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Carta ao leitor
Muitos vivem uma vida simples e adotam um estilo de vida voltado principalmente para a

sobrevivência, e, muitas vezes, incorporam à família bons valores que são admiráveis e estão

em falta na sociedade moderna. Vemos isso em grande parte dos países de “Terceiro Mundo”

que têm necessidades ignoradas pelo Estado, além de tantas promessas não cumpridas. O

fosso entre a maioria pobre e a minoria rica continua a crescer, com oportunidades e empregos

limitados. Corrupção e nepotismo continuam a assolar as escalas governamentais e locais. A

ganância e a fome de poder têm se infiltrado nas próprias instituições e até nos funcionários

públicos eleitos pelas massas. Infelizmente, este é um tema bastante comum quando se trata do

continente africano.

A África é um continente que tem sido devastado por conflitos e guerras, um continente cujas

pessoas foram privadas por líderes corruptos, algemadas por ditadores e dilaceradas por

senhores da guerra. Um continente negligenciado e ignorado por muito tempo pela comunidade

internacional. Talvez a maré comece a mudar? Essa tendência poderá ser revertida? Será que

superpotências internacionais continuam a explorar esse continente por seus recursos, ou,

finalmente, vão se unir e a fazer alguma mudança? Será que algum grande negócio econômico

está se movendo para a África e promete ajudar com o desenvolvimento social e educação,

cuidados de saúde, postos de trabalho e infraestrutura? Com lotes de dinheiro na mão, grandes

empresas multinacionais procuram novas oportunidades e mercados em crescimento.

Um rápido crescimento e aumento do PIB na África e consumidores emergentes de olho no

mercado interno e nos produtos e serviços largamente inexplorados podem ser a salvação para

a obtenção de recursos que ajudem o continente. Um dos maiores obstáculos e desafios para

assegurar uma mudança real para as pessoas é garantir que os líderes sejam responsabilizados

por suas ações e que a governança seja transparente. Felizmente, cada vez mais esses

assuntos estão tomando uma proporção maior no mundo, o que é extremamente necessário e

positivo para que todos tenham consciência do que está acontecendo.
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As tribos africanas representam as mais

diversas culturas e costumes no continente.

Mas como muitas pessoas sabem, existe uma

variedade de problemas sociais que as

atormentam por muito tempo. Podemos

destacar o fato de que o número total de

habitantes no continente é de 1.225.080.510,

e que aproximadamente 236 milhões passam

por uma situação de desnutrição, sendo que

as regiões que mais sofrem com esse

problema são: Nordeste da Nigéria, Somália,

Sudão do Sul e Iêmen. Dada apenas como

um exemplo, a fome é só um dos problemas

a que esses grupos étnicos são submetidos.

Somente na África, existem em torno de 3 mil

tribos, com mais de 2 mil idiomas, e todas

elas têm os seus próprios rituais e

peculiaridades. A maioria das tribos se

originaram na África central e ocidental, e um

fato curioso é que as tribos do norte tiveram

uma grande influência árabe em suas

tradições. Uma das características marcantes

da população é a transformação de itens da

natureza em acessórios incríveis.

Conflitos sociais e miséria são o que muitos

imaginam quando a imagem da África passa por

suas mentes, mas o território abriga uma flora

maravilhosa, alimentos mais saudáveis e não

industrializados, uma ótima localização

geográfica e muitas outras qualidades que

podem nos surpreender! No entanto, algo que

realmente desencadeia um olhar diferente e

exala uma beleza natural são as tribos da

África.

E você, está pronto para abrir os olhos e mudar

um pouco sobre a sua visão da África?

Tribos africanas: uma beleza exótica



Entrevista

Nome do entrevistado:

Dalton Nogueira Moreira

Profissão:

Médico dermatologista

Dr. Dalton, para quais países da África você

já viajou?

Eu já viajei para a África do Sul, Moçambique,

Zimbábue, Botsuana, Etiópia e Marrocos.

E porque você resolveu viajar para esse

continente?

Eu fiz duas viagens diferentes. Quando viajei

para a África Subsaariana, queria fazer safaris,

ver a natureza, visitar parques etc. Quando fui

à Etiópia e Marrocos, meu objetivo era

conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre

a influência árabe no continente e para ver as

ruínas de Lalibela.

De quais comidas típicas você mais

gostou?

Em Moçambique tinha um prato feito com a

folha da mandioca, chamado Matapa, do qual

eu gostei muito. Outra comida típica da África

que eu gosto é o cuscuz marroquino, que

inclusive é bem comum aqui no Brasil.

Você já visitou os desertos africanos?

Sim, já visitei o deserto do Saara, em

Marrocos.

Quando visitou a África, você percebeu

uma grande diferença entre a culturas do

Brasil e a desse continente?

É muito difícil generalizar a África,

principalmente no aspecto de cultura, mas

possuímos uma certa proximidade com

Moçambique, já que este país também fala

português.

Qual era a situação (em relação à

economia, saúde, fome etc.) da maioria da

população desse continente?

Como eu já havia dito antes, é bem difícil

generalizar a África, mas, dentre os países

que eu visitei, o que estava na pior situação

econômica era Zimbábue: havia muito

desemprego, fome...

Você conheceu algum dos países onde a

migração forçada da população era

notável?

Eu não visitei nenhum país que estava neste

tipo de situação.
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Você visitou alguma tribo africana em

alguma de suas viagens?

Não.

O racismo era presente nos lugares onde

você visitou?

Sim, o racismo era muito presente na

África do Sul. Inclusive eu visitei o Museu

do Apartheid nesse país.

Do que você mais gostou em suas

viagens?

O contato com a natureza, ver os animais

em seus habitats naturais, ver os rios e

savanas e conhecer a cultura do

continente africano.

Lalibela Etiópia 

Chobe National Park (Botswana) Marrocos 

Chobe National Park (Botswana) 

Chobe National Park (Botswana) 
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Artigo de opinião      
Raça, conveniência e dissimulação

Autor do texto: José Vicente
As recentes discussões sobre o racismo estrutural e a exclusão do negro nos ambientes sensíveis,

empresariais e de poder do país que vieram na esteira do caso George Floyd escancararam, de

novo, no Brasil, o apartheid social e econômico que separam negros e brancos, liberou energias

importantes e transformadoras e também tornou públicas, também, de novo, a conveniência e

oportunidade do uso da raça para interesses dos mais diversos – até os escusos e fraudulentos.

