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Resumo
O trabalho visa realizar uma análise internacional sobre o continente Africano,
em particular a União Africana (UA), sob a óptica da conjuntura pós-pandêmica
com o enfoque nos impactos da COVID-19 para a cooperação internacional no
continente. A partir do advento do Vírus da COVID (SARS cov 2), a União
Africana sofreu impactos diretos quanto à sua estrutura e funcionamento ー
mesmo apresentando menos casos per capita em comparação com outras
regiões do mundo ー, como o fechamento de instalações de saúde devido à falta
de mão-de-obra, equipamento adequado e suprimentos médicos; a redução de
funcionários e de atividades desempenhadas. Destarte, como critério
metodológico, a pesquisa vale-se da análise do caso específico da União
Africana, destacando como os países-Membros têm lidado com a pandemia.
Nesse sentido, pretende-se, em um primeiro momento apresentar os desafios
que o flagelo da COVID-19 pôs à organização e aos países-Membros como um
todo. Não obstante, o cenário prospectivo da África pós-pandemia não é
permeado apenas por desafios e reestruturações basilares, há, ainda, diversas
oportunidades que a COVID-19 trouxe para a região, em especial, no que diz
respeito à cooperação internacional e à integração regional. Isso posto, tem-se
que o levantamento de dados será majoritariamente por via das fontes escritas,
em especial livros, periódicos e documentos, analisando e explorando tanto
fontes primárias quanto secundárias. Ao final da análise, foi possível constatar
que apesar da COVID-19 ter sido uma preocupação significativa para governos,
organizações e especialistas em saúde, ela evidenciou pontos de fulcral
importância para o desenvolvimento e aprofundamento de relações interestatais, de modo que, a despeito de todas as dificuldades que os Estados
tiveram (e ainda têm) ao lidar com a pandemia, muitas oportunidades se fazem
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vistas e devem ser exploradas. No caso específico da União Africana, a
necessidade de adaptação a esta nova realidade, como o desenvolvimento de
novas formas de trabalho que não requeiram viagens e reuniões presenciais,
proporciona uma maior interconexão entre os funcionários, nas vias on-line de
contato, novas formas de distribuição de recursos, novas parcerias,
aprofundamento das relações regionais e internacionais, entre outras. Percebese, portanto, que mesmo com tantos desafios que tornam a situação dos países
africanos muito mais delicada com a pandemia, surge a oportunidade de evoluir
em termos de cooperação regional e possibilitar que o continente descubra
novas formas de trabalhar em conjunto para alcançar um bem maior.
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