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               Sebenta – Ciências Sociais Aplicadas 

PREFÁCIO 

Esta sebenta foi elaborada por uma equipa de Professores do Instituto Superior Politécnico 

de Tecnologias e Ciências (ISPTEC) de diversas áreas de conhecimento, com o propósito de 

auxiliar os candidatos no estudo dos conteúdos específicos avaliados nos Exames de Acesso, 

realizados por esta instituição. Os conteúdos aqui descritos são as principais referências para 

candidatos que pretendem ingressar no ensino superior pois, abarcam os conhecimentos 

mínimos necessários para frequentar os Cursos de Ciências Sociais Aplicadas desta 

instituição, que é caracterizada pelos processos de ensino e aprendizagem com qualidade e 

rigor alicerçados na investigação, inovação e extensão universitária.   

A sebenta contém conteúdos de quatro (4) disciplinas distribuídos da seguinte forma: 

Língua Portuguesa: Tipo de texto; Categorias narrativas; Língua e comunicação; 

Ortografia; Lexicologia; Verbos e tipos de conjugação. 

Matemática: Conjuntos numéricos; Potenciação e radiciação; Equações algébricas; 

Desigualdades algébricas; Exponenciais e logaritmos;Polinómios; Sequencias; Percentagens; 

Noções básicas de derivadas. 

Geografia: Os Continentes; Demografia; Agricultura; A indústria e seus reflexos na 

organização do espaço; A importância económica e social dos transportes; Comércio 

internacional de bens; Urbanização. 

História: O tráfico de escravos; A colonização em África; A guerra fria; O processo de 

globalização; A economia de mercado. 

Cada disciplina referida aborda, de forma resumida, os conteúdos programáticos do Ensino 

Médio de Angola, na área de Ciências Sociais. 

Para consolidar esses conteúdos, são apresentados exercícios resolvidos que permitem a 

orientação e suporte dos candidatos na resolução de outros exercícios propostos.  

Nesta perspectiva, o ISPTEC lança esta sebenta como material com valor acrescentado para 

suportar os estudos realizados pelos candidatos na compreensão dos temas abordados no 

percurso do ensino médio.  
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HISTÓRIA 

 

CAPÍTULO 1 – O TRÁFICO DE ESCRAVOS EM ÁFRICA 

 

Tráfico faz referência a um comércio ilegal ou contrabando;por sua vez, escravo faz alusão a 

um ser humano que se encontra numa situação de dependência absoluta de alguém (seu 

dono). A palavra “escravo” provém do eslavo, pois, como se sabe, os eslavos eram os únicos 

povos da Europa Central vendidos na Idade Média. 

 

1.1 Antecedentes do Tráfico de Escravos 

Contrariando o que muita gente pensa, a escravatura é uma prática social que não teve início 

com o tráfico de escravos no século XV, mas sim com as primeiras civilizações da história da 

humanidade (civilização egípcia, grega e romana). Desde a antiguidade tem sido uma das 

formas de domínio do Homem pelo Homem. No Egipto Antigo, na Grécia, em Roma, nos 

Estados africanos da Idade Média por exemplo, já se praticava escravatura. Nesses tempos, 

os trabalhos exercidos pelos escravos, bem como o lugar onde trabalhavam eram diferentes 

da escravatura que os europeus praticaram a partir do século XV.  

Em função das regiões e dos tempos, os escravos trabalhavam nas terras dos donos, serviam 

nas cortes ou nas grandes casas como domésticos, tomavam conta das esposas dos seus 

donos, constituíam forças de exércitos, trabalhavam nas plantações e nas minas, entre 

outros. 

Na história da humanidade, a escravatura era uma prática legal que envolvia formas de 

tratamento extremamente desumanas em relação aos escravos. Primeiro, na Grécia e Roma 

antigas e, mais tarde, na Europa e nas Américas, a partir do século XVI com o comércio de 

escravos. 
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1.2 Escravatura Doméstica ou Africana 

À luz do resto do mundo, África também conheceu a escravatura colocando-a em prática 

desde os tempos antigos. Mas, esta prática era muito diferente relativamente àquela praticada 

pelos europeus, no início do tráfico de escravos (no século XV). O conteúdo, a essência e os 

destinos eram outros no Continente negro.  

De um modo geral, a escravatura em África era considerada como uma punição, como o não 

pagamento dos impostos ou como castigo contra os crimes que não eram passíveis de pena 

de morte, adultério por exemplo. Mas, estes escravos na África negra, podiam casar-se com 

as filhas dos donos, substituir um chefe na sua ausência, possuir bens, ser servidores, aceder 

a altos cargos nos Estados como na administração e nos exércitos. Com o decorrer do tempo, 

muitos eram libertados e podiam optar entre regressar às terras de origem, continuar na 

mesma terra ou ainda escolher novas localidades para se instalarem. 

Eram extremamente raros na África Negra grandes terras agrícolas, fazendas, ou oficinas 

artesanais empregando mão-de-obra baseada no trabalho escravo. Portanto, a sociedade não 

vivia dos bens produzidos pelos escravos.  

Nesta época, os escravos eram repartidos em África em duas categorias: os escravos de casa 

ou domésticos - conjunto de escravos nascidos, em princípio, na casa dos seus mestres e os 

escravos de guerra que acabavam por juntar-se aos escravos domésticos ao fim de algum 

tempo.  

Os filhos dos escravos beneficiavam do estatuto de escravos de casa e os donos não tinham 

o direito de os vender ou maltratar. Recebiam a mesma educação que os filhos dos mestres 

e as suas mães não podiam ser vendidas antes de terminar o desmame. É verdade que as 

condições de vida desses escravos não eram as mesmas em todo o lado, visto que o seu 

destino dependia, em grande parte, da situação social dos seus donos. O costume reconhecia 

aos mesmos a possibilidade de conservar a metade dos seus bens. Isto permitiu, por outro 

lado, a alguns comprar a própria liberdade.  

Não obstante o escravo em África ter, nesse período, um estatuto diferente, não se deve 

pensar que esta situação, na sua essência, fosse igual à de indivíduos livres e nobres. Não se 

deve perder de vista esta relatividade, pois os escravos, na sua generalidade, eram 

considerados “propriedade” e, como tal, submetidos a leis que assumiam a sua conservação. 

Por exemplo, pertenciam aos outros bens móveis e imóveis que eram transmitidos por 
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herança aos descendentes dos mestres, embora a lei proibisse a venda dos escravos de casa. 

Enfim, apesar do carácter complexo do seu estatuto, em geral em África, a sua condição e 

vida eram fundamentalmente diferentes da escravatura praticada nas plantações das 

Américas.  

 

1.3 O Início e Evolução do Tráfico de Escravos 

A necessidade de ouro e de especiarias, nos finais do século XIV e princípios do século XV, 

levou os europeus a procurarem um caminho marítimo para Índia. Essa necessidade da 

Europa levou-os a lançarem-se numa campanha de expansão através do Oceano Atlântico. 

A conquista de Ceuta10 pelos portugueses em 1415 abriu caminho à expansão europeia no 

século XV e o contacto com o continente africano. Este contacto prosseguiu na costa atlântica 

por um período de um século até chegar ao Oceano Índico. 

No entanto, o fenómeno mais durável que é consequência da expansão foi o tráfico de 

escravos, que teve início em 1441, quando Antão de Gonçalves e Nuno Tristão, 

desembarcando na costa africana, capturaram um homem e uma mulher. No decorrer de uma 

outra incursão, ao defenderem-se dos negros, mataram três e capturam dez que levaram 

para Lisboa. Desta forma, deu-se o início do tráfico de escravos. 

Em 1444, Lançarote de Lagos levou 263 escravos e vendeu-os facilmente. Numerosos árabes 

arrancados assim pela força da costa de África foram conduzidos a Portugal. Com esses 

escravos pretendia-se demonstrar que se tinha chegado ao país dos negros e satisfazer a 

curiosidade dos seus compatriotas. Os primeiros escravos foram levados de África para a 

Europa com o objectivo de satisfazer a curiosidade dos europeus que nunca tinham visto um 

homem negro. Com o decorrer do tempo, os portugueses acharam que, a par do marfim, 

ouro em pó, goma-arábica e pimenta (o que primordialmente lhes interesava), era também 

lucrativo comprar escravos e revendê-los aos clientes de Lagos e de Lisboa que utilizavam 

essa mão-de-obra na agricultura e nos trabalhos domésticos. Mas, tal como foi anteriormente 

                                           

10Ceuta é uma região de Marrocos. A conquista deste território marcou o início da expansão marítima 

europeia e das conquistas. 
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salientado, já havia escravatura em África antes da chegada dos europeus. Estes apenas 

deram um novo sentido às práticas correntes em África naquela época.  

Os primeiros escravos arrancados de África tinham como destino a Europa, onde trabalhavam 

como criados domésticos. Não foi necessário muito tempo para que os portugueses se 

apercebessem de que havia muito a ganhar, se, para além do ouro e do marfim, levassem 

também o escravo, que lhes era vendido na costa. Isto quer dizer que, inicialmente, os 

escravos saíam de África com destino à Europa onde se tornavam adjuntos em várias 

profissões. Mas como foram parar os escravos africanos às Américas?  

A chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492 marca uma viragem na história da 

humanidade, em geral, e da África, em particular. A América transformou-se no novo mundo, 

o que fez com que portugueses e espanhóis criassem a exploração mineira e as plantações 

de cana-de-açúcar, café e algodão, as quais exigiam muita mão-de-obra. Quando os europeus 

chegaram à América, encontraram povos nativos, os Ameríndios, ou seja, os índios da 

América.  

Por conseguinte, os europeus precisavam de homens para trabalharem nas suas plantações 

e nas minas e quem seriam os trabalhadores? Como se deve imaginar, os ameríndios que 

foram reduzidos à servidão e ao trabalho nas plantações. Mas, por falta de hábitos e 

habilidades, morriam ou fugiam o que constituía uma perda para as plantações nas Américas. 

Foi assim que Bartolomeu de Las Casas, bispo espanhol no México, propôs aos reis de Espanha 

o aumento do número de colonos espanhóis e que os índios fossem substituídos por negros 

mais robustos, dóceis e mais habituados ao clima tropical. Foi assim que o tráfico de escravos 

mudou de rota: os escravos passaram a sair de África com destino à América. 

O tráfico de escravos deu origem a um circuito comercial que se designou de comércio 

triangular, iniciado em 1510, quando a Espanha ordenou o primeiro transporte de escravos 

para a América. Este comércio era praticado entre a Europa e a África, com a cumplicidade 

dos chefes africanos, e a América. Portugal apenas iniciou o comércio triangular em 1518 

quando recebeu uma autorização por parte da Espanha. Este comércio durou até o século 

XIX. 
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Figura 37 - Mapa Representando o comércio triangular. 

 

No século XV, as primeiras deportações de negros para fora do Continente, e como força de 

trabalho, pertencem aos espanhóis e portugueses que, como recentes conquistadores do 

século, pretendiam substituir a mão-de-obra local (Índia). Isto acabaria por provocar a morte 

de centenas de índios.  

Espanhóis e portugueses proporcionaram a quantidade de escravos necessários, surgindo, 

assim, uma imensa prática de comércio com seres humanos jamais vista no mundo. De fluxo 

fraco nos primeiros tempos, estas trocas foram crescendo exponencialmente quando as 

potências europeias, Portugal e Espanha, foram secundadas pela Holanda, Inglaterra e 

França, que viriam a montar um sistema devidamente organizado e estruturado. 

As regiões costeiras, embora servindo, regra geral, de pontos de concentração, foram as mais 

afectadas. Durante os séculos seguintes, a costa atlântica era denominada "Costa dos Grãos", 

"Costa de Marfim", e mais tarde "Costa de escravos". Existem testemunhos segundo os quais 

muitos chefes de guerra e soberanos africanos participaram também nesses raptos e vendas. 

Antes de serem levados para fora do continente, os escravos negros eram vendidos 

internamente e transferidos de uma região para outra em função das necessidades de mão-

de-obra nas plantações de cana-de-açúcar e de algodão, recentemente criadas. Esses 

escravos eram trocados por cavalos muito procurados nos Estados sudaneses, principalmente 

pelos portugueses. A título de curiosidade, em 1450, um cavalo era trocado por 12 escravos.  
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1.4 O Início e Evolução do Tráfico de Escravos em Angola 

Desde 1482 que os portugueses iniciaram contactos com os territórios que hoje fazem parte 

de Angola, o que marca para sempre a sua história. A “descoberta” das Ilhas de São Tomé e 

Príncipe (1469-1474) e a sua transformação em terras de cultivo da cana-de-açúcar, cultura 

muito procurada naquela altura na Europa, foi um dos elementos internos que contribuiu para 

início do tráfico de escravos em Angola. 

A partir de 1493 iniciou-se o povoamento da ilha de São Tomé por degredados portugueses. 

Este facto veio promover contactos mais frequentes daqueles com a costa Ocidental africana 

cujo objectivo era fornecer à ilha a mão-de-obra escrava necessária ao cultivo da cana-de-

açúcar. 

Assim começou o tráfico de escravos entre São Tomé, a Costa de Loango e o Porto de Mpinda 

(partes integrantes do reino do Kongo), a partir de 1500. A autorização foi concedida pelo Rei 

do Kongo, Nzinga Nkuvu, a pedido do Rei português, que permitiu que alguns comerciantes 

de S. Tomé praticassem o tráfico dentro do próprio reino do Kongo e ao longo da Costa de 

Loango. 

Além disso, a situação da Ilha permitiu que ela fosse então um porto de escala na rota das 

índias, enquanto o cultivo da cana provocou o enriquecimento rápido dos colonos ali fixados. 

Durante o século XVI, todos os contactos entre o reino do Kongo e Portugal passavam 

obrigatoriamente por São Tomé. As rotas terrestres até então mais utilizadas foram sobretudo 

as que ligavam Mpinda a M’Banza Kongo e de M’Banza kongo a Mpumbu; de Loango a 

Mpumbu e Nzetu a M’Banza Kongo, passando por Bembe e Tomboco.  

Com efeito, os manis11 das províncias costeiras do Soyo e Mbamba pretenderam obter 

benefícios pessoais com o tráfico, favorecendo, o estabelecimento de relações directas com 

os comerciantes portugueses. Foi ainda intenção destes, apoderarem-se gradualmente da ilha 

de Luanda, quando se aperceberam da sua importância. A recolha de Zimbos era monopólio 

da coroa portuguesa que, segundo as suas conveniências, restringia ou aumentava a 

quantidade e o valor daquele meio de troca. 

                                           

11 Os manis eram governadores do reino do Kongo 
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Dos produtos que sustentavam as trocas desde o início desta relação, alguns eram trazidos 

da Europa como os tecidos, tapetes, bacias de metal, tamboretes, arcabuzes e mosquetes, 

sinos, vidros, quinquilharias, bebidas e facas. Os outros eram produzidos no próprio reino do 

Kongo como os panos ráfias (libongo), peles, marfins, madeiras de tacula, sal, cobre e 

finalmente escravos, provenientes do Mpumbu e do Cuango, regiões que faziam fronteira com 

o Kongo. 

Logo nos primeiros anos do século XVI, alguns cativos foram trocados por produtos europeus. 

Esta prática foi-se generalizando, estimulada pelos comerciantes portugueses que viram nela 

a possibilidade de obter mão-de-obra para S. Tomé onde tinham iniciado o cultivo da cana-

de-açúcar. 

A aquisição de cativos de guerra foi inicialmente controlado pelo Rei do Kongo. Contudo, a 

procura cada vez maior pelos portugueses levou os manis das províncias à captura de homens 

das aldeias vizinhas do reino, regiões de Ocanga, Mpumbu, Ndembo, Matamba e Ndongo. 

