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RESUMO 

Este trabalho visa à realização de artigo científico que desenvolva um estudo acerca da 

Commonwealth of Nations (Comunidade das Nações) e a Organisation Internationale de la 

Francophonie (Organização Internacional da Francofonia), que são duas organizações 

intergovernamentais com base em espaços linguísticos, bem como em relações coloniais, 

políticas e diplomáticas. Com uma maioria de países africanos, um estudo das ações de ambas 

instituições no contexto da África serve ao propósito de compreender seu papel para os países 

africanos. Este estudo também busca realizar uma revisão bibliográfica atual trabalhando com 

fatores centrais do mundo globalizado – como multilinguismo, soft power, multilateralismo, 

cooperação internacional, humanismo, relações pós-coloniais e desenvolvimento africano – em 

relação aos objetos de estudo e sobre forma com que os empreendimentos dessas duas 

organizações reverberam na África. O artigo se estrutura na introdução dos espaços linguísticos 

e políticos, na pesquisa acerca da história da Commonwealth e da Francophonie e no debate 

dos conceitos abordados no contexto desses espaços. Como fio condutor para a revisão, se 

estudará a influência da língua na construção dos espaços linguísticos e geopolíticos que 

abarcam ambas organizações internacionais, a conexão entre língua e cooperação no que se 

refere a países e instituições, além do papel institucional da língua francesa e da língua inglesa 

no âmbito da Commonwealth e da Francophonie.  

Palavras-chave: Commonwealth of Nations; Organisation Internationale de la Francophonie; 

África; Organizações Internacionais; Língua Francesa; Língua Inglesa. 

 



ABSTRACT 

This paper serves the purpose of analyzing the Commonwealth of Nations and the Organisation 

Internationale de la Francophonie (International Organization of La Francophonie), which are 

two intergovernmental organizations based on linguistic spaces, as well as on colonial, political 

and diplomatic relations. With a majority of African countries in both organizations, a study of 

the two institutions in the context of Africa aims to comprehend their role to African countries. 

This study also seeks to carry out an up-to-date bibliographical analysis covering fundamental 

contemporary themes to the globalized world – such as multilingualism, soft power, 

multilateralism, international cooperation, humanism, postcolonial relations and African 

development – in relation to both study objects and the impact that the initiatives of these two 

organizations have in Africa. The article is structured in the introduction to the concept of 

linguistic and political spaces, in the researching of the history of the Commonwealth and the 

Francophonie, and in the debate regarding the mentioned concepts in the context of these 

spaces. As the main link to cover these topics, the influence of language on the foundation of 

the linguistic and geopolitical spaces that comprise these international organizations, the 

connection between language and international cooperation in relation to countries and 

institutions, and the institutional role of the French and English languages in the midst of the 

Commonwealth and the Francophonie will be studied. 

Keywords: Commonwealth of Nations; Organisation Internationale de la Francophonie; 

Africa; International Organizations; French Language; English Language. 

 



RÉSUMÉ 

Cette étude cherche pour la réalisation d’un article scientifique sur le Commonwealth of Nations 

(Communauté des Nations) et l’Organisation Internationale de la Francophonie, qui sont deux 

organisations intergouvernementales basées sur espaces linguistiques et aussi sur les relations 

coloniales, politiques et diplomatiques. Avec une majorité des pays africaines, l’étude de ces 

deux institutions internationales dans le contexte d’Afrique vise comprendre leur rôle pour les 

pays africains. Cette étude a aussi l’intention de faire une analyse bibliographique actualisée en 

couvrant thèmes contemporaines fondamentales pour la mondialisation – comme le 

multilinguisme, le soft power, le multilatéralisme, la coopération internationale, l’humanisme, 

les relations postcoloniales et le développement africain – en ce qui concerne les deux objets 

d’études and l’impact de leurs initiatives dans l’Afrique. L'article est structuré en l’introduction 

du concept d'espaces linguistiques et politiques, en la recherche sur l'histoire du Commonwealth 

et de la Francophonie et dans le débat sur les concepts présentés dans le cadre de ces espaces. 

Comme le fil conducteur pour couvrir ces thèmes, sera étudié l’influence de la langue sur la 

fondation d’espaces linguistiques et géopolitiques qui comprendre ces deux organisations 

internationales, la connexion entre la langue et la coopération internationale par rapport à pays 

et institutions, aussi bien que le rôle institutionnel du français et d’anglais au sein du 

Commonwealth et de la Francophonie. 

Mots-clés : Commonwealth of Nations ; Organisation Internationale de la Francophonie ; 

Afrique ; Organisations Internationales ; Langue Française ; Langue Anglaise. 
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1 INTRODUÇÃO 

A forma como estados e governos atuam em organizações internacionais é um indicador 

significativo dentre os diversos fatores que podem ser utilizados para a análise de temas 

concernentes à diplomacia, à política externa, às prioridades de governo e estado, bem como ao 

avanço – ou o retrocesso – dos planos de um país no sistema internacional. 

 Entre as importantes análises que podem ser feitas sobre a atuação de países da África 

em organismos multilaterais, especificamente, temos um parâmetro deveras significativo e 

único a partir da realidade linguística do continente. A África é casa de uma diversidade 

linguística factível, com mais de 1000 línguas nativas do continente. Nos séculos XVIII e XIX, 

os povos da África – e de outros continentes – foram vítimas de um processo colonizatório, 

dando sequência ao que se pode caracterizar como distintos movimentos de assimilação e 

justaposição cultural, levando-se em conta, no que se refere a essa caracterização, as diferentes 

estratégias de domínio que os colonizadores europeus empregaram nos territórios africanos, 

além do fatiamento de fronteiras que futuramente corroborariam os mais diversos efeitos 

sociais. 

 Os colonizadores europeus deixaram marcas e heranças culturais distintas. No século 

XX, com a obtenção gradual das independências dos países africanos, os dirigentes políticos 

que encabeçaram seus processos de independência puderam então dar início à autonomia 

política de seus países, atuando para representar os povos africanos no sistema internacional. 

Esses novos estados independentes, inseridos em uma configuração mundial que, 

continuadamente, interlaça e aproxima cada vez mais, pressupõem a necessidade de atuação 

com os estados que os colonizaram, bem como com os demais novos estados e governos 

independentes. 

 Nesse contexto, têm-se a formação das organizações internacionais, objeto de estudo 

deste trabalho, que serviam, em primeira vista, ao propósito de fomentar e renovar os laços 

coloniais. A Commonwealth of Nations (Comunidade das Nações) e a Organisation 

Internationale de la Francophonie (Organização Internacional da Francofonia – OIF) são dois 

exemplos de organizações internacionais com sua base de formação motivada por esses 

intentos, a partir dos laços linguísticos e das relações coloniais, culturais, políticas e 

diplomáticas. Ambas as organizações contam com uma maioria de países africanos dentre seus 

membros plenos, o que, apesar do desequilíbrio intrínseco presente até hoje na relação entre os 
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antigos colonizadores europeus e os estados africanos independentes, revela a possibilidade de 

uma conjuntura predominante dos países da África nessas organizações. 

Este trabalho busca, a partir dessas considerações, analisar as referidas instituições com 

o propósito de compreender diversos fatores que dizem respeito tanto à África como a essas 

organizações internacionais. Dessa forma, é importante a abordagem a partir de conceitos 

fundamentais do mundo globalizado, como relações pós-coloniais, humanismo, 

multilinguismo, multilateralismo, soft power, cooperação internacional e promoção do 

desenvolvimento, procurando-se entender o papel não somente dessas organizações, as quais 

são caracterizadas como novos interventores no sistema internacional, com protótipos únicos e 

incomparáveis em suas experiências (MASSART-PIÉRARD, 2007), mas também como 

espaços linguísticos e políticos, possibilitando assim a compreensão da atuação de países da 

África e a dinâmica que os embarcam, bem como caracterizar o papel das línguas como vetores 

da cooperação internacional e da influência para a promoção da diversidade, do multilinguismo, 

do multiculturalismo e da participação e representação no sistema internacional através do 

multilateralismo. Ademais, também serão abordadas as possíveis agendas de políticas 

linguísticas nas organizações e a função institucional do inglês e do francês na Francophonie e 

na Commonwealth. 

Com a manifestada maioria de países da África em ambas as organizações, busca-se 

verificar, também, se os empreendimentos do continente possuem um domínio geopolítico na 

agenda e na pauta decisória de ambas organizações, além de que contorno essa influência 

numérica possui nos projetos das referidas organizações. Se explicará a formação histórica e 

ideológica das comunidades linguísticas referentes a esses espaços, os laços culturais, a 

institucionalização das organizações, seus funcionamentos administrativos e o processo de 

elaboração de suas agendas internas. Também serão examinados os projetos e as orientações de 

cooperação internacional dos países africanos, com enfoque no vínculo entre língua e 

cooperação, bem como de posições expressadas de forma institucional pelas lideranças da 

organização, com a finalidade de estabelecer um panorama compreensível da presença da 

Commonwealth e da Francophonie. 