Não foram poucos os embates e as dificuldades para tentar construir um conceito mínimo que

desse conta das idiossincrasias raciais brasileiras frente o antecedente da escravidão que tornou os

negros em coisa e peças de comércio, e também frente à intensa miscigenação entre negros,

índios e brancos que construiu uma miscelânea tons e tinturas.

Africano, preto, homem de cor, pardo, mulato, afrodescendente, negro são algumas das muitas

tentativas de resolução definitivas da questão. Todas elas com questionamentos e as vezes de

difícil aplicação, como o caso dos filho mais branco e o mais escuro do mesmo casal inter-racial.

Nos Estados Unidos, em que raça, em regra, se mede pela quantidade de sangue negro do

indivíduo, uma gota de sangue negro é suficiente para determinar o pertencimento,

independentemente dos fenótipos, da cor de pele e dos cruzamentos raciais. Preto retinto, pardo,

moreno, não tem vez. Negro é negro e branco é branco. Simples assim. Lá, essa verdade, muito

mais política que científica não admite concessão, e os indivíduos não têm autonomia para revogá-

la livremente, permitindo, dessa forma, segurança e previsão na delimitação do pertencimento

identitário, precisão na delimitação, controle e alcance das políticas públicas e, principalmente,

transparência e correção da destinação e uso dos recursos disponibilizados.
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Dificilmente um branco americano teria estímulo, disposição interesse e mesmo a cara de pau para

mudar sua filiação racial por conta de algum benefício político, jurídico, econômico, social, estético ou

cultural disponibilizado para o negro. Seria desonroso e mesmo ofensiva à sua visão de mundo de

“superior”.

No Brasil da democracia racial, a cor da pele ganha relevância e quanto mais longe do preto retinto

estiver, mais próximo do branco se estará, independentemente da impureza do sangue e da mistura

do casamento inter-racial. Não ter pele muito escura no Brasil, pode significar muito coisa, inclusive

que o indivíduo é branco, ou pelo, menos pode reivindicar as prerrogativas do branco.

Por trás dessa licença social, têm se escondido as mais diferentes ardis e dissimulações, inconfessos

usos e subversão da filiação racial, e os mais diversos crimes raciais. Junto dos falsos positivos,

juntam-se os positivos falsos. O caso dos quase 36% de postulantes aos cargos eletivos que

mudaram de ideia e agora se autodeclararam negros com objetivo de acessar os recursos de

campanha definidos para os negros pelo Tribunal Superior Eleitoral, num primeiro momento, e

determinado por liminar do Supremo, no outro, é um caso ilustrativo das suas várias dimensões e

usos, mas também, os outros 30% que antes declarados negros e agora se declaram brancos

completam esses trânsitos raciais de interesse e conveniência. Somam-se, ambos, os conhecidos

casos de apropriação racial no âmbito das cotas nas universidades e concursos públicos com o

mesmo objetivo e finalidade.
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Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/jose-vicente/raca-conveniencia-e-dissimulacao/.
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Reportagem 

Sociedades agrárias africanas: tribos e tribalismos

Texto retirado do Por Dentro da África / Autor: Ulrich Schiefer

Falar de sociedades africanas quer dizer falar

de tribos ou de etnias, o que denota a mesma

coisa, embora com conotações muito

diferentes. O uso da palavra “tribo” (do latim

tribus) foi, a partir das últimas décadas do

século passado, criticado por algumas

correntes antropológicas e banido do discurso

científico alegadamente por ter sido um termo

discriminatório do colonialismo.

Uma boa parte das elites africanas pós-

-coloniais tentou construir um estado-nação,

portanto, orientou-se no sentido de modelo

europeu do século XIX.

A maneira escolhida por muitas foi a eliminação de tudo que diz respeito à tribo dos discursos – e a

perseguição dos oponentes como tribalistas. Na prática, nenhuma elite de poder africana pode

ignorar a força das tribos, o que levou a estratégias muito elaboradas para tentar produzir uma

espécie de equilíbrio – com consequências nefastas onde tal fracassou. E o fato de as guerras

africanas serem apresentadas pela mídia, para o consumo internacional, como guerras tribais

também não ajuda. O que torna difícil tratar sine ira et studio o princípio organizacional fundamental

das sociedades africanas sem ser acusado de tribalismo ou de colonialismo. As sociedades agrárias

africanas são constituídas etnicamente; por outras palavras, são sociedades que seguem o princípio

de auto-organização em padrões codificados de parentesco, de descendência, portanto, com uma

extensão territorial (Sigrist). Acresce a esta definição uma dimensão espiritual.

Esta abordagem permite-nos fugir ao

essencialismo que atribui a pertença étnica a

qualidades intrínsecas (sangue, características

físicas) ou ao construtivismo, que na etnia não

vê mais do que uma “construção social” e para

muitos relativiza, deste modo, a sua força

existencial. Porque de uma força se trata – a

etnicidade é um princípio estruturante das

sociedades africanas e não só. Mesmo as

partes das sociedades não se autodefinem

como étnicas, ou em oposição às tribos, são

colocadas num contentor étnico pelos outros.
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A análise das sociedades agrárias pressupõe,

por isso, o estudo de várias sociedades em

conjunto, na medida em que a análise

individual das sociedades limita seriamente a

sua compreensão. Um exemplo: Um domingo

de manhã, recebi a visita de um antropólogo

europeu que foi incumbido de organizar um

livro sobre o uso dos recursos naturais das

sociedades agrárias. Ele pediu-me para

escrever o capítulo sobre uma determinada

etnia. Sentados na minha varanda a gozar o

lindo sol africano, expliquei-lhe tintim por

tintim, durante várias horas, que isso não

seria possível. Para compreender o uso de

recursos naturais na zona em questão era

preciso compreender e descrever a interação

de quatro sociedades étnicas. No fim da

conversa repetiu o convite: não queres

escrever o capítulo sobre a etnia X?

Essa limitação deve-se ao fato de as

sociedades se constituírem mutuamente e

não serem compreensíveis fora do seu

contexto. Não se refere apenas ao fato de

não existirem “sociedades nacionais” – isto é,

sociedades cuja extensão e constituição

coincidam com os limites dos respectivos

“Estados” – a exercer, ou não, algumas

funções nos seus territórios. A sua

constituição interna implica sempre a

existência das outras sociedades.

