A democracia em África
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A CHINA E A DEMOCRACIA EM ÁFRICA
No início do novo milénio, a China, de um modo surpreendente, projectou-se para África, conquistando um acesso privilegiado aos seus produtos e mercados e passando a ocupar um lugar
cimeiro na cooperação económica e política com o continente.
A inquietação dos países ocidentais, além das implicações económicas da forte concorrência
chinesa nestes mercados, decorre do total desinteresse da RPC sobre os assuntos dos Estados
africanos que não estejam directamente relacionados com a protecção dos seus interesses e
com a adesão à One China Policy em relação a Taiwan. Todos os outros não motivam qualquer
atenção, vigorando o respeito pelo princípio da não-ingerência nos assuntos internos de cada
Estado. Este é, aliás, um aspecto em que a China considera virtuoso o seu modelo de cooperação (Win-Win), por oposição ao dos países ocidentais repleto de condicionantes políticas (boa
governação, respeito pelos Direitos Humanos, etc.). Esta atitude, aliada à sua forte demanda por
matérias-primas, leva-a a ser um parceiro de eleição dos regimes outcast do Ocidente, como o
Zimbábue e o Sudão, que encontram nesta relação uma forma de resistirem ao sufoco financeiro
imposto pelos países ocidentais.
Tudo isto preocupa quem vê na crescente influência chinesa em África um risco para a democratização do continente. E isto porque a RPC não é considerada democrática, nem se perspectiva
que venha a trilhar essa via, temendo-se o impacto nefasto que poderá ter sobre os regimes
políticos africanos. O seu sistema monopartidário, a sua indiferença pelas questões internas dos
países que não atentem contra os seus interesses e a sua prosperidade económica, poderão
aconselhar alguns dos líderes africanos a querer experimentar a democracia socialista chinesa, que alguns já vêm apontando como o modelo de desenvolvimento a seguir. Mas tal como
qualquer modelo observante, dos vários que têm sido difundidos para África, também este não
deixará de sofrer a influência dos elementos da cultura política africana.

JANUS 2010 anuário de relações exteriores

Regimes
híbridos

em destruir a economia para se conservar

Tanzânia

96.º

Zâmbia

97.º

Libéria

98.º

Malaui

99.º

Uganda

101.º

Quénia

103.º

no poder; da Guiné Equatorial, em que o

Etiópia

105.º

presidente se fez eleger com quase 100%

Burundi

106.º

dos votos e do Quénia, tido com relativa-

Gâmbia

111.º

mente estável e democrático, no qual o

Serra Leoa

112.º

Mauritânia

118.º

Ruanda

121.º

país à guerra civil.

Burkina Fasso

122.º

A difusão da democracia do mundo oci-

Comores

123.º

dental para as diversas partes do globo tem

Nigéria

124.º

Camarões

126.º

processo eleitoral de 2008 quase levou o

vindo a evidenciar as diferenças entre o que

Níger

128.º

se pode designar por modelo democrático

Angola

131.º

observante e a pluralidade de modelos

Costa do Marfim

134.º

democráticos observados1. Essa diferença

Suazilândia

137.º

tende a acentuar-se nos Estados que possuem uma herança cultural marcadamente

Regimes
autoritários

Gabão

139.º

Congo Brazzaville

142.º

Sudão

146.º

distinta da ocidental, levando a que se ques-

Zimbábue

148.º

tione – como o faz Samuel Huntington2 – a

Togo

151.º

capacidade de democratização das áreas

Eritreia

153.º

extra ocidentais. Todavia, existem exemplos

Rep. Democrática Congo

154.º

Guiné Equatorial

155.º

Guiné Conacri

158.º

de sociedades culturalmente distintas da
ocidental que são consensualmente consi-

Guiné-Bissau

160.º

deradas democráticas: é, designadamente, o

Rep. Central Africana

162.º

Chade

166.º

caso da Índia, que conjuga a sua democracia
com uma desigualdade profunda entre as

Fonte: The Economist Intelligence Unit’s index of Democracy,
2008.

Meio século de independências africanas

Álvaro Nóbrega
da democraticidade dos Estados falham na
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compreensão dos problemas da democracia
em África. A sua análise, ao colocar toda a
ênfase no modelo democrático observante,
acaba por não levar em linha de conta a
forte influência de todo um conjunto de
elementos oriundos da cultura política
africana. Na realidade, não é possível
compreender o fenómeno democrático em
África sem partir do entendimento de que
este é o resultado de um processo, ainda
em definição, que combina ideias, valores e
instituições democráticos ocidentais com os
preexistentes nas sociedades africanas3. Essa
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