A partir de uma revisão bibliográfica, que abarcará estudos sobre a Commonwealth e a 

Francophonie – seja em perspectiva comparada ou não –, a caracterização de espaços 

linguísticos e a geopolítica das línguas se estabelecem como preceitos teóricos necessários para 

o completo desenvolvimento do tema proposto neste artigo. Também serão analisados 

documentos oficiais, publicados pelas próprias organizações internacionais e demais agentes, 
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que fundamentam e situam as políticas e posições dos atores delimitados no escopo deste 

trabalho. Ademais, declarações de dirigentes e agentes governamentais ou institucionais –

durante o exercício da posição ou não –, compõem o escopo bibliográfico, com o objetivo de 

situar análises e perspectivas relevantes dos últimos anos de forma substanciada. 

Mélanie Torrent (2019), professora e pesquisadora especialista em história da 

Commonwealth e relações dessa organização com a Francophonie, argumenta, em seu trabalho 

sobre estudos acadêmicos acerca da Commonwealth, que há a necessidade de um diálogo 

interdisciplinar mais estabelecido, tendo em consideração que questões de política externa, 

diplomacia e relações internacionais não podem ser compreendidas de forma independente do 

ambiente político, econômico, cultural e social dos atores internacionais em exame. A esse 

argumento, observa-se, é também adequado inserir o ambiente linguístico, especialmente no 

que concerne dinâmicas de atores internacionais como a Commonwealth e a Francophonie, 

evitando somente considerar o fator linguístico como uma extensão do diálogo cultural e não o 

considerar como seu próprio pilar analítico. Para os estudos sobre a África, o continente nos 

trabalhos acadêmicos é frequentemente dividido – seja entre a África do Norte e a África 

subsaariana, ou mesmo entre as denominações linguísticas, Áfricas lusófonas, francófonas e 

anglófonas –, abrangendo heranças políticas, culturais e linguísticas que não comportam 

determinações linguísticas ou mesmo as fronteiras artificias imperialistas. 

Nos estudos com viés pós-coloniais, Torrent (2019) explica, deve-se ter especial 

cuidado no trabalho acerca das representações e os imaginários sociais, que dependem de 

minuciosa reconstrução dos contextos políticos e econômicos, dos recursos materiais, sociais e 

culturais dos indivíduos, ao passo que nenhuma categoria ou identidade existe por conta própria 

e fora do seu período temporal. Para esses estudos, o desafio é produzir pesquisa plenamente 

pós-colonial, ou seja, consciente do viés tendencioso causado pela herança intelectual e cultural 

da colonização, sem tornar isso o único objeto do trabalho. 

Para Torrent (2019), é um risco, ao estudar a Commonwealth, generalizar a partir de 

grandes blocos regionais ou continentais dentro da organização, a exemplo da África, sem 

considerar a diversidade entre países como o Malawi e o Quênia, ou mesmo entre a Ruanda e 

a Serra Leoa. Pode-se considerar que tal argumento não é somente válido para estudos acerca 

da Commonwealth, tendo sua importância para estudos em relação a qualquer espaço que tenha 

tamanha diversidade, como a Francophonie, a exemplo dos objetos de estudo neste artigo. No 

entanto, não se deve totalmente desconsiderar a importância de entender a África como um 
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conjunto, especialmente em luz de sua crescente integração regional e da atuação próxima dos 

países do continente nos organismos multilaterais. 

Deve-se evitar a reprodução de discurso imperialista ou mesmo de divisões coloniais 

rígidas e simplistas. No contexto da África, Achille Mbembe (2000), filósofo e teórico político 

camaronense, aponta que a análise pode ser facilmente levada pelo delírio verbal, slogans e 

pobreza linguística. O diálogo interdisciplinar é caracterizado como indispensável para evitar 

tais riscos, sendo fundamental para se ter uma análise abrangente, com vistas a se distanciar de 

discurso triunfalista de uma uniformização anglófona global, bem como para compreender 

plenamente as complexidades linguísticas, culturais e políticas do mundo (FORSDICK e 

MURPHY, 2003 apud TORRENT, 2019). 

2 INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS LINGUÍSTICOS E POLÍTICOS  

De acordo com Françoise Massart-Piérard (2007), professora que escreveu obras sobre 

espaços linguísticos e sobre a Francophonie, os estados têm um papel decisório na forma que 

a língua se apresenta como questão geopolítica: há a política externa linguística e há a 

constituição de um espaço geopolítico-linguístico. Tais fórmulas não seriam mutuamente 

exclusivas na visão da autora, apesar de diferentes desígnios: tanto a diplomacia cultural quanto 

a política externa linguística se baseiam em instrumentos que visam unilateralmente estimular 

a manutenção ou o desenvolvimento da posição cultural ou linguística do estado.  

As línguas utilizadas e estudadas no mundo dão nascença a espaços linguísticos onde 

estas línguas se encontram representadas, podendo utilizar-se de exemplo os espaços 

hispânicos, árabes e francófonos (BARRAT, 1997 apud MASSART-PIÉRARD, 2007). A 

relação com uma língua “comum” é variável de um país para outro e mesmo de um grupo de 

países a outro grupo (LÉGER, 1987 apud MASSART-PIÉRARD, 2007). 

O geógrafo francês Onésime Reclus (1889 apud AGRESTI, 2019) escreveu que, assim 

que uma língua “coagula” em um povo, demais elementos – como a raça – se subordinam à 

língua. Ademais, Reclus também afirma que a “língua faz o povo”. Pondera-se que são 

entendimentos ultrapassados que permearam a criação de espaços linguísticos e ainda se 

encontram disseminados na literatura acadêmica, sem críticas contundentes ou leituras mais 

atualizadas. 

Os espaços linguísticos reivindicam uma cultura própria, mas diversa, que difere da 

política do antigo centro imperial e opera sob as normas do multilateralismo, fazendo parte da 
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lógica imbuída a partir delas, também se verificando que há diversos entrelaces em relação aos 

espaços linguísticos, apesar de suas várias diferenças internas (MASSART-PIÉRARD, 2007). 

Sobre a relação entre uma língua e seu território, Massart-Piérard (2007) explica que a 

língua – em seu trabalho, se refere especificamente à francesa – pode ser utilizada em um país, 

participante da comunidade imbuída no espaço linguístico, sem que tenha necessariamente um 

status particular – seja esse como língua oficial ou cooficial – e sem afetar a intensidade e 

legitimidade de sua participação nesse espaço linguístico. É a partir dessas compreensões que 

se pode compreender a participação de múltiplos países simultaneamente em espaços 

linguísticos sem prejuízo às suas identidades nacionais e linguísticas, o que é um ponto de 

discordância e crítica constante na literatura acadêmica, que cobre por vezes de forma 

transitória esse constante fenômeno. 

Massart-Piérard (2007) escreve que dentro dos espaços linguísticos que possuem o 

desígnio de se projetar conjuntamente ou como comunidades, o que aproxima é fortemente 

sublinhado, enquanto as distâncias pretendidas ou inconscientes se mantêm entre aqueles que 

pertencem ao que ela refere como “centro histórico da língua” – nesse caso, podemos identificar 

na fala da autora uma referência aos países europeus, apesar da ideia de um “centro” de qualquer 

natureza ser questionável em parâmetros atuais – e os demais “participantes”, chegando mesmo 

a relacionar que os responsáveis de alto nível desses espaços linguísticos organizados possuem 

dificuldade com aceitar esse processo como uma relação análoga à centro-periférica desses 

espaços linguísticos. Em termos diretos, é uma demonstração plena de como os efeitos da 

colonização ainda são facilmente identificáveis no quadro das relações pós-coloniais 

contemporâneas. 

No que se refere a esses espaços linguísticos, as dimensões linguísticas e culturais são 

regularmente associadas, bem como servem de fundamento entre si (MASSART-PIÉRARD, 

2007), servindo assim como um condutor para a expressão cultural e de valores dentro de um 

determinado espaço linguístico, desígnio o qual é continuadamente praticado pela França 

através dos tempos e até os dias atuais (TIMMS, 2020). 

A manifestação da edificação dos espaços linguísticos desponta não somente no plano 

conceitual, mas também pelo plano institucional, de modo que o modelo de contato com as ex-

colônias chegou a inspirar demais países europeus na concertação diplomática (MASSART-

PIÉRARD, 2007), ideia que verifica-se obter respaldo no caso de Portugal e os países africanos 

de língua oficial portuguesa (PINTO, 2011). Entende-se que o sentimento de solidariedade pode 
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resultar na busca de um diálogo preferencial, o que abre espaço ao seu reconhecimento oficial 

em meio às organizações intergovernamentais (LÉGER, 1987 apud MASSART-PIÉRARD, 

2007). 

De acordo com Massart-Piérard (2007), Léopold Senghor, político e escritor senegalês 

que serviu como presidente de seu país entre 1960 e 1980, idealizou os termos referentes a esses 

espaços institucionalizados culturais e linguísticos para habilmente comparar e fortalecer a 

atuação da francofonia. Senghor também falava de uma russofonia, com vistas a estabelecer 

essa institucionalização do espaço linguístico, em uma clara repetição do modelo da 

francofonia, o que poderia levar à interpretação de que seu modelo, como uma iniciativa 

institucional, obteria sucesso. Massart-Piérard também escreve que, apesar de um desejo claro 

de diferenciação, um fenômeno de mimetismo ocorre na institucionalização desses espaços 

linguísticos, destacando que o modelo da Francofonia se tornou objeto de inspiração. Ela 

destaca que a análise de autores franceses tem persistência em diferenciar a Francophonie da 

Commonwealth e vice-versa. No entanto, a autora ressalta que a evolução institucional dessas 

duas organizações as aproxima, mais do que diferencia. 