Há uma correlação estreita entre a estrutura

societal étnica, o controle sobre os recursos

naturais e a constituição do “poder” étnico, tal

como se manifesta na dimensão espiritual e na

organização guerreira. Espiritualidade e poder

– mesmo em sociedades acéfalas –

desempenham um papel essencial na

regulação das relações interétnicas, tanto na

gestão dos recursos naturais como na

constituição destas alianças. De igual modo,

determinam o relacionamento das sociedades

agrárias com o Estado pós-colonial.

O acesso aos recursos naturais é regulado

através de um nível espiritual de caráter étnico.

Esse nível influencia, por sua vez, a

constituição étnica, que proporciona os

mecanismos de regulação para o uso dos

recursos. O controle do acesso aos recursos é

constitutivo da estruturação societal. Da

dimensão espiritual derivam, também, os

mecanismos principais para a regulação das

relações internas de poder e de autoridade.

Nas sociedades com régulos, esta dimensão

orienta a legitimação e a limitação do poder do

régulo. Nas etnias acéfalas, serve para evitar o

nascimento de relações de poder econômico,

ou político. Nenhum indivíduo ou grupo pode

adquirir riquezas ou poder sem sofrer as

sanções espirituais. Desse modo, serve como

garantia da manutenção da acefalia. Os

mecanismos do nível espiritual são

fundamentais para a identidade social dos seus

membros e para a produção dos respectivos

caracteres sociais.

A estrutura societal étnica interna inclui, por

norma, uma organização, secreta e guerreira,

que serve de defesa ao acesso aos recursos e

contra perigos externos. Como forma de

expressão do poder do próprio grupo étnico,

entendido como emanação do poder espiritual,

a organização guerreira serve para a projeção

exterior do poder. Este é, também, utilizável

para a apropriação de recursos externos, por

exemplo através de roubos ou de raids.
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A pertença a um grupo étnico é fundamental em sociedades que se estruturam consoante

este princípio. O acesso é, portanto, estritamente definido: uma pessoa pertence através de

nascença – embora os velhos digam que “um menino não tem raça”, todavia eles sabem que

é a educação que imprime as características específicas que fazem de uma criança um

membro da sociedade. Não está prevista a saída de uma tribo – a não ser através da fuga, ou

de banimento, que é considerado o pior castigo e que pode assumir a forma de colocar uma

pessoa no papel de “não pessoa”, que existe e come, mas é tratada como se não estivesse

presente. No caso de uma alma perdida, por exemplo através de “loucura”, são mobilizadas

todas as técnicas de cura disponíveis. As almas dos mortos ocupam um lugar especial, mas

não deixam de ser membros. As etnias também têm estatutos secundários, bem definidos,

para prisioneiros de guerra, hóspedes, migrantes, embaixadores, visitantes, entre outros, que

gozam de certos direitos e têm certas obrigações. A força do princípio étnico das sociedades

agrárias africanas é evidente.

Durante milênios, em parte em coexistência pacífica com as sociedades nômades, em parte

em conflitos com eles, que às vezes ganhavam e às vezes perdiam, elas produziram as

estruturas sociais, os valores, os comportamentos, a riqueza cultural e espiritual das

sociedades africanas. Muitos dos modos de funcionamento, os modos do exercício do poder

e do controle social que ainda dominam as sociedades, inclusive as sociedades urbanas e

periurbanas, têm as suas origens nas sociedades agrárias. Elas resistiram e souberam lidar

com mudanças climáticas profundas e ainda continuam a existir. Demonstram, portanto, uma

impressionante resiliência.

Elas controlam, embora cada vez com

menos sucesso, o potencial de violência dos

seus cadetes e quando falham fornecem,

para muitos conflitos violentos, a mão de

obra. E estão na origem de muitas

migrações, sejam estas intra ou

intercontinentais que servem igualmente de

destino para migrantes ou refugiados de

outras sociedades. Em tempos mais

recentes, depois do sucesso parcial das

tentativas da sua destruição, entendida e

intencionada como preço a pagar pela

modernização dos países africanos,

implementada pelo complexo

desenvolvimentista em cumplicidades com

“elites nacionais”, as sociedades agrárias

constituem, para as agências internacionais,

objeto de desenvolvimento. É discutível se

esse fato não contribuiu nas últimas décadas

mais para a sua destruição do que as

décadas anteriores da ocupação colonial

efetiva. Dentro da lógica global de

desenvolvimento, não são tratadas como

sociedades concretas e específicas, mas,

sim, divididas em grupos alvo pelo

desenvolvimentismo internacional e sujeitas

a tentativas de modernização que visam ao

aumento da produção agrícola por todos os

meios. Essa atenção para com a produção

agrícola que se manifesta numa produção

múltipla de teorias, políticas, abordagens,

estratégias, metodologias de intervenção

etc., a nível internacional, somente é

ultrapassada pela negligência quase total e

absoluta por parte das elites de poder

nacionais.
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Para estas, em muitos países, as sociedades agrárias já não servem como fonte de

rendimento, mas, sim, de massa a ser manipulada para eleições ou de recrutamento para

conflitos entre diferentes facções políticas. Entretanto, a segurança alimentar, entendida

como capacidade das sociedades de alimentar toda a população, inclusive a população

urbana, está a diminuir drasticamente. Convém, portanto, lançar um olhar mais profundo

sobre o potencial e o contexto produtivo dessas mesmas sociedades.
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Notícia

Quando se pensa no Saara, o maior deserto não polar do mundo, muitas vezes se imagina uma

gigantesca planície de areia que parece se estender até o infinito. Mas um novo estudo mostra que o

Saara esconde algo inesperado: centenas de milhões de árvores. Não agrupadas em uma floresta,

mas árvores solitárias.

Um grupo internacional de pesquisadores conseguiu contar essas árvores uma a uma em uma área

de 1,3 milhão de quilômetros quadrados no noroeste da África. A região, que atravessa países como

Argélia, Mauritânia, Senegal e Mali, inclui partes do Saara Ocidental e também o Sahel, o cinturão de

savana tropical semiárida ao sul do deserto. O trabalho, publicado na revista Nature, concluiu que há

“um número inesperadamente grande de árvores” nesta área. Mais especificamente, cerca de 1,8

bilhão foram registradas, um número muito maior do que o esperado.

O principal autor do estudo, Martin Brandt, da Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, disse à

BBC News Mundo que, embora “a maioria esteja no Sahel, existem centenas de milhões no próprio

Saara”.

