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Um continente ainda fragilizado

• O continente ainda enfrenta os problemas causados principalmente
pela exploração colonial, descolonização recente, guerras, ditaduras e
corrupção:

1. Aspectos políticos;

2. Guerras civis;

3. Epidemias;

4. Desnutrição;

5. Refugiados.



Corrupção e governos 
ditatoriais

• O continente ainda sofre com a delimitação das fronteiras pelos europeus;

• Fraudes nas eleições, corrupção e ditaduras ainda são frequentes;

• Problemas:

• Censura;

• Falta de transparência política;

• Manipulação dos recursos financeiros.

• Algumas ditaduras africanas na atualidade:

1. República Democrática do Congo;

2. Burundi;

3. Ruanda;

4. Burkina Faso



Guerras Civis

• Causas dos conflitos:

1. Rivalidades interétnicas (Burundi e Ruanda, Darfur, Sudão);

2. Liberação de territórios (Eritreia e Etiópia);

3. Domínio político-econômico do Estado (Guerra de Angola);

4. Pirataria na Somália;

5. Rivalidades Religiosas





CONFLITOS NA ÁFRICA – 1960 a 2017



Aspectos Sociais

• Legado de exclusão social promovido durante a colonização e
perpetuado após a manutenção de governos corruptos e ditatoriais.

• Principais problemas:

1. Epidemias;

2. Desnutrição;

3. Refugiados.



Epidemias

• Diferença entre Surto, Epidemia, Endemia e Pandemia:

• Epidemia: crescimento abrupto de uma doença além do esperado;

• Surto: epidemia em uma proporção pequena e concentrada, como uma
gripe em uma casa de repouso ou uma bactéria em um hospital;

• Endemia: Quando uma epidemia acontece de maneira constante ao
longo do tempo no mesmo local;

• Pandemia: nome atribuído a uma epidemia de proporções globais





Médicos Sem Fronteiras e a Luta contra a 
AIDS na África.





Desnutrição

• Fome Crônica: decorrente da 
ingestão diária insuficiente 
de calorias e nutrientes para 
a manutenção da saúde;

• Fome aguda: falta quase 
absoluta de alimentos.



CAUSAS DA INSEGURANÇA ALIMENTAR

GUERRAS DESPERDÍCIO DE 
ALIMENTOS

MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

AUMENTO DO 
PREÇO DOS 
ALIMENTOS

REDUÇÃO DA 
AGRICULTURA 

FAMILIAR.





Desigualdade 
mundial de acesso a 
alimentos

• FAO: produção de alimentos no mundo é suficiente para 
atender às necessidades de 2500 quilocalorias e 65 gramas 
de proteínas por dia a toda a população mundial.





Refugiados

• Definição – ACNUR/ONU: São pessoas que estão fora de seu país de origem
devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de
raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo
social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada
violação de direitos humanos e conflitos armados.

• Refugiados Internos – deslocados dentro do próprio país

• 2017 – 19,9 milhões de refugiados no mundo/6,2 milhões eram africanos;
• Tentativa de chegar à Europa a partir da travessia no Mar Mediterrâneo;
• Travessia do Deserto do Saara para chegar ao Mediterrâneo – 690 mortes;
• Principais motivos:
• Falta de estabilidade política, desemprego, pobreza, guerras, doenças.



Dados da ACNUR e 
Situação do BR

• Uganda – 940.800 refugiados em 2016 (provenientes de 
Sudão do Sul, Burundi, Ruanda, Somália, Rep. Democrática 
do Congo);

• Brasil



Rota do Mediterrâneo



Campo de refugiados em Uganda





Aspectos Econômicos

• África é exportadora de produtos primários e importadora de
produtos industrializados;

• Condições locais:

• Carência de energia elétrica;

• Precariedade na infraestrutura de transporte e comunicação;

• Baixo nível de industrialização e investimentos em pesquisas
científicas;

• África do Sul e Egito são exceções.



Comércio Exterior

• 2,4% do total mundial de exportações e 3% do total mundial de
importações em 2017;

• Continente com menor valor de operações no comércio exterior;

• PIB Africano

• 2,2 trilhões de dólares (2017);

• BR – 2,1 trilhões de dólares;

• Egito, África do Sul e Nigéria concentram 42,5% do PIB



Investimentos diretos estrangeiros – IDE 

• Operações financeiras realizadas por empresas transnacionais para
adquirir empresas ou instalar filiais;

• Investimentos dirigidos principalmente ao setor de extrativismo
mineral;

• Egito, Sudão, Líbia, Guiné Equatorial e Angola destacam-se por conta
do petróleo;

• África do Sul – país de economia diversificada.



Aspectos Culturais – Não existe uma África, 
mas várias!
• Conhecimentos diversificados nas áreas:

• Filosofia;

• Manifestações artísticas;

• Arquitetura;

• Literatura;

• Tecnologias próprias.



• Europeus tentaram desarticular a cultura local a partir de:

• Escolas fechadas;

• Objetos e locais de culto destruídos;

• Educação Colonial;

• Após 1930, a literatura escrita africana teve grande avanço;

• Produção literária estimulada por:

• Aumento da população letrada;

• Melhorias na alfabetização;

• Cursos universitários.





Chinua Achebe

Mia Couto

Akin
Mabogunje

“Chegamos em uma situação que o homem precisa
pensar mais sobre o que está fazendo. Ele está
mudando sua opinião porque está descobrindo seus
limites diante da natureza, está aprendendo sobre
respeitar esse limite”
Akin Mabogunje – Vencedor do prêmio Vautrin Lund



Ciência, tecnologia e trabalho

• Países africanos e o Banco Mundial têm realizado investimentos em
universidades no continente;

• 2016 – 367 milhões de US$ investidos em startups de tecnologia na
África;

• Gana – benefícios a agricultores;

• Uganda – startups extraem energia da biomassa para auxiliar a
população local;

• Tecnopolo – Konza (Quênia): atração de empresas de eletrônicos e
desenvolvimento de softwares, investimento em qualificação de mão
de obra.



Atuação das organizações internacionais e 
regionais na África
• ONU – missão de paz;

• UNICEF – ações voltadas para crianças;

• FAO – Desenvolvimento da agricultura e assistência alimentar;

• UNESCO – programas educacionais e proteção da cultura africana.



União Africana - UA

• Objetivos:

• Mediação de conflitos;

• Defesa da democracia;

• Modernização das instituições políticas;

• Defesa dos Direitos Humanos.

• Marrocos é o único país que não pertence ao grupo, pois ele é contra
a independência do Saara Ocidental.




