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O futuro da África 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4, Capítulo 12 

 

Relevância para a aprendizagem 

Segundo estimativas da ONU, o continente africano será, antes de 2050, predominantemente 

jovem e urbano. Do ponto de vista econômico, isso significa que o maior potencial de mão de obra 

disponível para atender às demandas do mercado global estará na África. Todavia, essa janela de 

oportunidades só será revertida em crescimento caso se promova um modelo de desenvolvimento 

pautado na superação da vulnerabilidade socioeconômica, à qual boa parte dos países africanos está 

submetida.  

Conhecer os investimentos e os acordos de cooperação tecnológica e científica de que os 

países do continente fazem parte é essencial para a compreensão de como a África tem buscado 

vencer as adversidades e reconfigurar seus espaços produtivos, urbanos e rurais, no contexto da 

economia globalizada. 

Durante as atividades propostas nesta sequência didática, os alunos discutirão sobre algumas 

iniciativas de fortalecimento da economia africana, analisando como elas atuam no processo de 

desenvolvimento social e na eliminação das desigualdades existentes no continente. Vale ressaltar que 

as atividades também contribuem para o entendimento das relações inerentes ao mundo do trabalho, 

na medida em que valorizam os conhecimentos historicamente construídos em prol da formação de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

Objetivo de aprendizagem 

• Conhecer iniciativas de pesquisa e desenvolvimento que colaboram para o crescimento e 
o fortalecimento da economia de determinados países africanos. 
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Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Os diferentes contextos e os meios 
técnico e tecnológico na produção 

(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na 
caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais 
da América e da África. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A economia da África 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo para as atividades coletivas, em duplas para a reflexão escrita e em grupos para a 

pesquisa 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e borracha 

Atividade 1 

Inicie a aula conversando com a turma sobre alguns aspectos da economia mundial. Observe 

o que os alunos sabem sobre essa temática e anote na lousa dados ou informações relevantes. 

Pergunte-lhes como se pode medir e comparar as economias dos países. Depois de ouvir os alunos, 

esclareça que se costuma utilizar o valor do Produto Interno Bruto (PIB). Se necessário, retome o 

conceito de PIB, esclarecendo que esse indicador monetário corresponde à soma dos valores de tudo 

o que é produzido em um país. 

Em seguida, reproduza na lousa a tabela com os 15 maiores PIBs do mundo em 2016:  

PIB: maiores economias do mundo em 2016 

País US$ bilhões País US$ bilhões 

1º Estados Unidos 18.569,10 9º Brasil 1.798,62 

2º China 11.218,28 10º Canadá 1.529,22 

3º Japão 4.938,64 11º Coreia do Sul 1.411,25 

4º Alemanha* 3.466,64 12º Rússia 1.280,73 

5º Reino Unido 2.629,19 13º Austrália 1.258,98 

6º França 2.463,22 14º Espanha 1.232,60 

7º Índia 2.256,40 15º México 1.046,00 

8º Itália 1.850,74  

              *Estimativa do FMI.  

Fonte: IPRI, FMI. World Economic Outloook Database (2017). Disponível em: <http://www.funag.gov.br/ipri/index.php/o-ipri/47-estatisticas/94-as-15-maiores-

economias-do-mundo-em-pib-e-pib-ppp>. Acesso em: 2 nov. 2018. 
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Incentive uma leitura crítica das informações, pedindo aos alunos que observem a diferença 

entre o primeiro e o segundo colocados, bem como entre esses valores e os dos demais países. A 

intenção é que eles percebam que há uma concentração da produção mundial em determinados 

locais. 

Prossiga com a análise da tabela lendo o nome de cada país e pedindo aos alunos que 

identifiquem o continente do qual faz parte. Anote a informação na lousa, a fim de que os alunos 

percebam que, na lista dos maiores PIBs, constam países de todos os continentes, exceto da África. Na 

sequência, pergunte-lhes se sabem quais são os países africanos com os maiores PIB. Após ouvir as 

respostas, registre na lousa os valores referentes ao ano de 2017: 

 

PIB: países africanos em 2017 

País US$ bilhões 

1º Nigéria 400,72 

2º África do Sul 290,71 

3º Egito 230,97 

4º Argélia 165,72 

5º Angola 121,72 

Fonte: AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP. Open Data for Africa (2018). Disponível em: 

<http://dataportal.opendataforafrica.org/bbkawjf/afdb-socio-economic-database-1960-2019>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

Atividade 2 

Organize a turma em duplas para que elaborem um breve texto no caderno sobre a seguinte 

questão: 

• Por que os PIBs dos países africanos são bem menores que os dos demais países 
apresentados? 