Neste mapa, é possível ver o número de árvores por hectare na área estudada — Foto: Martin

Brandt/BBC. “Há em média uma árvore por hectare no hiperárido Saara. Não parece muito, mas

acho que é mais do que se poderia imaginar”, disse ele. Além disso, ele esclareceu que a área

pesquisada representa apenas 20% do Saara e do Sahel, “então a contagem total de árvores é muito

maior”.

A incrível descoberta de centenas de milhões de árvores       

no deserto do Saara

Como foi a contagem

O grupo de cientistas, que incluiu especialistas

da Nasa (agência espacial americana), do

Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS)

da França e do Centro de Monitoramento

Ecológico de Dakar, no Senegal, entre outros,

fez o trabalho acessando imagens de satélites

de alta resolução normalmente reservadas

para uso militar ou industrial.

Eles usaram mais de 11 mil imagens da região,

registradas por quatro satélites da empresa

privada Digital Globe, que pertence à Agência

Nacional de Inteligência dos Estados Unidos,

que faz parte do Departamento de Defesa do

país.
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Para encontrar as árvores, eles usaram um tipo de inteligência artificial conhecido como aprendizado

profundo, no qual um computador é ensinado a fazer algo. Nesse caso, a identificar árvores. Para não

confundir uma árvore com um arbusto, os especialistas decidiram contar apenas as copas com área

superior a três metros quadrados. Brandt disse à BBC Mundo como treinou o sistema para identificar

árvores com precisão. “Eu cataloguei manualmente a área da copa de quase 90 mil árvores”, observou

ele. “Eu registrei muitas porque o nível de detalhe nas imagens é muito alto e as árvores não parecem

iguais, e queríamos uma medida relativamente precisa das áreas de suas copas”, explicou.

Os pesquisadores também usaram o Google Maps para verificar a presença de árvores em áreas

povoadas da área estudada — Foto: Compton Tucker/BBC.O trabalho mostrou que, em média, as

copas tinham cerca de 12 m². Os pesquisadores estimaram que, se as árvores com copas menores

que 3 m² ou arbustos menores fossem incluídas, a vegetação total nesta área desértica seria 20%

maior.

O que isso significa

Brandt observou que essa descoberta traz pouco alento quando se considera o enorme problema do

desmatamento que tanto preocupa os ecologistas e que foi agravado nos últimos anos por grandes

incêndios florestais em lugares como Grécia, Austrália, Estados Unidos e América do Sul. “Árvores em

zonas áridas sempre estiveram lá. Saber seu número e localização é importante, mas não é

equivalente ao plantio de novas árvores”, disse ele.

Ele também explicou que as árvores no deserto desempenham um papel menor do que as árvores nas

selvas e florestas na absorção de dióxido de carbono da atmosfera. No entanto, ele enfatizou que, em

áreas semiáridas e subúmidas, elas “são um considerável consumidor de carbono”. Além disso, ele

destacou a importância dessas árvores para as pessoas que vivem nessas regiões. “Elas são

fundamentais para a subsistência, fertilizam o solo, proporcionam maior produtividade e fornecem

sombra e abrigo para humanos e animais. Geram renda e são fundamentais para a nutrição”, afirmou.

Os especialistas acreditam que o sistema de rastreamento pode servir como base para encontrar

árvores em outros ecossistemas. No entanto, eles alertam que ainda não existem condições para

contar todas as árvores do planeta. “Devemos criar modelos mais robustos que possam ser usados em

uma variedade de diferentes sistemas de satélite com diferentes resoluções espaciais”, disse Brandt.

“Além disso, se for aplicado a florestas, muitas vezes é difícil identificar árvores individuais. Se é difícil

para nossos olhos, também será difícil para o modelo”.

Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/10/21/a-incrivel-descoberta-de-centenas-de-milhoes-de-arvores-no-deserto-do-

saara.ghtml. 
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Cultura
A África subsaariana é composta de povos de várias

etnias diferentes que levavam um modo de vida tribal.

Dentre as várias etnias, destacamos os povos Bantos,

Nagô e Jeje, trazidos para o Brasil durante o Período

Colonial. Era comum a guerra entre as tribos, e essas

cultuavam diferentes religiões com uma matriz

parecida, baseada no culto aos orixás — entidades que

na mitologia africana têm um contato espiritual com a

natureza e representam a ligação e a proteção dos

elementos naturais ou dos seres humanos.

Atualmente, há uma grande parcela da população do

sul da África que mantém as suas raízes e cultura às

religiões tradicionais, mas também há um número

expressivo de muçulmanos e cristãos vivendo na

região, o que causa conflitos religiosos oriundos do

preconceito e da intolerância, sobretudo por parte dos

cristãos e muçulmanos.

Tradições culturais da África

Dentre as tradições culturais, podem-se destacar

algumas como mais marcantes e disseminadas.

Separamos e expomos a seguir seções com as marcas

tradicionais dos povos africanos.

Hábitos e costumes

Dentre os povos do norte do continente, destacam-se

os hábitos e costumes tradicionalmente islâmicos, pois

essa denominação religiosa é predominante por lá. É

comum nas sociedades, sobretudo a egípcia e a

marroquina, a prevalência do uso do véu para as

mulheres muçulmanas e a instituição de um modelo

patriarcal de família, baseado nos costumes do

islamismo. Já os povos do sul têm uma cultura mais

vasta e, consequentemente, mais diversificada. Em

alguns lugares, predomina-se a cultura cristã,

sobretudo naqueles em que a colonização estabeleceu-

-se com maior força, como a África do Sul. Já em

outros, como o Congo, Moçambique, Serra Leoa,

Somália e Quênia, a prevalência do modo de vida tribal

nos interiores ainda é marcante, o que nos remete às

religiões politeístas nativas ainda existentes. 18
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Artes plásticas

Os povos africanos do sul desenvolveram diversas

formas artísticas ligadas, principalmente, às suas

religiões. Trata-se de artefatos, como máscaras,

trançados de corda, estatuetas e outros, esculpidos em

madeira, pedra ou confeccionados com tecidos. O

simbolismo dessas formas artísticas remete às

divindades ou a elementos do cotidiano e têm

significados diferentes para cada povo, representando

o sagrado, o profano ou ações que fazem parte da

cultura, como a guerra e a coleta de alimentos (a

maioria das tribos subsaarianas possuía uma vida

nômade, baseada na caça e na coleta, antes da

chegada dos europeus ao continente).