A partir da opção de institucionalização dos espaços linguísticos, surgiram novas 

lacunas entre as palavras utilizadas para qualificá-los e as expressões escolhidas para sua 

fundação, o que reflete as discrepâncias que existem dentro dos espaços e revelam as rupturas 

dos elementos que seriam “óbvios”, levando em conta um possível “esquema cognitivo 

costumeiro” do estado-nação onde língua, cultura e comunidade política coincidem. Este 

modelo seria invalidado pela aparência destes novos falantes multilíngues, que são 

“desnacionalizados” e “desterritorializados”, onde o uso da língua de referência seria 

extremamente variável: os espaços linguísticos organizados (MASSART-PIÉRARD, 2007). 

No entanto, deve-se ter em mente que o modelo “costumeiro” de estado-nação, onde 

hipoteticamente haveria, de forma habitual, coincidência entre língua, cultura e comunidade 

política em um determinado território, somente ocorreria por resultado direto de ingerência 

externa, como a colonização e a subjugação de povos, a exemplo da África, onde as diversas 

comunidades étnicas e linguísticas foram massacradas e repartidas em fronteiras artificiais para 

a divisão do continente em prol da agenda política e econômica dos países europeus, até hoje 

com efeitos drásticos para as línguas nativas e a cultura tradicional do continente. 

A língua, como um fator de proximidade sociocultural, também é utilizada, na era da 

globalização, como um instrumento de reaproximação para fins geopolíticos (MASSART-

PIÉRARD, 2007). Especificamente no que concerne à experiência africana e as suas relações 
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diplomáticas e políticas com países europeus, isso se verifica veementemente quando se 

considera a prioridade de países como a França e Portugal na concertação diplomática com os 

estados africanos que colonizaram no passado, utilizando dessa forma os espaços linguísticos 

institucionais com esses desígnios de aproximação política e sociocultural. 

Massart-Piérard (2007) escreve que a existência de cruzamentos ligando grupos 

linguísticos resulta em uma atenção particular aos estados, ou partes deles, que estejam 

divididos entre duas ou mais áreas linguísticas, por razões de defesa da língua, oportunidade 

econômica ou pragmatismo político. Os grupos linguísticos, na avaliação da autora, não podem 

ser concebidos como locais de separação. As interpenetrações entre eles pelo fato da 

“multifiliação” de seus membros a áreas culturais internacionais ou regionais muito diversas, 

seriam, desse modo, significativas. Membros de diferentes espaços linguísticos, mas 

geograficamente próximos uns dos outros, apreciam particularmente o contato entre esses 

grupos, como é o caso, por exemplo, da Guiné-Bissau, país de língua oficial portuguesa que 

está inserido na esfera francófona, dado às suas fronteiras com inúmeros países de língua 

francesa no oeste do continente africano, entre outros casos. 

Massart-Piérard (2007) relata que a necessidade compartilhada de construir grupos de 

solidariedade linguística é impulsionada pela imperativa de facilitar a comunicação 

internacional e de defesa das suas identidades. Esses espaços, logo, são criados para servir de 

elo linguístico-cultural entre as pessoas e para desempenharem o papel de transmissão aos 

poderes públicos encarregados de apoiá-las. 

Os espaços linguísticos permitem uma presença no processo de globalização para a 

defesa da diversidade de identidades e culturas, bem como um renovado debate para a política 

internacional que explica a lógica do respeito pela diversidade cultural e linguística, que, 

apropriada pelos atores interessados, poderia levar a reconfigurações geopolítico-linguísticas 

(MASSART-PIÉRARD, 2007). A escolha de um critério puramente linguístico, em preferência 

de etnia e economia, mesmo mantendo em consideração suas eventuais intersecções, visa reunir 

um grupo abrangente através dos continentes (GAMBOTTI, 2015). 

A convergência entre as políticas dos espaços linguísticos se estabelece em diferentes 

etapas: define-se por via formal problemas causados pela globalização, orienta-se a política, 

que em tese é pela defesa da diversidade cultural e linguística, também nesse processo 

conduzindo a estratégia através da cooperação e da concertação, com vistas à sua concretização 

ao nível da política mundial (MASSART-PIÉRARD, 2007). 
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Essa convergência das políticas dos grupos linguísticos continua voluntária e promete 

respeitar integralmente a soberania dos estados membros, os quais Massart-Piérard (2007) 

caracteriza – de forma óbvia – como sendo “muito apegados à independência que adquiriram”. 

Deve-se, no entanto, analisar cuidadosamente onde se insere a convergência de política no 

quadro estratégico e de política externa de determinados países, especialmente no que concerne 

à África, dado o contexto histórico. Segundo Torrent (2019), a descolonização se assemelha à 

globalização, pois produziu tendências normativas dominantes, especialmente no que se refere 

às organizações internacionais e à diplomacia multilateral. 

3 COMMONWEALTH 

A Commonwealth se refere a uma associação livre de estados soberanos e 

independentes, redefinida em 1971, com responsabilidade plena sobre suas decisões políticas, 

que se consultam e cooperam com vistas a servir ao interesse comum de suas populações e à 

causa da compreensão e da paz mundial (MASSART-PIÉRARD, 2007). A única língua oficial 

da organização é o inglês, sua sede é na Malborough House em Londres, apesar de sua 

independência, como entidade, do Reino Unido (TORRENT, 2019). 

Para Derek McDougall (2018), professor australiano, é mais preciso caracterizar a 

Commonwealth como uma organização de nações em desenvolvimento e, em sua maioria, 

composta de estados pequenos – 31 de seus 53 membros seriam categorizados por McDougall 

como tal –, mesmo levando em consideração a participação do Reino Unido e de antigos 

domínios britânicos ricos, como Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e de poderes emergentes 

como Índia, Nigéria e África do Sul. Com essa predominância de países em desenvolvimento 

e estados pequenos, na visão de McDougall, há uma evidente dinâmica Norte-Sul devido à 

participação dos países anteriormente mencionados. A Commonwealth contemporânea é 

considerada uma categoria relevante – em maior ou menor medida – na África e no Caribe 

(TORRENT, 2019). 

O ex-secretário-geral da organização, o nigeriano Emeka Anyaoku (2010), conforme 

citado por Torrent (2019), classifica a Commonwealth como uma organização atípica e 

assimétrica, bem como um exemplo global de compreensão e cooperação, que, apesar de haver 

esforços para melhorar sua atuação, tem ainda o respeito à diversidade no centro de seus 

princípios institucionais. Ademais, Anyaoku explicou a importância de se ver a organização 

não somente através das lentes do colonialismo, mas também compreender seu futuro como 

uma organização em expansão, capaz de contribuir com suas características únicas em serviço 
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do mundo. A partir desse pensamento, Torrent sugere uma reflexão acerca da Commonwealth 

não só sobre os paradoxos contemporâneos, como também sobre a articulação entre império e 

pós-império, diplomacia oficial e o imaginário social.  

Torrent (2019) classifica a Commonwealth como uma extensão do império britânico, 

um perímetro geográfico e conceitual, bem como um espaço geopolítico, ator internacional 

multilateral e objeto de imaginários políticos diversos. No entanto, convida abertamente a 

reflexão acerca das conexões estruturais, de pensamento e de pessoas, como objeto e ferramenta 

de estudo, especialmente acerca da “rede” Commonwealth e os múltiplos estados que a compõe, 

como também das comparações entre a própria instituição e de outros tipos de comunidade, 

como a Francophonie. A Commonwealth é caracterizada por Richard Bourne (2010), professor 

inglês, como uma associação pós-colonial, sendo composta por uma maioria de países em 

desenvolvimento – também de acordo com o conceito da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

A Commonwealth, seria, então, alvo de constante debate geográfico e conceitual. Há 

controvérsias acerca da entrada de membros não egressos do império britânico – sendo esse 

acontecimento um evento de caráter excepcional, caracterizando-se por um estudo de caso a 

caso para países que não atendam as características da herança colonial. Também há 

controvérsias acerca de sua renovada relevância para o Reino Unido pós-brexit, na busca por 

uma identidade global nova (TORRENT, 2019). 

A história da Commonwealth institucional é necessariamente baseada em um diálogo 

duplo (TORRENT, 2019). A mudança de rumo da Commonwealth pode ser traçada a partir de 

1965, com a mudança do antigo nome British Commonwealth of Nations para Commonwealth 

of Nations e o estabelecimento do Secretariado da Commonwealth e da posição de secretário-

geral da organização, que respondem, hierarquicamente, para a comunidade como um todo 

(MCDOUGALL, 2018). Desde esse período, o papel institucional da Commonwealth tem tido 

enfoque em promoção da democracia, de direitos humanos e de boas práticas de governança 

(BERNARDINO e TAVARES, 2011). A Commonwealth se estabeleceu principalmente a partir 

de declarações de princípios, as mais significativas sendo as de Singapura em 1971 e de Harare 

em 1991, que foram combinadas em uma nova declaração na Cúpula dos Líderes da 

Commonwealth de Porto da Espanha, em 2009 (BOURNE, 2010). 

