
GEOGRAFIA 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

ENSINO MÉDIO  

VOLUME 3 

 

CEEJA "MARIA APARECIDA PASQUALETO  

FIGUEIREDO" 



 
Prezados Alunos, 

Nesse período da afastamento social nosso atendimento será online. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de apredizagem? 

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidades aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 
entre em contato com a Profa. Cecília através dos seguintes canais: 

E-mail: mariasolha@professor.educacao.sp.gov.br 

WhatsApp: (13) 98225-7064 

Nos seguintes horários de atendimento: 

Segunda-feira: 12h às 15h 

Terça-feira: 10h às 17h 

Quarta-feira: 15h às 22h 

Quinta-feira: 15h às 22h 

Sexta-feira: 8h às 14h40 

              BONS ESTUDOS! 
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UNIDADE 01 

     
• Entender o processo de criação dos Blocos Econômicos Regionais; 

págs. 09 A 15. 
• Compreender  os limites e as possibilidades dos Blocos econômicos 

Regionais;págs. 16 a 22. 
• Compreender a posição da União Europeia e as ampliações sucessivas, 

a partir de março de 2014; págs. 24 a 32. 
 
PROCESSOS DE REGIONALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE BLOCOS 
ECONÔMICOS REGIONAIS, COMO UM TODO: 
 
A formação de blocos econômicos estreita as relações econômicas, financeiras 
e comerciais entre os países membros. 
Com o fenômeno da globalização, o mercado internacional tornou-se bastante 
competitivo, diante disso, somente os mais fortes prevalecem. O que acontece 
é uma disputa por mercados em âmbito global.  
 
Muitos países, com o intuito de se fortalecer economicamente, unem-se para 
alcançar mercados e verticalizar a sua participação e influência comercial no 
mundo. A criação de blocos econômicos estreitou as relações econômicas, 
financeiras e comerciais entre os países que compõem um determinado bloco 
econômico. 
 
Atualmente existem muitos blocos econômicos, formados há décadas. 
 
O MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) foi fundado em 1991, constituído por 
Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, países da América do Sul que buscam a 
integração e o fortalecimento econômicos dos países-membros. 
 
PÁG. 25 - A União Europeia (UE) foi instituída no final dos anos 50, embora 
tenha sido oficializada somente em 1992, os países que fazem parte são: 
Alemanha, França, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália, 
Espanha, Portugal, Luxemburgo, Grécia, Áustria, Finlândia e Suécia, nesses 
países corre uma moeda única, o euro, com exceção da Dinamarca, Suécia. ( 
Reino Unido saiu da União Europeia em 31 de janeiro de 2020). 
 
PÁG. 26 - Membros do espaço Schengen: 
 
O espaço Schengen é um dos maiores feitos da UE. Trata-se de um espaço 
sem fronteiras internas no interior do qual os cidadãos europeus e muitos 



nacionais de países que não pertencem à UE podem circular livremente, em 
turismo ou por motivos de trabalho, sem serem sujeitos a controlos fronteiriços. 
Criado em 1985, este espaço tem vindo gradualmente a crescer, englobando, 
hoje em dia, quase todos os países da UE e alguns países associados. 
 
Em paralelo com a supressão das fronteiras internas, assistiu-se a um reforço 
dos controlEs nas fronteiras externas comuns, com base nas regras de 
Schengen, para garantir a segurança de quem vive ou viaja no espaço 
Schengen. 
 
O que se espera com a formação de blocos econômicos é a intensificação 
econômica e a flexibilização comercial entre os integrantes. 
 
Existem outros órgãos comerciais, como por exemplo, a OMC (Organização 
Mundial do Comércio), que integram todos os países que participam do 
comércio internacional, essas instituições têm como objetivo fiscalizar e mediar 
as relações comerciais para que não haja partes favorecidas. 
 
Os principais blocos econômicos do mundo são União Europeia (UE), 
MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), Apec (Cooperação Econômica da Ásia 
e do Pacifico) e o NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio - 
Estados Unidos, Canadá e México). 
 