As esculturas em marfim dos povos Bakongo

evidenciam a tradicional caça de elefantes, animais que

já foram abundantes em alguns lugares da África, para

a alimentação. As presas desses animais são feitas de

um material denso e calcificado, o marfim, e eram

utilizadas para fazer esculturas e adornos, como

colares.

Os povos que habitavam as regiões de Savana (bioma

presente em grande parte da África subsaariana)

conheciam a metalurgia, fundindo metais para fabricar

armas de caça e de guerra, além de artefatos de

decoração.

A música e a dança fazem parte das culturas tribais

africanas. Embaladas por um ritmo marcado por

instrumentos de percussão, as danças africanas

geralmente têm ritmo e compasso rápidos, o que

permite variações e movimentos diferentes.

Ambas as artes, muitas vezes, possuem conotações

religiosas e são utilizadas para marcar cultos

tradicionais, sendo elementos que atraem e agradam

os orixás (ou os bons espíritos) e afastam os maus

espíritos. A música e a dança também são utilizadas

nas tribos em comemorações e festivais, sendo

praticadas por todos os integrantes.

Alguns ritmos de origem africana são a capoeira (uma

mistura de arte marcial com dança), o batuque, o lundu

e o coco. Muitos ritmos musicais ocidentais originaram-

-se com base na música africana, como o samba, o axé

e o maracatu no Brasil; o reggae na Jamaica; e o jazz

nos Estados Unidos.
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Instrumentos

Atabaque: um instrumento de percussão fabricado

com madeira e couro de animais, geralmente

tocado com as mãos, também pode ser tocado

com baquetas finas de madeira. É utilizado hoje

na capoeira, no samba, no axé e no maracatu,

entre outros ritmos. O atabaque é um instrumento

muito utilizado em jogos de capoeira, cerimônias

religiosas e em outros contextos.

Berimbau: instrumento de origem angolana

composto de um arco de madeira, uma corda de

arame e uma caixa de cabaça, que amplifica o

som que resulta da vibração da corda. O berimbau

é tocado com uma vareta, feita de algum graveto

de madeira resistente, e normalmente é

acompanhado por um chocalho, que movimenta a

vareta, e uma pedra, que segura o berimbau e

serve para interromper a vibração da corda. Em

Angola, o berimbau é conhecido como

m’bolumbumba. O instrumento é utilizado, desde a

sua criação, na capoeira, para produzir os sons

típicos que entoam a dança dos capoeiristas.

Agogô: é um instrumento de metal que possui

duas ou mais campânulas (parte de fora de um

sino sem a campainha, que é o pêndulo interno)

de metal e de tamanhos diferentes, presas por

uma haste também de metal. Uma baqueta de

metal ou de madeira é utilizada para vibrar as

campânulas, que produzem o som.

Afoxé: é uma espécie de chocalho feito com uma

cabaça e uma rede trançada com linhas e

sementes. A rede cobre a cabaça, mas fica solta,

de modo a permitir um atrito entre as sementes e

a cabaça quando movimentadas, o que gera o

som amplificado pela cabaça.
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Artigo de opinião
Tema: a desertificação do continente africano

O termo “desertificação” refere-se a um eco processo cujas consequências refletem modificações

ambientais e/ou climáticas que originam paisagens áridas ou de deserto, no sentido literal da

palavra.

Na África, este conceito é fruto da ocupação humana em áreas de clima semiárido, árido e

subúmido, com o objetivo de utilizar o espaço para o cultivo da monocultura. Essa atividade

desgasta o solo, pois toda a vegetação natural é retirada, causando uma maior exposição deste

ao vento e à ação da água, o que ocasiona a dispersão da terra arenosa, iniciando, assim, o

processo de desertificação.

O exemplo típico desse fenômeno pode ser observado ao sul do Saara, em uma região

denominada Sahel. Nesse local, as consequências são tão graves que, atualmente, a migração é

intensa. As dificuldades provocadas pelo clima árduo dos desertos fazem com que a população

procure outros locais para morar.

A ação antrópica (humana) avança de modo acelerado nos dias atuais e, proporcionalmente,

avança também a destruição do ecossistema: assoreamento de mananciais (rios, lagoas e lagos).

Tudo isso em nome da agricultura de subsistência e da produção do carvão vegetal, atividades

comuns na região.

A desertificação, grave problema a ser enfrentado, ocorre de forma intensa e avassaladora,

trazendo ainda mais miséria, fome e exclusão social para a população africana. O sul do deserto

do Saara, região de países pobres, sofre graves crises em decorrência da falta de recursos

financeiros e tecnológicos. A situação se agrava ainda mais porque a região vivencia crises

políticas que refletem sobretudo em problemas sociais. A consequência denota um dos piores

IDHs do mundo.
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A solução encontrada pelos povos africanos para conter o avanço da desertificação foi erguer uma

muralha de árvores, chamada de “Grande Muralha Verde”. O projeto ainda está em andamento, mas

planeja ter 27 km de largura e 8 mil km de comprimento. A muralha deve ir do Djibuti até a cidade de

Dakar. “A ideia não é só plantar árvores, mas criar um ‘valor agregado’.” disse Barron Joseph Orr,

cientista responsável pela Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Acredito

que “criar um valor agregado” significa conscientizar a população jovem da responsabilidade em

preservar a natureza e, consequentemente, cuidar do planeta.

Em minha opinião, preservar a natureza e ter atitudes antrópicas conscientes são fatores

determinantes que interferem no clima e em nossas condições de vida. Tudo está interligado. Como

na lei da física, “toda ação gera uma reação”. A “Grande Muralha Verde” é uma proposta louvável, e

acho que todos os países deveriam aderir à ideia.
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Curiosidades

Organização política

Os povos africanos podem ser nômades e

vagarem pelo deserto ou se fixarem em

território para construir grandes impérios.

Também podem ser formados por pequenas

tribos ou grandes reinos, onde o chefe político e

o sumo sacerdote podem ser a mesma pessoa.

Seja governado por clãs de linhagem ou por

classes sociais específicas, esses povos irão

constituir grandes patrimônios materiais e

imateriais os dias de hoje.

Esses bens refletem a história e o meio

ambiente em que se originaram. Por isso,

representam aspectos das florestas tropicais,

desertos, montanhas etc.

Religiões africanas

Em termos religiosos, vários cultos estão

presentes na África, com destaque para o

islamismo e cristianismo. Além deles,

destacam-se as religiões tradicionais, muitas

vezes vistas como prática de magia e feitiçaria.

