
Geografia das religiões 
 

1. Regionalização 

Norte da África 

 Maioria de populações muçulmanas 

 IDH relativamente alto 
África Subsaariana 

 Ao sul do deserto do Saara 

 Religiões nativas com expansão do islamismo e do 

cristianismo nos últimos séculos 

 Região com piores indicadores socioeconômicos do 
mundo com destaque para os problemas na região do 

Sahel 

 

2. Evolução recente nas relações com o Ocidente 
2.1. Tensões na formação do Espaço Geográfico 

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) 

 

Para entender a produção do Espaço Geográfico é 

necessário o entendimento das tensões entre a região 
estabelecida e as demais regiões. No caso da África, das 

diferentes partes do continente nas tensões com a Europa, 

com o Mundo Ocidental ou com outras potencias mundiais. 

 
2.2. Pré-Imperialismo 

 Poucas transformações na paisagem 

 Forte despopulação 

 Introdução de assimetrias militares 

 Formação de elites exógenas 
 

2.3. Imperialismo 

 Transformação de extensas áreas do continente africano 

em colônias dos países europeus 

 Inserção da África em nova posição na DIT: exportação 
de produtos primários agrícolas, combustíveis e minerais. 

Trata-se da posição do continente na DIT até hoje 

 Há fortes consequências políticas, econômicas e sociais 

desse período para a África que são sentidas ainda hoje 
 

2.4. Descolonização 

Enfraquecimento dos países europeus no novo cenário de 

Guerra Fria que dá margem para maior eficiência da 
pressão anticolonial em várias partes da África. Em um 

intervalo de poucas décadas, quase todo o continente 

tornou-se livre do domínio político europeu. 
Se os países africanos de hoje se constituíram com a 

Descolonização, permaneceram: exercício de poder pelas 

novas superpotências, isto é, vários países africanos 

entraram na esfera de influência dos EUA ou da URSS; o 
continente continuou sendo exportador de produtos 

primários na DIT. 

 
2.5. Pós-Guerra Fria nos anos 1990 

Com o fim da competitividade EUA-URSS o Mundo 

Ocidental não se viu mais compelido a investimentos e 

alinhamentos com os países africanos. A histórica 
marginalização do continente foi ampliada nessa época 

 

2.6. Pós-Guerra Fria no século XXI 
Aumento dos investimentos e da influência da China e da 

Rússia em novos alinhamentos dos países africanos com 

essas potências em detrimento das tradicionais potências 

ocidentais. 
 

3. Consequências para a África 

As exportações primárias e a formação de elites políticas 

voltadas para as necessidades do exterior (exógenas) 
contribuíram para o continente manter os piores 

indicadores socioeconômicos do mundo e ter forte 

instabilidade política em muitos países. 
Como exemplo, os chamados “diamantes de sangue”, 

exploração da força de trabalho em condições análogas ao 

trabalho escravo envolvendo violência para obtenção de 

gemas e metais de alto valor de mercado que sustentam 

atividades armadas em várias regiões (com destaque para 
a região central do continente). 

 

3.1. A instabilidade política 

É comum se atribuir às questões étnicas o problema dos 
conflitos civis no continente. Essa ideia é parcial e perigosa. 

O perigo reside no reforço de um olhar que explica os 

problemas africanos intrinsecamente ligados ao próprio 
continente. Como visto no item 2.1., é preciso relacionar 

esse aspecto ao histórico de relação entre as regiões 

africanas e regiões fora da África nos últimos cinco séculos.  

Nesse processo foram criadas elites políticas exógenas no 
continente (ligadas às necessidades estrangeiras). Essas 

elites manipulam as instituições estatais em favor das suas 

próprias necessidades políticas e econômicas e das 

necessidades do colonizador, normalmente sendo um 
grupo formado etnicamente como histórico alinhado da 

metrópole. A concentração de renda e poder na África 

associada à manutenção de baixo grau de escolarização e 
difusão de informações fazem com que as tensões se 

tornem mais graves e tendam à resolução violente.  