De acordo com McDougall (2018), a Commonwealth demonstra sua visibilidade a partir 

de suas bienais reuniões de dirigentes dos seus estados membros (Commonwealth Heads of 
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Government Meetings), que servem como pontapé inicial para as demais áreas de atuação em 

rede para seus membros, onde também há potencial para a proposta de projetos conjuntos, 

buscando verificar se possuem maior probabilidade de ganhar apoio em outros contextos 

multilaterais. Kamalesh Sharma, indiano que foi o quinto secretário-geral da Commonwealth, 

se refere à organização como uma série de redes sobrepostas e bem adaptadas à globalização 

(BOURNE, 2010), dando razão às afirmações de McDougall. 

A Commonwealth seria também uma rede de governança global inédita, mas seu local 

de efeito torna avaliar seu impacto difícil (TORRENT, 2019), sendo que os benefícios das 

empreitadas oficiais da organização para seus cidadãos são de difícil reconhecimento 

(BOURNE, 2010). Bourne exemplifica os 30 anos em que a África do Sul esteve fora da 

Commonwealth que coincidem com o governo branco, relatando os esforços tanto dos governos 

da organização, bem como de ONGs, para prover assistência à comunidade negra do país. O 

autor também usa de exemplo o caso do Zimbábue em 2003, suspenso da organização, em que 

órgãos da Commonwealth se reuniram para mobilizar recursos de apoio para a sociedade civil. 

Esses esforços, no entanto, dependeriam principalmente da iniciativa dos estados membros. 

Bourne critica não somente o lento passo em que essas mobilizações ocorrem, como também 

as situações em que a autoidentificação de que a organização é uma comunidade de povos e 

estados não é posta em exercício. Atualmente, a Commonwealth, inserida na lógica do 

multilateralismo, buscar prover a assistência que pode aos estados pequenos e em 

desenvolvimento na manutenção de suas representações diplomáticas multilaterais nas Nações 

Unidas, nas suas bases em Nova York e Genebra (MCDOUGALL, 2018). 

A Commonwealth não emergiu como um fórum onde surgem avanços significativos nas 

áreas de desenvolvimento e comércio global – embora tal observação possa ser também 

direcionada a outras organizações voltadas a essas temáticas –, entretanto, como um ator global 

de pequeno porte, o maior programa é na área de cooperação técnica (COMMONWEALTH 

SECRETARIAT, 2017). Ashton (2007 apud TORRENT, 2019) expõe que não se deve dar uma 

importância excessiva para as relações multilaterais, tendo em mente que o bilateralismo dentro 

da Commonwealth por vezes ocupa uma posição mais privilegiada. 

Uma característica chamativa da Commonwealth é a sua convivência com base em uma 

amplitude de associações e organizações não oficiais, aquelas não vinculadas 

institucionalmente de forma direta à estrutura administrativa da Commonwealth (BOURNE, 

2010). É possível citar: a Associação Parlamentar da Commonwealth; a União da Impressa da 

Commonwealth; a Fundação da Commonwealth; a Associação dos Advogados da 
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Commonwealth; a Associação dos Jornalistas da Commonwealth; a Iniciativa de Direitos 

Humanos da Commonwealth; o Conselho Empresarial da Commonwealth; o Fórum de 

Governos Locais da Commonwealth; a Conferência de Meteorologistas da Commonwealth; a 

Organização de Assistência Social da Commonwealth; dentre diversas outras. Bourne (2010) 

relata que esses órgãos promovem reuniões internacionais regulares de alta qualidade, porém 

em sua grande parte não possuem pessoal ou recursos financeiros para tocar projetos com 

continuidade, até mesmo passando por diversas crises dessa ordem e operando de forma 

exclusivamente voluntária. O autor também destaca que, em comparação com agências 

especializadas da ONU, ou mesmo com o Banco Mundial, o Secretariado da Commonwealth 

tem recursos limitados para tocar em frente uma agenda consolidada. 

Os órgãos da Commonwealth que possuem sede no Reino Unido, em similaridade à sede 

do Secretariado da organização, não enfocam com frequência seus projetos com base no próprio 

Reino Unido, devido à grande necessidade de atuação nos países em desenvolvimento membros 

da Commonwealth – a maioria, como já estabelecido –, bem como o fraco interesse público no 

Reino Unido para assuntos relacionados à Commonwealth (BOURNE, 2010). 

Em termos da sociedade civil, esta continuará insatisfeita que o alto potencial de 

cooperação da Commonwealth não será alcançado, devido ao baixo nível de comprometimento 

governamental e de escassos investimentos nas instituições intergovernamentais (BOURNE, 

2010). 

Robertson (1978 apud MASSART-PIÉRARD, 2007) relata que, na Commonwealth, o 

inglês é a língua de comunicação internacional, mas sem causar prejuízo às diferenças culturais 

entre os estados membros, destacando que o objetivo é o crescimento econômico ao invés da 

promoção da língua inglesa – não que tal empreitada revele-se remotamente necessária nas 

últimas décadas. Haveria, a partir desse entendimento, um descaso generalizado quanto às 

políticas linguísticas na Commonwealth? 

De acordo com Torrent (2019), não há indicação que o inglês não desempenhe um papel 

importante nas atividades da Commonwealth, nem que não se deva levar em consideração que 

é, inicialmente, a língua do poder colonial – no que se refere aos países colonizados pelo Reino 

Unido –, bem como atualmente a língua da hegemonia estadunidense. No entanto, não apenas 

o inglês em si tem múltiplas variações, seu papel nos estados membros da Commonwealth e na 

organização em si é por vezes descentralizado, por vezes readequado. 
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É interessante verificar essa interconexão. Entre pesquisadores provindos de países 

francófonos que também são membros da Commonwealth, os que se interessam pela 

organização são os mesmos que trabalham com o estudo das línguas minoritárias africanas 

(TORRENT, 2019). 

Torrent (2019) sugere que a Commonwealth não pode ser dissociada do surgimento de 

uma “comunidade epistêmica” de especialistas que trabalham com ou a partir da língua inglesa. 

A globalização poderia, na visão da autora, ser identificada como uma “anglobalização”, que 

acompanha e em parte alimenta o ímpeto imperialista como forma de organização do mundo 

internacional. 

Uma “anglofonia” não se confundiria com a Commonwealth, mesmo que também possa 

ser definida como uma associação de países egressos do império britânico – notadamente, 

falantes da língua inglesa. A organização seria herdeira, então, de uma transformação pós-

colonial hábil e fértil, que não compreende sua formação como pautada por um “superpoder” – 

especificamente, os Estados Unidos (LÉGER, 1987 apud MASSART-PIÉRARD, 2007). Tal 

afirmação evidencia a queda do Reino Unido no critério de potência, porém, não considera que 

não é somente um “superpoder” que pode ocupar o papel de dominação na dinâmica de 

desigualdade entre países. 

Amitav Benerji, ex-diretor da assuntos políticos no Secretariado da Commonwealth, 

caracterizou as capacidades de ação da organização como derivantes da herança colonial 

comum dos países membros, definida em torno da língua inglesa e das tradições parlamentares, 

legais e educacionais compartilhadas (TORRENT, 2019). Logo, com o uso da língua inglesa, 

o direito comum, o parlamentarismo – deveras disseminado no âmbito da Commonwealth em 

diversos formatos –, os sistemas administrativos e educacionais similares, seriam utilizados no 

âmbito da organização para a promoção de valores de defesa de direitos, sejam estes civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais, do meio ambiente e de desenvolvimento (BOURNE, 

2010). 

McDougall (2018) argumenta que a Commonwealth possui um pequeno papel como 

ator nas principais questões de política e de segurança internacionais. Mesmo que alguns de 

seus estados membros sejam atores significativos, na visão do autor, esses não veem a 

organização como um meio de converter apoios e avançar suas agendas. No entanto, não sugere 

que a Commonwealth não tenha atuação nessa área. Mantendo em consideração que boa parte 

das relações internacionais contemporâneas envolvem a construção de coalizões e blocos em 
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busca de promover uma agenda específica, o autor comenta que a Commonwealth serve como 

um dos contextos em que se pode ocorrer o estabelecimento dessas parcerias.  

A comissão sobre soft power da Câmara dos Lordes do Reino Unido conferiu 

importância central à Commonwealth, em especial devido às redes informais e pessoais 

multifacetadas que permitem a reconsideração da influência britânica – e de outros  – no mundo, 

com um apelo para que o governo britânico leve em consideração os âmbitos da Commonwealth 

não somente no que se refere à política externa, mas também nas áreas de defesa e segurança, 

comércio e desenvolvimento, educação e meio ambiente (HOUSE OF LORDS, 2014). A 

armadilha da Commonwealth contemporânea, no entanto, seria se tornar um “império 2.0” ou 

se dissolver em um demasiado idealismo impotente (MURPHY, 2018 apud TORRENT, 2019). 

Bourne (2010) ressalta a característica voluntária e optativa da organização, também 

citando Shridath Ramphal, para quem os governos tem de ser convencidos a utilizar a 

Commonwealth. A principal condução da Commonwealth tem sido realizada por interesses não 

governamentais, midiáticos, de resíduos do império e do direito disseminado entre os países 

membros. 

Deve-se, com a reconsideração da organização internacional a partir da mudança 

política causada pelo brexit ao Reino Unido, ter em mente a importância da Commonwealth 

para os demais países da organização, da África, ao Caribe, à Ásia (TORRENT, 2019). 