Na ciência geográfica o conceito de região está ligado à idéia de diferenciação 
de áreas. 
 
Para uma melhor análise dos dados e das diferenças existentes no mundo, e 
para não generalizar as informações, faz-se necessário a regionalização de 
áreas de abordagens, oferecendo várias vantagens aos estudos geográficos. 
 
A partir das considerações, em 1960, o mundo foi regionalizado e/ou 
classificado em Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. 
 
A expressão Terceiro Mundo foi utilizada pela primeira vez pelo economista 
Francê Alfred Sauvy, em 1952, ele construiu essa expressão observando as 
desigualdades econômicas, sociais e políticas, verificou que os países 
industrializados eram desenvolvidos, sua população vivia melhor, enquanto os 
outros países enfrentam muitos problemas de ordem econômica, sua 
população vivia em condição não muito satisfatória. 
 
Além de receber essas denominações o mundo foi regionalizado e/ou 
classificado em países ricos e pobres ou centrais e periféricos; os ricos 
(centrais) são países que estão no centro das decisões mundiais, são 
desenvolvidos, industrializados, avançados tecnologicamente, com economia 
estável, os países pobres (periféricos) são países subdesenvolvidos, pouco 
industrializados, com produção primária, dependente economicamente e de 
economia instável com grande incidência de crises. 
 
APÓS OS SEUS ESTUDOS NO LIVRO E ROTEIRO, VAMOS ÁS 
ATIVIDADES. 



 
ATIVIDADES: 
 
1. PESQUISE SOBRE O BLOCO ECONÔMICO MERCOSUL, PAÍSES QUE 
FAZEM PARTE ETC.  REDIJA UM PEQUENO TEXTO SOBRE O ASSUNTO 
 
2. PESQUISE SOBRE XENOFOBIA NO MUNDO. REDIJA UM PEQUENO 
TEXTO SOBRE O ASSUNTO. 
 
_____________________________________________________________ 
 

ROTEIRO DE GEOGRAFIA   -    (VOLUME 03) 
 

UNIDADE 02     
• Entender a urbanização e metropolização nos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento;págs. 35 a 43. 
• Entender os desafios do mundo urbano contemporâneo;págs. 50 a 54. 
• Entender a urbanização da América Latina;págs. 44 a 48. 
• Perceber as desigualdades sociais urbanas e a qualidade de vida dos 

habitantes; págs. 55 a 61. 
 
 

A urbanização nos países desenvolvidos e em desenvolvimento:  
 
Cada vez mais pessoas saem do campo para morar em cidades. os problemas 
que essa mudança histórica provoca,  constituem um desafio para técnicos e 
líderes políticos. 
 
Fragmento de A explosão urbana: 
 
Em 1950, os países desenvolvidos contavam 155 milhões de habitantes 
urbanos a mais do que os países em desenvolvimento. Em 1970, a diferença 
não ultrapassava 30 milhões. No final do século, nos países em 
desenvolvimento viverão 1,9 bilhão de citadinos (que vivem em cidades), ou 
seja, dez vezes mais do que nos países desenvolvidos. Mas a população rural, 
em torno de 3 bilhões, continuará a marchar implacavelmente para as grandes 
concentrações urbanas. 
 
Nos países em desenvolvimento, a urbanização se produziu sem o apoio 
prévio da industrialização e em ritmo descontrolado, de modo que o 
crescimento das cidades é hoje três vezes mais acelerado do que nos países 
industrializados. Uma das conseqüências mais graves dessa urbanização 
galopante é a perda crescente, pelo campo, de boa parte de sua mão-de-obra 
ativa, contribuindo para aumentar o déficit da produção de alimentos. 
 
0 problema do tamanho ideal das cidades preocupa sociólogos e economistas, 
sobretudo nos países em desenvolvimento onde elas continuam a crescer em 
ritmo vertiginoso (acelerado). As megalópoles (megalópole é o aglomerado 
(conurbação) de várias metrópoles, como exemplo: a faixa que vai de Boston a 



Washington ou a grande São Paulo, com15 milhões de habitantes ou mais; 
algumas estão no  mundo em desenvolvimento. 
 
Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, as grandes 
metrópoles dos países industrializados atingiram suas dimensões máximas e 
nelas permanecerão durante cerca de trinta anos, mas o mesmo não 
aconteceu nas regiões menos desenvolvidas, onde muitas cidades que não 
constavam entre as grandes aglomerações urbanas dos anos 70 hoje lideram a 
lista das megalópoles do globo. 
 
Cidade do México, São Paulo, Calcutá e Bombaim, que nos anos 70 
disputavam o sexto lugar, em 1985 passaram à linha de frente em âmbito 
mundial e ultrapassaram a casa dos 10 milhões de habitantes. Nos países em 
desenvolvimento, o crescimento demográfico urbano resulta antes das 
migrações e da expansão geográfica e espacial das cidades que do 
crescimento natural de sua população. Mas a fecundidade das famílias de 
imigrantes e de habitantes das áreas absorvidas pelas cidades freqüentemente 
continua, durante uma geração, superior à das famílias naturais do meio 
urbano. 
 
Nos países industrializados, a expansão das grandes cidades não repercute 
significativamente na agricultura, que se caracteriza pela produção de 
excedentes. Já nos países em desenvolvimento tem repercussões catastróficas 
em todos os níveis: meio ambiente, recursos, repartição geográfica da 
população e estruturas socioprofissionais. 
 
Essa expansão desmensurada das grandes cidades exige a implantação de 
complexas redes de comunicação, bastante pesadas para economias 
vacilantes. A redução das taxas de crescimento natural das populações dos 
países em desenvolvimento tem lugar de destaque na ordem das prioridades 
nacionais e internacionais. Urge controlar a urbanização nesses países e 
harmonizá-la com as políticas agrícola, de emprego e de redistribuição 
populacional. 
 
Com seu cortejo de problemas sociais, técnicos e ecológicos, a crise urbana 
freia o avanço econômico dos países do Terceiro Mundo. É preciso remediar a 
concentração excessiva de infra-estruturas, atividades econômicas e serviços 
sociais nas grandes cidades e metrópoles, além de criar indústrias e setores de 
atividades capazes de absorver a mão-de-obra rural. 
  

Urbanização da América Latina: 
 
O aumento da concentração fundiária no espaço agrário da américa-latina, 
junto com às difíceis condições de vida dos camponeses, levou uma grande 
parte de camponeses a abandonarem suas terras e migrarem para as cidades, 
por volta do século XX. 
Esse movimento migratório, que fez acelerar o proceso de urbanização em 
vários países da América Latina. outros fatores que contribuiram: 
•O desenvolvimento da atividade industrial, a exploração do ocorrido em países 
como Brasil, México, Argentina, que gerou muitos postos de trabalho nas 



fabricas, no comércio e nos setores de serviços, atraindo mão-de-obra para as 
cidades ; 
•As modernizações do campo, que fez com que milhares de postos de 
trabalhos se extinguissem e levando os camponeses a irem buscar trabalho 
nas cidades. Além disso, a urbanização dos paises latino-americanos deve-se, 
também, ao próprio crescimento natural da população urbana. 
A América latina é a mais urbanizada das regiões subdesenvolvidas, pois sua 
taxa media de urbanização encontra-se em torno de 76%, bem maior que a da 
Ásia e a África, de 38%. 
Um aspecto importante da urbanização nos países latino-americanas deve-se 
ao processo de metropolização. Isso ocorre porque as pessoas que viviam no 
campo foram em direção aos centros urbanos, onde existe uma oferta de 
trabalho maior que na área agrícola . Algumas das maiores cidades do mundo 
estão na América Latina, como a Cidade do México(a maior aglomeração 
urbana do globo), as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. 
A urbanização na América Latina ocorreu de forma desordenada, o que 
proporcionou o surgimento de áreas urbanas extremamente desordenadas. 
A urbanização na América Latina foi excludente, em quanto a maioria da 
população não teve acesso a moradias adequadas e nem mesmo a serviços 
urbanos essenciais, como saneamento básico, segurança e coleta de lixo, 
formou-se uma grande desigualdade social no meio urbano. O crescimento das 
atividades urbanas nos países latino-americanos, principaumente na industria, 
não foi capaz de gerar novos empresgos na mesma velocidade em que a 
população crescia. 
Como conseqüência um grande numero de trabalhadores passou a fazer parte 
do chamado setor informal da economia, exercendo atividades que não 
possuem assinatura da carteira de trabalho e ainda oferecem baixos salários. 
Essa situação provocou o empobrecimento de grande parte da população, que 
nao teve asesso a moradias adequadas, coleta de lixo, escolas e nem mesmo 
a educação. 
 
