África
FRONTEIRAS ARBITRÁRIAS OU GEODÉSICAS
Com a colonização e, posteriormente, com a descolonização, um dos grandes
problemas vividos pelos africanos foi o da formação dos países independentes. Antes
da colonização, não existiam países ou Estados- Nações na África, mas sim povos
diversificados, cada um vivendo num território sem fronteiras definidas ou migrando
de uma terra para outra, de acordo com as necessidades de caça, de novos solos, etc.
Eram sociedades tribais com idiomas e costumes muito diferentes uns dos outros, mas
nenhuma delas constituía um país, um Estado-nação, o que supõe um povo unificado
pela língua, ocupando um território definido por fronteiras e sob a organização de um
Estado, com governo, forças armadas, polícia, tribunais, sistema de impostos, etc.
A colonização europeia não respeitou as diferenças e particularidades dessas inúmeras
sociedades tribais. Pelo contrário, os europeus dividiram o continente entre si com
base somente em mapas, de acordo com rios, montanhas ou coordenadas geográficas
(paralelos e meridianos), sem consultar os povos que lá viviam. Basta olhar para um
mapa político do continente africano para perceber a arbitrariedade das fronteiras,
que muitas vezes são linhas retas que correspondem a algum paralelo ou meridiano.
Isso é o que se chama de fronteiras arbitrárias ou geodésicas (geodésia = arte ou técnica
de medição ou divisão das terras).
Nessa partilha, uniram pela força povos diferenciado-se desuniram outros que viviam
juntos. Assim, famílias que pertenciam a um mesmo grupo acabaram separadas pelas
fronteiras coloniais. Pais foram morar em uma colônia inglesa, filhos casados em uma
colônia francesa, primos em um território belga, e assim por diante. Os parentes não
podiam mais se visitar, pois estavam separados por fronteiras definidas, controladas,
vigiadas. Evidentemente, isso representou um enorme drama para essas pessoas e
esses povos, pois antes da colonização eles nem imaginavam que uma situação dessas
pudesse ocorrer.

Página 1
com Prof. Giba

Além disso, povos que tradicionalmente eram inimigos, com idiomas e costumes
diferentes, foram obrigados a viver dentro das mesmas fronteiras e a ficar
subordinados a um único governo, que, por sinal, não tinha sido escolhido por eles.
Como vimos, as fronteiras dessas colônias eram arbitrárias, nada representando para
os povos africanos, e a administração era imposta pelos colonizadores visando aos
interesses europeus.
O único elemento que unificava as
colônias da África era a cultura
europeia: a língua do colonizador,
principalmente, e as instituições
estatais, como o governo, as
escolas, os tribunais, as forças
armadas, etc., criadas pela
metrópole colonizadora. Quando
essas colônias se tornaram
independentes,
quase
nada
mudou, pois, em geral, os países
africanos - com exceção dos
localizados no norte do continente,
de religião muçulmana e língua
árabe - são constituídos por
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inúmeros povos, com diversos idiomas ou dialetos, embora o idioma oficial desses
países seja de origem europeia.

