
Conflitos na África 
 
1. Sahel – Mali, Níger e Burkina Fasso 

 
 
2011: “Primavera Árabe”: 
 Queda do governo líbio de Kadafi 
 Espalhamento dos arsenais líbios 

 
Mali: 
 Aumento das tensões entre os governo e grupos 

armados na região nordeste, deserto 
 Aumento da influência do extremismo islâmico 

(eventualmente, entrada do Estado Islâmico) 

 2013: Envio de tropas da França e dos EUA sob 
autorização do CSONU 
 Preocupação da frança com: 

 País vizinho, Níger, exportador de Urânio para a 

França 
 Instabilidade na região aumentando o fluxo 

migratório para a Europa 
 
2022: aumento da instabilidade regional e pressão do 
governo do Mali contra a manutenção de tropas 

estrangeiras 
 Retirada das tropas francesas do Mali 
 Iniciativa de permanência das tropas no Sahel 

 Pressão dos outros países contra a ocupação 
estrangeira 

 Relatos de tropas ligadas à Rússia na região 

 Grupo Wagner 
 
2. Nigéria 

Exportador de 
petróleo (membro 
da OPEP) 
 Atuação do 

Boko Haram no 
nordeste do 
país 
 Notável na 

imprensa 
pelos 
sequestros de 

moças 

estudantes (a 
tradução do 

nome do grupo é algo como “a educação ocidental 
é decadente”) 

 Demanda de implementação da sharia, organização 
civil da sociedade pautada pela interpretação que o 
grupo faz do islamismo 

 Ideologia wahabista1 

                                                             
1 O fundador do wahhabismo foi Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-
1792), que pretendia “expurgar” do islamismo tudo aquilo que ele 

considerava “desviado” ou “herético”, como a aceitação da influência de 
outras culturas, como a da filosofia grega. Por ser de orientação sunita, 
Wahhab também via com maus olhos o xiismo, isto é, o seguimento 
islâmico daqueles que se julgam herdeiros diretos da família de Maomé. A 
ânsia pela “purificação” do islã e pela imposição de um “padrão correto” 
de comportamento e interpretação da doutrina conduziu o wahhabismo ao 

fundamentalismo e à intolerância extremada. Esse fundamentalismo foi, 
aos poucos, legitimado com a formação da dinastia saudita, no século 
XVIII, e institucionalizado pelo Reino da Arábia Saudita, formado em 
1932. O fundador da dinastia saudita, Muhammad bin Saud, incorporou 
em suas perspectivas políticas as ideias radicais de Wahhab. Após o fim 

da Primeira Guerra Mundial, em 1919, o Império turco-otomano, que 
dominava grandes porções de terra, incluindo a Península Arábica, 
esfacelou-se. No início da década de vinte, a dinastia saudita começou o 
seu processo de expansão. Abdul Aziz Ibn Saud, líder saudita à época, 
perpetrou a invasão e a submissão do Reino de Hijaz (que era contrário 
ao radicalismo wahhabita) em 1925. Com a queda de Hijaz, a expansão 

completou-se, e o Reino da Arábia Saudita, permeado pelo wahhabismo, 
foi implementado na península. (Cláudio Fernandes) 

 
 
3. Angola 

 Grande produtor de 
petróleo e membro da 

OPEP 
 Independência de 

Portugal em 1975 

(Guerra Fria) 
 MPLA (socialista) tomou 

o poder em Luanda 
 Resistência armada ao 

governo do MPLA pela 
UNITA (pró-EUA) 

iniciando da guerra civil de Angola (1975-2002) 
 Anos 1990: flexibilização política e econômica pelo 

MPLA 

 Relativa abertura econômica 

 Regime pluripartidário com eleições competitivas 
 MPLA: continuidade no governo 

 2022: vitória apertada nas últimas eleições nacionais 

do MPLA com aumento da pressão política da UNITA 
 Acusação da UNITA de fraude eleitoral 

 

4. África Central: 
Rep. Dem. Congo, Ruanda, Uganda e Burundi 

 
4.1. Genocídio de Ruanda 
Séc. XIX-XX: Congo Belga: tutsis e hutus 

 Grupos na região (“etnias”) 
 Tutsis:  

 Pecuária 

 Elite política e econômica 
 Hutus: 

 Lavradores 
 Ocupação pelo imperialismo 
 Alemão e, eventualmente 

 Belga 
 Exercício de poder na região pelos europeus 

através dos tutsis 
 1959: revolta hutu 
 Bélgica: “substituição” dos tutsis no poder 

 Permanência das tensões 
1962: independência de Ruanda 
 Governo hutu 

 Exclusão dos tutsis 
 Evasão dos tutsis (refugiados) 
 Formação de grupos tutsis de resistência 

Anos 1990 
 Ataque da Frente Patriótica Ruandesa (FPR – tutsi) 

para tomada do poder em Ruanda 

 Escalada do conflito com o grupo hutu 
“interahamwe” 

 Intervenção fracassada da ONU 

 04-05/1994: ápice da violência hutu (interahamwe) 
contra os tutsis: 800 mil mortos 

 07/1994: tomada do poder pela FPR 

 Êxodo hutu para outros países 



 
4.2. Coltan no Congo 

 Coltan: mineral usado na 

indústria de equipamentos 
de eletrônicos: smartphones, 
tablets, baterias... 

 Jazidas na porção leste da 
Rep Dem do Congo, estado 
de Kivu, fronteiras com 

Uganda e Ruanda 

 Atuação de milícias que 
controlam a produção e comercialização 
 Destaque: Forças Democráticas Aliadas: grupo 

ligado ao fundamentalismo islâmico 
 
5. Chifre da África 
5.1. Etiópia e o Tigré 

Manutenção de regime 
federalista na Etiópia ligado à 
formação étnica regional até 
2018 quando o presidente Abiy 

Ahmed (Nobel da Paz) iniciou 
um processo de centralização 
política sob o argumento de 
combate a corrupção e 

modernização. 

 Resistência da Frente Popular de Libertação do Tigré 
(FLPT) 
 2020: envio de tropas da Etiópia para o Tigré 

 Aumento das tensões em outras regiões 
 

5.2. Somália 

 
 Presença do Al Shabaab 
 Ideologia wahabi saudita 

 Região importante pelas 
rotas de petróleo vindas do 
Golfo Pérsico em direção ao 

Mar Vermelho ou ao sul da 
África 

 
 
 

 
 
6. Moçambique 
 Grupos armados em Cabo Delgado (norte) 

 Pedras preciosas 
 Interesse internacional 

 Gás natural 
 Mozambique Rovuma Venture (MRV), 'joint 

venture' em co-propriedade da ExxonMobil, Eni e 

CNPC (China); Galp; KOGAS (Coreia do Sul); 
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 
(Moçambique) 

 
 