•A América Latina engloba. Países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, euqador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Republica Dominicana, Uruguai e 
Vezenuela.   
 
•A América Latina são todos os paises do continente americano que falam 
espanhol, português ou francês, idiomas derivados do latim. 
 
MOBILIDADE URBANA:  
 
A inexistência de uma política clara e contínua de transporte público levou a um 
serviço caro e de baixa qualidade. Ônibus em número insuficiente realizam 
percursos demorados, o que implica em superlotação e grande espera nos 
pontos de parada. Além disso, não houve investimento em transporte 
ferroviário, enquanto o metroviário foi construído tardiamente. São poucas as 
capitais brasileiras que dispõem de linhas de metrô. Isso provoca o aumento de 
automóveis nas vias. 
 
MORADIA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA: 



 
Áreas de risco são áreas consideradas impróprias ao assentamento humano 
por estarem sujeitas a riscos naturais ou decorrentes da ação antrópica. Por 
exemplo, lagoas sujeitas a inundação, florestas sujeitas a incêndios, áreas de 
alta declividade (encostas ou topos de morros) com risco de desmoronamento 
ou deslizamento de terra, áreas contaminadas por resíduos tóxicos, etc. 
 
ATIVIDADES: 
 
1. Pesquise sobre a visão da ONU, referente a sua posição aos problemas e às 
soluções nas cidades do mundo. 
 
2. A Baixada Santista, no início de 2020, passou por um grave problema, de 
deslizamentos de terra, em áreas de risco.  Pesquise e comente sobre o 
assunto. 
____________________________________________________________ 
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• Entender a diversidade cultural da América Latina; págs. 64 a 67. 
• Diferenciar espaços, cultura e identidades culturais; págs. 67 a 70. 
• Diferenciar as línguas faladas no mundo e os desafios atuais; págs. 70 a 

74. 
• Diferenciar as grandes religiões no mundo atual; págs. 74 a 79. 
• Entender a importância dos patrimônios culturais da humanidade; págs. 

79 a 81. 
• Diferenciar a diversidade cultural da América Latina; págs. 85 a 94. 

VÍDEO: América Latina; pág. 94. 
Site:http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
 
 
DIVERSIDADE CULTURAL DA AMÉRICA LATINA:  
 
A América Latina possui uma grandíssima diversidade cultural. As 
diferenças étnicas e culturais que perduram até os dias de hoje 
permitiriam traçar um mapa diverso e heterogêneo, no qual encontramos 
linhas com raízes que alcançam as culturas pré-colombianas, 
juntamente com outras que tomam forma após a chegada dos colonos 
europeus, da população africana que estes trouxeram como mão-de-
obra escrava e, mais tarde, de outros emigrantes de todo o mundo. 
 
ESPAÇO, CULTURA E IDENTIDADES CULTURAIS:  
 
Antes de falarmos sobre os diferentes conceitos de identidade cultural, 
devemos esclarecer primeiro a ideia geral de cultura e de identidade. A 
noção de cultura faz alusão às características socialmente herdadas e 
aprendidas que os indivíduos adquirem a partir de seu convívio social. 
Entre essas características, estão a língua, a culinária, o jeito de se 



vestir, as crenças religiosas, normas e valores. Esses traços culturais 
possuem influência direta sobre a construção de nossas identidades, 
uma vez que elas constituem grande parte do conjunto de atributos que 
formam o contexto comum entre os indivíduos de uma mesma 
sociedade e são parte fundamental da comunicação e da cooperação 
entre os sujeitos. 
 