CONFLITOS ÉTNICOS E CULTURAIS
Como vimos, a colonização europeia não respeitou as diferenças e particularidades dos
povos africanos ao dividir o continente. Assim, os Estados atuais da África foram
constituídos com um artificialismo que pode ser visto sob dois aspectos:
 No traçado arbitrário das fronteiras coloniais. Disso resultou a divisão da África em
pequenos e médios países, a maior parte dos quais inviável economicamente, que foi
responsável pela separação de uma mesma etnia em três ou mais Estados vizinhos.
Manter essas fronteiras herdadas do colonialismo, no entanto, foi fundamental para os
governos dos novos países independentes, pois afinal de contas ninguém quer perder
terras.
 No fato de os Estados africanos não terem se originado de uma nação (um povo
culturalmente homogêneo) ou do desenvolvimento gradual da convivência de duas ou
mais nações, como ocorreu na Europa. Em quase todos os casos da África, o Estado
está adiante da nação, o que quer dizer que as diversas etnias, e até mesmo vários
Estados pré-coloniais, foram integradas pela Europa num mesmo território colonial. A
exploração colonial foi responsável pela formação de um sentimento difuso de
pertencer a um mesmo país, o que, no entanto, não bastou para a constituição de uma
consciência nacional. Somente a língua do colonizador é que unia os Estados, apesar
de, na maioria das vezes, ser falada apenas por uma minoria que, geralmente, não
ultrapassa 10% ou 20% da população.
Podemos concluir daí que, nesses países, coexistem duas forças frequentemente
opostas: uma centralizadora, representada pelo Estado, e outra descentralizadora ou
regionalista, representada pelos poderes tribais ou tradicionais.
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SOMÁLIA
A Somália é palco de uma guerra civil entre clãs rivais que já dura duas décadas. No
inicio dos anos 1990, os Estados Unidos intervieram militarmente. Depois foi a vez de
uma missão de paz da ONU, que também deixou o país sem conseguir controlar os
conflitos. Em 2004, formou-se um governo de transição, mas a entrada em cena de
milícias islâmicas trouxe nova dimensão ao conflito. A guerrilha islâmica resistiu à
massiva ofensiva de tropas da Etiópia - que ocuparam o país entre 2006 e janeiro de
2009 - e passou a dominar o sul e o centro do território. No fim de 2010, 8 mil soldados
da União Africana garantiam a sobrevivência do cambaleante governo somali. Em 2011, o
contingente das tropas da UA subiu para 12 mil militares.
A principal milícia islâmica, a AI Shabab, tem ligações com a rede AI Qaeda e
transforma o país em santuário do terrorismo islâmico internacional, atraindo
guerrilheiros da Jihad (guerra santa) de várias partes do mundo. A desagregação da
Somália favorece a ação de piratas no golfo de Áden, na entrada do mar Vermelho,
uma das principais rotas comerciais do planeta. Mesmo com o intenso patrulhamento,
os piratas capturaram, apenas em 2010, 49 navios com mais de mil tripulantes.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
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A segunda maior missão de paz da ONU, com mais de 19 mil soldados, atua na
República Democrática do Congo (RDC). Nesse país gigantesco no coração da África, os
capacetes azuis asseguram uma paz frágil, selada em 2003, que interrompeu quase
uma década de guerra. A origem do conflito remonta a 1994, quando centenas de
milhares de refugiados hutus de Ruanda ingressaram no leste do país, desestabilizando
a região, habitada pelos tutsis.
Apesar do término oficial da guerra, a tensão étnica prossegue no leste, onde milícias
rivais e tropas do governo se enfrentam e disputam o controle das riquezas minerais
da região, principalmente diamante e
ouro. A violência atinge essencialmente a
população civil, vitima de massacres e
estupros, apesar da presença de tropas da
ONU. Segundo o Comitê Internacional de
Resgate, mais de 5 milhões de pessoas
morreram na RDC entre 1998 e 2008, em
sua maioria de fome e de doenças.

SUDÃO
Desde 2011, a maior nação da África consagrou o divórcio entre duas regiões de
realidades contrastantes. Enquanto o norte, de clima desértico, tem uma população de
maioria árabe-muçulmana, o sul, recoberto de pastagens, pântanos e florestas
tropicais, reúne mais de 200 grupos étnicos, de cultura cristã ou animista As
disparidades são grandes, também, nas questões econômicas e sociais: o Sudão, ao
norte é mais rico e desenvolvido, e o Sudão do Sul, pobre e marginalizado e controlado
por décadas pelo poder central, em Cartum. A guerra separatista eclodiu no sul em
1983. Até a assinatura do acordo de paz, em 2005, cerca de 2 milhões de habitantes
foram mortos.
O referendo de janeiro de 2011 encerrou a longa luta do sul pela independência Mas
as duas partes ainda precisam dividir a receita proveniente do petróleo, a principal
fonte de riqueza do Sudão. A maioria dos campos petrolíferos fica no sul, que depende
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do Norte para escoar a produção pelo oleoduto até o mar. Por isso, os dois países
necessitam manter boas relações políticas e comerciais.
A maior parte do petróleo da região tem como destino a China, país que investiu muito
na construção do Porto Sudão, no Mar Vermelho.