Permita aos alunos que pesquisem informações sobre a África no livro didático ou em 

materiais previamente selecionados. 

Em seguida, solicite a algumas duplas que compartilhem os textos produzidos com os colegas. 

Espera-se que eles apontem que quase todos os países da África vivenciaram processos exploratórios 

de colonização no século XIX, o que resultou em certa dependência econômica, que perdura até hoje. 

É esperado que os alunos mencionem que as guerras civis, a carência de investimentos, o desemprego 

e a falta de infraestrutura de saúde, saneamento básico e educação foram, e ainda são, obstáculos ao 

desenvolvimento pleno das economias. 

Para finalizar a aula, divida a turma em cinco grupos e distribua a cada um a cópia de uma das 

tabelas a seguir, que apresentam o PIB de três países de cada região da África nos anos de 1990 e 2017. 

Peça a cada equipe que pesquise dados e informações relevantes sobre a economia dos três países da 

região, anotando-os no caderno, para que sejam usados na aula seguinte. 

http://dataportal.opendataforafrica.org/bbkawjf/afdb-socio-economic-database-1960-2019
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PIB: Norte da África ou África Setentrional (US$ bilhões) 

Países 1990 2017 

Argélia 61,89 165,72 

Egito 91,38 230,97 

Líbia 30,64 33,31 

Fonte: AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP. Open Data for Africa (2018). Disponível em: <http://dataportal.opendataforafrica.org/bbkawjf/afdb-socio-

economic-database-1960-2019>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

 

PIB: África Ocidental (US$ bilhões) 

Países 1990 2017 

Gana 8,84 31,01 

Nigéria 31,48 400,72 

Serra Leoa 0,95 3,44 

Fonte: AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP. Open Data for Africa (2018). Disponível em: <http://dataportal.opendataforafrica.org/bbkawjf/afdb-socio-

economic-database-1960-2019>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

 

PIB: África Oriental (US$ bilhões) 

Países 1990 2017 

Etiópia 12,37 97,03 

Ruanda 2,47 9,00 

Sudão 2,44 118,98 

Fonte: AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP. Open Data for Africa (2018). Disponível em: <http://dataportal.opendataforafrica.org/bbkawjf/afdb-socio-

economic-database-1960-2019>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

 

PIB: África Central (US$ bilhões) 

Países 1990 2017 

Camarões 12,65 29,72 

República Centro-Africana 1,52 1,70 

República Democrática 
do Congo 

9,35 43,05 

Fonte: AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP. Open Data for Africa (2018). Disponível em: <http://dataportal.opendataforafrica.org/bbkawjf/afdb-socio-

economic-database-1960-2019>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

 

PIB: África Meridional ou Austral (US$ bilhões) 

Países 1990 2017 

África do Sul 112,00 290,71 

Angola 9,47 121,72 

Zâmbia 3,76 22,41 

Fonte AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP. Open Data for Africa (2018). Disponível em: <http://dataportal.opendataforafrica.org/bbkawjf/afdb-socio-

economic-database-1960-2019>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

http://dataportal.opendataforafrica.org/bbkawjf/afdb-socio-economic-database-1960-2019
http://dataportal.opendataforafrica.org/bbkawjf/afdb-socio-economic-database-1960-2019
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Aula 2 – Um continente de oportunidades? 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo para as atividades coletivas e em trios para a produção escrita 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e borracha 

 

Atividade 1 

Inicie a aula retomando as pesquisas realizadas em casa. Porém, antes da apresentação dos 

dados e das informações pelos grupos, exponha à turma as cinco tabelas. Explique-lhes que, em virtude 

da complexidade socioeconômica da África, é fundamental que a análise da economia dos países seja 

feita nos contextos regional e sub-regional. Assim, auxilie-os a verificar as disparidades regionais, 

detacando as diferenças entre os países do Norte da África e os da África subsaariana, especialmente 

aqueles pertencentes à África Central e à África Oriental. 

Então, peça aos alunos que apresentem os dados e as informações coletados. Anote-os na 

lousa, de modo que todos possam conhecer o panorama geral da economia do continente. É esperado 

que, por meio das pesquisas, eles tenham percebido que as atividades agrícolas e extrativistas, do 

setor primário, predominam no continente. Comente que, entre as exportações, destacam-se a cana-

de-açúcar, o petróleo, o ferro, o ouro e o diamante; por outro lado, muitos países vivem da agricultura 

de subsistência e da pecuária. 