LÍNGUAS FALADAS NO MUNDO E OS DESAFIOS ATUAIS: 
 
Apesar da ideia de que o inglês é falado nos EUA, o chinês na China e o 
russo na Rússia, a maior parte do mundo é muito mais diversa do que a 
presença de grande idiomas nacionais sugere. Na verdade, países 
monolinguísticos são difíceis de encontrar.  
 
Estados Unidos, Rússia, Brasil, China e México têm mais de 100 
idiomas cada, mas marcam relativamente poucos pontos no índice de 
diversidade, porque o inglês, o russo, o português, o chinês e o 
espanhol cresceram a um nível no qual ameaçam destruir as muitas e 
minúsculas línguas nativas. Em contraste, a rivalidade linguística e a 
relativa pobreza impediu que uma única língua dominasse países como 
a Índia e a Nigéria, que marcam muitos pontos no índice de diversidade. 
 
A geografia é um fator adicional. As muitas ilhas da Indonésia e das 
Filipinas abrigam uma grande variedade de línguas, apesar de serem 
países com renda-média. A pobreza e a geografia se unem para tornar o 
Congo e a Papua Nova-Guiné os países com maior diversidade 
linguística no mundo. 
 
AS GRANDES RELIGIÕES NO MUNDO:  
 
Religião é algo que não se discute, devemos sempre respeitar a crença 
de um povo.  
A religião, como um todo, se resume a conjunto de sistemas culturais e 
de crenças, com visões de mundo, e símbolos estabelecidos e 
relacionados à espiritualidade, humanidade, e valores morais.  
 
Maiores religiões do mundo: 
Judaísmo – Cerca de 14 milhões de adeptos. 
Muçulmanos – Cerca de 1,5 bilhões de adeptos  
Cristianismo: Católicos, Ortodoxos e Protestantes – Cerca de 2,3   
                    Bilhões de Adeptos  
 
PATRIMÔNIOS CULTURAIS DA HUMANIDADE: 
 
Patrimônio Cultural ou Patrimônio Histórico Cultural é um bem 
preservado, que possui valor inestimável para a identidade e história de 
um povo, comunidade ou região. Existem dois principais tipos de 
patrimônio cultural: 
 



Patrimônio cultural material: são os bens concretos e que geralmente 
possuem valor comercial, como as pinturas, esculturas, monumentos, 
conjuntos arquitetônicos, entre outros. Ou seja, tudo aquilo que pode ser 
preservado e tem uma durabilidade considerável; 
 
Patrimônio cultural imaterial: são os patrimônios ligados ao lado 
emocional, espiritual ou comportamental de um povo ou uma região, 
como as comidas típicas, danças populares, rituais, entre outros. 
Patrimônios culturais brasileiros. 
Por ter uma grande diversidade cultural, o Brasil conta com inúmeros 
patrimônios nacionais materiais, imateriais e até mesmo patrimônios da 
humanidade (patrimônio cultural mundial). 
 
Exemplos:  
 

• Cristo Redentor ( Patrimôno Material): A estátua do Cristo 
Redentor, localizado no Rio de Janeiro, foi tombada em 2008 
como patrimônio cultural material brasileiro. Ela fica localizada no 
Morro do Corcovado, uma montanha de mais de 700 metros de 
altitude e é considerada um dos maiores pontos turísticos do 
Brasil. 

 
• Baianas do Aracajé Patrimônio Imaterial): O acarajé é uma 

comida tipicamente brasileira, feita com azeite de dendê e ligada 
ao cultos dos orixás. Sua comercialização é predominantemente 
realizada em Salvador (BA), feito especialmente pelas baianas. 

 
 

Um patrimônio da humanidade é um local considerado valioso para todo 
o mundo, independentemente de onde está localizado. Quem credita o 
título é a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura). 
 