A fim de obterem produtos europeus através de troca, os manis organizavam expedições 

militares durante as quais capturavam homens e mulheres. Em 1514, dois comerciantes 

portugueses participaram de um grupo armado que assaltou terras do Ndongo onde 

aprisionou cerca de 400 pessoas. 

A frequência de actos deste género, veio dificultar o seu controlo por parte das autoridades 

de Mbanza Kongo, porque os capturados nas guerras contra os estados vizinhos, não 

constituíam um número suficiente para suprir as necessidades. Desta forma, capturava-se 

também os próprios filhos do Kongo. Por isso, o reino de Nzinga a Mbemba, escrevia em 

1526, que por vezes eram aprisionados “filhos da terra”, o que prova que dentro do próprio 

reino o controlo sobre o tráfico não era eficaz.  

A partir de 1530 a colonização portuguesa no Brasil baseou-se igualmente na exploração da 

cana-de-açúcar, o que fez com que a procura de mão-de-obra escrava aumentasse 

constantemente. Consequentemente, durante o século XVI, a exploração de escravos 

intensificou-se por parte dos traficantes recorrendo a todos os meios.       
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1.5 As Consequências do Tráfico de Escravos 

O tráfico de escravos provocou várias consequências nefastas para o continente africano, quer 

no âmbito demográfico quer no económico, social e cultural. Algumas das consequências são 

ainda hoje visíveis e constituem um grande entrave para o desenvolvimento do continente 

berço da humanidade. 

 

1.5.1 As Consequências Demográficas 

O tráfico atingiu sobretudo os elementos mais vigorosos da população africana, o que 

provocou o enfraquecimento demográfico e o subpovoamento do continente. Com efeito, a 

transferência de milhões dos melhores produtores cultivadores, ferreiros, tecelões e 

reprodutores e o extermínio de tantos outros milhões através de guerras, razias, fadiga e 

doenças contribuíram para que a população africana diminuísse, enquanto o resto da 

população do globo se encontrava em franca expansão. 

De facto, se agregarmos a todos estes factores os tristes casos de epidemias a bordo dos 

navios e que dizimavam uma boa parte de escravos que eram deitados ao mar; de mortos 

durante as revoltas a bordo destes navios; de fuzilamentos aquando dos embarques a partir 

dos portos de concentração; das perdas durante as campanhas de caça, de compra e venda, 

etc... torna-se impossível determinar o número de mortes.  

A metodologia mais utilizada para o efeito é a “contagem” a partir de diversos sítios, locais, 

fontes, etc., tais como: locais de compra e de captura; locais de acolhimento - as feitorias; e 

locais de desembarque e venda. De facto, o método mais simples e mais seguro é recorrer 

aos registos dos navios negreiros, das capitanias das grandes cidades europeias e das grandes 

casas comerciais ligadas ao tráfico. 

Um dos maiores especialistas do tráfico negreiro, o afro-americano W. Du Bois12, forneceu as 

estimativas de números de escravos levados para a América, utilizando os mais variados 

métodos: 

                                           

12 William Du Bois (1868-1963) foi um pan-africanista afro-americano. 
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- 900.000 no século XVI; 2.750.000 no século XVII; 7.000.000 no século XVIII; 4.000.000 

no século XIX, o que dá um total de 15.000.000. Após novas investigações, foi estabelecido 

que o total de negros/escravos - homens, mulheres e crianças - ascendia aos 100.000.000. 

Como se pode constatar, é um número extremamente elevada para a Africa de então.  

Este número de mortes provocou uma queda demográfica sem precedentes seguida, 

previsivelmente, de uma longa estagnação. Nunca a humanidade tinha conhecido e jamais 

conhecerá um genocídio desta amplitude; nunca o “racismo”, tinha feito tantas vítimas.  

 

                  Figura 38 - Os escravos a serem embarcados para a América. 

                           

1.5.2 As Consequências Económicas 

O tráfico de escravos provocou a estagnação, a paralisia das forças produtivas na África negra, 

comprometendo, durante décadas o seu desenvolvimento. O tráfico atingiu, em primeiro 

lugar, a população activa, os mais vigorosos e portadores de futuro a saber: jovens, mulheres, 

homens e crianças. Como consequência, a procriação e a fecundidade ficaram também 

comprometidas por várias décadas.  

O tráfico veio instaurar relações comerciais de um novo tipo, em que o escravo equivalia a 

uma moeda, a uma cabeça de gado ou barra de sal. Sob o ponto de vista económico, os 

resultados foram: a redução da capacidade produtiva das sociedades, devido às deportações 
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e à insegurança; a instauração da fome e o aparecimento de epidemias em populações 

esfomeadas ou enfraquecidas. 

Como a principal mercadoria era o homem, não havia estímulo para a produção destinada ao 

mercado. Os africanos passaram a produzir mais para o consumo, o que fez com que certas 

mercadorias passassem a ser trazidas da Europa, tais como instrumentos e tecidos, o que fez 

declinar o artesanato tradicional.  

Ainda no que tange ao aspecto económico, em troca de escravos, a Europa disponibilizava 

aos estados e negociantes africanos, mercadorias de valor insignificante e produtos 

exageradamente avaliados relativamente à sua raridade. Os esclavagistas europeus 

distribuíam pólvora e armas de fogo aos negociantes, e embora de má qualidade, serviam, 

sobretudo, para aumentar o número de capturados, o consumo de álcool, etc. Esta situação 

gerou uma nova ordem caracterizada pela insegurança e instabilidade, gerando 

consequentemente, a miséria e a fome.  

De uma forma geral, houve retrocesso das forças produtivas. Os povos agricultores voltaram 

ao estado de recolectores e as populações sedentárias viram-se forçadas a deslocarem-se 

para o interior, construindo barreiras sobre os lagos em busca de refúgio.  

Em suma, privada da força de trabalho necessária, África confrontou-se com o atraso e 

subdesenvolvimento. 

 

1.5.3 As Consequências Políticas e Culturais 

O tráfico permitiu a criação de novos poderes políticos em detrimento dos antigos. O recuo 

generalizado do islamismo permitiu o aparecimento de novos Estados, essencialmente 

guerreiros e dominados por uma aristocracia militar. A desagregação do Império Songhai, 

depois da conquista marroquina em 1591, deu origem a uma multiplicidade de Estados 

minúsculos como Oyo, Daomé, Achanti, Benin, etc. que se encontravam em guerra 

permanente uns com os outros.A desagregação dos antigos conjuntos políticos e a perda de 

autoridade dos chefes tradicionais africanos tornam-se um facto consumado. 

O tráfico de escravos provocou a desvalorização da cultura africana, dando primazia à cultura 

Ocidental. As sociedades negro-africanas passaram a encontrar-se em profunda crise moral 
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e espiritual. Do mesmo modo surgiram estigmas e teorias não científicas contra o homem 

negro. De salientar que ainda se manifestam essas sequelas pois o continente jamais teve 

tempo de emergir deste passado, de esquecer e levar adiante projectos verdadeiros e 

duradouros de desenvolvimento.  

Verificou-se, de imediato, a colonização, quase tão devastadora quanto o tráfico negreiro, 

seguida da remodelação das fronteiras étnicas e populacionais. Emergiu a nova Ordem 

mundial: o neocolonialismo e a globalização em condições de inferioridade material para a 

África. 

 

1.6 Os Movimentos de Abolição do Tráfico de Escravos e da Escravatura 

As correntes e ideias sobre a abolição do tráfico de escravos ficaram conhecidas como 

abolicionismo. É um facto dizer que o tráfico de escravos e a escravatura não foram abolidos 

por factores filantrópicos. Não foi por amor aos africanos ou reconhecimento do mal que se 

lhes fazia, que se aboliu o tráfico de escravos. 

Os movimentos opostos ao desumano tráfico de seres humanos apareceram no século XVIII 

(segunda metade) em alguns círculos civis e religiosos mais esclarecidos, sobretudo na 

Europa, e principalmente, na Inglaterra, onde encontraram um terreno político e económico 

mais fértil e, fora dela, nomeadamente em meios africanos.   

Na Europa, Voltaire13 insurgiu-se contra o tráfico negreiro, em 1756 em França. Na Inglaterra, 

foram as correntes religiosas de Quackers e de Metodistas que iniciaram o combate contra 

este flagelo, facilitando todas as iniciativas tendentes para isso. Esses movimentos tiveram o 

mérito de despertar as sociedades civis europeias para um drama que representava a antítese 

de tudo quanto se divulgava na Europa cristã. Além disso, eles não podiam ficar indiferentes 

aos movimentos de resistência e de contestação nos “novos” locais de acolhimento dos 

escravos. 

Mas, a causa profunda e objectiva do início das campanhas tendentes a interditar o tráfico de 

escravos negros, foi a necessidade económica da Inglaterra e dos outros países europeus. 

Resumidamente, pode dizer-se que a Inglaterra, depois de ter perdido as suas colónias na 

                                           

13 Filósofo Francês do século XVIII 
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América, sobretudo com a autonomia e independência dos Estados norte-americanos, em 

1783 e 1787, para uma Constituição Federal, perdeu também as suas tradicionais fontes de 

abastecimento em matérias-primas.  

 A produção de algodão sofreu de tal maneira que foi obrigada a virar-se, numa primeira fase, 

para o Egipto. Foi a procura frenética, não apenas de fontes de substituição, como também 

de mercados para o escoamento dos, já imensos, stocks existentes de produtos 

manufacturados. Uma das alternativas foi a de "transformar os ontem escravos negros em 

produtores livres e consumidores", dois pressupostos indispensáveis para a sobrevivência e 

desenvolvimento do capitalismo.  

Assim, uma lei anti-esclavagista foi votada e aplicada no seu próprio território em 1772, como 

resultado directo dos movimentos "humanistas" nacionais. Depois do desastre nas possessões 

do novo mundo e, agora sob a pressão conjugado das industriais, parte integrante do pelotão 

dos anti-esclavagista nacionais, proibiu a compra, venda e exportação de escravos dentro das 

suas colonias ultramarinas em 1807. Deste modo, todos os escravos do Império Britânico, no 

seu conjunto, encontravam-se livres em 1833 - data geralmente apontada como a da abolição 

da escravatura pela Inglaterra.   

O resto da Europa ainda não estava pronta a acatar esta decisão por razões inerentes à sua 

economia que estava ainda muito dependente do tráfico. Mas, a razão económica inglesa e a 

sua capacidade militar foram determinantes para o fim do tráfico. A coroa britânica 

encarregou todo o seu potencial marítimo de montar a guarda, de vigiar os mares e oceanos, 

a fim de impedir os movimentos de todos os navios vocacionados para o transporte de 

mercadoria humana a partir de África. Iniciou-se assim, uma nova era não só nas relações 

entre potências na Europa como também no sistema de tráfico de escravos negros. Países 

relativamente mais bem preparados, com maior incidência de movimentos humanistas 

começaram dez anos mais tarde a aplicar esta medida. Foi o caso da França que, em 1848, 

decidiu renunciar ao comércio e exportação de negros. 

Como já se fez referência, houve também uma participação africana na abolição da 

escravatura tanto que as vítimas deste comércio fora do Continente - através dos 

"movimentos de regresso" à África, das fugas e das insurreições armadas (como por ex. a de 

São Domingos de 1791) - fizeram as primeiras formas de reivindicação contra o tráfico de 

escravos. De referir que Ottobah Cugnamo, nascido no país Fanti (Gana) e ex-escravo nas 

Antilhas, em 1787, publicou em Londres os seus "Pensamentos e sentimentos sobre o iníquo 
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e funesto tráfico de negros". Destacou-se também, em 1789, um outro africano em Londres 

e nativo do país lbo na actual Nigéria - Olandah Equiano. Todos esses movimentos culminaram 

com a famosa revolta armada de São Domingos de 1791, liderada por Toussaint Louverture. 

 

1.7 O Fim do Tráfico de Escravos e da Escravatura em Angola 

Fruto da pressão que a Inglaterra exerceu sobre Portugal e devido à independência do Brasil 

(maior colónia de Portugal), em 1822, Portugal, através do decreto de Sá da Bandeira, aboliu 

a escravatura nas suas colónias em 10 de Dezembro de 1836. Com a independência do Brasil 

e a abolição do tráfico de escravos, começou o período da reconversão da economia.  

A economia encaminhou em dois grandes eixos: o chamado comércio lícito e o ilícito. O 

comércio ilícito aparece como resultado da resistência dos traficantes à abolição do comércio 

negreiro que contou com a participação de alguns chefes africanos. Essa actividade comercial 

passou a fazer-se de maneira clandestina, com a abertura de novos portos de embarque como 

os de Benguela e Moçâmedes. Mas,com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, no dia 4 de 

Setembro de 1850, o comércio ilícito conheceu um abrandamento, na medida em que essa 

lei encerrava os portos brasileiros ao comércio de escravos. Em razão disto, a armada 

brasileira foi encarregue de prender todas as embarcações com escravos. 

Essas medidas do lado brasileiro, obrigaram as autoridades portuguesas a mudarem de 

actividade. Então, os escravos começaram a ser substituídos gradualmente por outros 

produtos agrícolas como o algodão, café, tabaco, amendoim, óleo de palma, borracha, cera e 

marfim. 

Mesmo depois de abolido o tráfico de escravos em Angola, a escravatura continuava a ser 

praticada na colónia de forma legal. Não é fácil determinar a data da abolição da escravatura 

em Angola visto que a escravidão como prática social, continuou ao longo dos tempos, de 

diferentes formas e modalidades e certas situações tradicionais de servidão ainda eram 

conhecidas mesmo no século XX. 

Ao nível das instituições europeias, incluindo as áreas coloniais, o estatuto da escravidão 

estava juridicamente suprimido no final do século XIX. Entretanto, tal como no fim do século 

XVI, Portugal foi obrigado a enfrentar uma das maiores crises da sua história, provocada pela 

inadaptação à nova ordem de “liberdade dos mares”, que substituira a partilha arbitrária do 
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mundo pelo papado entre duas noções. Não estava preparado, na alvorada do século XIX, 

para enfrentar a nova ordem económica, ditada pela Inglaterra que abolira o tráfico negreiro 

nas suas possessões a partir de 25 de Março de 1807 e se baseava agora na livre troca. Por 

isso, tendo em conta a capacidade económica e militar da Grã-Bretanha, o tráfico negreiro, 

como meio de recrutamento de mão-de-obra, estava condenado a desaparecer a curto ou 

longo prazo.  

Datam dos anos 50 do século XIX, as primeiras medidas legislativas que visavam, a longo 

prazo, a extinção da escravatura nas colónias portuguesas, fracassadas que foram as 

tentativas de Sá da Bandeira para fazer passar nas câmaras alguns projectos de lei nesse 

sentido ainda na década de 40. Para além de disposições de menor importância, 

promulgaram-se então dois decretos de alcance geral: 

- O de 14 de Dezembro de 1854, que mandava fazer o registo dos escravos existentes, 

passando todos os negros de futuro «resgatados» (comprados) no interior à categoria de 

«libertos» (indivíduos juridicamente livres, mas obrigados a servir os seus senhores por dez 

anos a título de indemnização pelo resgate, sendo esses serviços transmissíveis por compra 

e venda);  

- E o de 29 de Abril de 1858 que determinou a abolição completa da escravatura nas colónias 

portuguesas, num prazo máximo de vinte anos. 

Conjugadas as suas disposições, estes dois diplomas legais deveriam permitir a extinção 

progressiva do esclavagismo, à medida que fossem morrendo os escravos registados em 

1854. Esperava-se que, passados os vinte anos do prazo, fosse muito reduzido o número dos 

que restassem, o que facilitaria a sua remissão. 