Considerados pelos europeus como povos

animistas, uma parte dos africanos reverenciam

os espíritos das árvores, pedras, dentre outros,

e aceitam a coexistência com forças

desconhecidas.

Cada povo africano tem suas origens

mitológicas para explicar suas origens. Estas

religiões tradicionais possuem, via de regra, um

panteão e estão voltadas ao culto dos

antepassados e das divindades da natureza.
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Crônica

Benin, um país da África Ocidental de língua oficial francesa. As coisas aqui não são rosas.

Sessenta por cento da população não têm acesso a água potável, o país é o 163° no ranking

do IDH da ONU e a esperança média de vida é de 55 anos. Conseguir o visto não foi tarefa

fácil. Não há representação diplomática desta república africana em Portugal, e a maneira mais

rápida seria através da França-Paris. Mas o envio do passaporte não oferece garantias de que

o documento não se perca, e o seu desaparecimento apagaria por completo a minha história

gráfica de viagens... Tenho carinho todos aqueles carimbos. Aterrei em Cotonou, num voo da

Turkish Airlines, após 06h35min. O aeroporto não tem grandes requintes, a bagagem não

causou dificuldades e eis-me com passaporte com carimbo de entrada. No ar da cidade, sente-

-se uma névoa clara e quente.

No exterior do aeroporto, uma carrinha do hotel me aguardava. Estou na cidade de Cotonou

com os seus 700 mil habitantes, bem próximo de Porto Novo, capital política do país, para

onde regressaram aqueles que voltaram após a abolição da escravidão no Brasil. Já no hotel,

ao ligar a televisão, deparei-me com uma curiosa atração comum: a telenovela. Pois é, a

população do país assiste dedicadamente às novelas, por entre diversos outros programas

nacionais de música e entrevistas que percorri, cujo foco era a educação. O comércio está

voltado para a venda de tecidos coloridos e alegres. Os automóveis são comprados ainda no

porto. Há muita propaganda de serviços e salta-me à vista a fotografia de Cristiano Ronaldo,

algures entre a paisagem urbana da cidade. Nos centros comerciais, há salões de beleza,

bares, restaurantes, e a população consome os bens da chamada civilização ocidental.

Em Cotonou é marcante a presença de inúmeras construções com mão de obra estrangeira,

principalmente chineses. Sou surpreendido pela presença maciça de motos e mototáxis. São

os chamados ZM, diminutivo de zé midjan, que significa “leve-me depressa”. Os condutores

envergam coletes amarelos, que os identificam. Capacetes, pouquíssimos. Os táxis são todos

pintados de verde e amarelo. Já estou familiarizado, já tenho o cheiro de África no meu rosto

salpicado da poeira e suor de uma tarde passada entre o bulício da cidade.

Com o corpo pegajoso do calor e umidade, anseio por uma segunda ducha. Durante o meu

passeio, não resisti a uma espreitadela nas ementas dos restaurantes: tenho em mente o que

vou jantar, “frango à bicicleta”, o legítimo prato beninense. Tem bom aspecto, com os frangos

dispostos de pernas para o ar e acompanhados de batatas fritas, arroz ou cuscuz marroquino.

Frango à bicicleta é o nome dado aos frangos que vivem em liberdade e, quando correm, dão

a impressão de estar de bicicleta. Com uma bebida bem geladinha, é um mimo. Esta noite vou

preparar o roteiro dos próximos dias. Acordo todas manhãs com o pensamento de que algo

curioso está a ponto de acontecer.

Por terras de Benin
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Charges
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Receitas

Melkert

INGREDIENTES:

Massa: 

● 1/4 xícara de manteiga;

● 1/4 xícara de açúcar;

● 1 xícara de farinha;

● 1 colher (chá) de fermento;

● 1 pitada de sal;

● 2 colheres (sopa) de água gelada.

Recheio: 

● 4 xícaras de leite;

● 2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

● 2 colheres (sopa) de amido de milho;

● 1/2 xícara de açúcar;

● 1 colher (chá) de canela em pó;

● 1 colher (sopa) de manteiga;

● 1 colher (chá) de essência de baunilha;

● 2 ovos;

● Canela em pó para polvilhar.

MODO DE PREPARO:

Massa:

● Bata a manteiga e o açúcar;

● Junte a farinha, o fermento e o sal e misture somente até a massa ficar homogênea;

● Embrulhe em plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos;

● Forre o fundo e os lados de uma forma de torta de aproximadamente 23 cm de diâmetro 

com a massa;

● Asse em forno pré-aquecido a 180ºC por 10 minutos.
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Recheio: 

● Junte a farinha, o amido de milho, o açúcar e a canela ao leite;

● Leve ao fogo e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre;

● Quando levantar fervura, continue mexendo por mais 3 minutos e retire do fogo;

● Ainda quente, adicione a manteiga e a baunilha e misture. Deixe esfriar;

● Com a mistura de morna a fria, acrescente os ovos, um de cada vez, batendo bem;

● Espalhe o creme por cima da massa e volte ao forno a 200ºC por mais 20 minutos;

● Depois de assada, polvilhe canela em pó por cima;

● Sirva quente ou leve à geladeira.

Bunny chow
INGREDIENTES: 

Massa: 

● 3 ovos;

● 2 colheres (de sopa) de óleo;

● 500 ml de leite morno;

● 2 colheres (sopa) de margarina;

● 1 xícara de açúcar;

● 1 colher de sal;

● 1 kg de farinha de trigo;

● 2 colheres (sopa) de fermento ;

● 1 gema para pincelar;

● Frango:

● 1 peito de frango;

● 2 caldos de galinha;

● Pimenta-do-reino e colorau a gosto;

● 500 ml de água.

Molho:

● 1 lata de molho sabor pizza;

● 1 tomate picado;

● 1 cebola picada;

● 1 caldo de frango;

● 2 colheres de óleo.
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Montagem:  

● 1 lata de milho verde;

● Azeitonas verdes picadas a gosto;

● Orégano a gosto;

● 200 g de queijo muçarela fatiado;

● 200 g de presunto fatiado.