O patrimônio é classificado em cultural, natural ou misto. O cultural é 
composto por monumentos e grupos de edifícios ou sítios que tenham 
valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou 
antropológico. Até mesmo músicas podem ser consideradas patrimônio. 
Patrimônio natural ou misto: Natural vale para formações físicas, 
biológicas e geológicas excepcionais, hábitats de espécies animais e 
vegetais ameaçadas e áreas que tenham valor científico, de 
conservação ou estético. 
 
Com o tombamento, o país pode contar com recursos administrados 
pela Unesco para conservar o local. Em risco, ele é incluído na Lista de 
Patrimônios Ameaçados e recebe atenção especial da organização. 
 
Atualmente, há 754 patrimônios em todo o mundo - 149 naturais, 582 
culturais e 23 mistos. O Brasil guarda 17 deles - sete naturais e dez 
culturais. 
 



DIFERENÇAS NA DIVERSIDADE CULTURAL DA AMÉRICA LATINA: 
 
Devemos analisar diversidades políticas e culturais em um continente 
intensamente interligado e ao mesmo tempo com direitos políticos com 
base em uma perspectiva autonomista buscando meios de se preservar 
a diversidade de culturas na América Latina. 
 
ORIGEM: 
 
A América Latina já era culturalmente diversificada antes de ser 
chamada por esse nome. Centenas de povos habitavam o continente. 
Haviam intercâmbios e guerras entre alguns deles, evidenciando sua 
enorme diversidade: incas, maias, astecas, guaranis, tupis, etc. Mas não 
existiam ainda as palavras índios e indígenas com as quais unificaram 
os colonizadores espanhóis e portugueses. 
A maior parte da literatura sobre diversidade na América Latina 
concentrou-se, até poucos anos nas diferenças entre indígenas, afro-
americanos e brancos (ou crioulos, como eram chamados os 
descendentes de europeus nas colônias espanholas da América. A 
maior atenção foi conferida a diversidade étnica. Os projetos de 
integração regional, começaram a serem colocados como parte das 
análises e dos debates, as diferenças entre as nações latinas. Pensando 
interculturalmente nas políticas educacionais, legais e de convivência se 
articule com o patrimônio nacional. 
 
POLÍTICAS CULTURAIS: 
 
Foram necessárias políticas nacionais e internacionais que 
consideraram as diversidades por meios de legislações que protegem a 
propriedade intelectual. Na cultura se encontrou alta concentração da 
informação e dos outros modos de representação sociocultural, com o 
predomínio para línguas e culturas que abarcam centenas de milhões de 
pessoas (espanhol, português, línguas indígenas) e o Inglês. 
A diversidade não só se resume às diferenças étnicas ou nacionais, mas 
também se estabeleceu pelo acesso desigual aos bens do país e das 
redes internacionais. Diferença, desigualdade e conexão são os três 
processos que configuram a diversidade. 
 
 
Nos últimos anos, muitos Estados e produtores culturais de países 
pequenos e médios consideram que os valores culturais latino-
americano terão mais valor com cooperação dos países em nosso 
continente. O empreendimento significativo voltado para a cultura é o 
programa Ibermedia que com reuniões latino-americanas promovem a 
coprodução de nossas variadas culturas. Esses avanços indicam a 
necessidade de promover a diversidade em todas as áreas culturais. A 
diversidade se alcança e ganha sustentabilidade à medida que se 
consegue com que cada cultura exerçam a articulação solidária com 
muitas outras. 
 



ATIVIDADES DE PESQUISA: 
1. Pesquise sobre os povos antigos da América Latina: Maias, Incas e 
Astecas. 
 
2. Uma característica que distingue a América é que temos a América 
Latina e a América Anglo-Saxã. Pesquise a diferença dentre do 
Conrtnente Americano. 
 

_____________________________________________________________ 
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• Os antecedentes históricos e os desafios contemporâneos da África; 
págs. 97 a 104. 

• Entender a Partilha da África: o novo sistema de exploração colonial; 
págs 105, 107, 108. 

