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Produção de Espaço
O espaço geográfico é definido por 
Milton Santos como um fato e um 
fator social. Ou seja, o espaço 
geográfico não seria somente um 
reflexo, um meio para a ação da 
sociedade. O espaço geográfico é, 
assim, um condicionado e um 
condicionador

Esses agentes do espaço também 
produzem a dialética do território. Esta 
dialética ocorre entre o externo e o 
interno, o novo e velho, o mercado e o 
Estado. Nesse sentido, o território é 
formado por: agentes externos e 
internos; novas e velhas 
infraestruturas. (Thiago Queiroz, 
UFRN, Professor de Geografia)

Produção de 
espaço na África:

Relações regionais 
de diversas ordens 
e escalas e...

... relação com a 
Europa e com...

... o Mundo 
Ocidental



Pré-Imperialismo
•Poucas transformações na paisagem
•Forte despopulação
•Introdução de assimetrias militares
•Formação de elites exógenas



Imperialismo

Mundo Ocidental

Indústria

Exportações de 
matérias-primas de 
jazidas e de plantations

Investimentos



Pós-Guerra
Descolonização

Influência: EUA ou URSS



Pós-Guerra Fria – anos 1990

Desinteresse 
do Ocidente

Maior 
marginalização



Pós-Guerra Fria – anos 2000/10

Aumento do 
investimento e da 
influência da China



Consequências do 
Imperialismo e demais 

demandas externas



Problemas sociais



Problemas sociais



Exportações primárias

Exportações primárias

=

Congelamento do 

subdesenvolvimento



Exportações: destaques

Petróleo

Urânio

Cobre

Ouro ou gemas

Transição 
energética

“Diamantes 
de Sangue”
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1. Argélia
2. Líbia
3. Níger
4. Nigéria
5. Região do Golfo 

da Guiné

6. Rep Pop do Congo
7. Rep Dem do Congo
8. Tanzânia
9. Moçambique
10. Angola
11. Zâmbia
12. Namíbia



Zona de Livre Comércio da África

2019: formação da Zona de Livre 
Comércio da África
•Importância política
•Dificuldades de incremento comercial

Reforço do 
subdesenvolvimento



Aspectos políticos

Países africanos: dificuldade de acomodação da 
diversidade étnica nas estruturas de poder
•Divisão política exógena
•Pobreza (má distribuição de recursos políticos)
•Elites políticas exógenas

Mas seria bom ou 
desejável uma 
divisão política 
semelhante à 

divisão étnica?

A não coincidência 
entre a divisão 

política e formação 
étnica é única ou 

principal causa dos 
conflitos?

Claro que NÃO!

Claro que NÃO!



Esses textos foram retirados, respectivamente, da música “Pantera Negra”, de 
Emicida, e do livro “A mulher de pés descalços”, de Scholastique Mukasonga, e 
fazem referência à guerra civil em Ruanda. Sobre esse conflito, é correto afirmar:
a) Ocorrido no início do século XX, teve como principal estopim a disputa por recursos 
minerais no território de Ruanda, na divisa com Senegal.
b) Ex-colônia belga e inglesa, Ruanda conquistou sua independência com auxílio norte-
americano nos anos 2000, desencadeando a guerra civil.
c) Trata-se de um conflito resultante da disputa entre diferentes grupos religiosos, que 
resultou na morte de mais de 800 mil Hutus e Tutsis.
d) Apoiados pelos russos e pelos franceses, os Tutsis tomaram o poder com um golpe 
de estado na década de 1970, iniciando as tensões que resultaram na guerra civil.

e) Ocorrido na década de 1990, teve como origem a disputa étnico-cultural 
(Tutsis e Hutus) nos territórios de Ruanda e Burundi.

Texto 2 Não sei onde ela tinha ido à escola, 
mas ela sabia ler e escrever. Saber escrever 
era algo perigoso se você tinha um pai 
exilado no Burundi. Logo começam a 
suspeitar que está se correspondendo com 
os tutsis que preparam seu retorno a 
Ruanda, que você é uma espiã dando 
informações aos que estão desse lado da 
fronteira e poderia facilitar a volta dos tutsis.

Texto 1
Minha pele, Luanda
Antessala, Aruanda
Tipo T'Challa, Wakanda
Veneno Black Mamba
Bandoleiro em bando
Qué o comando dessas banda?
'Sa noite cês vão ver mais sangue
Do que Hotel Ruanda