Massa:

● Reserve a farinha e o fermento, coloque os demais ingredientes no liquidificador e bata até 

que fique tudo encorpado;

● Misture o fermento e a farinha, acrescente a mistura do liquidificador, misture e depois sove a 

massa com as mãos até que ela se torne uma massa lisa e homogênea (o ponto certo é 

quando ela solta das mãos);

● Deixe descansar até que a massa dobre de volume;

● Divida a massa em duas e abra;

● Recheie com uma camada de queijo muçarela, outra de presunto e outra de molho;

● Acrescente as azeitonas picadas, o milho e o orégano;

● Enrole a massa como um rocambole;

● Coloque em uma forma retangular grande, pincele com uma gema e salpique orégano;

● Deixe descansar novamente;

● Leve ao forno pré-aquecido, a 180°C, até que ele esteja corado em cima;

● Sirva ainda morno.

Frango:

● Coloque, na panela de pressão, o frango, os caldos knorr, a pimenta-do-reino, o colorau e a 

água;

● Leve ao fogo por aproximadamente 30 minutos, até que o frango esteja cozido;

● Desfie o frango.

Molho: 

● Coloque o óleo em uma panela funda e frite a cebola;

● Acrescente o tomate, o frango, o molho sabor pizza e o caldo de galinha, deixe cozinhar 

mexendo sempre, por aproximadamente 3 minutos.

MODO DE PREPARO: 
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Filmes
Por Júlia Garib 

Nesta parte você vai encontrar algumas indicações de filmes baseados no continente 

africano!

Azali - Kwabena Gyansah 2018

Drama (1h32min)

É um filme de drama ganês em que uma menina de 14

anos sai de casa para escapar de um casamento

arranjado, mas acaba presa no pesadelo da prostituição

e da pobreza em Acra. Foi selecionado como a entrada

ganense para o Melhor Longa-Metragem Internacional no

92º Oscar, mas não foi indicado. Foi a primeira vez que

Gana enviou um filme para o Oscar de Melhor Longa-

-Metragem Internacional.

Redenção - Marc Forster 2011

Ação/ficção policial (2h09min)
Sam Childers viaja à África para ajudar a reconstruir

casas destruídas pela guerra civil. Transformado pelos

horrores que presencia, ele decide abrir um orfanato

numa região controlada por milícias.
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Rainha de Katwe – Mira Nair

2016
Esporte/drama (2h04min)

Phiona Mutesi é uma jovem de Uganda que faz de tudo

para alcançar o seu objetivo de se tornar uma das

melhores jogadoras de xadrez do mundo. Órfã de pai e

moradora de uma região bem pobre, Mutesi foi

obrigada a largar a escola por falta de dinheiro, mas

agora está decidida a enfrentar todos os obstáculos

para tornar seu sonho realidade.

Mandela: Longo Caminho

para a Liberdade – Justin

Chadwick 2014
Drama/filme histórico (2h32min)

Este filme retrata o percurso traçado pelo líder

sul-africano desde a sua infância, vivendo em uma

pequena aldeia rural, até a eleição democrática ao

cargo de presidente da República da África do Sul. Em

uma luta constante pelo fim da segregação racial no

país, Mandela chegou a passar 27 anos em cárcere
pelo que acreditava.

Lágrimas do Sol – Antoine

Fuqua 2003
Guerra/ação (2h22min)

O governo nigeriano está falido e o país está à beira de

uma guerra civil. O Tenente A.K. Waters é responsável

por liderar uma equipe de soldados para a selva para

resgatarem a Dra. Lena Kendricks. Quando Waters e

sua equipe localizam Kendricks, ela conta que não

deixará seus pacientes para serem abatidos por

rebeldes. A equipe provoca a ira das forças dos

Estados Unidos e da Nigéria quando, lado a lado com

Kendricks, tenta proteger os refugiados.
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Livros 

O mundo se despedaça
avaliação: 3.8/5

Things Fall Apart (O mundo se despedaça) é um romance

de Chinua Achebe, publicado em 1958 no Reino Unido.

Primeiro romance de Achebe, a obra foi lançada dois anos

antes da independência da Nigéria e seria considerada um

dos livros mais importantes da literatura africana do século

XX e tida como fundadora da moderna literatura nigeriana.

O livro conta a história do guerreiro nigeriano Okonkwo, da

etnia ibo, em um momento de gradual desintegração da vida

tribal ocasionada pela chegada do colonizador branco. O

choque de valores entre a tribo e os missionários britânicos

desestabiliza a vida do clã de Okonkwo, um dos principais

opositores dos missionários e que vê a adesão à nova

crença religiosa de muitos de seus conterrâneos.
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Hibisco roxo
avaliação: 4.5/5

Em um romance que mistura autobiografia e ficção,

Chimamanda Ngozi Adichie – uma das mais aclamadas

escritoras africanas da atualidade – traça, de forma

sensível e surpreendente, um panorama social, político e

religioso da Nigéria atual. Protagonista e narradora de

Hibisco roxo, a adolescente Kambili mostra como a

religiosidade extremamente “branca” e católica de seu pai,

Eugene, famoso industrial nigeriano, inferniza e destrói

lentamente a vida de toda a família. O pavor de Eugene às

tradições primitivas do povo nigeriano é tamanho que ele

chega a rejeitar o pai, contador de histórias encantador, e a

irmã, professora universitária esclarecida, temendo o

inferno. Mas, apesar de sua clara violência e opressão,

Eugene é benfeitor dos pobres e, estranhamente, apoia o

jornal mais progressista do país.

Por Ana Carolina
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I    P  W   D    H    C   A   S    T    I    G    O   S   J

L  J  G   T   Q    I    S   A    B    E   L   S   X   O  M

L      I    B     E    R   D   A    D   E      R     O   D  D

P    A    L     M    A   R   E    S  H      Z     H    K  N

L    S    E     N    Z    A   L   A   S    V   R  W   J   T

E   Q   U    I     L    O   M    B   O    S   K   I   H   Y

Q   I    K   P   N   V   V   J     U    S    T    I     Ç   A

Caça-palavras
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Notícia
Fome na África

Autora do texto: Juliana Bezerra

A fome na África atinge ao menos 236 milhões de pessoas, conforme dados da FAO

(Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU – Organização das Nações Unidas).

A África é o continente com o maior número de pessoas afetadas pela fome.

Causas

Na África, a falta de comida resulta de vários fatores, como o processo colonial, a

concentração de poder, as condições climáticas, a corrupção das autoridades, a baixa

produtividade agrícola, o aumento populacional, entre outros.

Durante a colonização, os países que ocuparam a África retiraram do território riquezas materiais

e matérias-primas que poderiam servir para o desenvolvimento da região. Além disso, escravizou

seus povos, retirando a população jovem que tinha condições de trabalhar.