McDougall (2018) destaca que a Commonwealth atua para facilitar conexões inter-regionais, 

como por exemplo nas conexões entre a Austrália e a África, onde a participação comum na 

Commonwealth deu abertura aos países africanos membros da organização, especialmente na 

região sul do continente, onde, sem esse fator, as relações da Austrália com a região seriam 

menores.  

Bourne, em 2010, relacionava que as mudanças políticas no Reino Unido poderiam dar 

início a mudanças de atitude no que se refere a Commonwealth, com uma perspectiva nova do 

governo envolvido. No entanto, 11 anos depois e após o brexit, verifica-se que o mesmo debate 

ecoa incessantemente na esfera jornalística e acadêmica, sem nenhum resultado factível na 

mudança do impacto global da Commonwealth, muito menos de maior envolvimento do Reino 

Unido ou do maior país da organização, a Índia. 

O papel central dos direitos humanos na Commonwealth tem base na sua atuação em 

articular e impor normas, sendo que os compromissos assumidos em relação à manutenção do 

respeito aos direitos humanos e à democracia representativa, por vezes resulta em suspensões 
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e expulsões do âmbito da Commonwealth de países que movem em uma direção autoritária 

(MCDOUGALL, 2018), como por exemplo, na África, a Nigéria, a Gâmbia e o Zimbábue, 

como também fora do continente, no caso do Paquistão e Fiji (BERNARDINO e TAVARES, 

2011). 

A primeira vez que a Commonwealth claramente se posicionou a favor dos direitos 

humanos foi em 1977, na ocasião em que Idi Amin, ditador militar da Uganda de 1971 a 1979, 

planejava participar de uma Cúpula da Commonwealth que teria lugar em Londres naquele ano. 

Eventualmente, isso levou os estados membros a mobilizar recursos diplomáticos para que sua 

ida, bem como a participação do regime, fosse inviabilizada. Também repudiaram 

publicamente – por meio do comunicado final da conferência – as crueldades realizadas pela 

ditadura militar nigeriana (BOURNE, 2010). 

A proposta de formação de uma Comissão de Direitos Humanos da Commonwealth, 

órgão que de início teria competências judiciais, mesmo com oposição de setores do colegiado 

de países membros da organização onde haviam repetida violações aos direitos humanos 

(BOURNE, 2010), se deu a partir da iniciativa da Gâmbia, também contrastando com o 

estabelecimento dos judiciários dos próprios países recém independentes. No entanto, essa 

resistência de determinados países – que preocupavam-se com a estabilidade de seus governos 

que violavam os direitos humanos – teria enfraquecido por anos o estabelecimento de qualquer 

órgão oficial da Commonwealth que operasse exclusivamente com violações aos direitos 

humanos, o que viria a ocorrer somente em 1983 e operando plenamente – sem oposição velada 

– somente a partir do início da década de 1990 (BOURNE, 2010). 

Em 1995, a ditadura militar nigeriana do general Sani Abacha protagonizou uma 

evolução institucional da Commonwealth em favor da atuação aos direitos humanos, após o 

regime nigeriano executar opositores – como Ken Saro-Wiwa e outros líderes Ogoni –, ato 

imediatamente repudiado por dirigentes como Nelson Mandela da África do Sul e John Major 

do Reino Unido, que juntos clamariam pela expulsão da Nigéria da Commonwealth em uma 

cúpula da organização em Auckland, eventualmente resultando no estabelecimento de 

mecanismos e processos de suspensão da organização, como o Grupo de Ação Ministerial da 

Commonwealth (Commonwealth Ministerial Action Group – CMAG). Após o ocorrido na 

cúpula de Auckland, três governos militares africanos, especificamente os da Nigéria, Serra 

Leoa e Gâmbia, foram suspensos da organização (BOURNE, 2010). 



22 
 

Bourne (2010) discute os efeitos práticos das suspensões da organização, que com o 

passar dos anos teriam afetado a sete governos diferentes – Fiji, Gâmbia, Gana, Nigéria, 

Paquistão, Serra Leoa e Zimbábue. O autor escreve que, mesmo que a organização seja uma 

associação voluntária por natureza, não sendo uma instituição rica que provém de forma 

principal assistência financeira ou defesa militar, o processo de suspensão diferenciava – à 

época – a Commonwealth de organizações como a ONU e a Organização dos Estados 

Americanos (OEA), servindo para pressionar politicamente os referidos governos suspensos 

por meio de efeitos adversos em termos econômicos – especificamente investimentos 

estrangeiros e turismo. Eventualmente, Bourne relata, a antiga Organização da Unidade 

Africana (OUA) viria a se inspirar na Commonwealth para barrar a participação de dirigentes 

militares em suas reuniões.  

McDougall (2018) também nota que o CMAG – composto pelos ministros de Relações 

Exteriores da organização – e a Declaração de Propósitos da organização – apesar do seu 

notório enfoque em democracia e direitos humanos – são omissos no que se refere a direitos 

LGBTQI+, devido à oposição de países africanos conservadores. Ainda hoje, mesmo com a 

montante pressão para o reconhecimento de direitos LGBTQI+, essa comunidade ainda é 

amplamente criminalizada em uma grande quantidade de países africanos membros da 

Commonwealth. Qualquer eventual mudança no mandato da CMAG necessitaria de 

concordância de todos os governos da organização (BOURNE, 2010).  

É notável que a solidariedade regional entre países africanos se sobreponha a 

compromissos multilaterais, no seio da Commonwealth ou não. Pode-se citar de exemplo as 

tentativas derrotadas de emissões de declarações repreensivas às execuções sumárias realizadas 

pelo regime ditatorial militar nigeriano, no âmbito da ONU e da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), acontecimentos que sucederam mesmo após a suspensão do país da 

Commonwealth (BOURNE, 2010). 

Bourne (2010) compara o processo de admissão à Commonwealth com o da União 

Europeia (UE), este último demandando alterações de legislação nacional para que haja a 

garantia de direitos das minorias e de direitos humanos, ao passo de que o processo da 

Commonwealth é, deliberadamente, não específico. Como exemplo, o autor relata que a entrada 

de Ruanda na Commonwealth foi por si própria deveras problemática, não somente pela 

ausência de conexão oficial com o império britânico. O processo de verificação se Ruanda 

observava, ou não, os princípios de direitos humanos da organização, não foi profundo ou 

transparente. Os relatórios dos órgãos de condução política e da unidade de direitos humanos 
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não são públicos, contrastando com os relatórios públicos da Commonwealth Human Rights 

Initiative (CHRI), organização não governamental. Esse caso ilustra, de acordo com Bourne, 

como as considerações política podem se sobrepor aos compromissos oficias da 

Commonwealth. Ele também destaca, em relação à entrada de Ruanda, o apoio de vizinhos 

geográficos do país – como Uganda e seu presidente Yoweri Museveni – e o apoio do Reino 

Unido, o qual Bourne estabelece o envolvimento de uma disputa entre os antigos colonizadores 

para disputar o domínio linguístico no país, tendo-se em consideração que a elite política de 

Ruanda fala inglês e tinha tendências hostis à França. 

4 FRANCOPHONIE 

Massart-Piérard (2007) escreve sobre o desejo e a ambição do espaço francófono, 

debatendo a história da francofonia como ideia, desde a desvalorização por alguns como um 

“pseudo conceito” – que a própria autora reconhece como possibilidade –, à imaginação da 

francofonia como ideia nova, na década de 60. Também define a francofonia como um conceito 

com uma representação parte de uma realidade cultural, política e social, ao passo de que outros 

espaços linguísticos não possuiriam, à época, representação ou conceitos objetivos relacionados 

a si mesmos. 

Ainda segundo Massart-Piérard (2007), a “francophonie”, com letra minúscula, se 

refere somente aos povos que falam francês, considerando a evolução de seu significado para 

um viés plurivalente, que cobre sentidos de especificidades linguísticas, culturais, midiáticas e 

políticas. Essa francofonia – não institucional, bom destacar –, como definida por Reclus (1889 

apud AGRESTI, 2019) no século XIX, seria uma espécie de espaço “virtual” ou “potencial” 

onde a linguística constrói, ao lado do poder político e militar, um território controlado pela 

França. A francofonia é indissociável da evolução da estatura e das representações sociais das 

línguas e das comunidades linguísticas que tiveram contato com o francês e o poder político, 

militar e simbólico que essa língua historicamente adotou e ainda adota, especialmente no 

antigo espaço colonial africano (AGRESTI, 2019).  

Dentro da mudança profunda no quadro político, cultural e social, no início de 1960, 

ocorreu o início da demanda a partir de personalidades dos movimentos independentistas das 

antigas colônias francesas por um mecanismo de aproximação de países, com vistas a buscar 

uma relação com a França que fosse fundamentada em afinidades linguísticas e culturais 

(AGRESTI, 2019). 
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Giovanni Agresti (2019), professor e pesquisador italiano com estudos nas áreas de 

língua, linguística e história da língua francesa, estabelece a Francophonie como nascida a 

partir dos projetos coloniais franceses no século XIX que, após um período esquecido, ressurge 

na metade do século XX em plena descolonização. A partir desses dois movimentos distintos, 

a criação da Agência de Cooperação Cultural e Técnica (Agence de coopération culturelle et 

technique – ACCT), tem iniciativa a partir da Organisation Commune Africaine et Malgache 

(OCAM) de 1966. A cooperação, inicialmente – no âmbito da convenção da agência –, era 

delimitada ao domínio técnico (AGRESTI, 2019). Em 1997, a ACCT vira a Agência 

Intergovernamental da Francofonia (Agence Intergouvernementale de la Francophonie – AIF) 

e em 2005 passa a ser a OIF, em sua nomenclatura atual. 

