve 

uma ascensão do continente – com exceção da África do Sul, como já apontado – na localização 

da economia-mundo, mantendo-se em uma condição periférica e na mesma posição na divisão 

internacional do trabalho – mantendo a produção de insumos primários e a prestação de 

serviços, principalmente com o turismo. A África precisaria, assim, de um novo impulso, como 

o boom das commodities no começo da última década e estreitar relações com países que 

pudessem fornecer os produtos que necessita sem interferência de forma muito incisiva em suas 

políticas internas, e muito disso ainda pode se desdobrar, principalmente pela aproximação de 

muitos Estados com a China. Esses tópicos podem ser temas de outros artigos com análises



bem mais completas e com previsões importantes sobre o continente e seu progresso no 

desenvolvimento do capitalismo internacional. 
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