No processo de descolonização, para conquistarem a independência, alguns países tiveram que

lutar longamente contra seus colonizadores. Este foi o caso da Argélia e do Congo, por exemplo.

Além disso, devemos considerar os próprios conflitos internos dos povos africanos, que, após a

independência, entraram em guerra civil.

Mapa da fome na África

Os números da fome no continente africano têm registrado uma diminuição. Nos anos 80 foram

devastadoras as imagens de Biafra (região da Nigéria) ou da Etiópia, onde a população não tinha

o mínimo de nutrientes para manter-se em pé.

Devido ao crescimento econômico experimentado na região, nas últimas décadas, os índices

melhoraram, como é possível ver no mapa a seguir. No entanto, os números estão longe de ser o

ideal.

33



Três de cada quatro pessoas que nascem na região da África Subsaariana são vítimas da fome,

segundo a ONU. A situação é considerada severa no chamado Chifre da África, onde estão os

países mais pobres do mundo: Eritreia, Sudão, Etiópia, Somália, Quênia e Uganda.

Até 2008, a renda per capita (por cabeça) de um africano era de US$ 1,25 ao dia. Para

compreender a diferença, a renda per capita de um norte-americano é de US$ 55,200 e de um

brasileiro US$ 11,530, de acordo com o Banco Mundial.

Guerras na África

Um país em guerra não cultiva, as tribos são constantemente ameaças e roubadas pelos

soldados de ambos os lados. Dessa maneira, os agricultores abandonam os cultivos, o período

de escassez de alimentos começa e a fome se espalha.

A fome é maior nos países em guerra, pois estes absorvem a capacidade de geração de renda e

mantêm a ordem de exploração dos conquistados.

A guerra civil também cria o deslocamento de populações que não tem outra alternativa a não ser

ir para campos de refugiados. Há, hoje, ao menos 13,5 milhões de refugiados na África, o que

representa 38% dos refugiados de todo o mundo.

Em deslocamento ou inseridos em campos de refugiados, as vítimas da violência estão à mercê

de auxílio internacional. Nas últimas três décadas, os povos africanos afetados pela fome têm

50% de chance de serem subnutridos e metade das crianças estará fora da escola.

Aumento populacional

A crise alimentar é favorecida, ainda, pelo aumento populacional. Ainda de acordo com a ONU,

em 1950, a África era habitada por 221 milhões de pessoas.

O número passou para quase 1 bilhão em 2009. Isso se explica por que a África ainda é uma

economia eminentemente rural, e mais filhos significam mais braços para trabalhar.
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Problemas ambientais

Igualmente, existem poucos programas que permitam o planejamento familiar. Desta maneira, a

taxa de nascimentos na África é de 5,2 nascimentos por mulher ao longo da vida e é a mais alta do

mundo.

Para compararmos, no Brasil, a taxa de fecundidade é de 1,8 filho por mulher, de acordo com o

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A seca mata o gado, destrói as plantações e deixa a população sem alimentos. Os problemas

ambientais também aumentam a questão da fome. Hoje, a África carece de soluções para os

processos de erosão e desertificação ocorridos pelo desmatamento. Áreas com solo pobre têm

menores chances de produção agrícola e baixo desempenho. As questões ambientais africanas

esbarram na falta de investimentos e na competitividade. Os organismos internacionais atuam

nas consequências do problema e não nas causas.

Corrupção

Outro ponto decisivo para a fome na África está na corrupção, com os maiores índices dos países 

avaliados pela ONG Transparência. Verbas de ajudas humanitárias com frequência acabam nas 

mãos de políticos corruptos e não chegam a quem precisa.

Soluções

É consenso da ONU, dos estudiosos, das organizações não governamentais, dos governos

mundiais e das nações africanas que não há falta de alimentos para a África. O que falta é uma

administração correta dos recursos naturais para que todos possam ser alimentados.

As condições enfrentadas pelos povos africanos resultam de políticas de exploração

permanente. Com o aumento do preço das matérias-primas no começo do século XXI, o

continente apresentou taxas de crescimento significativas e diminuiu os índices de mortalidade

infantil.

Seria preciso aproveitar este bom resultado, investir em educação para criar um ciclo virtuoso

que acabasse de vez com a fome na África.

35

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/fome-na-africa/.

https://www.todamateria.com.br/mortalidade-infantil/


Cruzadinha
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1. Maior montanha da África.

2. Depressão alongada que forma um vale de norte a sul.

3. Importante ligação entre Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo.

4. Uma das florestas mais úmidas do mundo; possui rio com mesmo nome.

5. Vegetação onde o clima é mais delimitado; predomínio de gramíneas e arbustos.

6. Maior deserto do mundo.

7. Área de transição entre as regiões mais úmidas e o deserto.

8. Nome dado à região compreendida ao sul do deserto do Saara.

9. Povos nômades que se dedicam ao pastoreio.

10. País que guarda grande acervo arqueológico.

11. Segundo rio mais extenso do mundo, com 6.650 quilômetros.

12. País onde se fala português.

13. País com graves problemas de subnutrição.

14. Famosa ilha tema de desenho animado.

15. Animal encontrado somente na África.

16. País cuja capital é Rabat.
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Notícia

Migração forçada na África Subsaariana: alguns subsídios 

sobre os refugiados em Moçambique

Gonçalves Patrício, João Peixoto 

Os fluxos migratórios fazem parte das dinâmicas socioeconômicas e políticas do mundo

atual, onde o volume das migrações internacionais tem sido crescente, embora os valores

percentuais com respeito à totalidade da população global se mantenham relativamente estáveis.

Em 2017, de acordo com a ONU (2017), eram migrantes internacionais, isto é, indivíduos

que residiam num país diferente daquele onde nasceram, cerca de 258 milhões de pessoas,

correspondentes a 3,4% do total de cerca de 7,6 mil milhões da população mundial. Segundo a

mesma fonte, considerando as grandes áreas geográficas do mundo, o volume da migração

sul-sul ocupa o lugar cimeiro, com 38%, seguido da migração sul-norte, com 35%, norte-norte,

com 22%, e norte-sul, com 6%. Por seu lado, também em 2017, segundo o ACNUR (2018), o

número de refugiados no mundo ascendia a 25,4 milhões de pessoas, o que correspondia a perto

de 10% da população migrante global.
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