Na concepção de Massart-Piérard (2007), é compreensível o fato de que a hoje em dia 

denominada OIF, na época de sua criação, tomasse o nome discreto de ACCT. Após a 

colonização, todas as alusões ao passado imediato e aos fracassos de experimentos relacionados 

ao modelo colonial teriam de ser suprimidas. Com isso, os órgãos da Francophonie, à época, 

utilizavam denominações que expressavam ambiguidades políticas e simbólicas, para que 

fossem caracterizados exclusivamente pela língua compartilhada, um artificio para escapar 

qualquer alusão a um domínio francês da instituição. 

A comunidade orgânica da Francofonia que nasceu em 1970 na África, sob o nome de 

ACCT, foi centrada na cultura e “[n]o espírito de uma civilização” (SENGHOR, 1988). Esse 

conceito, após a descolonização, ainda seria uma afirmação cabível? É importante notar que a 

discussão acerca da missão “civilizatória” colonial deve ser debatida e compreendida como 

instrumento de legitimação política de atos exploratórios e repudiáveis. Massart-Piérard (2007) 

escreve que as dimensões “de uma civilização” devem possuir menor relevância cultural dentro 

dos espaços linguísticos propriamente ditos e, como discurso, devem ser rejeitados. 

O autor francês Christian Gambotti (2015) relata que a Francophonie hoje se autodefine 

institucionalmente e politicamente como um espaço geopolítico fundado sobre valores comuns 

e também um espaço geoeconômico que pode construir parcerias orientadas a um 

desenvolvimento solidário e harmonioso. A Francophonie também seria, de acordo com 

Gambotti, um movimento articulado pelo francês como língua de trabalho, de 

compartilhamento e de cultura, dessa forma não sendo a língua do antigo colonizador, mas uma 

ferramenta comum aos países membros da OIF. Ainda segundo o autor, a Francophonie então 

é uma forma de se responder aos desafios impetrados pela globalização, ressaltando, no entanto, 

que não corresponde a uma fórmula mágica para isso. 
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Léopold Senghor, antes da institucionalização da Francophonie, priorizava o problema 

linguístico e, em particular, o da coabitação na África das línguas locais e das línguas dos 

colonizadores (AGRESTI, 2019). Na concepção dele, seria inaceitável que as línguas nativas 

africanas, de natureza extremamente diversa, fossem rebaixadas ou desprezadas em relação ao 

francês, sua língua de adoção e de escolha, dessa maneira dando-se início a uma reconciliação 

de natureza linguística-cultural, à primeira vista no quadro da cultura e em seguida de ordem 

política e pragmática (SENGHOR, 1962). 

A caracterização das línguas nativas africanas como línguas emocionais e poéticas dá 

eco à sua consequente desvalorização como línguas de utilização técnica-científica e de 

comunicação internacional (AGRESTI, 2019). A dita “superioridade do francês” não é 

aceitável para o público das antigas colônias em demais instâncias – na política, na economia e 

de certa forma, na cultura –, mas para a construção da Francophonie, argumentos linguísticos 

– novamente, de caráter pragmático – foram evocados por Senghor, em um risco, de sua parte, 

que seria calculado. O argumento de Senghor pela centralização da utilização da língua francesa 

atualmente já se encontra desnecessário nos conceitos contemporâneos do multilinguismo e na 

formulação de estratégias para promover e assegurar a presença de línguas menos favorecidas. 

Entre as conexões com o estabelecimento da “Civilização Universal”, onde se deve 

utilizar o instrumento “maravilhoso” dos destroços do regime colonial, dessa forma, torna a 

Francofonia um tipo de humanismo integral de energias simbióticas (SENGHOR, 1962). A 

Francofonia, a partir desse entendimento, pode ser um espaço de conflitos e também onde se 

pode encontrar soluções para esses conflitos, resultando na busca de valores humanos e em sua 

disseminação pelo mundo (AGRESTI, 2019). Senghor também expressava sua crença na 

importância da integração francófona com a latinidade em uma “civilização” universal, com 

papel primordial da negritude (SENGHOR, 1988). 

De acordo com Agresti (2019), em sua análise acerca do conceito da Francofonia como 

visto por Senghor, seria um espaço, uma estrutura e um ambiente de construção, através da 

utilização “universal” do francês e das utopias fundamentalmente humanistas, que estariam em 

sintonia com valores do mundo contemporâneo e globalizado, encarnando a característica 

complementária e simbiótica do conflito entre o colonizador e o colonizado, que sucede para 

constituir um futuro compartilhado com base na cooperação. 

Logo, segundo Senghor (1988), a Francofonia de sua concepção não seria orientada ao 

imperialismo, muito menos ao colonialismo cultural. Seria assim a preocupação de Senghor em 
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criar uma comunidade de pessoas diferentes, mas solidariamente complementares, sendo uma 

comunidade criativa por causa da lei escrita e racionalmente organizada e fazendo novo 

trabalho ao “estilo francês”. A Francofonia, então, seguindo essa lógica, significaria o conjunto 

de países e regiões que empregam o francês como língua nacional, de comunicação 

internacional, de trabalho ou de cultura, bem como o conjunto de pessoas que utilizam o francês 

em diversas utilizações e, por fim, a comunidade de pensamento que resulta de tais diferentes 

utilizações. 

Essa abordagem aberta, de acordo com Massart-Piérard (2007), facilita a adesão a vários 

espaços linguísticos, também relativizando a questão da relevância do discurso sobre identidade 

linguística como um marcador de comunidades baseadas na língua, uma vez que essa identidade 

tem cada vez mais probabilidade de ser plural em um mundo amplamente multicêntrico. 

Relativizar a questão da identidade linguística é um debate que contradiz a questão do 

pertencimento a essas instituições. Entretanto, utilizando uma compreensão a partir do 

arcabouço do multilinguismo e do multiculturalismo contemporâneo, assim como das 

instituições internacionais que buscam preservar e defender essas identidades, é necessário que 

não ocorra relativização de uma identidade em prol de uma pluralidade unificadora, seja de qual 

língua for. 

A cooperação francófona pós-colonial é orientada ao desenvolvimento. Dessa forma, se 

compreende a criação do foro multilateral da Francophonie, que se apoia no fator linguístico 

em primeiro plano, com enfoque na cooperação cultural e técnica, sendo fato de que não se 

poderia “politizar” a questão no período pós-independência da África francófona (MASSART-

PIÉRARD, 2007). Um espaço de conquista territorial e cultural, a Francophonie se classifica 

como um território de interações e múltiplas cooperações, em perspectiva multilateral 

(AGRESTI, 2019). 

Massart-Piérard (2007) escreve que poucos países de língua francesa integram a 

Francophonie, apesar de mais da metade dos estados membros da organização possuírem o 

francês como língua reconhecida oficialmente, levando-se em conta que a formulação “países 

de língua francesa” não faz distinção entre países em que o francês é língua oficial e países 

onde o francês não possui um status jurídico específico e é altamente difundido (AGRESTI, 

2019). A autora também relata que a queda do muro de Berlin, ou seja, o período pós-guerra 

fria, incentivou um aumento do ingresso de países “pouco francófonos”, o que teria causado 

inquietude dos membros fundadores acerca de um enfraquecimento da língua francesa, desde à 
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falta de defesa e promoção do francês, que seria o suposto objetivo inicial dessa empreitada 

francófona.  

Agresti (2019) sugere quatro entendimentos acerca da ideia da Francofonia: i. a 

francofonia como espaço de interação linguística por seus locutores; ii. a francofonia como 

espaço definido pela geografia das línguas, constituída pelos países onde o francês é língua 

oficial, nacional ou mesmo difundindo consideravelmente; iii. a francofonia institucional, 

representada pela OIF e pelos estados membros; iv. a francofonia como ideia e discurso através 

da história. Logo, na concepção desse autor, essas francofonias são um campo de estudo 

interdisciplinar, o que justifica a variação de abordagens de estudo.  

É crucial, no entendimento de Agresti (2019), entender a importância do que está escrito 

na convenção da Francophonie, tanto como em seu formato de agência de cooperação como 

organização intergovernamental atual: a linha tênue entre o respeito às culturas e línguas 

nacionais e entre a “não intervenção” em assuntos domésticos dos países membros, quanto às 

questões de política linguística no âmbito da Francophonie, essas políticas são voltadas ao 

francês e ao “respeito” às línguas locais, logo não são alvo de políticas específicas nem de ações 

voltadas à sua preservação e estímulo, o que pode ser identificado como uma lenta forma de 

extinguir as línguas locais africanas através de uma “extinção natural” e de uma normatização 

que viria a interromper a passagem intergeracional dessas línguas. Agresti chama atenção a 

qualquer pensamento ingênuo acerca da Francophonie não ativamente promover o francês, 

onde possui uma rede de atuação em associações, universidades e organizações diversas, sejam 

diretamente conectadas à OIF ou não. 