Em seguida, promova um debate coletivo, incentivando os alunos a refletir que, à exceção de 

países como África do Sul, Nigéria e Egito, a industrialização é pouco diversificada, chegando a ser 

inexistente naqueles que têm condições mais baixas de desenvolvimento socioeconômico. 

Atividade 2 

No segundo momento da aula, chame a atenção dos alunos para o crescimento econômico 

demonstrado nas tabelas presentes na atividade 2 da aula 1, as quais revelam os PIBs de alguns países 

africanos em 1990 e 2017. Mostre-lhes que, em 27 anos, boa parte dos países teve um crescimento 

considerável na produção interna, com destaque para Nigéria, Angola e Sudão.  

Explique aos alunos que a África começou a ser vista como um continente de oportunidades 

para investimentos estrangeiros, parcerias e o estabelecimento de acordos bilaterais. Ofereça 

elementos para que os alunos compreendam que os países africanos são atrativos para aqueles que 

buscam novos mercados e vantagens comerciais com a venda de produtos industrializados, a 

privatização de estatais, a exploração de recursos minerais, o desenvolvimento de obras de 

infraestrutura e o aproveitamento da mão de obra barata e numerosa disponível no continente. 

Liste na lousa os países africanos que mais receberam investimentos em 2016, segundo a 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad): 
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Países africanos: 
investimentos recebidos em 2016 

País US$ bilhões 

1º Angola 14,4 

2º Egito 8,1 

3º Nigéria 4,4 

4º Gana 3,5 

5º Etiópia 3,2 

Fonte: UNCTAD. World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy. Disponível em: 

<https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

É importante ressaltar, no entanto, que quase todos os países citados são produtores de 

petróleo. Assim, muitos dos investimentos podem estar relacionados à exploração desse recurso 

natural pelos países investidores. 

Atividade 3 

Peça aos alunos que formem trios e elaborem uma lista de possíveis pontos positivos e/ou 

negativos dos investimentos realizados nos países africanos. Oriente-os a pensar em como esses 

investimentos podem influenciar a situação econômica e as condições de vida da população africana. 

Em seguida, solicite a alguns trios que compartilhem suas listas com o restante da turma. 

Aproveite a oportunidade para mostrar que, por um lado, os países africanos têm a possibilidade de 

romper a dependência do setor primário, utilizando os investimentos e a transferência de tecnologias 

para superar o atraso tecnológico, além de modernizar o processo produtivo no campo, por exemplo. 

Há também a chance de melhorar a infraestrutura urbana e diversificar a atividade industrial e a 

infraestrutura produtiva, gerando empregos para a numerosa mão de obra disponível no continente e 

garantindo o acesso a bens fundamentais, como alimentos e medicamentos. Por outro lado, o 

investimento centrado em recursos não renováveis, como o petróleo, se não utilizado para promover 

o desenvolvimento dos países, pode perpetuar sua situação precária, dado que é muito suscetível a 

flutuações comerciais no mercado global. Assim, certas formas de investimento podem ajudar a 

acentuar a desigualdade social, criando (ou fortalecendo) elites que se beneficiam de determinada 

conjuntura econômica em detrimento da população em geral. 

No final da aula, recolha as produções de todos os trios para correção. 

Aula 3 – Inovação e desenvolvimento socioeconômico na África 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula ou sala de vídeo 

Organização dos alunos: em semicírculo para assistir ao documentário e em círculo para a discussão posterior 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e recursos audiovisuais para a exibição do 

documentário Tecnologias para mudar 
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Reserve a primeira parte da aula para a apresentação do documentário Tecnologias para 

mudar, da TV Brasil (disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/novaafrica/episodio/tecnologia-para-

mudar>. Acesso em: 3 nov. 2018), o qual destaca alternativas e soluções tecnológicas desenvolvidas 

por países africanos.  

Caso a escola não disponha de recursos para a exibição do documentário, promova uma leitura 

coletiva do texto publicado junto ao vídeo. 

Durante a apresentação do documentário ou a leitura do texto, peça aos alunos que anotem 

os pontos que mais chamaram sua atenção. 

Na sequência, solicite-lhes que formem um círculo e questione-os sobre como a tecnologia 

pode ser uma resposta aos desafios de desenvolvimento e às tentativas de melhora da qualidade de 

vida da população africana. Leve os alunos a refletir que os países africanos apresentam carência de 

equipamentos de saúde, educação e qualificação profissional e, apesar dos avanços recentes, ainda 

têm pouco acesso às tecnologias de comunicação e informação. Nesse sentido, os projetos de 

desenvolvimento tecnológico e social procuram suprir lacunas históricas, dando um passo 

fundamental para a mitigação dos problemas estruturais dessas sociedades.  

