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O que sei sobre a África?



O início da apropriação de 
territórios pelos europeus

• Grandes Navegações: incorporação da 
África ao horizonte capitalista europeu;

• Fundação de feitorias/entrepostos 
comerciais na África;

• Colônias na América,



O Comércio de Escravos

• Fornecedora de mão de obra escravizada para a América;

• 10 milhões de negros africanos desembarcaram na América;

• Provavelmente 1 milhão de mortos nas viagens;

• Atividade iniciada com os árabes na orla leste do continente;

• Desestruturações:

I. Aspecto social: desestruturação de clãs e tribos;

II. Aspecto demográfico: estagnação populacional (maior procura por
homens jovens) – a África possuía 100 milhões de habitantes em
1650 e chegou a 120 milhões apenas em 1900.





De feitorias a colônias europeias

• Séc. XIX – desenvolvimento do capitalismo industrial e demanda por
matérias-primas para sustentar a indústria;

• Estados europeus transformaram a maior parte do continente
africano e das feitorias existentes em colônias europeias.



A Conferência de Berlim e a Partilha da África

• Produção de mercadorias era a grande fonte de riquezas no séc. XVIII 
(Capitalismo Industrial);

• Revoluções Industriais:

I. Máquina a Vapor (Séc. XVIII);

II. Motor a combustão interna (Séc. XIX);

• Descolonizações na América (Séc. XIX);

• Competição entre potências por:

a) Controle de fontes de abastecimento de matérias-primas;

b) Mercadores compradores;

c) Áreas para investimentos de capitais excedentes.



Neocolonialismo
• Implantação de colônias na África e Ásia;

• “Fardo do homem branco” – teoria racista que
justificava a ocupação europeia na África;

• Conferência de Berlim: princípios e regras para
evitar conflitos entre as potências colonialistas na
partilha do continente;

• Grã-Bretanha e França: potências coloniais
dominantes;

• Alemanha, Portugal, Espanha e Itália ocuparam
territórios periféricos;

• Alemanha ficou privada dos territórios após a 1ª
GM;

• Os europeus inventaram territórios que não
tinham raízes nas experiências históricas africanas.



Apropriação Formal

• Potências colonialistas invadiram territórios
africanos e passaram do controle informal para
o controle formal;

• Grupos locais resistiram contra as ocupações
europeias;

• Exércitos poderosos/controle da pólvora foram
decisivos para a permanência europeia.



África - 1880 África e potências dominadoras - 1914





Impactos do neocolonialismo na África

• Infraestrutura de transporte voltada à exportação de mercadorias para a
Europa;

• Enfrentamento militar com muitas mortes de africanos;
• Aparato policial repressor implantado pelo europeu;
• Destruição do sistema produtivo artesanal local;
• Apropriação das melhores terras para a implantação de plantations;
• Modificação dos hábitos alimentares tradicionais;
• Inserção da cultura europeia;
• Criação de fronteiras políticas artificiais – “As fronteiras na África não são

africanas”;
• Motivos para guerras civis de caráter tribal.



O racismo: outro legado do colonialismo

• Colonizadores pregaram uma ideologia racista sobre a superioridade 
dos homens brancos;

• Consideraram a colonização da África como uma “missão 
civilizatória”;

• Populações brancas criaram comunidades próprias no continente, 
evitando a miscigenação



A política do Apartheid
• Segregação racial oficial na África do Sul;

• População branca (minoria étnica) detinha o poder político e 
econômico no país;

• Leis do apartheid:

a. Proibição do casamento inter-racial;

b. Obrigatoriedade do registro da raça na certidão de 
nascimento;

c. Proibição ao negro para comprar terras;

d. Proibição de pessoas negras em usar bebedouros ou 
banheiros públicos próprios para os brancos;

e. Segregação espacial – negros viviam nas townships

• O apartheid foi encerrado em 1994;

• 1994 Nelson Mandela chegou ao poder na África do Sul.





Geografia e Pipoca! • Filmes que contextualizam a luta pelo fim do Apartheid na África do 
Sul



Descolonização Africana

• Fim da 2ª G.M;

• Guerras e movimentos armados de libertação;

• Negociações para a independência;

• Colônias portuguesas – últimos países a alcançarem a independência
após longas guerras de libertação. Após a independência, ocorreram
guerras civis sob os moldes da Guerra Fria;

• Poder político foi transferido das metrópoles para as elites nativas
urbanas que instalaram regimes autoritários



• Estruturas de poder não surgiram por processos democráticos e 
revelaram-se incapazes de superar as rivalidades étnicas e clânicas;

• Sucessivos golpes de Estado/Corrupção;

• Estados africanos continuaram dependentes das antigas metrópoles 
europeias;

• Busca por integração africana para superar as dificuldades sociais e 
econômicas: Pan-Africanismo.