Porém, a maior crise humanitária da região se encontra em Darfur, região povoada por
uma minoria étnica não-árabe e que é alvo da ação da milícia árabe Janjawid. O
governo do Sudão é acusado pela ONU de financiar a ação de extermínio liderada pela
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Janjawid em Darfur, mas todas as tentativas de intervenção no Conselho de Segurança
das Nações Unidas foram vetadas pela China.

PRIMAVERA ÁRABE
O ano de 2011 foi um marco histórico para os países do mundo árabe. Manifestações
populares iniciadas na Tunísia causaram uma onda de revoltas impulsionadas pelas
redes sociais que depuseram os ditadores de quatro países dos norte da áfrica e do
Oriente Médio. Essas movimentos ganharam o nome de Primavera Árabe.
A queda do ditador Zine Bem ali, que governou a Tunísia por 23 anos, representou
uma novidade para a região: pela primeira vez, um governante foi deposto pela força
do próprio povo mobilizado nas ruas.
A derrubada do ditador Hosni Mubarak, que por 30 anos esteve à frente do regime no
Egito, país mais populoso e influente do mundo árabe, contribuiu para espalhar os
protestos pela região.
Meses depois, outros dois ditadores foram derrubados: Muammar Kadafi, presidente
da Líbia por 42 anos, e Ali Abdullah Salleh, após 33 anos de governo no Iêmen.
No entanto, a Primavera Árabe, que encheu de esperança a população árabe, tomou
rumos complexos, com os choques de interesses entre grupos políticos e forças
econômicas e militares da região. Na Tunísia, o novo governo mantém no poder
aliados do antigo regime. No Egito, o poder se mantém próximo aos militares, os quais
controlam a maior parte da indústria do país, além de receberem uma generosa ajuda
financeira dos Estados Unidos. Na Líbia, as rivalidades entre os grupos frustram
àqueles quês que esperavam democracia.
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Porém, foi na Síria que a primavera virou outono. O país está mergulhado em uma
onda de violência, que de um lado colocam a maioria sunita e de outro o governo da
Família Assad, que representa a minoria alauíta e governa o país desde a década de 70.
O atual presidente, Bashar al-Assad, é acusado pela ONU de utilizar armas químicas
contra a própria população em um conflito que já vitimou mais de 100 mil pessoas
desde 2011.

TESTES
1. (ENEM) A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de
pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas e(ou)
negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o
descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos
navegadores portugueses, descobrimento esse que abriu o caminho às relações
mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do
continente africano e de seus povos.
K. Munanga. In: Diversidade na educação: reflexões e experiências. 2003, p. 37.

Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que
a) a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse
continente.
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b) a existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem
esse continente.
c) o surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil.
d) a exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da
Idade Moderna.
e) a colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a
Europa.
2. (ENEM) Um professor apresentou os mapas abaixo numa aula sobre as implicações da
formação das fronteiras no continente africano.