• Interpretar o Mapa: Colônias Africanas, 1914; pág. 106. 
• Entender a cronologia das independências africanas. Págs. 110 a 117. 

VÍDEO: A África do Sul de Mandela; pág. 116. 
 Site:http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:  
 
Há séculos explorada pelas potências mundiais, a África é o continente 
menos desenvolvido do planeta, apesar de possuir enormes riquezas 
minerais 
 
Continente que abriga as mais antigas evidências da presença do 
homem no planeta, a África foi seguidamente pilhada, dividida e 
ocupada pelas potências da Europa a partir do século XV. As lutas 
anticoloniais ocorreram na segunda metade do século 20 e resultou na 
independência das nações africanas. 
 
No entanto, a ingerência (intromissão) das potências no continente 
gerou  pobreza e miséria, que estimulam as rivalidades étnicas e 
religiosas ainda hoje.  
 

África pré-colonial: 
 
A África pré-colonial é um período caracterizado pela existência de 
grandes reinos no continente africano. Antes da invasão europeia, 
existiam na África, reinos muito ricos e desenvolvidos economicamente, 
cultura, fortuna e construções grandiosas. 
 
O que mais movimentava a economia era o minério (ouro, ferro, prata, 
chumbo, etc.), que gerava emprego para população. 
 



Contudo, com o domínio europeu, a partir do século XV, milhões de 
africanos foram capturados para serem escravizados na América. 
 
Antes da invasão europeia, a África do Norte e a África Subsaariana já 
estabeleciam um intenso comércio entre si. 
 
Considerado o berço da humanidade, é no continente africano que 
foram encontrados os primeiros indícios arqueológicos de vida humana. 
 

O que foi a partilha da África? 

 
A Partilha da África foi desencadeada por um conjunto de acordos entre 
as principais potências imperialistas da Europa, no século XIX, sobre a 
posse de territórios no continente africano. 
 
O crescimento econômico dessas potências fez com que elas 
quisessem avançar rumo a África em busca de matérias-primas para a 
fabricação de produtos em suas indústrias. 
 
O continente africano foi o que mais sofreu alterações com a 
industrialização europeia. 
Portugal já explorava o continente africano desde o século XVI. 
Utilizavam africanos como mão de obra escrava para serem explorados 
em suas colônias recém descobertas na América. 
 
A ideia vendida pelos europeus à sociedade era a de que o continente 
africano precisava ser civilizado, por isso a expansão europeia era tão 
importante. 
 
A civilização se daria no emprego da mão de obra escrava que 
contribuía para o lucro do comércio. 
 
Vários países participaram desse negócio, tais como a Inglaterra, 
França, Espanha e Portugal, eles almejavam apenas o lucro. 
 
O enriquecimento se deu às custas de muita exploração de mão de obra 
e violência contra a população local. 
 
A ideia de salvar o povo africano da selvageria e do atraso era apenas 
uma desculpa para justificar a crueldade de suas ações. 
 

Consequências da partilha da África: 
 
O continente africano se dividia entre as fronteiras naturais criadas pelos 
diferentes grupos étnicos. Após a Partilha da África, suas fronteiras 
foram redesenhadas de acordo com a vontade do colonizador europeu. 
 
Grupos étnicos rivais há séculos tiveram que conviver lado a lado, o que 
gerou graves conflitos e muitas mortes. 
 



Além disso, nações africanas foram massacradas ao longo do século XX 
por resistirem à invasão europeia. 
 
Por causa da violência, guerras sangrentas e ambição desmedida dos 
europeus, a África se tornou o continente mais pobre do mundo. 
 
DESCOLONIZAÇÃO DA ÁFRICA: 
 
A descolonização da África ocorreu durante no século XX quando as 
populações dos territórios africanos ocupados conseguiram expulsar o 
invasor europeu e assim, conquistar a independência. 
 
O primeiro país africano a ser independente foi o Egito antes de 1922; e 
o último, Sudão do Sul, em 2011. 
 
