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✓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 a Libéria, em 1847; e o
último, a Eritreia, em 1993.
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• 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.
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• Depois do fim da 
Segunda Guerra 

Mundial, a ONU passa a 
pressionar as potências 
imperialistas para que 

ponham fim à 
colonização.

Monumento ao "Renascimento Africano" erguido 
em Dacar, Senegal.
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Nelson Mandela, foi um Sul 
Africano antiapartheid revolucionário, líder 

político, ativista da paz, e filantropo que serviu 
como presidente da África do Sul de 1994 a 1999. 
Ele foi o primeiro chefe de Estado negro do país e 

o primeiro eleito em uma eleição 
democrática totalmente representativa . Seu 

governo se concentrou em desmantelar o legado 
do apartheid combatendo 

o racismo institucionalizado e fomentar 
a reconciliação racial . Ideologicamente 

um nacionalista africano e socialista , ele serviu 
como presidente do partido do Congresso 
Nacional Africano(ANC) de 1991 a 1997.
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https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_South_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://en.wikipedia.org/wiki/Racism


https://www.youtube.com/watch?v=TTljxgyLQQ8
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Cada país imperialista desocupou a África de maneira distinta. 
Vejamos:

• O Reino Unido aceita se retirar de certos territórios e transferir o poder para líderes
escolhidos pela metrópole.

• A França muda o status de suas colônias para Províncias Ultramarinas e, mais tarde
cria a Comunidade Francesa onde vai reunir suas antigas possessões mantendo o
francês como idioma oficial e uma moeda em comum. A exceção será a
sangrenta Guerra da Argélia.

• A Espanha transforma a Guiné-Equatorial em província ultramarina, em 1960 e
Ceuta e Melila, em cidades. Em 1968, a Guiné-Equatorial é declarada independente.

• A Bélgica se envolverá na Guerra do Congo.

• Portugal não aceita se desfazer de suas colônias e só mudará o status desses
territórios em 1959. Mesmo assim, as décadas de 60 e 70 são marcadas por
conflitos armados apenas solucionados com a Revolução dos Cravos, em 1974.
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https://www.todamateria.com.br/guerra-da-argelia/
https://www.todamateria.com.br/guerra-do-congo/
https://www.todamateria.com.br/revolucao-dos-cravos/


Para muitos países, não houve
mudanças significativas e a população
continuou oprimida pela elite. Charge
do jornal alemão "Nova Gente", janeiro
de 1960.
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• Após o fim da descolonização da África, a maioria dos novos países entra em guerra
civil. Isso porque haviam povos que eram historicamente inimigos e agora viviam
dentro da mesma fronteira.

• Também as diferentes ideologias - capitalismo e socialismo - fizeram enfrentar
vários grupos pelo poder.

• Além disso, os antigos colonizadores tentam manter as novas nações como aliadas.
Para isso, se tornam sócios e compradores das matérias-primas desses países.

• Embora o continente tenha mostrado um crescimento nas últimas décadas, os
países africanos ainda sofrem as consequências da colonização e dos maus
governos.
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https://www.todamateria.com.br/diferencas-entre-capitalismo-e-socialismo/


OBRIGADA A TODXS E ATÉ A 
PRÓXIMA AULA =) 
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