Com base na aula e na observação dos mapas, os alunos fizeram três afirmativas:
I- A brutal diferença entre as fronteiras políticas e as fronteiras étnicas no continente
africano aponta para a artificialidade em uma divisão com objetivo de atender apenas
aos interesses da maior potência capitalista na época da descolonização.
II- As fronteiras políticas jogaram a África em uma situação de constante tensão ao
desprezar a diversidade étnica e cultural, acirrando conflitos entre tribos rivais.
III- As fronteiras artificiais criadas no contexto do colonialismo, após os processos de
independência, fizeram da África um continente marcado por guerras civis, golpes de
estado e conflitos étnicos e religiosos.
É verdadeiro apenas o que se afirma em
a) I.
d) I e II.
b) II.
e) II e III.
c) III.
3. (UCS) Os países do norte da África compartilham problemas econômicos, como inflação,
desemprego e regimes autoritários. Observe o mapa abaixo.
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Relacione a numeração correspondente aos países indicados no mapa às informações
sobre cada um, listadas abaixo.
(_) Regime presidencialista. Zine El Abidine Ben Ali, que estava no poder há 23 anos, fugiu
do país após protestos da população. Atualmente o país está com um governo
provisório.
( ) Regime presidencialista. Hosni Mubarak, no seu 5º mandato seguido, baniu opositores.
Parte da polícia apoiou os protestos da população.
(_) Regime presidencialista. Abdelaziz Bouteflika foi reeleito em 2009, para o 3º mandato,
ficando no poder por onze anos. Os protestos no país foram provocados pela alta de
preço dos alimentos.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses, de cima
para baixo.
a) 2, 1, 3
b) 1, 3, 2
c) 3, 2, 1
d) 2, 3, 1
e) 3, 1, 2
4. (UCS) ____________ é um país que foi tomado do Império Otomano pelos italianos. Em
1934 as províncias foram unidas e receberam o nome atual. No final da Segunda
Guerra Mundial, o país foi dividido entre a França e o Reino Unido. Em 1951, por meio
de uma Resolução da ONU, tornou-se a primeira nação do mundo a conseguir a
independência, como monarquia constitucional; seu governante ______________é
uma figura histórica, usa frases de efeito, vestuário atípico, tem estranha fobia de
locais altos, o hobbie de dormir em tendas e cerca de 40 guarda-costas femininas, mas,
ao enfrentar os protestos da população, cercou-se de militares mais fieis e contratou
mercenários para aplacar à bala a fúria do povo. Usou caças para bombardear a
população em seu país. Mostrou ser déspota brutal. Sua ditadura dura mais de 40
anos.

Página 11
com Prof. Giba

O país e o governante que completam respectivamente as lacunas são
a) A Jordânia – Rei Abdullah II
b) A Líbia – Muammar Khadafi
c) O Iêmen – Ali Abdullah Saleh
d) O Vietnã – Ho Chi Minh
e) A Rússia – Vladimir Putin
5. (UFSM) Observe a fotografia registrada em Mogadíscio (Somália), em 23 de setembro
de 2010, premiada no World Press Photo.

“A mesma globalização que faz o capital girar da Ásia às Américas em segundos e
entrelaça os interesses de nações distantes também acirra a competição por mercados.
A disputa por riquezas naturais marca a historia da África e da o cenário no qual a
Somália se desagregou como pais e sucumbiu as lutas de bandos armados”
(Revista Atualidades, edição 13, 2011. p.4)

Assinale a alternativa que engloba tanto o pensamento do texto quanto a realidade
da foto.
a) Ao mesmo tempo que países prosperam, que a tecnologia rompe fronteiras e que a
informação torna o globo um lugar pequeno, ha povos e regiões que regridem a
sociedade tribal.
b) A globalização enriquece os países da Ásia e das Américas e enfraquece as
economias dos países africanos.
c) As crises agudas de fome que vem atingindo países africanos, nas ultimas décadas,
decorrem das conjunturas climáticas de estações secas prolongadas.
d) Nos países africanos em que os fatores estruturais da pobreza foram resolvidos pela
globalização dos mercados, um jovem precisa "matar um tubarão por dia".
e) A desintegração da velha economia de subsistência tribal desencadeou uma onda
de fome de vastas proporções que vem sendo resolvida pela exportação de riquezas
naturais, especialmente, pedras preciosas.

Gabarito: 1. d / 2. e / 3. e / 4. b /5. a
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