O esquema dos decretos de 1854 e 1858 não funcionou por duas razões: por um lado, os 

escravos registados iam sendo substituídos por outros, com a conivência das autoridades à 

medida que faleciam ou fugiam; por outro lado, e mais veros, a condição de «libertos» não 

existia na prática, sendo similares aos escravos os negros comprados no interior após 1854. 

Na realidade, a mão-de-obra escrava tendia a aumentar, em vez de diminuir. No fim da 

década de 60, o problema permanecia intacto pelo que se tornava urgente dar-lhe uma 

solução. Portugal era, além de Espanha, o único país europeu que mantinha o regime 

esclavagista nas suas possessões; prolongá-lo seria enfraquecer a posição colonial 

portuguesa, numa altura em que aumentava o interesse das potências por África. Então, a 
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abolição da escravatura veio retirar formalmente o carácter de tráfico de escravos ao 

transporte dos negros necessários às plantações de S. Tomé, o que constitui uma vantagem 

na medida em que contribuiu assim para eliminar uma fonte de querelas com a Grã-Bretanha. 

Daí surgiu o novo decreto, de 25 de Fevereiro de 1869, que extinguia a escravidão. Porém, 

os ex-escravos foram obrigados a servir os seus senhores até 1878, na qualidade de 

«libertos». Mais uma vez, a mutação era meramente nominal; restava, finalmente, libertar 

os «libertos». 

A abolição da escravatura afectou os negros e mestiços europeizados cujo estatuto na 

sociedade colonial se foi degradando. A explicação para tais práticas antiquadas reside nas 

características da economia colonial e nos pressupostos ideológicos que justificavam as 

formas particulares da exploração dos trabalhadores africanos. Desde as ultimas décadas do 

século XIX que o desenvolvimento das plantações de S. Tomé arrastou milhares dos 

chamados “serviçais” angolanos, em condições de recrutamento e de trabalho que, pouco ou 

nada, diferiam das dos escravos. No próprio território de Angola, o transporte de mercadorias 

dependeu, até muito tarde, de carregadores. 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS 

1. Que factor determinou a mudança da rota de escravos para as Américas? 

a) A criação das plantações e minas nas Américas e a necessidade de substituição dos índios. 

b) O início do comércio triangular em 1510. 

c) A necessidade de povoar a América. 

d) A descoberta da Ilha de São Tomé. 

. 

Solução do exercício 1: a) A criação das plantações e minas nas América e a necessidade 

de substituição dos índios. 

 

2. Que grupo de países foram os pioneiros no início do tráfico de escravos? 

a) França e Portugal 

b) Portugal e Holanda 

c) Portugal e Espanha 

d) Inglaterra e França 

 

Solução do exercício 2: c) Portugal e Espanha 

 

3. O tráfico de escravos provocou várias consequências nefastas para África. 

Indique a alínea que não corresponde às consequências económicas do tráfico de 

escravos. 

a) O tráfico de escravos provocou a estagnação e a estagnação das forças produtivas em 

África. 

b) O tráfico veio instaurar relações comerciais de um novo tipo, onde o escravo passou a ser 

equivalente a uma moeda, a uma cabeça de gado ou barra de sal. 

c) Em troca de escravos, a Europa disponibilizava para os Estados e negociantes africanos 

mercadorias de valor muito elevado. 

A África viu-se privada da força de trabalho necessária para o seu desenvolvimento, o que a 

lançou no atraso e no subdesenvolvimento. 
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Solução do exercício 3: c) Em troca de escravos, a Europa disponibilizava para os Estados 

e negociantes africanos mercadorias de valor muito elevado. 

 

4. Em que período histórico se iniciou a escravatura? 

a) A escravatura teve início na Idade Antiga ou Antiguidade. 

b) A escravatura teve início na Europa durante a Idade Média, quando os eslavos eram 

vendidos. 

c) A escravatura teve início em 1441,quando Antão de Gonçalves e Nuno Tristão capturaram 

e levaram 10 escravos para Lisboa. 

d) A escravatura teve início quando os escravos africanos foram levados para as Américas. 

Solução do exercício 4: a) A escravatura teve início na Idade Antiga ou Antiguidade. 

 

5. Antão de Gonçalves e Nuno Tristão capturaram dez (10) escravos na Costa da 

Guiné e levaram-nos para Lisboa. Quais eram as suas intenções ao levarem estes 

escravos?   

a) Com esses escravos pretendia-se, por um lado, demonstrar a chegada ao país dos negros 

e, por outro, satisfazer a curiosidade dos seus compatriotas na Europa. 

b) Nuno Tristão e Antão de Gonçalves levaram os escravos para Lisboa por motivos lucrativos. 

c) Nuno Tristão e Antão de Gonçalves capturaram estes escravos para aumentarem a 

produção em Portugal. 

d) Os portugueses pretendiam levar os escravos para Lisboa, para mais tarde os levarem 

rumo à América. 

 

Solução do exercício 5: a) Com esses escravos pretendia-se, por um lado, demonstrar a 

chegado ao país dos negros e, por outro, satisfazer a curiosidade dos seus compatriotas na 

Europa. 
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EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

 

1. Que grupo de países se juntaram a Portugal e Espanha no tráfico de escravos? 

a) França, Inglaterra e Bélgica. 

b) Itália, França e Holanda. 

c) Holanda, França e Inglaterra. 

d) Itália, Bélgica e Alemanha. 

 

2. A escravatura é uma prática social e económica, em que um homem tem direito 

de propriedade sobre outra pessoa (o escravo). Os africanos praticavam a 

escravatura antes da chegada dos europeus? 

a) Sim, os africanos já praticavam a escravatura antes da chegada dos europeus. Mas, as 

formas de escravatura eram diferentes, porque os escravos possuíam um estatuto diferente 

em relação à escravatura do século XVI. 

b) Não, porque foram os europeus que iniciaram a escravatura em África, levando os escravos 

para Lisboa e América. 

c) Não, porque nunca os africanos se escravizaram, visto que esta prática era desnecessária 

em África. 

d) Sim, porque a escravatura era uma das formas lucrativas das sociedades africanas e a 

principal fonte de subsistência era a agricultura. 

 

3. Indique a alínea cujo(s) factor(s) não influenciou a abolição do tráfico de 

escravos. 

a) A necessidade industrial da Inglaterra. 

b) As revoltas dos escravos nas Américas. 

c) A revolução francesa. 

d) Protesto dos humanistas, filósofos e religiosos.  
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4. O Bispo espanhol no México sugeriu a substituição de índios pelos africanos no 

trabalho das Américas. Por que razão foram os Índios substituídos pelos africanos? 

a) Os índios foram substituídos pelos africanos porque eram menos numerosos. 

b) Os índios foram substituídos por falta de hábito e habilidade no tipo de trabalho a que eram 

submetidos e, como consequência, alguns fugiam e outros morriam. 

c) Os índios foram substituídos porque se revoltaram contra os europeus. 

d) Os índios foram substituídos porque não queriam ser mão-de-obra barata, mas sim 

assalariada. 

 

5. Houve uma participação africana na abolição do tráfico de escravos. Como é que 

os africanos,sendo escravos, contribuíram para essa abolição?  

a) Os africanos contribuíram para a abolição do tráfico de escravos através de insurreições 

armadas e fugas. 

b) Os africanos contribuíram para a abolição do tráfico de escravos devido à participação 

dos chefes africanos no tráfico. 

c) Houve contribuição dos africanos na abolição do tráfico de escravos, porque foram estes 

que aboliram este comércio em África. 

d) Os africanos contribuíram para a abolição do tráfico de escravos quando estes se 

transformaram em compradores dos produtos ingleses. 

6. Quando foi abolido o tráfico de escravos nas colónias portuguesas e, 

particularmente,em Angola?  

a) O tráfico de escravos, nas colónias portuguesas, foi abolido a 25 de Fevereiro de 1869. 

b) O tráfico de escravos, nas colónias portuguesas, foi abolido a 29 de Abril de 1858. 

c) O tráfico de escravos, nas colónias portuguesas, foi abolido a 14 de Dezembro de 1854. 

d) O tráfico de escravos, nas colónias portuguesas, foi abolido a 10 de Dezembro de 1836. 

 

7. Qual dos acontecimentos intensificou, em grande escala, a prática do tráfico de 

escravos. 

a) Início do comércio triangular. 

b) O primeiro grande carregamento de escravos em 1444. 

c) A chegada de Cristóvão Colombo às Américas. 

d) Descoberta e povoamento da Ilha de S. Tomé. 
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8. Indique os factores que forçaram Portugal a abolir o tráfico de escravos nas 

suas colónias? 

a) A independência do Brasil e as pressões da Inglaterra. 

b) A necessidade de criação de indústrias nas suas colónias.  

c) O fraco rendimento do tráfico de escravos. 

d) A maior procura de produtos diversificados como o café, amendoim, óleo de palma, pano 

de ráfia, etc., nas suas colónias. 

 

9. Indique a alínea que não corresponde às consequências demográficas do tráfico 

de escravos. 

O enfraquecimento demográfico e o subpovoamento do continente. 

a) A África viu-se privada da força de trabalho necessária para o seu desenvolvimento, o que 

originou atraso e subdesenvolvimento. 

b) Graves perturbações nos domínios da vitalidade e da fecundidade do continente, 

originando estagnação da taxa de natalidade. 

c) Tirou de África aproximadamente 100.000.000 de africanos. 

 

10. Sobre as consequências do tráfico de escravos, indique a alínea que não 

corresponde às consequências políticas para África.  

a) O tráfico permitiu a criação de novos poderes políticos ou novos estados em detrimento 

dos antigos. 

b) O tráfico de escravos provocou um estrago moral, cultural e intelectual aos africanos. 

c) O comércio de escravos enriqueceu alguns chefes africanos do Golfo da Guiné. 

d) O tráfico de escravos provocou a perda de autoridade de chefes africanos. 
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CAPÍTULO 2 - A COLONIZAÇÃO DE ÁFRICA  

 

A colonização pode ser definida como um processo de dominação política, económica e social 

de um território por povos mais poderosos. O colonialismo europeu foi o que abrangeu a 

maior parte do mundo fora daquele continente, sendo que foram ocupadas completamente 

as Américas e a Austrália até ao século XVII e a maior parte de África, até princípios do século 

XX. 

Com o fim do tráfico de escravos e início da era industrial, houve necessidade por parte dos 

europeus em procurar matérias-primas, o que despertou a curiosidade em conhecer o interior 

ainda desconhecido de África. Foi desta forma que se deu início a um conjunto de explorações 

geográficas no interior desse continente.Porém, estas explorações provocaram rivalidades 

entre as potências europeias, originando a Conferência de Berlim. 

A Colonização de África propriamente dita teve início depois da Conferência de Berlim e não 

com chegada dos primeiros europeus e terminou no último quartel do século XX14. Como já 

foi mencionado, os primeiros contactos entre europeus e africanos ocorreram a partir do 

século XV, período durante o qual estes não estiveram preocupados com as terras do interior 

de África, mas sim com a costa onde construíram feitorias e fortalezas porque era lá onde 

compravam os escravos. 

  

2.1 A Conferência de Berlim 

A foz do rio Zaire teve, no último quartel do século XIX, a atenção de alguns países europeus 

interessados em criar colónias em África, particularmente a França e a Bélgica que enviaram, 

em primeiro lugar, dois exploradores: Pierre Savorgnan de Brazza ao serviço da França e 

Henry Morton Stanley ao serviço do rei Leopoldo II da Bélgica.  

Portugal seguia, com bastante preocupação, a disputa entre a Bélgica e a França por causa 

da bacia do rio Congo, o que chocava com os chamados direitos históricos portugueses. 

Portugal afirmava ser o primeiro a chegar à zona em disputa. A Bélgica procurava através 

                                           

14 Último quartel do século XX refere-se aos últimos 25 anos deste século. 
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das viagens de Stanley consolidar a sua influência na bacia do rio Congo. Por seu lado, a 

França financiava as expedições de Brazza (1780 e 1883) no sentido de obter uma zona de 

soberania ao Norte do Zaire, onde pudesse criar uma colónia francesa. Portugal viu então a 

necessidade de criar um conjunto de acções diplomáticas para afastar os dois concorrentes 

ou chegar a um entendimento pacífico. Para isso, teve de consultar a sua velha aliada: a 

Inglaterra. 

Das negociações entre Portugal e a Inglaterra resultou o Tratado do Zaire, publicado pelas 

duas partes em Londres a 26 de Fevereiro de 1884. Nesse tratado, os dois países acordaram 

o seguinte: 

 A Inglaterra reconhecia os direitos históricos de Portugal sobre a bacia do rio Zaire; 

 A Inglaterra teria liberdade de comércio e navegação no Zaire e Zambeze; 

 A isenção fiscal das mercadorias inglesas nos territórios sob domínio de Portugal; 

 A concessão à Inglaterra do estatuto de nação mais favorecida nas relações comerciais 

com as colónias africanas de Portugal. 

Depois do conhecimento público do tratado, a Alemanha, França, Holanda e Estados Unidos 

da América contestaram algumas das suas cláusulas porque consideravam ser uma manobra 

inglesa para utilizar Portugal como tampão do Congo, fechando a costa e a foz do rio e 

condenando os novos ocupantes da bacia do Zaire a ficar na dependência inglesa. 

Na Bélgica, Leopoldo II desencadeou uma campanha contra o tratado cujo objectivo principal 

era a sua anulação. As propostas portuguesas e as futuras negociações foram rejeitadas pela 

parte belga e a pressão da opinião pública fez com que o governo britânico abandonasse o 

tratado. 

A Alemanha, que acompanhava o processo, via nessas disputas uma oportunidade para 

resolver as divergências territoriais pendentes com a França, resultantes da ocupação da 

Alsácia e da Lorena em 1871 que, a seu turno, provocou, em França, uma onda de 

revanchismo contra os alemães. 

Foi assim que, em Junho de 1884, o governo alemão procurou auscultar as potências 

europeias com interesses na zona do Congo, sobre a possibilidade de se convocar uma 

conferência internacional para se debater o assunto. O primeiro país a aceitar foi a França em 

Outubro de 1884 que, juntamente com a Alemanha, convidaram Portugal e outros países a 
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participarem desse encontro, conhecido como a Conferência de Berlim que se realizou de 15 

de Novembro de 1884 a 26 de Fevereiro de 1885.  

 

Figura 39 - Representantes dos países participantes na Conferência 

 

Nesta conferência, participaram os seguintes países: Alemanha, Áustria-Hungria, Bélgica, 

Dinamarca, Espanha, Estados Unidos de América, Inglaterra, Itália, Holanda, Portugal, 

Rússia, Suécia, Noruega e Turquia. Importa salientar que nenhum país africano esteve 

representado nesta conferência. 

Contudo, esta conferência não chegou a resolver o problema do Congo e decidiu criar um 

Estado neutro na zona disputada por Portugal, Inglaterra, França e Bélgica. Para evitar um 

conflito entre nações, concederam a um Rei europeu, Leopoldo II, a administração da bacia 

do Congo acabando com as anteriores disputas.  

Em Berlim definiu-se, então: 

1 – A liberdade de comércio na bacia e foz do rio Congo e Níger. 

2 – A liberdade de navegação dos rios internacionais consagrada no Congresso de Viena – 

para os rios africanos. 
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3 – A existência clara de regras que legitimassem a ocupação efectiva dos territórios em 

disputa. 

Uma ideia muito generalizada relaciona a partilha de África com a Conferência de Berlim, 

segundo a qual aí se tinham repartido zonas do continente africano. Esta ideia não tem 

fundamento, porque a Conferência de Berlim não partilhou África. As fronteiras de alguns 

países africanos foram delimitadas através de acordos bilaterais entre europeus15, entre 

europeus e africanos, bem como de campanhas militares. A Conferência de Berlim apenas 

estimulou a corrida dos europeus para África, tal como pode ser observado na Figura abaixo. 

