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ÁFRICA: 

 

ATUALIDADES E VICISSITUDES. 

 



REFLEXÃO INICIAL 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  ÁFRICA É UM CONTINENTE SUBDESENVOLVIDO? 

 

Resposta: NÃO. ELA APRESENTA UM ELEVADO 

NÚMERO DE RECURSOS NATURAIS E MATÉRIA-

PRIMA, EXTENSÃO TERRITORIAL, E O MAIS 

IMPORTANTE, UM CONTINGENTE POPULACIONAL 

SATISFATÓRIO 
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REFLEXÃO INICIAL 2. 

 

 

 

 

A ÁFRICA É UM CONTINENTE 

SUBDESENVOLVIDO ECONOMICAMENTE? 

 

Resposta: SIM. 

 

PORQUÊ? 



FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O 

SUBDESENVOLVIMENTO DA  ÁFRICA.  
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A ÁFRICA É SUBDESENVOLVIDA PORQUÊ? 

 

 Escravismo Mercantil do Séc. XV a XVII; 

 

 Conferência de Berlim (1884/1885); 

 

 Guerra Fria do Séc. XX; 

 

 Industrialização Tardia. 

 

 Política Neoliberal e Neoliberalismo. 
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ESCRAVISMO MERCANTIL SÉC. XV-XVII 

Apesar de o comércio de escravos já ser praticado 

na África, foi com a chegada dos portugueses nesse 

continente que o tráfico escravista se configurou na 

maior migração forçada de povos da história. 

Pesquisadores apresentam números diferentes, que 

vão de 8 milhões até 100 milhões de pessoas 

obrigadas a deixar a sua terra natal, atravessar o 

oceano Atlântico para ser escravo em regiões 

distantes.  
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CONFERÊNCIA DE BERLIM(1884/1885) 

 A repartição da África, realizada de forma 

despótica, teve seu ápice quando da realização da 

Conferência de Berlim, que se iniciou em 1884 e 

durou até o ano subseqüente. 

 

 A Conferência contou com a participação de 15 

países, 13 pertencentes à Europa e o restante 

advindo dos Estados Unidos e da Turquia. Apesar 

dos Estados Unidos não possuírem colônias no 

continente africano, era um poderio que se 

encontrava em fase de crescimento, visando assim 

a conquista de novos territórios. 
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CONFERÊNCIA DE BERLIM(1884/1885) 

 Itália, França, Grã-Bretanha, Dinamarca, Espanha, 

Estados Unidos, Alemanha, Império Otomano (atual 

Turquia), Portugal, Bélgica, Holanda, Suécia, Rússia 

e Austria e Hungria.  
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 EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
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GUERRA FRIA  SÉC.XX 

   

 A definição para a expressão guerra fria é de um 

conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, 

não ocorrendo um embate militar declarado e direto 

entre Estados Unidos e URSS. Até mesmo porque, 

estes dois países estavam armados com centenas de 

mísseis nucleares. Um conflito armado direto 

significaria o fim dos dois países e, provavelmente, da 

vida no planeta Terra. Porém ambos acabaram 

alimentando conflitos em vários países e no continente 

africano.  
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Plano Marshall e COMECON  

 

 As duas potências desenvolveram planos para 

desenvolver economicamente os países membros. No 

final da década de 1940, os EUA colocaram em prática 

o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, 

principalmente através de empréstimos, para 

reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda 

Guerra Mundial. Já o COMECON foi criado pela 

URSS em 1949 com o objetivo de garantir auxílio 

mútuo entre os países socialistas. 
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NEOLIBERALISMO SÉC.XXI 

 

 Na política, neoliberalismo é um conjunto de ideias 

políticas e econômicas capitalistas que defende a não 

participação do estado na economia, onde deve haver 

total liberdade de comércio, para garantir o crescimento 

econômico e o desenvolvimento social de um país. Os 

autores neoliberais afirmam que o Estado é o principal 

responsável por anomalias no funcionamento do mercado 

livre, porque o seu grande tamanho e atividade 

constrangem os agentes econômicos privados.  
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NEOLIBERALISMO 

 O neoliberalismo privilegia empresas e Estados 

hegemônicos, pois ao explorar os países pobres, 

sugam-se seus recursos naturais e só favorece a uma 

minoria elitista da população dos países explorados, 

concentrando ainda mais o capital. Desta maneira, 

tudo me leva a concordar com as palavras de Joseph 

Stiglitz (Prêmio Nobel da Economia 2001), nas quais 

afirmam que a globalização comercial e o 

capitalismo desenfreado são alguns dos fatores que 

contribuem para a desigualdade no mundo, 

principalmente em países frágeis a este sistema, 

como são muitos países africanos.   
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