Reclus previu o fim da universalização do francês, substituída pelo inglês, bem como 

estabeleceu que o futuro da língua francesa resta na África (RECLUS, 1899 apud AGRESTI, 

2019). Da projeção de 715 milhões de pessoas capazes de se expressar em francês em 2050, 

85% seriam africanas (GAMBOTTI, 2015). 

No que se refere às políticas linguísticas, segundo Agresti (2019), a Francophonie se 

relaciona à influência e à universalização da língua francesa e de seus valores a serem 

transmitidos, ao mesmo tempo que discursa a favor da valorização da diversidade linguística, 

da dinâmica de língua e poder, do multilinguismo social e individual e, por fim, do respeito e à 

gestão das minorias, sejam elas étnicas ou linguísticas. O autor também relata que o 

desenvolvimento de uma forma de cooperação francófona em ambiente multilíngue deve ser 

distinguido e aprofundado. 
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Na concepção de Agresti (2019), o interesse da Francophonie pela valorização do 

multilinguismo se revela sincero, através de suas iniciativas recentes e consequentes, bem como 

também é fundamentalmente ligado a outras iniciativas – como na paridade de gênero, atuação 

da juventude, promoção dos direitos humanos e prevenção de conflitos. A associação de 

questões linguísticas às questões de desenvolvimento, nos dias atuais e especialmente na África, 

devem ter caráter social e sustentável e devem aliar-se a uma harmonização entre a difusão 

internacional do francês – particularmente no âmbito da ciência e da tecnologia – e do uso das 

línguas locais ou nacionais com vistas a aproximar a ciência e técnica das populações 

tradicionais e seus conhecimentos (AGRESTI, 2019). Para Gambotti (2015), fortalecer o 

compartilhamento de conhecimento em língua francesa consolida o desenvolvimento dos países 

emergentes. 

Ainda de acordo com Gambotti (2015), a diversidade da reunião de países em 

desenvolvimento – com enfoque para os países africanos – e alguns países mais ricos – como a 

França, Bélgica, Suíça e Canadá –, constituiria uma força da organização, condicionando isso 

ao entendimento de que a Francophonie deve ser considerada um benefício da globalização e 

que a língua francesa não pode ser vista como um atentado às identidades nacionais e à 

soberania dos estados. Gambotti, no entanto, não se atenta em caracterizar a legítima 

preocupação com os efeitos da colonização, inquietação intrínseca à dinâmica Norte-Sul a qual 

ele faz referência, desmerecendo os séculos de dominação colonial em favor da visão 

geopolítica e geoeconômica, sem considerar as realidades das dinâmicas envolvidas nesse tipo 

de configuração. Gambotti argumenta por esses espaços como uma medida de defesa contra os 

efeitos da globalização econômica e da padronização cultural, a qual, observa-se, deve ser 

realizada com muito mais cautela no que se refere a antigas colônias e antigos colonizadores. 

Gambotti (2015) pondera que o núcleo duro da Francophonie se encontra na África, 

concordando com a visão de outros autores que esse bloco deve ser privilegiado na agenda da 

instituição. No entanto, o entendimento do autor não é pautado na dinâmica própria do espaço 

político da Francophonie em si – que deve ser priorizado a partir da descolonização –, mas a 

partir de uma leitura do sistema internacional acerca da hegemonia dos Estados Unidos e da 

China. Ademais, o autor defende que a construção de um espaço da Francophonie na África 

reforça o potencial de uma dita “zona de influência estruturada ao redor do francês”, como um 

“formidável agrupamento”. Resta interpretarmos a que atores essa zona de influência busca 

realmente beneficiar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DA ATUAÇÃO DA COMMONWEALTH E DA 

FRANCOPHONIE 

Interconexão, emaranhamento, mimetismo, convergência, reaproximação e rivalidade 

são dinâmicas-chaves dos espaços linguísticos institucionais. O objetivo seria a paz 

internacional e a solidariedade. Princípios comuns são o discurso de respeito à diversidade e às 

identidades. A imagem preterida é a de comunidade. O caminho utilizado é o soft power 

(MASSART-PIÉRARD, 2007). 

Massart-Piérard (2007) estabelece que há, sem dúvida, um processo de convergência 

das políticas adotadas pelos organismos internacionais baseados em laços linguísticos e pelas 

grandes áreas culturais, devido a se depararem com desafios e problemas semelhantes. Boutros 

Boutros-Ghali, antigo secretário-geral da OIF e também da ONU, buscou, em 2001, fortalecer 

a cooperação entre os espaços, simbolicamente, ao organizar um encontro entre representantes 

institucionais desses espaços linguísticos (MASSART-PIÉRARD, 2007), como a brasileira 

Dulce Pereira, então secretária-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

A proliferação de fóruns diplomáticos não evita o risco de aumento de tensões internas 

ou externas ao espaço linguístico. No caso dos espaços se estruturarem a partir de um mito 

nacional e/ou imperial ou, ainda, quando uma parte ou não do território imaginário de um se 

sobrepõe a outro. As convulsões do sistema internacional constituem os momentos-chave que 

determinaram o nascimento e a recomposição de tais espaços (MASSART-PIÉRARD, 2007). 

Agresti (2019) cita Jacques Leclerc ([entre 1989 e 1992]), para quem a França teria se 

recusado a criar uma organização internacional que fosse como uma “Commonwealth 

francesa”, com fundamento em um traumatismo criado pela descolonização, mesmo que fossem 

os africanos parte do fator chave da reivindicação da criação de tal organização. Outro fator é 

que a formação institucional da Francophonie não poderia ter uma disposição política no 

período em que os países da África francófona acabaram de conquistar suas independências 

(MASSART-PIÉRARD, 2007). Novamente, coloca-se em primeiro plano a composição 

majoritária da organização por países da África, bem como o pragmatismo com que se 

enxergava a fundação da ACCT e a institucionalização da francofonia. Desse modo, a fórmula 

para reuniões de chefes de estado e de governo, adotada a partir de 1986, resultaria em um 

processo de politização gradual da organização, à medida que se tornava mais palatável o 

envolvimento político com os colonizadores. Massart-Piérard (2007) explicita que as regulares 

cúpulas de chefes de estado e governo a cada dois anos aproximariam a Francophonie às 
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questões econômicas e políticas, ao invés de exclusivamente dos problemas de cooperação 

técnica e cultural, uma evolução institucional que a assemelharia gradativamente ao âmbito 

inicial da Commonwealth.  

A Commonwealth que resultou da descolonização, da mesma forma da Francophonie 

gerada pelo mesmo processo, se pauta pelo discurso que defende a diversidade cultural, a 

afirmação do múltiplo, a luta contra a homogeneidade (MASSART-PIÉRARD, 2007), ao passo 

de que, ao mesmo tempo, aponta para uma continuidade dos sistemas colonizatórios. Johnson 

(1978), segundo Massart-Piérard (2007), nessa lógica, qualifica a Commonwealth e a 

Francophonie como “extensões, até mesmo reversões de iniciativas eurocêntricas”: em ambas 

organizações, encontram-se as marcas de uma evolução para o multilateralismo, o apoio ao 

desenvolvimento Norte-Sul, a consideração e promoção dos direitos humanos, a preocupação 

em respeitar o caráter plural da instituição e de associações como ONGs a atividades 

relacionadas às reuniões de cúpula, como reuniões de sociedade civil. Para Bourne (2010), a 

Commonwealth, sendo uma associação pós-colonial, diferencia-se da Francophonie em sua 

contribuição para os direitos humanos, também caracterizando a última como maior em 

números, mas menos coesa que a Commonwealth. 

Massart-Piérard (2007) situa que os contornos dos espaços linguísticos institucionais 

são extremamente borrados e que suas identidades linguísticas e culturais competem com 

outras. A admissão de Camarões em 1995 e a de Ruanda em 2009 na Commonwealth, países 

de língua oficial francesa e também membros da OIF, levantou o debate acerca da importância 

dos usos práticos, políticos e simbólicos de uma língua na política externa, como também do 

uso institucional de uma língua em uma organização internacional multilíngue, sendo levado 

em consideração a ausência de recurso à tradução ou interpretação em assuntos internos da 

Commonwealth até então (TORRENT, 2019). No entanto, devidamente enfatizadas essas 

discussões, observa-se que no âmbito constituinte das organizações estão as bandeiras da 

preservação da diversidade de identidades, do multilinguismo e do multiculturalismo, não 

devendo haver competição, mas sim uma relação mutualmente profícua, necessariamente 

devendo estar ressalvadas as identidades minoritárias, procurando dar voz, preservação e 

espaço. 

Reflete-se que a evolução do multiculturalismo na era da globalização acelerada 

certamente facilitou o processo de multiplicidade de pertencimentos a organizações e espaços 

linguísticos institucionais por vários estados, ademais da especificidade do continente africano 

com sua rica diversidade linguística, cultural e étnica. Nos dias atuais, há pouca ou nenhuma 
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incompatibilidade entre ser membro de dois ou mais espaços linguísticos, bem como de suas 

instituições. O multilateralismo fortalece e encoraja a participação dos estados em órgãos 

internacionais das mais variadas destinações. 

Como evidência da evolução da atuação multilateral dessas organizações internacionais, 

entende-se a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que foi 

adotada em 20 de outubro de 2005 por uma grande maioria, graças à aliança da Francophonie 

com outros “blocos linguísticos”, como relatado por Abdou Diouf (2007), ex-secretário-geral 

da OIF. Essa fórmula mostra a permanência, no que se refere aos espaços linguísticos, da 

utilização estratégica de blocos e alianças (MASSART-PIÉRARD, 2007). 