 

       Figura 40 - Mapa comparativo de África antes e depois da Conferência de Berlim. 

 

2.2 O Início da Colonização de África 

Sabe-se que a colonização, como sistema administrativo, económico e sócio-cultural, não 

teve a mesma duração em toda a parte da África negra. Raras foram as zonas que não 

                                           

15 Por exemplo para a delimitação das fronteiras de Angola, Portugal assinou acordos com França, 

Alemanha e Bélgica. 
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sofreram os efeitos, muitas vezes devastadores, da exploração colonial. Os territórios em que 

estiveram presentes os portugueses, tiveram que evoluir desde o século XV junto à coroa 

portuguesa. Mas, este país colonial levou muito tempo para estender o seu domínio efectivo 

nas vastas possessões de que se tinha apoderado. As outras, como a Grã-Bretanha e a França 

foram relativamente mais bem-sucedidas.  

Pode dizer-se que a colonização teve início nos finais do século XIX e na primeira década do 

século XX e estendeu-se até 1960-1962 para a maioria dos territórios ocupados. Em 1975, 

terminou em alguns países da África Austral e nas colónias portuguesas; em 1991-1994, para 

a Namíbia e República da África do Sul (com o fim do Apartheid). Mas, o Saara Ocidental 

encontra-se ainda sob domínio de um outro país africano, Marrocos.  

 

2.3 Os Modelos de Domínio Colonial 

Após a conquista militar de África e o surgimento das primeiras administrações, colocava-se 

às autoridades coloniais europeias a missão da gestão das colónias conquistadas. Foi assim 

que surgiram estratégias e modelos de domínio colonial: a Direct rule e a Indirect rule. De 

facto, a tarefa essencial das potências europeias em África era administrar e explorar os 

territórios ocupados.                                                             

 

2.3.1 Indirect Rule 

A Indirect rule - administração indirecta - foi um modelo de domínio indirecto dos africanos. 

Com este modelo, os europeus dominavam-nos através dos seus chefes tradicionais. Estes 

eram mantidos nos seus cargos e utilizados para dominarem os seus súbditos. Este modelo 

de administração foi inaugurado pelo governador inglês Frederick Lugard na Nigéria e utilizado 

pela Inglaterra que o aplicou nas suas colónias da África Ocidental (Nigéria, Serra Leoa, 

Gâmbia, Gana). No entanto, nas suas colónias da África Oriental, utilizou como modelo de 

colonização, a Direct Rule.  

A Indirect Rule pretendia basear-se no respeito das instituições encontradas em África. Lugard 

escreveu a propósito o seguinte: “é essencial compreender esses organismos tribais, esses 

costumes sociais, mas ainda utilizá-los como quadro dentro do qual poderemos construir. O 
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estudo dos indígenas deve permitir-nos encontrar factores e elementos válidos para o reforço 

de um sistema de administração melhor adaptado a essas tribos.” 

Todos aqueles valores tradicionais, que para os europeus não eram considerados bárbaros, 

foram preservados e desenvolvidos com base nos valores e normas da cultura inglesa. A 

Inglaterra considerava que este objectivo levaria mais ou menos 30 anos a ser alcançado. 

Quer isto dizer que, termos de perspectivas independentistas, a doutrina da Indirect Rule não 

significava liberdade total de decisão, antes pelo contrário.  

 

2.3.2 Direct Rule 

A Direct rule – administração directa - foi um modelo de domínio directo dos territórios 

africanos em que os chefes tradicionais eram destituídos dos seus cargos e substituídos pelos 

administradores europeus.  

A Direct Rule foi um modelo criado pelo francês Albert Sarraut e utilizado pela França, 

Portugal, Bélgica e Inglaterra nas suas colónias da África Oriental. Este modelo procurava não 

apenas substituir as instituições africanas pelas instituições europeias (vestuário, língua, 

religião, comportamento), mas também levar os africanos a assimilarem a cultura europeia.  

Este modelo baseou-se no assimilacionismo16. Nessa perspectiva, os europeus eram 

considerados “civilizados” e os africanos que não tinham assimilado a cultura europeia, eram 

considerados indígenas; os que a assimilavam eram considerados assimilados. 

O assimilacionismo criou indivíduos mental e culturalmente híbridos17 e infelizmente, estes 

africanos não tinham lugar nem no mundo tribal, nem na comunidade europeia. Aliás, esta 

última era a principal barreira para eles, pois muitos europeus dificilmente aceitavam esses 

indivíduos, por eles criados. Nas colónias Francesas, estes eram chamados assimilé, nas 

colónias Belgas de evolué (evoluídos) e nas colónias portuguesas de assimilados. 

 

                                           

16 Assimilacionismo foi um processo que procurava transformar os africanos em falsos europeus. 

17 Indivíduos bastardos ou indivíduos que apresentavam culturas europeias e africanas. 
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2.4 O Surgimento e a Consolidação do Nacionalismo 

O nacionalismo é a tomada de consciência de um povo sobre a situação política, económica 

e social, ou seja, é um sentimento que um povo cria com vista à sua libertação. Segundo o 

historiador africano Joseph Ki-Zerbo, só há nacionalismo quando há opressão, que gera um 

sentimento de libertação.  

A maior parte das colónias africanas criadas pelos europeus, acolhia grupos culturais e 

historicamente bastante diferentes (fruto da divisão dos antigos reinos dos séculos XV a XVIII) 

mas estes grupos tinham um denominador comum: todos e de igual modo estavam 

submetidos a um mesmo senhor estrangeiro, o colonizador. Assim, a situação colonial 

representava para todos eles um quadro novo que os levou a juntarem-se, fundarem novas 

identidades que pudessem constituir uma base comum e viável na luta contra o domínio 

estrangeiro cujo objectivo era a conquista da independência, o fim da exploração, da 

humilhação e a libertação dos africanos do jugo colonial. 

As reacções africanas revestiram-se de várias formas: primeiro, através de meios escassos e 

velhos, desenquadrados no tempo; depois, com os mesmos meios utilizados pelos europeus. 

Foi um processo bastante doloroso e complexo onde as elites africanas envolvidas e, de 

maneira mais ampla, as forças nacionalistas sofreram contragolpes devido às mudanças na 

intensidade da influência europeia sobre os africanos no que diz respeito a ideias e instituições 

administrativas, religiosas e outras. 

Os movimentos nacionalistas africanos pretendiam a criação e o desenvolvimento de 

sentimentos de pertença comum nas populações. Pertença a uma comunidade dentro da qual 

elas pudessem encontrar pelo menos condições de realização dos seus anseios, a escolha de 

vias certas para os realizar, etc. 

As atenções estiveram, durante muitos anos, viradas para as lutas das elites tradicionais 

contra o colonialismo nas cidades porque eram as mais visíveis e faziam-se dentro dos 

"padrões" clássicos. Estas consistiam em obrigar o colonizador a encetar reformas ou medidas 

tendentes a abrandar as crueldades cometidas, levando-os a aceitar a ideia de auto-

determinação e de independência. O sistema colonial, na sua essência e actuação, era 

globalizante, não distinguia afinal ninguém, ou seja, afectava todas as camadas, desde os 

indígenas aos assimilados, e a luta para a mudança deste fenómeno tinha que ser também 

generalizada, unindo todos os explorados aos mais variados níveis. 



                                                                                                  

 Sebenta Exclusiva para o Exame de Acesso 2017                                                                                             285 

               Sebenta – Ciências Sociais Aplicadas 

Foi este nacionalismo que se ergueu contra as dramáticas situações impostas pelos 

colonialistas com estratégias diferentes em função das realidades concretas que se viviam 

nos diversos territórios. Por exemplo, alguns tentavam recuperar a soberania e a 

independência perdidas, mas sem pôr em causa as novas estruturas territoriais nas colónias. 

Outros reivindicavam, por enquanto, a melhoria da situação social e económica das suas 

comunidades. 

 

2.5 O Processo de Despertar dos Nacionalistas Africanos 

O processo de libertação de África, para além de ter a sua própria força interna, elementos 

africanos de intervenção, foi também acompanhado e apoiado por certos desenvolvimentos 

da situação internacional que favoreceram as aspirações dos nacionalistas africanos. Entre 

eles, podem destacar-se: 

a) as repercussões da Primeira Guerra Mundial - na arena internacional e em resultado do 

conflito em questão, um dos pontos mais salientes foi a posição assumida pela Sociedade das 

Nações (SDN) que considerava desejável fazer do desenvolvimento das sociedades e das suas 

populações colonizadas um dos objectivos primordiais do sistema colonial.  

b) a influência e o impacto dos movimentos ideológicos internacionais como a Internacional 

Comunista (Komintern) leninista e anti-imperialista que perseguia o seu próprio objectivo - 

combater o imperialismo. Estrategicamente, tudo o que enfraquecia as potências coloniais 

era positivo para a luta dos africanos pela reconquista da sua soberania.  

Como seria de esperar e, atendendo a que o ambiente colonial bem como o clima na arena 

internacional eram em grande medida uniformes, a expressão concreta do nacionalismo e, 

consequentemente, da política africana colonial variavam segundo a região, o nível ou a 

violência da resistência local, o nível de homogeneidade e de profundidade das estruturas 

sócio-políticas e culturais das sociedades encontradas, a forma e a intensidade de exploração 

dos regimes instalados, a forma e a intensidade das acções dos nacionalistas, etc. 

Em quase todos os casos, os movimentos nacionalistas em África, ou seja, as lutas pelo 

despertar da consciência nacionalista e, mais tarde, pela emancipação, foram dominados e 

conduzidos, em grande parte, pela nova elite "educada" coadjuvada em certas regiões por 

alguns elementos da elite tradicional que, como era óbvio, estavam em melhores condições 
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e bem mais preparadas para compreender a cultura política europeia.  

 

2.6 Formas de Expressão do Nacionalismo Africano 

Entre as duas guerras mundiais, muitos meios de combate surgiram no processo de evolução 

da colonização, alguns dos quais participaram na luta contra o sistema. Pode-se citar as elites 

tradicionais que eram os elementos saídos do seio das autoridades tradicionais e de grupos 

que beneficiavam da educação proporcionada através do sistema de ensino existente. 

As organizações foram-se consolidando, evoluindo para Organizações Juvenis, Estudantis, 

Religiosas, Sindicais e Políticas lideradas por elementos da elite tradicional e da elite educada. 

Portanto, esses instrumentos constituíram o cerne do amplo e diversificado movimento de 

contestação do regime colonial. O nacionalismo e o anti-colonialismo encontraram expressão 

também noutras formas: partidos políticos, Organizações Juvenis, as de Defesa dos Direitos 

Humanos de carácter cultural e/ou religioso, as Organizações Sindicais, etc. 

Neste período, os nacionalistas chegaram à conclusão que deviam substituir as guerras 

abertas pela utilização de novas “armas”, de meios modernos e correspondentes aos novos 

tempos e consequentes desafios, armas essas a que o Professor Joseph Ki-Zerbo18 chamou 

de lápis e papel, ou seja, poemas, prosas, petições e jornais. Outros meios modernos a que 

recorriam eram: a emigração dos descontentes, desiludidos, frustrados para os países onde 

pudessem escrever e denunciar os regimes coloniais. A realização de greves, boicotes, 

pregações aos domingos para os cristãos e às sextas-feiras para os muçulmanos eram outros 

meios utilizados pelos nacionalistas.  

A Imprensa, embora ainda embrionária, parece ter jogado um papel relevante neste processo. 

Conseguia difundir reflexões e ideias sobre o colonialismo e seu futuro nos territórios. Nela, 

não faltavam também propostas de tipos e formas de administração, por parte dos 

reformistas da colonização, assim como reivindicações, por parte dos autonomistas e 

independentistas. Essas ideias e reflexões atingiam as respectivas metrópoles, contribuindo 

assim para a informação de certas camadas, muitas vezes, mantidas fora da realidade dos 

territórios ultramarinos. O ano de 1920 marca uma etapa importante para este tipo de 

actividades, na maior parte das colónias. Fundaram-se o “Times of Nigéria”, “Daily 

                                           

18 Historiador africano de nacionalidade burquinabê 
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Times”,“Lagos Daily News”, entre outros.  

Desde então, instrumentos “modernos” como a Imprensa Escrita mostraram as 

consequências das desigualdades criadas pelo ensino, pela educação “ocidental”, enfim, pela 

nova hierarquização social introduzida nas colónias. 

Apesar deste extraordinário exercício para travar a evolução do nacionalismo africano, e 

mesmo aniquilá-lo, os movimentos de emancipação foram crescendo, tomando formas mais 

concisas, conscientes e arrastando consigo, cada vez mais gente que, com as consequências 

devastadoras da segunda guerra mundial, conduziram à derrocada do sistema colonial em 

finais dos anos de 1950 e início de 1960. 

 

2.7 A Independência de Países Africanos 

Após um período de luta, o Gana foi o primeiro país da África Negra a tornar-se independente, 

em 1957. O seu primeiro presidente foi Kwame Nkrumah. A independência do Gana foi 

seguida pela Guiné Conakri, em 1958. Estas independências constituíram uma importante 

base para a libertação política dos países africanos e representou uma esperança para outros 

países que se encontravam sob o regime colonial. 

Antecipando-se à resolução de 1580 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, 

a França e a Inglaterra concederam, em 1960, a independência a algumas das suas colónias 

em África. No caso da Inglaterra, foram a Nigéria e a Serra Leoa e, no caso da França, foram 

o Senegal, a Mauritânia, o Mali, o Níger, o Chade, o Burkina Faso,a Côte D`Ivoire, o Togo, o 

Benin, o Gabão, o Congo Brazzaville, a República Centro Africana, Madagáscar e os Camarões. 

A Bélgica concedeu independência ao Congo Kinshasa e ao Ruanda-Uruno.  
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1960 é conhecido como o ano de África, porque mais de 15 países africanos se tornaram 

independentes. Em 1961, a Inglaterra concedeu a independência ao Tanganica19 e em 1962 

ao Uganda. Em oposição, nas colónias Portuguesas, para o alcance das independências, foi 

necessário recorrer à luta armada para adquirirem a libertação. 

 

Figura 41 - Cronologia das independências africanas 

 

                                           

19 Actual Tanzânia 
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2.8 Colonização de Angola 

A instalação do sistema colonial português em África só foi acelerada no último quartel do 

século XIX. Antes desse período o interesse pela conquista das terras africanas não fazia parte 

das preocupações de Portugal. A presença portuguesa em África fez das colónias africano 

centro privilegiado de recrutamento de mão-de-obra para as plantações do Brasil.  

Com a independência do Brasil, em 1822, Portugal pretendia encontrar um território que 

substituisse o Brasil. Dentre as suas colónias africanas, Angola era a que melhores condições 

apresentava para se tornar a jóia da coroa portuguesa. Foi desta forma que os portugueses 

se viraram para o continente africano, com destaque para Angola e surgem em Lisboa os 

primeiros planos para instalar o sistema colonial.  

Durante a época colonial, os nativos eram marginalizados, não usufruíam dos benefícios do 

avanço económico, não ascendiam a certos cargos na administração e eram-lhes colocadas 

barreiras no dia-a-dia. Os problemas que se viviam na época colonial serão tratados a seguir. 

 

Figura 42 - Tipologia das independências africanas. 
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2.8.1 A Expropriação de Terra 

Nas sociedades tribais de Angola, o direito de propriedade existia em formas especiais. 

Enquanto o direito sobre os bens móveis era individual, o direito sobre os bens imóveis era 

colectivo: a terra cultivada pertencia à colectividade.  

Com o fim de expropriar os africanos das suas terras, a lei veio estabelecer que constituiam 

património do Estado colonial os terrenos vagos ou que não entraram definitivamente no 

regime de propriedade privada ou de domínio público. Esta lei era genérica e considerava 

património do Estado colonial todos os terrenos vagos, mesmo os que tinham possuidor, 

desde que este se não tivesse tornado proprietário face às leis do colonizador. 

