


Formação do território africano

A formação do território ocorreu de 
acordo com os interesses de 

exploração de grandes potências 
mundiais durante a história.



Fase exploratória
Séc. XVI a metade do Séc. XIX

Motivo:
 Busca por escravos para 

América e produtos para o 
mercado europeu.
Portugal explorava a África 
Ocidental e Central.
França, Bélgica, Espanha e 
Inglaterra também tinham 
interesses no território e 
organizaram algumas 
companhias de comércio.

Consequências:
• Intensificação de conflitos 

e novo sentido à prática 
de escravidão entre tribos.

• Diáspora africana







Motivos:
Conferência de 

Berlim – 1884
Exploração de 

recursos naturais 
e mercado 
consumidor.

Consequências:
• Fronteiras artificiais –

conflitos.
• Aculturação – racismo 

(Apartheid)
• Modelo econômico 

agroexportador. 
(Diminuição das policulturas, fome)

• Reorganização 
espacial (latifúndios).

Neocolonialismo 
Colonização de exploração – Séc. XIX ao XX.



Herança: Conflitos



O conflito
• Durante o processo de 

colonização feito pela Bélgica, 
os tutsis, mesmo sendo 
minoria, foram os escolhidos 
pelo poder colonial para 
governar o país. A maioria 
hutu ficou excluída do 
processo socioeconômico. 

• Em 1959, os hutus se 
revoltaram com a condição em 
que estavam e assumiram o 
poder em 1961. 

• Independência 1962 – Hutus
Massacre - 1994

• Dominação alemã na segunda 
metade do século XIX. 

• Após Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), a Bélgica assumiu 
o controle de Ruanda.



Apartheid – 1961 a 1994
• É o nome que se deu à legislação 

sul-africana que amparava um 
sistema social, econômico e 
político-constitucional que visava 
barrar a integração étnica na 
África do Sul.

• Do ponto de vista político, o 
apartheid criou uma espécie de 
aristocracia branca baseada 
numa rígida hierarquia de castas 
raciais, para as quais havia uma 
relação direta entre a cor da pele 
e as possibilidades de acesso à 
cidadania e à propriedade.



• A perversidade do governo 
racista sul-africano eram 
constantemente 
aperfeiçoados. O governo 
chegou a implantar um 
sistema de segregação 
geográfica, pelo qual os 
negros ficariam restritos a 
pequenos territórios 
autônomos dentro da África 
do Sul, os bantustões, áreas 
geralmente pobres e sem 
infraestrutura.



• O ano de 1994 foi um 
marco histórico para a 
África do Sul e para a 
humanidade: ocorreram 
as primeiras eleições 
livres e Nelson Mandela, 
do CNA — Congresso 
Nacional Africano, foi o 
grande vencedor. Entre 
1994 e 1999, Mandela 
promoveu um governo de 
conciliação nacional e 
obteve sucesso.Preso de 1964 a 1990.
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