Contexto Histórico 
Os processos de independência na África se iniciaram no início do 
século XX, com a independência do Egito. No entanto, somente após 
Segunda Guerra Mundial, com as potências europeias enfraquecidas, os 
países africanos alcançaram a independência. 
 
As populações dos países africanos foram convocadas para participar 
do esforço de guerra e muitos lutaram no conflito. Ao terminar, 
imaginaram que teriam mais autonomia, porém não foi isso que 
aconteceu. O colonialismo continuou como antes da guerra. 
 
Causas 
Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU passa a pressionar 
as potências imperialistas para que ponham fim à colonização. 
 
 
E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA ÁFRICA: 
 
Nelson Mandela é um dos maiores nomes de toda a história mundial no 
que diz respeito à luta pelos direitos humanos e igualdade racial. Um 
dos principais líderes da África do Sul, é lembrado especialmente por 
sua luta pelo fim do Apartheid. 
 
Seu ativismo e a luta por direitos têm início, de fato, em 1939, quando 
Mandela ingressou em Fort Hare para o curso de direito. Porém, por 
seus protestos e atuação junto aos movimentos estudantis, foi obrigado 
a abandonar o curso e mudar-se para Joanesburgo. 
  
Foi em Joanesburgo que Mandela enfrentou a verdadeira dificuldade 
imposta aos negros por questões raciais, mas, mesmo com dificuldades, 
graduou-se em Artes pela Universidade da África do Sul. 
 
A luta contra o Apartheid 
 



A colonização da África pelos europeus deixou como sequela mais 
negativa a segregação racial, na qual os brancos possuíam mais direitos 
devido ao Apartheid. 
 
Dentre os obstáculos encarados pelos negros estavam locais exclusivos 
para brancos, direitos negados, como a impossibilidade de casamentos 
inter-raciais, e o constante preconceito social, entre outras dificuldades 
impostas à maioria negra. 
 
Na luta pelo fim do Apartheid, Mandela se tornou um dos principais 
nomes, possuindo liderança e comandando protestos pelo fim do 
Apartheid. Isto fez com que Nelson Mandela fosse perseguido e preso, 
passando 27 anos na prisão. 
 
A liberdade e o governo de Nelson Mandela 
 
Após ter recusado a liberdade em troca do fim de sua luta por direitos, 
apenas em 1990 Nelson Mandela foi solto e pode, enfim, retomar sua 
luta não apenas pelo fim do Apartheid, mas por uma África do Sul mais 
justa. 
 
Isto fez com que chegasse à presidência do país em 1994, ficando no 
governo até 1999, sendo considerado um dos maiores líderes do país. 
Por sua luta pela liberdade, direitos e seu governo, Mandela recebeu 
inúmeros prêmios, incluindo o Nobel da Paz. 
 
ATIVIDADES DE PESQUISA: 
 
1. O Continente Africano é riquíssimo em recursos naturais, que 
geraram e geram cobiça até os dias atuais. Descreva-os. 
 
2. Pesquise sobre os desafios contemporâneos, do Continente Africano. 
 
________________________________________________________ 
 
 
ALUNO, ESTAMOS VIVENCIANDO UM MOMENTO DE ISOLAMENTO 
SOCIAL, COM A PANDEMIA DA COVID-19. É UM MOMENTO DE 
REFLEXÃO SOBRE O QUE ESTÁ OCORRENDO NO MUNDO. 
MEDIANTE ISSO, PROPONHO QUE ACRESCENTE EM SUA 
PESQUISA: 
 

• A pandemia, iniciou na cidade de Wuhan. 
• 1. Pesquise em que país e Continente apareceram os primeiros 

casos. 
• 2. Qual a população de Wuhan? 
• 3. Existe uma teoria de que a alimentação deles, também é 

composta de morcegos etc. Será que a alimentação foi um dos 
fatores para gerar o Coronavírus? Procure saber sobre o assunto, 



e através de sua curiosidade, vamos compreender esse momento 
atípico. 

                                                                    BONS   ESTUDOS! 
 

____________________________________________________________ 