Os territórios na posse das grandes companhias e dos colonos, devido ao registo no cadastro, 

estavam garantidos com títulos válidos. Pelo contrário, os africanos estavam impossibilitados 

de possuir tal título, porque o direito à terra tribal era colectivo.Era a forma legal de expropriar 

o africano ou a tribo das suas terras. Isto era perfeitamente claro nos casos de conflito a 

propósito de terras.  

Na colónia de Angola, vigorava o princípio de que, quando se tratasse de matéria de 

propriedade ou de decisão numa questão entre africanos, aplicava-se a lei africana, baseando-

se na ideia de que a terra era uma propriedade colectiva. Mas quando na questão surgia um 

colono era sempre a lei do colonizador que prevalecia, baseando-se na ideia da privatização 

da terra, para beneficiar o europeu. 

Um africano só poderia torna-se proprietário comprando e provando que durante 10 anos, 

trabalharia continuamente o solo utilizando métodos modernos. No entanto, isso implicava 

que tivesse recursos, que estivesse livre do trabalho forçado, que possuísse o estatuto de 

plantador privado ou que fosse assimilado. 

A fixação de colonos foi, desde sempre, objectivo perseguido pelo estado colonial e este 

procurou então criar condições para a fixação de brancos no solo angolano, encaminhando-

os para a agricultura. As terras africanas passaram a ser expropriadas com o objectivos de 

serem entregues aos colonos. 
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2.8.2 A Política de Assimilação 

Para abrir caminho à colonização e posteriormente consolidá-la e perpetuá-la, era necessário 

manter os africanos fora do mundo, vedar-lhes o acesso à cultura e excluí-los da vida 

económica e política. Segundo os portugueses, a educação para os indígenas deveria consistir 

em transformá-lo num trabalhador mas, para impedi-lo de evoluir a contra mestre, a 

engenheiro, e depois tornar-se ele próprio proprietário, era necessário elaborarar leis para 

manter o africano controlado. 

A lei do trabalho foi elaborada com a finalidade de excluir o africano da competição com o 

europeu, embora não fosse suficiente. O início do processo de descolonização colocou na 

ordem do dia a necessidade de aperfeiçoar o sistema, de elaborar uma política que, servindo 

exactamente o mesmo propósito, se apresentasse menos brutal aos olhos do mundo. A 

chamada assimilação correspondeu integralmente a esta finalidade. 

O assimilacionismo, na óptica do colonizador, era um processo pelo qual os africanos 

angolanos em particular, interiorizavam a cultura portuguesa na língua, no pensar, no agir, 

nos comportamentos, etc. Era considerado assimilado aquele que apresentava as seguintes 

condições:  

 ter abandonado inteiramente os usos e costumes da raça negra; 

 falar, ler e escrever correctamente a língua portuguesa; 

 adoptar a monogamia; 

 ter no mínimo a 4ª classe; 

 exercer uma profissão, arte ou ofício compatível com a civilização europeia, ou ainda  

ter rendimentos por meios lícitos que fossem suficientes para prover os seus 

alimentos, compreendendo sustento, habitação e vestuário para si e para a sua família. 

Aqueles africanos que não assimilassem a cultura portuguesa eram chamados pelos europeus 

de indígenas. Os colonialistas portugueses consideravam-se instrumentos de Deus, que 

haviam tirado os africanos da imoralidade, ao mesmo tempo que defendiam o pressuposto 

de que lhes fora atribuída uma missão civilizadora.Declararam ter tomado a responsabilidade 

de conduzir à civilização, raças decadentes ou atrasadas. Mas, os africanos, na sua quase 

totalidade, permaneciam à margem da escola.  

A escolaridade não atingia sequer o universo das crianças em idade escolar. Com efeito, no 

final dos anos 50, a percentagem de alunos em idade escolar que frequentava a escola era, 
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em Angola, de 8%. A maioria dos africanos não tinha sequer o acesso ao ensino primário 

elementar, limitando-se no melhor dos casos, a frequentar a primária nas escolas das missões 

católicas e protestantes.   

Poucos africanos chegavam ao ensino secundário. A esmagadora maioria frequentava as 

escolas técnicas e profissionais. Em 1957, havia apenas 23.600 alunos do ensino secundário, 

registados em toda a África portuguesa e a maioria frequentava as escolas técnicas, havendo 

muito poucos que frequentavam os liceus nas cidades. Em Angola, no ano de 1948, nos dois 

liceus20 existentes - em Luanda, Liceu Nacional Salvador Correia de Sá (depois, Mutu 

Yakevela) e no Lubango, o Liceu Diogo Cão, (depois Mandume ya Ndemufayo) - estavam 

matriculados apenas cinco estudantes negros. 

 

2.8.3 A Marginalização dos Angolenses  

A marginalização dos angolanos durante o período colonial foi económica, social, política e 

cultural. Durante a época colonial havia restrições no acesso e promoção a determinados 

empregos no aparelho administrativo colonial. No meio urbano e rural, as populações foram 

submetidas a pesados impostos, à expropriação de terras, às culturas obrigatórias, ao 

estatuto do indigenato e ao trabalho forçado.  

Durante a época colonial, mais precisamente na segunda metade do século XX, Angola 

registou um crescimento económico, sendo que o café e os diamantes representavam cerca 

de 2/3 das exportações totais de Angola, com tendência a aumentar. No entanto, em 1963 

não foram além de 56%. Por si só, o café representava quase metade das exportações 

agrícolas. 

Dos principais produtos agrícolas de exportação, só dois, o milho e a mandioca, eram, em 

boa medida, produzidos pelas comunidades africanas tradicionais, sendo todos os restantes 

das plantações. Os tecidos e vinhos foram, durante muito tempo, os principais produtos da 

importação de Angola. À excepção destes produtos portugueses, a maior parte dos bens de 

consumo importados destinava-se quase exclusivamente aos colonos. Porém, apesar do 

                                           

20 Liceu Salvador Correia em Luanda e Liceu Diogo Cão em Lubango. 
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crescimento económico, os angolanos continuavam a ser excluídos dos benefícios que o 

comércio propiciava. 

Viveu-se, durante a época colonial, um período de marginalização cultural, económica e social 

sendo aos angolanos vetado o direito de utilizarem as suas línguas nacionais no ensino, na 

imprensa, nas celebrações religiosas, na administração pública e no sistema de justiça.  

 

2.8.4 A Descolonização de Angola 

Os factos referidos anteriormente, estiveram na base do início da luta de libertação de Angola. 

Três acontecimentos marcaram o início da luta de libertação nacional, em 1961. O primeiro 

acontecimento foi uma revolta de camponeses nas plantações de algodão da Baixa de 

Kassanje, em Malange, a 4 de Janeiro; O segundo foi o ataque a prisões, em Luanda, a 4 de 

Fevereiro, data considerada como início da luta de libertação nacional. O terceiro foi os 

ataques às fazendas de café e às pequenas vilas do Norte de Angola, a 15 de Março. 

A guerra durou cerca de 14 anos e o factor determinante para o fim da guerra de libertação 

foi o golpe de Estado de 25 de Abril de 1974, Revolução dos Cravos, em Portugal. O referido 

golpe de estado, resultou de profundas contradições no sistema colonial e no seu exército, 

conduzindo, desta forma, à descolonização das colónias portuguesas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A existência em Angola de três movimentos de libertação nacional (FNLA, MPLA e UNITA) 

levou Portugal e esses movimentos a realizarem, em primeiro lugar, acordos bilaterais para 

colocar um fim às hostilidades entre as forças militares portuguesas e as forças militares dos 

movimentos nacionais, bem como acordos entre movimentos, para depois estruturar uma 

plataforma comum conducente à independência de Angola. 

Com o fim da guerra, realizou-se em Alvor, Portugal, as conversações que decorreram de 10 

a 15 de Janeiro de 1975. Estas conversações resultaram no Acordo de Alvor, assinado no dia 

15 de Janeiro do mesmo ano. Este acordo foi assinado pelos três movimentos de Libertação 

(FNLA, MPLA, UNITA) e o governo português. 

O Acordo de Alvor teve como resultados: 

 Reconhecimento dos três movimentos de libertação nacional; 
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 Criação de um governo de transição com um alto-comissário português e um colégio 

presidencial de três membros: os líderes dos três movimentos que entraria em vigor 

no dia 31 de Janeiro; 

 Foi marcada a independência de Angola para 11 de Novembro de 1975; 

 Cabinda foi considerada parte integrante do território nacional; 

 Formação de um exército nacional com 8000 homens de cada um dos movimentos. 

 

 

Figura 43 - Da direita para esquerda, Jonas Savimbi (presidente da UNITA), Holden Roberto 

(presidente da FNLA, Costa Gomes (Presidente de Portugal) e Agostinho Neto (presidente do 

MPLA). 

De regresso a Angola, os três movimentos envolveram-se numa teia de desconfianças que 

coincidiu com a fase da Guerra Fria, processo que culminou na chamada guerra civil 

angolana.21 

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) conseguiu vencer os seus opositores, 

facto que possibilitou a Agostinho Neto, presidente do MPLA, proclamar a Independência da 

República Popular de Angola no dia 11 de Novembro de 1975. Neste mesmo período, Jonas 

Savimbi também proclamou a independência de Angola, na província do Huambo e Holden 

Roberto, presidente da FNLA, no Uíge. Holden e Savimbi proclamaram a República 

Democrática de Angola. 

                                           

21 Segundo Douglas Wheeler, a Guerra Civil angolana teve início nos finais do mês de Março 

e princípio de Abril de 1975. 
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A independência proclamada pelo MPLA foi rapidamente reconhecida pelo Brasil em 1975, 

seguindo-se a Itália e demais países lusófonos, bem como outros estados africanos, em 1976. 

 

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS 

11. Indique a opção que não corresponde às decisões da Conferência de Berlim. 

a) Liberdade de comércio na bacia e foz do rio Congo e Níger. 

b) Liberdade de circulação de pessoas e bens na região do Congo.  

c) Liberdade de navegação dos rios Níger e Congo. 

d) Definição clara das regras que legitimassem a ocupação efectiva dos territórios em 

disputa. 

 

12.Qual das opções não obedece às decisões dos Acordos de Alvor? 

a) Reconhecimento dos três movimentos de libertação nacional. 

b) Criação de um governo de transição com um alto-comissário português e um colégio 

presidencial de três membros, os líderes dos três movimentos, que entraria em vigor no dia 

31 de Janeiro. 

c) Foi marcada a independência de Angola para 11 de Novembro de 1975. 

d) Cabinda foi desintegrado do território nacional. 

 

13. Indique a opção falsa tendo em conta as condições necessárias para ser 

considerado “assimilado” na época colonial. 

a) Ter abandonado inteiramente os usos e costumes da raça negra. 

b) Falar, ler e escrever correctamente a língua portuguesa. 

c) Adoptar a poligamia. 

d) Exercer profissão, arte ou ofício compatível com a civilização europeia. 

 

14.Quando é que Portugal acelerou a instauração do sistema colonial em Angola? 

a) No último quartel do século XIX; 

b) Na primeira década do século XIX; 

c) No Segundo quartel do século XX; 

d) No último quartel do século. 
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15. Qual destes partidos políticos não fez parte dos movimentos de luta contra o 

colonialismo? 

a) FNLA 

b) PRS 

c) MPLA 

d) UNITA 

 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

1. Que grupo liderou os africanos na luta contra a opressão colonial? 

a) Chefes tradicionais africanos. 

b) Os chamados assimilados. 

c) Os chamados indígenas. 

d) Os europeus nascidos em África. 

 

2. O que entende por Direct Rule? 

a) Modelo de domínio indirecto dos africanos. 

b) Modelo de domínio directo dos territórios africanos. 

c) Foi um nome de uma colónia africana. 

d) Foi o processo de descolonização das colónias africanas.  

 

3. Quando teve início a colonização de África? 

a) Aquando da instalação do sistema colonial, isto é, depois da conferência de Berlim. 

b) Aquando do término do tráfico de escravos. 

c) A colonização foi um processo de dominação que se iniciou depois da I Guerra Mundial. 

d) A colonização iniciou-se durante o período da Guerra Fria. 

 

4. Qual foi a última potência europeia a ceder independência às suas colónias 

africanas?  

a) Inglaterra 

b) França 

c) Portugal 

d) Bélgica 
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5. Em 1971, durante a época colonial, Angola encontrava-se na 4ª posição da 

produção mundial de que produto? 

a) Sisal 

b) Café 

c) Farinha 

d) Feijão 

 

CAPÍTULO 3 - A GUERRA FRIA 

 

A Guerra Fria é a designação dada ao conflito político ideológico entre os EUA (Estados Unidos 

da América), defensores do Capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviética 

(URSS), defensora do socialismo, compreendendo o período final da Segunda Guerra Mundial 

e a extinção da URSS. É denominada fria porque não houve qualquer combate físico, embora 

o mundo todo temesse a vinda de um novo combate mundial, por se tratar de duas potências 

com poderosas armas nucleares. 

Norte Americanos e Soviéticos travaram uma luta ideológica, política e económica durante 

esse período. Se um governo socialista era implantado em algum país do terceiro mundo, o 

governo norte-americano logo via aí uma ameaça aos seus interesses. Se um movimento 

popular combatesse uma ditadura militar apoiados pelos EUA, logo recebia apoio soviético. 

 

3.1 Os Antecedentes da Guerra 

No final da Segunda Guerra Mundial, notou-se um clima de desconfiança entre as duas 

potências (EUA e URSS) que saíram do conflito numa situação de evidente superioridade: era 

o indício da guerra fria. Desenvolveu-se, ao mesmo tempo, a política de blocos. A criação da 

OTAN22, liderada pelos EUA, foi replicada com a criação do Pacto de Varsóvia pela URSS. 

                                           

22 Organização do Tratado Atlântico do Norte 
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Durante a Conferência de Yalta, de Fevereiro de 1945, a URSS reivindicou o direito de 

estabelecer governos amigos nos países da Europa do Leste, por uma questão de segurança 

das suas fronteiras, mas isto criou desconfiança por parte dos aliados Ocidentais. 

Terminado o conflito mundial, com o apoio da URSS, os comunistas ocuparam o poder nos 

países da Europa Oriental. O Plano Marshall23, considerado por esses países como 

manifestação do imperialismo americano, foi recusado. A partir desta altura, os países 

capitalistas e os países socialistas passaram a acusar-se mutuamente de estarem a preparar 

a guerra. Reforçaram-se militarmente e aliaram-se em blocos defensivos antagónicos: de um 

lado, a OTAN, criada em 1949 pelos Estados Unidos da América; do outro, o Pacto de Varsóvia 

em 1955, dando origem à política de blocos. 

 

3.2 O Mundo Capitalista 

O mundo capitalista, liderado pelos EUA, depois de ter superado as dificuldades económicas 

em consequência da II Guerra Mundial, conheceu um forte crescimento económico. Entre os 

factores que possibilitaram esse crescimento, destaca-se o amplo investimento a nível da 

investigação tecnológica. Assim, começava a era do domínio da tecnologia. Para além do 

petróleo e da electricidade, surgiu uma nova fonte de energia, a nuclear. Como resultado do 

forte crescimento económico, instalou-se no mundo capitalista a sociedade de consumo. 

A automação da produção24, a concentração empresarial, a economia de mercado, o 

acréscimo do sector terciário e a sociedade de consumo são as características fundamentais 

da economia. Os EUA, o Japão e a Comunidade Económica Europeia (CEE), eram os principais 

polos do desenvolvimento capitalista. 

