Tarefa 26 – Professor Cléber
01. O continente africano está bipartido em dois conjuntos geopolíticos – África do Norte e África Subsaariana.
A bipartição reflete heranças históricas e culturais divergentes, que se traduziram em processos diferentes
de formação dos Estados contemporâneos.

MAGNOLI, Demétrio. Relações Internacionais: teoria e história. São Paulo: Saraiva, 2004

a) Complete a legenda do mapa.
b) Apresente quatro características da África do Norte (África Branca ou setentrional) e aponte dois países
dessa região.
02. No processo de descolonização do continente africano os alicerces dos novos Estados foram constituídos
pelo aparelho administrativo criado pela colonização europeia. No momento das independências, o poder
político e militar transferiu-se das antigas metrópoles para as elites nativas urbanas, que instalaram
regimes autoritários. Na maior parte das vezes, essas elites representavam um grupo étnico particular, que
se apossou do aparelho de Estado e o utilizou para subjugar ou marginalizar as etnias rivais. Resultando
quase sempre em uma vida política marcada por golpes de Estado e corrupção. [...] Os Estados africanos
estruturados em torno do poder de elites étnicas e clânicas e atravessados por conflitos internos crônicos,
não geraram instituições políticas nacionais capazes de promover o crescimento econômico. A isso soma-se
o desastre agrícola e a pandemia de AIDS.
MAGNOLI, Demétrio. Relações Internacionais: teoria e história. São Paulo: Saraiva, 2004

O texto apresenta o panorama típico das nações da África Subsaariana. Sobre essa região do continente
africano.
a) Cite quatro países pertencentes a essa região.
b) Apresente quatro problemas sócio estruturais e políticos dos países dessa região.
03. O Sahel é, basicamente, um mix de problemas. Não à toa é chamado de "cinturão da fome" africano.
Conflitos, pobreza, crime organizado e extremismo coexistem nessa faixa de 5 mil km que atravessa o
continente, indo do oceano Atlântico, a oeste, ao Mar Vermelho, no leste, e serve como transição entre o
deserto do Saara e a savana africana.
E nos últimos anos, outro problema agitou ainda mais esse vespeiro: a Líbia.
Com tudo isso tão próximo de sua fronteira sul, não é surpreendente que a Europa tenha voltado suas
preocupações à área.
Os esforços estão focados em evitar que a zona, principalmente Mali, se torne um reduto extremista. Mas o
desafio militar, devido à grande e complexa geografia, é enorme.
Cinturão do Sahel, o esconderijo de jihadistas na África que preocupa cada vez mais a Europa.
Fonte: bbc.com
Identifique a localização do Sahel no continente africano e apresente cinco países que se localizam nessa
região.
04. “De acordo com a Organização das Nações Unidas de Combate à Desertificação, o termo Desertificação. "É
a degradação das terras nas regiões áridas, semiáridas e subsumidas secas provocados por vários fatores,
principalmente pela ação antrópica", ou seja, é o processo de destruição do potencial produtivo da terra
através de atividades humanas agindo sobre os ecossistemas frágeis.”
FONTE: Garcia, Valquíria Pires. Projeto Radix: geografia / Valquíria Pires Garcia –
Beluce Bellucci. - 2. ed. -- São Paulo: Scipione, 2012.

Geografia – Avaliação Produtiva

Com base no texto e nos conhecimentos obtidos em sala de aula:
a) Indique o clima e a vegetação do Sahel.
b) Escreva as ações antrópicas responsáveis pelo processo de desertificação no Sahel.
05. Os 20 mil habitantes de Koumbi Saleh viviam numa cidade poderosa do continente africano no começo do
século 11. Nela se presenciava um entra-e-sai constante de viajantes, que a usavam como entreposto
comercial. Mercadores negociavam em cada esquina. Artesãos espalhavam-se pelas ruas. Muçulmanos
conviviam com os povos nativos, os soninquês. Duas vezes por dia, Koumbi Saleh era cortada por
tambores reais, anunciando a passagem do rei, adornado com belas correntes e braceletes dourados,
cercado de servos. A principal cidade do reino de Gana, na África, respirava ouro. [...]. Quem quisesse
levar ouro do Bambuque até o norte africano passava pelo reino de Gana. Assim como quem quisesse levar
o sal do deserto para o Bambuque. Os carregamentos engordavam o caixa do rei.
Gana: Senhores do ouro
Fonte: aventuras na história

O reino de Gana é um dos exemplos da organização territorial e socioeconômica dos povos africanos antes
da chegada dos europeus no continente. Caracterize a organização geográfica do continente africano por
volta do século XVI.
06.

À primeira vista, o cartaz parece sofrer de dislexia…
Saly Portudal!
Depois aparece outro, já sem tanto tropeço na língua: Sally Portugal.
Viaja-se de Dakar para sul. O Atlântico à direita, sempre fustigado por um vento quente e grosso.
Dakar encaixa-se numa baía que a protege das agruras da ventania. Depois vem Tubab Dialaou,
Nguékhok, Ngaparou…
Sally. Ou Saly. “Ça dépend”, dizem os que lá moram.
Portudal, escrevem nos sinais de trânsito.
Que se lixe a ortografia! Os portugueses estiveram aqui. Ou melhor, instalaram-se aqui.
Os portugueses sempre gostaram de praias de areias douradas recortadas à sombra dos coqueiros e das
palmeiras. Fizeram uma feitoria.
Era o tempo dos escravos. Por alguma razão, a África ocidental estava dividida em Costa do Ouro, Costa do
Marfim e Costa dos Escravos.
Saly Portudal: caminhando pela areia com um erro de ortografia às costas.
Fonte: ionline.sapo.pt

a) Explique os motivos que levaram os europeus a instalarem feitorias na África.
b) Caracterize as feitorias.
07. Os navios que transportavam os escravos africanos até a América eram chamados de navios negreiros
ou tumbeiros (de tumba, sepultura ou caixão), em função do grande número de mortes. Esclareça as
condições vivenciadas pelos povos escravizados até a América.
08. “O continente africano em seu conjunto apresenta 44% de suas fronteiras apoiadas em meridianos e
paralelos; 30% por linhas retas e arqueadas, e apenas 26% se referem a limites naturais que geralmente
coincidem com os de locais de habitação dos grupos étnicos”
MARTIN, A. R. Fronteiras e Nações. Contexto, São Paulo, 1998.

Diferente do continente americano, onde quase que a totalidade das fronteiras obedecem a limites
naturais, a África apresenta as características citadas no texto acima.
a) De que forma a imagem representada na charge se relaciona a existência desse tipo de fronteiras?
b) Quais os impactos do estabelecimento desse tipo de fronteira na vida dos povos africanos?

2

