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RESUMO
A Organização da Unidade Africana (OUA), atual União Africana (UA), é uma das instituições mais relevantes
em África, constituindo a maior organização deste continente. O trabalho objetiva compreender o modus
operandi dessa organização e as formas como seus membros se inseriram no cenário internacional. Também
debruça-se sobre seu papel político, econômico e social diante de desafios internos e externos.

O continente africano foi palco de processos político-históricos – exploração humana e de recursos,
dominação e colonização europeias durante séculos – que, condicionaram uma preparação política de seus
dirigentes para resgatar os territórios da colonização. Para tal, foram percorridos inúmeros caminhos até à
criação de uma organização política continental.
Tais processos culminaram com as lutas das
independências dos países que resultaram na descolonização, independência e autodeterminação dos povos.
Muitas das lutas foram inspiradas no Pan-africanismo de Kwame N’krumah. A OUA surge das raízes
ideológicas do Pan-africanismo, a partir de intelectuais e políticos africanos como Kwame N’krumah. Este
nacionalista instigou os africanos a criarem a OUA para fortalecer o continente a nível interno e
internacional.

Para elaboração do trabalho utilizou-se o método qualitativo, a partir da revisão bibliográfica e pesquisa de
documentos oficiais e não oficiais.

A OUA é uma organização política, econômica e social criada em 25 de maio de 1963 em Addis Abeba capital
da Etiópia pelos líderes africanos, com intuito de acabar com a colonização, promover a união e solidariedade
entre os povos. Bem como, buscar a autonomia do continente para resolução dos seus próprios problemas
sem interferências externas, além de buscar uma forma de inserção internacional.

Entre os desafios políticos iniciais que a organização assumiu estava o fortalecimento dos territórios
africanos a nível nacional e internacional, a conquista das independências políticas e econômicas, uma tarefa
árdua diante da bipolarização, onde os EUA e a URSS dominavam o cenário político, econômico e ideológico
mundial.
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