A partir do fim da II Guerra Mundial, alguns países da Europa Central e Ocidental 

desenvolveram esforços para uma união aduaneira, que viria a culminar na assinatura do 

Tratado de Roma, em 1957, com a criação da CEE. Esta organização é hoje uma realidade 

económica e social, com políticas comuns em vários domínios. 

                                           

23 Plano Marshall foi um plano Norte- Americano de ajuda aos países da Europa Ocidental devastados 

pela II Guerra Mundial. 

24 Conjunto de processos que visam a produção automática, reduzindo ao mínimo a intervenção da 

actividade humana, e recorrendo no máximo aos meios de acção mecânica, eléctrica ou electrónica. 
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3.3 O Mundo Socialista 

A II Guerra Mundial possibilitou o fortalecimento da URSS no contexto internacional e a 

formação do mundo socialista. Com a subida de Estaline, retomou-se a colectivização dos 

meios de produção e adoptaram-se os princípios da planificação centralizada e do centralismo 

democrático como caracterizadores da sociedade socialista soviética. Recorrendo a rígidos 

planos quinquenais e a um regime ditatorial, Estaline conseguiu um notável desenvolvimento 

industrial para a URSS. No entanto, a nível dos bens de consumo e da produção agrícola, não 

obteve o mesmo sucesso. Entre os aspectos mais relevantes do socialismo soviético 

destacam-se a democratização do ensino e a elevação do nível cultural dos seus cidadãos. 

Após a morte de Estaline, a URSS conheceu um período de relativa abertura que, no entanto, 

seria interrompido com a chegada de Brejnev ao poder. Expandindo o seu modelo da 

sociedade para os países limítrofes, a URSS apadrinhou a formação das democracias 

populares no Leste europeu. Enquanto a maioria desses países se manteve fiel ao modelo 

soviético, outros evoluíram para fórmulas originais. 

A expansão do socialismo não se confinou à Europa. Chegou à Ásia e à América como são os 

casos da China, com Mão Tsé-Tung e de Cuba com Fidel de Castro. 

 

Figura 44 - Representa a bipolaridade no pós-guerra entre os EUA e a URSS. 

 

3.4 A Crise no Pós-Guerra 

Com o término da segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se uma política global bipolar, ou 

seja, centrada em dois grandes polos, denominados na época de superpotências: EUA e URSS. 

Formados por ideologias diferentes, ambos os polos de poder (Capitalismo e Socialismo) 
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tinham como principal objectivo a difusão dos seus sistemas políticos e culturais no resto do 

mundo. 

Os EUA defendiam a política capitalista, argumentando ser ela a representação da 

democracia, da liberdade individual. Em contrapartida, a URSS enfatizava o Socialismo como 

resposta ao domínio burguês e solução dos problemas sociais. 

Sob influência das duas doutrinas, o mundo foi dividido em dois blocos, liderados cada um 

deles por uma das superpotências. A Europa Ocidental e a América Central e do Sul receberam 

forte influência cultural e económica dos EUA; e a maior parte da Ásia e o leste europeu, sob 

domínio da URSS. 

 

              Figura 45 - Este mapa expressa uma correlação de forças nos anos 1960 

 

3.4.1 O Bloqueio de Berlim 

Após a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, os países vencedores impuseram pesadas 

indemnizações à Alemanha, a destacar a sua divisão em 4 zonas de influência, cada uma 

dirigida pelos vencedores: Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética. Berlim, a 
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capital da Alemanha nazista, também foi dividida, mesmo estando totalmente em território 

de influência soviética. Então a comunicação entre o trecho ocidental da cidade fragmentada 

e as outras zonas era feita por pontes aéreas e terrestres. 

Em 1948, numa tentativa de controlar a inflação galopante da Alemanha, os Estados Unidos, 

a França e a Inglaterra criaram uma trizona entre as suas zonas de influência, para fazer 

valer, nestes territórios, o marco alemão. Josef Estaline, então líder da URSS, reprovou a 

ideia e, como contra-ataque, buscou reunificar Berlim sob sua influência. Desse modo, em 23 

de Junho de 1948, todas as rotas terrestres foram fechadas pelas tropas soviéticas numa 

violação dos acordos da Conferência de Yalta. 

Para abandonar as zonas ocidentais de Berlim e dar vitória à União Soviética, os países 

ocidentais prontificaram-se a criar uma grande ponte área, em que bombardeios americanos 

sairiam da trizona para levar mantimentos aos mais de dois milhões de berlinenses que viviam 

no ocidente da cidade. Estaline reconheceu a derrota dos seus planos em 12 de Maio de 1949. 

Pouco depois, as zonas americanas, francesas e inglesa unificaram-se fundando a República 

Federativa da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, cuja capital era Bonn. Da zona soviética, 

nasceu a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, com capital em Berlim. 

 

Figura 46 - O muro de Berlim 
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3.4.2 O Plano Marshall 

Com as nações Europeias frágeis, após uma guerra violenta, os EUA concederam apoios 

económicos à Europa aliada, para que estes países se pudessem reerguer, e mostrar as 

vantagens do capitalismo. Assim, o secretário de estado dos EUA, George Marshall, propôs a 

criação de um plano económico, que veio a ser conhecido como Plano Marshall. 

Consistia numa série de empréstimos a baixos juros e investimentos públicos, para facilitar o 

fim da crise da Europa ocidental e repelir a ameaça do socialismo entre a população 

descontente. Em resposta ao plano económico, a união soviética propôs-se a ajudar também 

os seus países aliados, criando a Comecon, Conselho para Assistência Económica Mútua. Este 

conselho tinha como meta a recuperação económica dos países orientais. 

 

3.5 A Formação dos Blocos Militares Antagónicos 

Em 1949, os EUA e o Canadá, juntamente com a maioria da Europa capitalista, criaram a 

OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar, com o objectivo da 

protecção internacional em caso de um suposto ataque dos países do leste Europeu. 

Em oposição à OTAN, a URSS formou entre ela e os seus aliados o Pacto de Varsóvia (1955) 

para unir as forças militares da Europa Oriental. Assim, as alianças militares estavam em 

pleno funcionamento e qualquer conflito entre dois países integrantes poderia inflamar uma 

guerra. 

A tensão sentida pelas pessoas em relação às duas superpotências acentuou com o início da 

corrida aos armamentos, cujo vencedor seria a potência que produzisse mais armas e mais 

tecnologia bélica. Em contrapartida, a corrida no espaço trouxe grandes inovações 

tecnológicas e proporcionou um elevado avanço nas telecomunicações e na informática.  

 

3.5.1 A Corrida ao Armamento 

Terminada a Segunda Guerra Mundial, as duas potências vencedoras dispunham de uma 

enorme variedade de armas, muitas delas desenvolvidas durante aquele conflito. Tanques, 

aviões, submarinos e navios de guerra constituíam as chamadas armas convencionais. Mas 

os grandes destaques eram as chamadas armas não convencionais. Só os EUA as tinham, o 



                                                                                                  

 Sebenta Exclusiva para o Exame de Acesso 2017                                                                                             303 

               Sebenta – Ciências Sociais Aplicadas 

que aumentava o seu poderio bélico. A União Soviética iniciou também o seu pograma de 

pesquisas no intuito de produzir também tais bombas, o que veio a conseguir em pouco 

tempo. 

 

3.6 A Coexistência Pacífica 

Após a morte de Estaline, em 1953, Nikita Khrushchev subiu ao posto de Secretário-geral do 

Partido Comunista da União Soviética e, portanto, governante dos soviéticos. Condenou os 

crimes do seu antecessor e anunciou a política da coexistência pacífica entre os soviéticos e 

americanos, o que pressupunha esforços de ambos os lados para evitar o conflito militar, 

existindo apenas confronto ideológico através de tentativas de espionagem. Esta política 

também aproximou os líderes. Khrushchev reuniu-se diversas vezes com os presidentes 

americanos: com Dwight D. Eisenhower, em 1956, na Inglaterra e 1960, em França; com 

Kennedy encontrou- se uma vez em 1961, em Viena, Áustria. 

A coexistência pacífica foi expressamente mencionada pelo Tratado Sino-indiano25 de 29 de 

Abril de 1954, cujo preâmbulo afirmava os seguintes princípios de base: 

 Respeito mútuo da integridade territorial da soberania; 

 Não-agressão mútua; 

 Não interferência nos assuntos internos; 

 Igualdade e benefícios mútuos. 

Em 1962, um certo número de estados conseguiu que a questão da coexistência pacífica fosse 

discutida na Assembleia Geral da ONU. Na sessão de 18 de Dezembro desse mesmo ano, 

foram proclamados os grandes princípios da coexistência pacífica a seguir apresentados. 

1. Os estados abstinham-se, nas suas relações internacionais, de recorrer à ameaça ou à 

força contra a integridade territorial e independência política de qualquer outro estado. 

2. Os estados resolviam os seus diferendos por meios pacíficos. 

 

3. Não intervenção por parte de outros nos assuntos que fossem da competência nacional de 

um estado. 

                                           

25 Refere-se ao tratado entre a China e a Índia 
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4. Dever dos estados de cooperarem uns com os outros, conforme a carta da ONU, nos 

seguintes domínios: manutenção da paz e segurança internacional, direitos do homem, 

liberdades fundamentais, cooperação social, cultural, técnica, científica e económica. 

5. Igualdade de direitos dos povos e do seu direito a disporem de si mesmos. 

6. Igualdade na soberania dos estados. 

7. Cumprimento por parte de todos os estados das obrigações que assumiram perante a 

carta. 

 

3.7 As Implicações da Guerra Fria em Angola 

A Guerra civil26, que precedeu a independência de Angola, tinha tomado proporções 

internacionais, reflectindo as rivalidades ideológicas entre os dois blocos (capitalismo e 

socialismo), implicando igualmente os seus aliados africanos. O envolvimento destas forças 

militares em solo angolano teve como razões as rivalidades ideológicas, interesses 

económicos e geoestratégicos. As duas superpotências apoiaram os movimentos de Angola; 

os EUA, Zaire e África do Sul apoiaram a FNLA e a UNITA; a URSS e Cuba apoiaram o MPLA. 

Os aliados africanos do bloco socialista - Argélia, República Popular do Congo, Guiné-Bissau 

e Moçambique - tinham enviado tropas de apoio ao MPLA em nome da solidariedade 

ideológica. Ainda no âmbito africano, os aliados do bloco capitalista, o Zaire e a África do Sul, 

aconselhados e encorajados por potências estrangeiras, tomaram as suas posições. 

Nestas condições, a vitória dependia não somente do talento militar das forças beligerantes, 

mas sobretudo de dois factores: da qualidade e da quantidade do armamento. A União 

Soviética, Cuba e os países que compunham o bloco socialista estavam do lado do MPLA 

dirigido por Agostinho Neto. Do outro lado, as potências Ocidentais, entre as quais os EUA e 

os países do bloco capitalista, davam todo o seu apoio à FNLA e à UNITA.  

Então, quais as razões que levaram os americanos a intervirem no conflito angolano? Antes 

da queda do regime fascista de Portugal, a 25 de Abril de 1974, na política em relação a 

Angola, os EUA exprimiam-se segundo dois enquadramentos diferentes. Por um lado, havia 

a posição oficial manifestada pelo apoio político, económico e militar, aos diferentes 

presidentes do colonialismo português; por outro, a posição privada das organizações civis e 

                                           

26 Guerra civil é uma guerra entre grupos pertencente ao mesmo estado ou país. 
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dos serviços secretos americanos, que se ocupavam do financiamento dos movimentos pró-

ocidentais como a FNLA e a UNITA. 

Três razões estão na base desta dupla atitude, que, sob vários aspectos, pode ser considerada 

como ambígua na política americana, conduzida por diferentes governos em relação a Angola 

e Portugal. Em primeiro lugar, temos o pacto de segurança militar que liga os EUA a Portugal 

no quadro da OTAN; em seguida, os recursos de Angola, alguns dos quais de vital importância 

para a economia americana; finalmente, os interesses geoestratégicos já evocados, no quadro 

da luta contra a União Soviética pela hegemonia mundial. 

Mas os EUA também possuíam interesses económicos, no que diz respeito a Angola porque 

os investimentos eram importantes e o seu peso era considerável. Os investimentos 

americanos em território angolano cresceram consideravelmente logo a seguir ao início da 

luta armada nos seguintes sectores: petróleo, minas e agricultura. 

Enquanto em África vários esforços eram empreendidos para pôr termo à guerra civil que 

assolava Angola desde 1975, nos EUA personagens defendendo interesses particulares 

intervinham numa outra guerra pela vitória dos seus aliados angolanos- a FNLA e a UNITA. A 

CIA não poupou esforços e meios para erradicar o MPLA da cena política angolana, 

considerando-a como aliada da União Soviética e dos países socialistas. 

No dia 27 de Julho de 1975, o presidente americano Gerald Ford decidiu conceder um 

montante de 6 milhões de dólares destinados a financiar as operações secretas em Angola. 

Dois dias mais tarde, um avião americano levantava voo da Carolina do Sul carregado de 

armas para a UNITA e a FNLA. 

No quadro das intervenções militares africanas em Angola, salientamos o caso do Zaire e da 

África do Sul racista. Tratava-se de dois estados do continente africano que se colocaram 

abertamente do lado da FNLA e da UNITA, aliados das potências ocidentais, desde 1975. Eram 

considerados, no contexto da guerra fria, como trincheiras do mundo ocidental. 

De todas as intervenções africanas no conflito angolano, o Zaire é de longe o mais antigo. O 

envolvimento directo dos dirigentes destes países aconteceu desde a segunda metade dos 

anos 1950, pelo Congo belga. No entanto, as relações com os dirigentes da FNLA variavam, 

muitas vezes, em função das mudanças de liderança política e de interesses pontuais que 

estavam em jogo. A dura realidade da guerra de libertação de Angola punha em causa as 

desmedidas ambições do presidente Mobutu. 
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A partir de 1975, a situação económica do Zaire degradava-se cada vez mais com o 

desenvolvimento da corrupção que afectava as mais altas esferas da sociedade. As reformas 

empreendidas pelo regime do general Mobutu constituíram uma catástrofe. Na realidade, 

traduziram-se pela confiscação de empresas e outros bens dos europeus e asiáticos por parte 

de indivíduos pouco idóneos. O sector agrícola, outro domínio da economia zairense, também 

estava ameaçado pela crise que assolava o país e empobrecia os camponeses, ao extremo 

destes não conseguirem sequer escoar os seus produtos obrigando o governo a importar 

mercadoria do estrangeiro.  

Face a esta conjuntura, compreende-se assim que Angola fosse alvo de interesse para o Zaire 

por diversos motivos. Primeiramente, para assegurar o controlo do caminho-de-ferro de 

Benguela através do qual o país escoava a sua produção de cobre, 70% dos produtos mineiros 

provenientes da região do Shaba. Depois, a existência da riquíssima zona petrolífera de 

Cabinda, região essencial ao regime de Mobutu, uma vez que este esperava resolver os 

problemas económicos do seu país apropriando-se das reservas petrolíferas daquela região. 

Imitando os seus aliados ocidentais ou agindo em concertação, Mobutu enveredou pelo 

assédio do enclave de Cabinda acordando o apoio a uma das diferentes tendências 

separatistas da FLEC. 

Oficialmente a partir de 1975, os preparativos dessa acção militar zairense em solo angolano 

foi planificada com alguns anos de antecedência. Recorreu a instrutores chineses, armou o 

seu aliado FNLA e sobretudo deixou os seus dirigentes entrarem directamente em contacto 

com os responsáveis militares da África do Sul. Em 1973, Mobutu tomou a decisão de 

reorganizar simultaneamente as suas forças armadas assim como as tropas da FNLA. 

Graças ao enquadramento técnico dos militares chineses vindos expressamente de Pequim, 

as forças do Zaire e da FNLA, a partir de 1974, foram capazes de alinhar entre 17 e 20.000 

homens, todos eles convencidos de que a solução para a independência de Angola era militar. 