Ademais, na evidência da concertação multilateral e em convergência com a promoção 

de valores no âmbito desses espaços políticos e linguísticos, as secretárias-gerais Patricia 

Scotland, Maria do Carmo Silveira, Michaëlle Jean e Rebeca Grynspan, respectivamente da 

Commonwealth, da CPLP, da OIF e da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), no 

ano de 2018 – período da primeira convergência de quatro líderes mulheres nos secretariados 

dessas organizações – publicaram um manifesto conjunto em defesa do humanismo como 

orientador das ações e projetos iniciados pelas instituições dos espaços linguísticos. 

Por mais que exista um discurso idealista que defende valores universais, aproximação 

cultural e projetos de cooperação em benefício dos povos desses espaços linguísticos, ainda há 

uma persistência do pragmatismo político como forte condutor. Também um interesse 

econômico continua a ter influência, mesmo dentro dos espaços linguísticos, que, 

supostamente, deveriam justificar sua presença no cenário internacional pelo sentimento de 

comunidade linguística que os orienta (MASSART-PIÉRARD, 2007).  

A Argélia por muito se recusou a ingressar na Francophonie, por apontar ser uma 

organização pautada por planos neocoloniais patrocinados pela França. Dessa forma, houve 

rechaço mesmo das ações de cooperação cultural, como método para preservar sua identidade 

árabe. Eventualmente, esse desígnio deu lugar a uma necessidade de aproximação – de caráter 

determinadamente geopolítico – do país com a organização, de forma gradual com a 

participação do chefe de estado argelino, Abdelaziz Bouteflika, nas cúpulas francófonas 

(MASSART-PIÉRARD, 2007). 

Para a Argélia, integrar a Francophonie constituiu uma decisão estratégica, em busca 

de maior prestígio e peso diplomático, com o benefício de poder contar com o apoio de uma 
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entidade de grande dimensão para defender questões do maior interesse do país, demonstrando 

claramente seu cálculo pragmático nessa reaproximação, que não seria confundida como 

fidelidade a uma potência ou cultura estrangeira (MASSART-PIÉRARD, 2007). Observa-se 

que essa estratégia se repete com diversos países africanos, dada as difíceis condições de 

estabilidade e legitimidade institucional e internacional que diversos países do continente se 

deparam com frequência. Nos planos da Argélia, também constaram a adesão à Commonwealth, 

logo em seguida após o ingresso na Francophonie. 

O estatuto de uma língua depende, do dinamismo – econômico, entre outros fatores – 

do grupo que pretende promovê-la, assinala Joseph Maila (2001), como citado por Massart-

Piérard (2007). Essa é a lógica, no entanto, que somente segue a ordem do fortemente difundido 

liberalismo, promovido principalmente por países do Norte global, forçando a ser o pensamento 

de desenvolvimento adotado pelos países emergentes, maioria tanto na OIF como na 

Commonwealth. Gambotti (2015) sugere que a Francophonie, para ser uma alternativa 

humanista a uma hegemonia materialista chinesa ou estadunidense no ambiente internacional, 

deve então se tornar um espaço digno de confiança, que possa gerar empregos e condições de 

desenvolvimento sustentável e durável, não somente um espaço amigável de estados que 

compartilhem a língua francesa, ademais promovendo que esse caminho é favorável a sair de 

uma globalização que possa perder rumo caso ocorra uma escolha definitiva pelo inglês. 

Segundo Torrent (2019), a dimensão cultural da Commonwealth não tem a mesma 

visibilidade, programa e financiamento da Francophonie, mas opera por meio de várias redes, 

frequentemente não governamentais, que correspondem diretamente com a Commonwealth 

institucional. Agresti (2019) relata a existência de pactos linguísticos realizados no âmbito da 

Francophonie entre países membros onde o francês não é língua oficial, se comprometendo 

com a promoção da língua francesa. Em diversos países, há previsões entre a promoção da 

língua francesa e de línguas locais, como no caso do Burundi – na área da educação e da criação 

artística e literária em francês e kirundi – e do Gana – que prevê um multilinguismo efetivo 

com a utilização de línguas nacionais, bem como o francês e o inglês. 

A partir da conexão entre o Reino Unido como colonizador e a “herança” repassada às 

antigas colônias, é possível traçar um histórico de ligações entre o sistema governamental, 

político e jurídico que está presente nos países da Commonwealth, o que pode explicar o 

enfoque da organização no que se refere a questões de governança, democracia e direitos 

humanos e menos nas áreas de cooperação técnica e cultural e de políticas linguísticas, porém 

tendo em consideração o entrelaço dessas duas áreas. Mais trabalho, na visão de Torrent (2019), 
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deve ser realizado no que se refere à Commonwealth, para a apreensão de cenários nacionais e 

internacionais, em concorrência ou complementariedade com outras áreas. 

Há discussão constante acerca da falta de “características francófonas” ou de países 

“pouco francófonos” dentro da Francophonie. Como estabelecido, com a mudança na 

configuração mundial a partir da globalização, para o fortalecimento do multiculturalismo e da 

diversidade, esses levantamentos devem ser criticados nesses parâmetros atuais, ao passo de 

que o “policiamento” da participação em um espaço linguístico ou a necessidade de 

“relativizar” a identidade de um grupo para fins de abarcar demais estados se revelam desígnios 

pouco necessários. Não há indícios de que haveria qualquer diferença no funcionamento tanto 

da Francophonie como da Commonwealth se ambas as instituições se ativessem a unicamente 

ser integradas por países de língua oficial inglesa ou francesa, ou mesmo somente por ex-

colônias da França, Bélgica e do Reino Unido. É fato que esse debate se repete em uma 

avaliação pouco coesa ao multilateralismo e multiculturalismo. Esses espaços linguísticos e 

suas instituições são perfeitamente capazes de incluir países como membros que não se 

conformam a essas características supostamente “necessárias” de pertencimento. Foi parte da 

estratégia dos países europeus colonizadores que essas organizações fossem criadas a partir do 

elo linguístico-cultural fundada no colonialismo, bem como que se mantenham dessa forma, 

com o intuito de fortalecer suas próprias agendas e propagar uma forma de neocolonialismo. 

Na lógica do pragmatismo político, há ganhos com maior participação nas instituições de países 

africanos e de outros colonizados. É coeso que venham a solidificar sua maioria e presença na 

organização a partir de mais participação e diversificação institucional. 

A presença do pragmatismo político em ambas organizações é constante: seja no que se 

refere aos processos de admissão, suspensão e expulsão de estados membros, seja em relação a 

políticas linguísticas, conciliações linguísticas-culturais, interesses econômicos ou busca de 

concertação diplomática nesses fóruns. O pragmatismo, imbuído desde o princípio na 

Francophonie, como estratégia de países membros de ambas as organizações estudadas nesse 

artigo, denota ser especialmente fértil na dinâmica africana, protagonista central nos espaços 

linguísticos e políticos da Commonwealth e da Francophonie. 

Em relação à agenda de políticas linguísticas e culturais no âmbito da Commonwealth e 

da Francophonie, deve-se manter em mente a extensão da utilização da diplomacia e da política 

externa como instrumentos dos antigos colonizadores – bem como dos países ricos presentes 

nas organizações – para a manutenção de suas posições e de seu soft power no sistema 

internacional, ao revés de países africanos ou demais estados membros que são categorizados 
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como em desenvolvimento. Também é importante o fortalecimento da agenda do 

multilinguismo e da preservação de línguas na atuação conjunta dessas organizações, utilizando 

a língua inglesa e francesa como suporte para a defesa da diversidade linguística e cultural, não 

como instrumento de dominação, seja para qual intuito for. 

É fato que os debates acerca do potencial dessas organizações fundadas em espaços 

linguísticos e políticos se repetem veementemente com o passar dos anos. Pode-se verificar, 

com base nas afirmações de Bourne (2010) e Torrent (2019), publicados com quase uma década 

de diferença, que continuam escassos e de difícil avaliação os benefícios públicos dos projetos 

da Commonwealth. 

Ressalta-se os entendimentos divergentes de diferentes tipos de autores acerca dos 

espaços políticos e linguísticos institucionais: entende-se como espaços de conflitos políticos e 

culturais, espaços de potencial para cooperação, espaços para a promoção do desenvolvimento, 

para o compartilhamento e ao mesmo tempo, do fortalecimento de uma forma de influência. 

Compreende-se o papel dos estados como destacado nos espaços linguísticos e nos projetos de 

cooperação desenvolvidos em seu meio, mas não dissociado das organizações não 

governamentais que os integram, podendo-se concluir que a Commonwealth e a Francophonie 

são polissêmicas e multifacetadas institucionalmente. 

Estando conscientes do papel do colonialismo na construção dos espaços políticos e 

linguísticos que abarcam a Commonwealth e a Francophonie, a todo passo é importante manter 

em consideração os efeitos indesejáveis da colonização na organização política e cultural desses 

espaços. Reflete-se, nesse intuito, a fim de que seja possível servir minimamente aos princípios 

comuns idealistas que utilizam de discurso agora, bem como para promover benefícios aos 

povos habitantes desses espaços e não somente às noções retrógadas que estão presentes desde 

o início dos seus processos de formação e institucionalização. 
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