Para ilustrar essa discussão, é possível apresentar aos alunos alguns dados do Índice Global de 

Inovação de 2017 (disponível em: <www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/ 

GII%202017%20Portuguese%20translation_WEB.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2018), que classifica os 

países de acordo com a relevância e a qualidade dos projetos científicos e tecnológicos realizados.  

Comente que os países centrais da economia capitalista estão no topo desse ranking, com 

destaque para Suíça, Suécia, Países Baixos, Estados Unidos, Reino Unido e Dinamarca. Todavia, nos 

últimos anos, um cenário bastante otimista tem se formado, sobretudo, para os países da África 

subsaariana. No Índice Global de Inovação de 2017, consta uma tabela sobre os “realizadores em 

inovação”, a qual destaca países que, de modo geral, apresentam rendas médias ou baixas, mas 

desenvolveram projetos de inovação relevantes no ano em questão. Comente que, dos dezessete 

países mencionados, nove são da África subsaariana: Quênia, Ruanda, Uganda, Moçambique, Malaui, 

Senegal, Madagascar, Burundi e Tanzânia. Mencione que o estudo destaca a presença de países da 

África subsaariana como realizadores em inovação desde 2011, o que coloca essa região como uma 

das mais promissoras economicamente. Esclareça que essa situação demonstra a existência de 

esforços para aumentar a eficiência tecnológica e produtiva da região, o que faz com que apresente 

um bom desempenho em inovação, em comparação com o desenvolvimento econômico dos países. 

Questione os alunos sobre a importância da realização de projetos de crescimento econômico 

que fortaleçam essa parcela da população, com investimentos constantes em educação para 

impulsionar o desenvolvimento dos países. Incentive-os a perceber as potencialidades da população 

jovem africana, que, por meio de benefícios estruturais decorrentes do desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia, poderá decidir o rumo da própria vida no que diz respeito às escolhas pessoais e às 

relacionadas ao mundo do trabalho. 

Finalize a aula pedindo aos alunos que compartilhem suas opiniões sobre o assunto com os 

colegas. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/novaafrica/episodio/tecnologia-para-mudar
http://tvbrasil.ebc.com.br/novaafrica/episodio/tecnologia-para-mudar
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/%0bGII%202017%20Portuguese%20translation_WEB.pdf
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/%0bGII%202017%20Portuguese%20translation_WEB.pdf
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Avalie a participação dos alunos nas atividades e nas discussões propostas nesta sequência 

didática. Verifique as produções escritas e as habilidades deles para argumentar, relacionar 

informações, analisar dados e interpretar textos. 

Na primeira aula, verifique se os alunos conseguiram correlacionar os dados sobre os PIBs dos 

países ao baixo crescimento econômico do continente africano. Para verificar esse aprendizado, avalie 

as produções das duplas sobre a questão proposta. 

Na segunda aula, espera-se que eles reconheçam as características das sub-regiões africanas. 

Nesse sentido, avalie as apresentações dos alunos e suas colocações nos momentos de diálogo. Além 

disso, é esperado que eles sejam capazes de refletir sobre os investimentos estrangeiros no 

continente, identificando vantagens e desvantagens nesse processo. 

Na terceira aula, verifique a participação nos alunos na discussão sobre o documentário ou o 

texto, observando se eles reconhecem iniciativas inovadoras voltadas à melhora da qualidade de vida 

da população. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Por que, apesar dos recentes investimentos e do crescimento econômico, se pode dizer que os 
países africanos ainda estão em desvantagem no cenário econômico global? 

2. Explique por que os investimentos nos países africanos provocaram uma onda de migração da 
população para as áreas urbanas. 
 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos apontem que os países africanos ainda estão em desvantagem econômica 
porque exportam produtos de menor valor agregado e importam produtos industrializados. Vale 
destacar que, se dependerem dos acordos e das parcerias estabelecidos, os países africanos 
podem aumentar suas dívidas externas, mantendo a dependência econômica. 

2. Almeja-se que os alunos expliquem que a recente onda de investimentos estrangeiros no 
continente africano propiciou o aumento das oportunidades de emprego nesses países. Em razão 
disso, muitos presenciam uma migração em massa da população, sobretudo jovem, para as áreas 
urbanas, onde se estabelecem os novos negócios. 