Apesar dos meios postos à disposição das Forças Armadas Zairenses envolvidas no combate 

em Angola, estas foram incapazes de assegurar a vitória militar aos seus aliados angolanos. 

A África do Sul preocupava-se sobretudo com a situação geopolítica da região Austral do 

continente, nomeadamente, a posição geoestratégica de Angola e Moçambique, que 

comandavam as vias de comunicação marítimas sensíveis.   

Durante o período colonial, as duas antigas colónias portuguesas da Africa Austral, Angola e 

Moçambique, constituíam para a África do Sul racista dois baluartes importantes, protectores 
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da sobrevivência política do seu regime de Apartheid. Estes dois países formavam como uma 

espécie de linha de demarcação entre a África negra independente e a África do Sul.  

Do lado sul-africano o que mais preocupava era a possível vitória do MPLA em Angola e da 

FRELIMO em Moçambique. Tal evolução constituiria uma ameaça a longo termo, por dar 

origem a dois estados revolucionários hostis à política de Apartheid praticada na África do 

Sul. Esta situação irreversível teria consequências imediatas e, a longo prazo, a radicalização 

do nacionalismo das populações e das elites negras agregada pelos movimentos de libertação 

da África do Sul, da Namíbia e do Zimbabwe. Assim, essas guerrilhas comandadas 

respectivamente pela ANC, a SWAPO, a ZANU e a ZAPU, poderiam, a partir dessa altura, 

servir-se de Angola e de Moçambique como base da retaguarda para exercer pressão militar 

e incursões armadas a partir desses países vizinhos, ameaçando directamente o regime do 

Apartheid. 

A África do Sul interveio na guerra civil angolana por temer a instalação de regimes africanos 

progressistas perto das suas fronteiras com Angola e Moçambique, hostis à sua política de 

Apartheid. De referir o facto da coligação das forças da UNITA/ FNLA não ser suficientemente 

forte para vencer o MPLA. Todas estas razões obrigaram o regime de Pretória a participar na 

luta armada em Angola ao lado dos movimentos de libertação pró-ocidentais. 

Foi em Agosto de 1975 que as forças sul-africanas invadiram o território angolano. Esta 

incursão da South Defense Force (SADF) consistia oficialmente numa operação destinada a 

controlar a zona da fronteira com a Namíbia ao longo do rio Cunene, com o objectivo de 

proteger as barragens hidroeléctricas Ruacanas e de Calueque. Mais tarde, o exército sul-

africano, bem equipado militarmente, decidiu tomar parte activa na luta para prestar ajuda 

aos combatentes da FNLA e da UNITA.  

A União Soviética adoptou uma velha tradição política de ajuda às lutas dos movimentos de 

libertação nacional dos países do terceiro mundo, cujas origens se encontram na linha 

ideológica pós revolução socialista de Outubro de 1917. 

Isto constituiu, à priori, uma das motivações essenciais da presença da União Soviética em 

Angola. Já em 1974, depois de vários anos de apoio à luta armada contra o colonialismo 

português, as autoridades soviéticas, até ai aliadas do MPLA, tinham-lhe retirado a sua ajuda, 

depois de terem constatado as suas divisões internas. Todavia, cedendo ao insistente pedido 

dos dirigentes cubanos, cujas tropas estavam a caminho de Angola, a União Soviética não 
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hesitou a rever a sua posição. Diga-se que numa outra vertente, os casos de Angola e de 

Moçambique interessavam à União Soviética. 

As duas antigas colónias portuguesas ocupavam pontos estratégicos importantes na sub-

região da África Austral, em virtude das características das suas fachadas. É importante 

sublinhar o seguinte ponto: diferentemente dos Estados Unidos e das outras potências 

ocidentais, os dirigentes soviéticos não davam importância às matérias-primas dos países que 

eles apoiavam. Mas, por razões económicas, a URSS era, por vezes, obrigada a comportar-

se como um estado capitalista.  

De todas as intervenções militares em Angola, a dos combatentes internacionalistas de Cuba 

foi a mais determinante. No que respeita ao plano político, deve-se-lhes a tomada de poder 

pelo MPLA, quando toda a gente pensava que seria impossível uma vitória militar desse 

movimento, face aos rivais a FNLA e a UNITA, apoiados pelo Zaire, pela África do Sul e pelas 

potências Ocidentais. 

Sob o ponto de vista ideológico, Cuba afirmou-se como aliada dos movimentos de libertação 

da África Austral e dos povos oprimidos em geral. Enfim, no plano militar, Cuba mostrou às 

potências do mundo a sua capacidade de levar avante uma guerrilha a milhares de 

quilómetros de Havana27, afirmando-se assim como potência média, a qual estava disposta a 

resolver os problemas de alguns países africanos da África Austral. 

 

3.8 A Queda da URSS e o Fim da Guerra Fria 

Depois da morte de Khrushchev, a União Soviética teve duas governações: Yuri Andropov e 

Leonid Chernenko. No entanto, estes morreram pouco tempo depois de chegarem ao cargo 

político máximo. Depois de Chernenko, foi eleito Mikhail Gorbatchev que defendia a 

necessidade de reformar a União Soviética para se adaptar à realidade mundial. No seu 

governo, existia uma nova geração de políticos tecnocratas que ganharam espaço desde o 

governo de Khrushchev; afirmaram-se enquanto tal, impulsionaram dinâmicas de reformas 

na URSS e estabeleceram a aproximação diplomática com o mundo Ocidental.  

                                           

27 Capital da Cuba 
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A URSS passava por um período de grande fragilidade desde o início dos anos 70, evidenciada 

pela queda da produtividade dos trabalhadores, pela queda de expectativa de vida e, 

finalmente, pelo acidente nuclear de Chernobil, em 1986,que mostrou ao mundo as 

debilidades da URSS. Face a estes problemas, Mikhail Gorbatchev aplicou dois planos de 

reformas: a Perestroika e Glasnost.  

A Perestroika consistia numa série de mediadas e reformas económicas. Para Gorbatchev, 

não seria necessário aniquilar o sistema socialista, mas sim reformulá-lo. Diminuiu o 

orçamento militar da União Soviética, com as respectivas consequências, nomeadamente, a 

retirada das tropas soviéticas no Afeganistão. A Glasnost é a liberdade de expressão na 

imprensa soviética e a transparência das acções governativas, retirando a forte censura que 

o governo comunista impunha. 

A nova situação de liberdade na União Soviética possibilitou um abrabdamento na ditadura 

que Moscovo impunha aos outros países. Com isto, o Pacto de Varsóvia enfraqueceu, 

proporcionando a aproximação do Ocidente e do Oriente de forma pacífica. Em 1986, Ronald 

Reagan encontrou-se com Gorbatchev, em Reykjavik, Islândia, para discutir novas medidas 

de desarmamento dos mísseis estacionados na Europa. 

O desalinhamento das Repúblicas Orientais: em 1989, realizaram-se as primeiras eleições 

livres no mundo socialista, com vários candidatos e com os meios de comunicação social a 

acompanharem os acontecimentos. Muitos partidos comunistas tentaram impedir as 

mudanças, a perestroika e a glasnost de Gorbatchev, porém, estas tiveram grande efeito 

positivo na sociedade. Assim, os regimes comunistas, país após país, começaram a mudar; a 

Polónia e a Hungria negociaram eleições livres e a Checoslováquia, a Bulgária, a Roménia e 

a Alemanha Oriental tiveram revoltas em massa, a reivindicarem o fim do regime socialista. 

O culminar deu-se com a queda do Muro de Berlim em 9 de Novembro de 1989, pondo fim à 

cortina de ferro e, para alguns historiadores, à Guerra Fria. Finalmente, a revolta dos países 

orientais causou o choque entre os povos bálticos. Os três países bálticos28 foram invadidos 

e anexados pela URSS e os seus cidadãos pediram a independência. Seguiram-se outras 

repúblicas da União Soviética a pedir eleições livres e multipartidárias. 

                                           

28 Estónia, Letónia e Lituânia  
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Esta situação repentina levou alguns conservadores da União Soviética, liderados pelo 

Gennady Yanayev, a tentar um golpe de estado contra Gorbatchev em Agosto de 1991. O 

golpe, todavia, foi frustrado por Boris Yeltsin. Mesmo assim, a liderança de Gorbatchev estava 

em decadência e, em Setembro, os países bálticos conseguiram a independência. Em 

Dezembro, a Ucrânia também se desanexou. No dia 31 de Dezembro de 1991, Gorbatchev 

anunciava o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

3.8.1 A Queda do Socialismo em Angola 

O socialismo é um sistema económico, político e social, baseado na propriedade privada dos 

bens ou na colectivização dos meios de produção. Trata-se de um sistema que teve a sua 

origem na Revolução Socialista de Outubro de 1917, na URSS. Como já foi mencionado, 

durante a luta de libertação, a luta contra o imperialismo e o apoio aos países do terceiro 

mundo eram prioridades da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, razões pelas quais, 

este país apoiou o Movimento popular de Libertação de Angola (MPLA) na luta contra a 

opressão colonial e, posteriormente, contra a UNITA e a FNLA que contavam com o apoio dos 

EUA. 

Devido ao apoio ideológico e estratégico que recebeu da URSS durante a guerra, depois da 

proclamação da República Popular de Angola, o MPLA adoptou o regime socialista pois 

acreditava também que este era o melhor modelo para tirar Angola de vários problemas como 

a fome, a corrupção, o analfabetismo, o tribalismo e do atraso económico e social. O sistema 

socialista vigorou oficialmente em Angola desde 1977 até à realização das primeiras eleições 

em 1992. 

O socialismo baseava-se nos princípios Marxistas-leninistas. Sendo assim, Angola no período 

do Socialismo, ou do partido único, como também é conhecido, apresentava as seguintes 

características: 

 Existência de um poder executivo, exercido apenas por um partido, ou seja, o regime era de 

partido único ou sistema de monopartidarismo, no caso, o MPLA; 

 Existência de um poder judicial, fiscalizado pelo órgão executivo; 

 Inexistência do poder legislativo; 

 Todas as informações passadas pelos meios de comunicação social eram extremamente 

censuradas;   
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 Ausência de liberdade de expressão, liberdade de pensamento e liberdade de manifestações; 

 Existência de um poder centralizado, que corporizava os projectos políticos, económicos e 

sociais da nação;  

 A educação e os assuntos sociais eram partidários, ou seja, tinham tendências para beneficiar 

o partido no poder. 

O socialismo fracassou em Angola devido aos seguintes factores: 

 Não conseguiu tirar o nosso país dos principais problemas herdados do colonialismo português 

e, em alguns casos, aumentou as tensões sociais, económicas e políticas;  

 A guerra civil entre o MPLA e a UNITA; 

 A crise económica que devastou os países do bloco socialista nos princípios dos anos noventa 

e que culminou com as reformas em vários países socialistas e a desintegração da URSS. 

 

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS 

1. Em que ano foi criada a Comunidade Económica Europeia (CEE)? 

a) 1948  

b) 1957  

c) 1958 

d) 1949 

 

2. Indique a região que recebeu influências da URSS durante a Guerra Fria. 

a) Leste Europeu  

b) América Central 

c) América do Sul 

d) América Ocidental  

 

3. O que foi o pacto de Varsóvia? 

a) Um acordo entre Alemanha, Itália e Japão. 

b) Um pacto de não-agressão entre a Rússia e a Alemanha. 

c) Um bloco militar dos países socialistas.  

d) Um tratado de capitulação da Alemanha na II Guerra Mundial. 
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4. Qual dos países ou sociedades não fazia parte dos principais pólos de 

desenvolvimento capitalista? 

a) EUA  

b) Japão 

c) Comunidade Económica Europeia 

d) Organização do Tratado Atlântico do Norte. 

 

 

5. Que acontecimento marcou definitivamente o fim da Guerra Fria? 

a) O fim da guerra na Coreia. 

b) A queda do muro de Berlim. 

c) A desintegração da URSS. 

d) A subida de Gorbatchev ao poder.  

 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

1. Que princípio não fazia parte daqueles difundidos nas ideias da coexistência 

pacífica? 

a) Os princípios de Igualdade, liberdade e fraternidade entre povos de culturas, raças e etnias 

espalhados pelo mundo. 

b) O princípio de que os estados se abstivessem, nas suas relações internacionais, de recorrer 

à ameaça ou à força contra a integridade territorial e independência política de qualquer 

estado. 

c) O princípio de que os estados deviam resolver os seus diferendos por meios pacíficos. 

d) O princípio de não intervenção nos assuntos que fossem da competência nacional de um 

estado. 

 

2. Que razão esteve na base da desintegração da URSS? 

a) A fragilidade que a URSS vivia nos anos 70, evidenciada pela queda da produtividade dos 

trabalhadores. 

b) A subida de Gorbatchev ao poder. 

c) As sucessivas derrotas da URSS em vários países. 

d) A pressão que EUA exerciam para a URSS abandonar o regime socialista. 
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3. Que facto ocasionou o fim da Guerra Fria? 

a) O apoio da URSS aos países do terceiro mundo. 

b) A política de Nikita Khrushchev.  

c) A morte de Estaline. 

d) A queda do Muro de Berlim a 9 de Novembro de 1989, que pôs fim à cortina de ferro. 

 

 

 

4. Indique a opção que corresponde à indemnização imposta à Alemanha depois da 

II Guerra Mundial. 

a) Divisão da Alemanha em 4 zonas. 

b) Proibição da entrada da Alemanha na ONU. 

c) A Alemanha teria que indemnizar os países vencedores com o valor de 32.000.000.000 

de marcos. 

d) A Alemanha foi proibida de aceitar apoio da URSS. 

 

5. O sistema socialista em Angola não teve o destino desejado. Que opção não faz 

parte dos factores do fracasso do socialismo em Angola?  

a) Não conseguiu tirar o país dos principais problemas herdados do colonialismo português, e 

em alguns casos, aumentou as tensões sociais, económicas e políticas.  

b) A internacionalização do conflito angolano forçou o governo de Angola a eliminar o regime 

socialista. 

c) A guerra civil entre o MPLA e a UNITA.  

d) A crise económica que devastou os países do bloco socialista nos princípios dos anos 90 e 

que culminou com as reformas em vários países socialistas e a desintegração da URSS. 
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CAPÍTULO 4 - O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO 

 

O termo Globalização é normalmente utilizado a propósito de um conjunto de 

transformações socio - económicas que as sociedades contemporâneas atravessam. Tais 

transformações constituem um conjunto de novas realidades e problemas que parecem 

implicar acrescidas dificuldades e novos desafios para os trabalhadores e para a acção 

sindical.  

Embora o termo Globalização seja relativamente recente, a origem deste processo parece ser 

bastante mais remota. A verdade é que já no século XIX, alguns intelectuais adoptaram o 

termo para traduzir a ideia de que o processo de modernização implicava uma crescente 

integração do mundo.  

O conceito também varia de autor para autor. Algumas definições acentuam o carácter 

multidimensional do processo; outras focalizam-se mais na dimensão económica e, em certos 

casos, associam o processo de Globalização ao sistema económico capitalista e à ideologia 

neoliberal; noutros casos, as dimensões políticas ou culturais são particularmente 

sublinhadas; outras ainda sublinham que se trata de um processo conduzido pelos homens; 

já algumas se referem à Globalização enquanto motor de um processo civilizacional, deixando 

implícita a sua naturalidade e inevitabilidade. 

Embora sejam múltiplas as abordagens e definições de Globalização propostas pelas 

bibliografias, as mesmas apresentam as seguintes características em comum: 

 Trata-se de um processo à escala mundial, transversal ao conjunto dos Estados-Nação que 

compõem o mundo; 

 A sua dimensão essencial baseia-se na crescente interligação e interdependência entre 

Estados, organizações e indivíduos do mundo, não só na esfera das relações económicas, mas 

também ao nível da interacção social e política. Acontecimentos, decisões e actividades em 

determinada região do mundo têm significado e consequências em regiões muito distintas do 

globo. 

 A desterritorialização, ou seja, as relações entre os homens e instituições, sejam elas de 

natureza económica, política ou cultural, tendem a desvincular-se das contingências do 

espaço. 
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 Os desenvolvimentos tecnológicos facilitam a comunicação entre pessoas, instituições e bem 

assim a circulação de pessoas, bens e serviços. 

A Globalização é, portanto, um processo que tem conduzido ao condicionamento crescente 

das políticas económicas nacionais pela esfera mega-económica, ao mesmo tempo que se 

adensam as relações de interdependência, dominação e dependência entre os actores 

internacionais e nacionais, incluindo os próprios governos nacionais que procuram pôr em 

prática as suas estratégias no mercado global. 

Este é um fenómeno complexo de muitas repercussões. Não é, por conseguinte, 

surpreendente que o termo “globalização” tenha adquirido numerosas conotações 

emocionais. No limite, ela é considerada como uma força irresistível e benéfica que trará a 

prosperidade económica a todos os habitantes do mundo. No outro extremo, vê-se nela a 

fonte de todos os males contemporâneos. A Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da 

Globalização é uma força condutora central por trás das rápidas mudanças sociais, políticas 

e económicas que estão a remodelar as sociedades modernas e a ordem mundial. 

Falar de Globalização remete para um conjunto de transformações económicas, políticas, 

sociais e culturais que se fazem sentir a nível mundial. Nas suas formas mais visíveis, estas 

transformações estão frequentemente associadas a inovações tecnológicas. As novidades 

tecnológicas e a velocidade a que estas ocorrem no mundo contemporâneo contribuem para 

crer que a globalização constitui um fenómeno completamente novo. 

 

4.1 A Economia Mundial e Economia-Mundo 

Os contactos comerciais entre povos e viagens intercontinentais não começaram com a 

globalização. Por exemplo, já na antiguidade, os fenícios, grandes comerciantes e 

navegadores, percorriam as terras do mediterrâneo desde a sua costa asiática e penetravam 

no Atlântico, atingindo designadamente a costa ocidental portuguesa. No entanto, seguindo 

Fernand Braudel, importa distinguir duas realidades: 

a) O que se pode designar por Economia mundial? 

É a economia do mundo, globalmente considerado; o mercado constituído por todas as 

regiões do globo; conceito que se aproxima do entendimento que actualmente se tem sobre 

Globalização que a considera na sua dimensão especificamente económica. 
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b) O que se pode designar por Economia-mundo? 

É uma economia que ocupa um determinado espaço geográfico e que, portanto, tem limite. 

Uma economia-mundo submete-se a um pólo, um centro, representado por uma cidade 

dominante, outrora um Estado-cidade, hoje uma grande capital económica (por exemplo, nos 

Estados Unidos, Nova Iorque e não Washington). Em alguns períodos históricos coexistiram, 

de forma prolongada no tempo, dois centros numa economia-mundo, por exemplo: Roma e 

Alexandria, no tempo de Augusto, de António e de Cleópatra. 

Actualmente, a Economia mundial parece resultar da tendencial hegemonia da economia-

mundo ocidental, do seu desenvolvimento e da sua progressiva expansão. 

Fundamentalmente, a Globalização pode entender-se como o produto do desenvolvimento do 

capitalismo à escala mundial e pode, pois, entender-se como continuidade de uma lógica 

civilizacional que tem sido designada por modernidade, e que já não é propriamente recente. 

A sua origem remonta à revolução industrial inglesa no século XVIII conjugada com as 

transformações sociopolíticas emergentes da Revolução Francesa em 1789. 

A Globalização pode pois ser entendida como um fenómeno social total, multidimensional que 

não é completamente recente, nem inteiramente novo. No entanto, é de sublinhar que está 

inserida num processo histórico e é portadora de continuidade, o que não significa retirar-lhe 

a sua dimensão de novidade. Na verdade, a Globalização contemporânea compreende novas 

dinâmicas económicas, políticas e culturais com importante dimensão e impacto, e que 

constituem uma verdadeira transformação do mundo em que vivemos. 

 

4.2 A Globalização e Acontecimentos Recentes 

Algumas tendências e acontecimentos recentes são geralmente apresentados como tendo tido 

uma forte influência no processo de Globalização: 

 O desenvolvimento do comércio internacional; 

 O desenvolvimento do capitalismo financeiro; 

 A emergência e consolidação de um novo paradigma técnico-económico; 

 O desenvolvimento das ciências e da tecnologia, em particular no que respeita à 

implementação de uma rede de acessibilidades e transportes à escala mundial, por um lado, 

e, por outro, uma rede de infra-estruturas comunicacionais que constituem um suporte 

fundamental no processo de Globalização. 
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 As transformações sócio-políticas ocorridas nos países do Leste Europeu ao longo da 

década de 80 que conduziram à abertura política e económica. Deste conjunto de países do 

modelo ocidental, no plano ideológico, representaram um forte abalo no modelo alternativo 

que constituíam. 

 O florescimento dos ideais político-económicos de inspiração neoliberal. 

No essencial, o chamado novo paradigma técnico-económico consiste na crescente 

possibilidade de segmentar os processos produtivos, distribuindo espacialmente as suas 

diferentes fases (estudo, concepção e produção) em função dos diferentes níveis de 

qualificação e custo de mão-de-obra em cada região, assim como da acessibilidade e custo 

de outros factores produtivos, designadamente as matérias-primas. 

A possibilidade de segmentar os processos produtivos conheceu um forte incremento com a 

melhoria generalizada das infra-estruturas de transporte de mercadorias e, sobretudo, com 

as novas tecnologias de comunicação e informação que permitem uma gestão, em tempo 

real, de um conjunto de processos produtivos espacialmente dispersos a grandes distâncias. 

Em regra, a gestão e administração empresarial, assim como as fases de investigação e 

concepção de produtos tendem a concentrar-se nos países mais desenvolvidos, onde os 

salários são mais elevados e onde os níveis médios de qualificação profissional são também 

mais elevados enquanto as fases de produção, montagem e preparação para a 

comercialização tendem a concentrar-se em países onde os salários são mais baixos. 

No quadro da crescente internacionalização das actividades económicas, assiste-se a uma 

dupla estratégia por parte do capital: implementação de ganhos de produtividade através da 

inovação organizacional e tecnológica e procura de zonas de salários baixos, quer pela 

flexibilização do emprego e dos custos sociais que lhe estão associados nos países mais 

desenvolvidos, quer através da deslocalização de segmentos do processo produtivo para os 

países menos desenvolvidos. 

 

4.3 O Neoliberalismo 

O neoliberalismo é uma doutrina que defende o livre funcionamento do mercado como 

instrumento regulador e o livre funcionamento da economia como instrumento redistribuidor 

da riqueza. 
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Inspira-se nos elementos mais radicais do liberalismo clássico do século XVIII, acentuando os 

seus ideais económicos (defender a liberdade de empreender e lucrar) em detrimento das 

vertentes política e social (defender as liberdades dos cidadãos). Assim, o neoliberalismo 

opõe-se, por exemplo, às políticas que promovem a lógica do Estado Providência, defendendo 

a privatização dos sectores tradicionalmente geridos pelo Estado, como a saúde, a educação, 

as pensões e as reformas que se opõem, genericamente, à intervenção do Estado na 

economia. 

Um dos fundamentais princípios heurísticos do neoliberalismo é a suposta tendência para o 

equilíbrio que resulta do livre funcionamento dos mercados. No plano da teoria económica, 

as principais críticas ao neoliberalismo incidem justamente sobre este princípio sublinhando-

se a não transparência dos mercados e, portanto, as diferentes condições de mobilidade e de 

acesso à informação sobre os mercados. 

 

4.4 A Dimensão Económica da Globalização 

Muitas das teorias sobre a Globalização inspiram-se no legado de Karl Marx (1818-1883), o 

primeiro a conceptualizar o sistema capitalista de produção e a caracterizar a sociedade daí 

decorrente. Entendido enquanto modelo civilizacional, o Capitalismo é claramente o veículo 

da globalização económica, porque as suas instituições específicas, mercados financeiros, 

bens materiais e simbólicos enquanto mercadorias, o trabalho assalariado e a propriedade 

alienável, facilitam as trocas económicas mesmo a grandes distâncias. 

Para melhor compreender a importância e os contornos da dimensão económica da 

Globalização, é útil subdividi-la em quatro grandes sub-dimensões: 

 Comércio mundial de bens e serviços; 

 Capital e mercado financeiro; 

 Produção de bens e serviço; 

 Mercado de trabalho e emprego. 

 

4.5 O Crescimento do Comércio Mundial 

O comércio constitui um dos principais e certamente o mais antigo fundamento de uma 

globalização económica, ao articular produtores e consumidores geograficamente distantes e 
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ao estabelecer entre eles uma relação de interdependência e mesmo, por vezes, de 

identificação entre si. 

Desde a industrialização do Ocidente que o comércio mundial (a compra e venda de 

mercadorias e serviços entre diferentes países) se expandiu muito rapidamente. A segunda 

metade do século XIX, quanto à hegemonia militar e económica britânica, possibilitou o 

estabelecimento de mercados de natureza proteccionista nas suas colónias e o comércio de 

produtos industriais para o seu exterior assistiu à primeira fase de um forte crescimento 

mundial. 

Uma segunda fase cobre os cerca de trinta anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, 

quando os Estados Unidos conseguiram impor um regime de comércio internacional mais 

liberalizado. Mas, no imediato pós-guerra, a maior parte dos países europeus encontrava-se 

desgastada pela guerra e os EUA estavam bem colocados para tirar vantagem de um regime 

de comércio internacional liberalizado, ou seja, sem barreiras alfandegárias. O principal 

veículo deste processo foi o Acordo Geral de Tarifas e Comércio celebrado em 1947. 

A existência de sistemas de comunicação em tempo real e de redes de transportes à escala 

mundial constitui um sistema de infra-estruturas indispensável à acelerada intensificação que 

as trocas comerciais internacionais apresentam. No entanto, é fundamental não negligenciar 

a importância de factores de natureza política que se revelam igualmente, ou mesmo mais, 

decisivos para a actual configuração do comércio internacional. 

 

4.6 Crescimento do Comércio Mundial e a Liberalização do Comércio 

Liberalizar o comércio internacional significa promover a redução das tarifas alfandegárias e 

outros entraves legais, as quotas de importação ou especificações legais relativas às 

características dos produtos, que os diferentes países instituem relativamente à importação 

de bens e serviços no sentido de proteger os respectivos sistemas produtivos. 

A progressiva liberalização do comércio internacional compreende, pois, uma importante 

consequência: a concorrência entre as empresas internacionaliza-se. Qualquer empresa de 

determinado país passa a concorrer directamente com qualquer outra existente à escala 

mundial. 
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4.6.1 Os Efeitos da Liberalização do Comércio 

A liberalização do comércio internacional acarreta uma competitividade acrescida em virtude 

do afrouxamento das fronteiras o que tem fortes implicações na gestão empresarial. Importa 

sublinhar que os efeitos da liberalização do comércio internacional não são iguais para todos 

os países, em virtude de alguns estarem em melhores condições para maximizar as 

potencialidades que ele oferece, enquanto outros se encontram numa posição de maior 

vulnerabilidade e com menos instrumentos para lidar e manobrar as consequências. 

Neste jogo desigual entre países e regiões, não será difícil perceber quem é quem. Segundo 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2005), as maiores barreiras 

alfandegárias existem em desfavor dos países mais pobres. Em média, as exportações dos 

países mais pobres para os mais ricos sujeitam-se a tarifas alfandegárias três vezes mais 

elevadas. Os países mais ricos não só promovem e lideram o processo como o arbitram a seu 

favor. 

4.7 O Mercado Financeiro Internacional 

O mercado financeiro é porventura o mais globalizado dos mercados. A liberalização dos 

fluxos de capitais ocorrida desde os anos oitenta, aliada à inovação tecnológica nas 

telecomunicações e nas aplicações informáticas, permitindo a deslocação de avultadas somas 

de capital, têm sido consideradas por muitos como o centro nevrálgico da Globalização. 

A verdade é que também os mercados financeiros têm uma longa história de 

internacionalização identificando-se épocas distintas no desenvolvimento dos mercados 

financeiros internacionais:  

1870-1914 - a Grã-Bretanha era a maior exportadora de capitais e o mais importante centro 

financeiro internacional, então sediado na City29 de Londres que administrava o sistema 

financeiro global. O crescimento das holdings estrangeiras quintuplicou neste período.  

1920-1939 - a Primeira Guerra Mundial forçou muitos governos europeus, incluindo o 

britânico, a liquidar os seus investimentos no ultramar. Simultaneamente, os EUA tornaram-

se um actor económico poderoso. Até 1929, os EUA forneciam fundos líquidos ao sistema 

                                           

29 Cidade de Londres 
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financeiro internacional, mas reduziram os empréstimos ao estrangeiro nesse ano e os 

mercados permaneceram sem liquidez até à segunda Guerra Mundial. 

Em 1944 - realizou-se uma conferência em Bretton Woods (EUA), na qual foi assinado um 

acordo (Tratado de BrettonWoods), que instituiu um sistema de taxas de câmbio fixas, tendo 

como objectivo superar a instabilidade financeira e monetária. Nesta Conferência nasceu o 

Fundo Monetário Internacional (FMI). 

1947-1985 - a cidade de Nova Iorque conheceu o estatuto de centro financeiro internacional, 

isto é, o principal mercado bolsista, o banqueiro para as reservas estrangeiras, o principal 

mercado de capitais e o seu credor em última instância. A administração financeira norte-

americana era realizada através do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI); 

a ajuda governamental internacional e o capital privado cresciam com igual proeminência 

como fontes financeiras. 

 

4.7.1 Globalização do Mercado Financeiro 

Os operadores financeiros privados passaram a ter um papel decisivo sobre a determinação 

dos preços relativos às moedas e às taxas de câmbio. Por outro lado, um importante mercado 

para os dólares americanos, conhecido por Euro moeda ou eurodólar, desenvolvia-se fora do 

alcance da gestão de Nova Iorque. Este dinheiro sem nacionalidade (globalizado) cresceu de 

50 biliões de dólares, em 1973, para dois triliões de dólares em 1987, quase o mesmo 

montante que circulava no interior dos EUA. Finalmente, o dólar americano deixou de estar 

associado ao padrão ouro. 

O resultado destas alterações no mercado financeiro internacional acabou por ser um genuíno 

processo de globalização, no sentido em que a localização deixou de ser relevante. Note-se 

que este resultado também só foi possível em virtude da coincidência entre o declínio de Nova 

Iorque enquanto principal centro financeiro e o desenvolvimento das telecomunicações 

informatizadas e instantâneas. 

Desde então, o mercado financeiro global tem evoluído em duas direcções. Por um lado, a 

eliminação do espaço completo e a conquista do tempo: tornou-se possível comercializar 24 

horas por dia, acompanhando as diferentes temporalidades locais. Por outro lado, a 

diferenciação dos mercados financeiros foi de tal ordem que os bancos tornaram-se 
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negociantes de capital; as companhias de construção e as associações de crédito 

transformaram-se em bancos, etc.. Deixou de ser possível exercer alguma forma de comando 

sobre o sistema financeiro no seu todo a partir de um único centro. 

O mercado financeiro é, pois, outra das dimensões essenciais do processo de Globalização. O 

desenvolvimento de novos instrumentos financeiros, a desregulamentação dos mercados 

financeiros internacionais, o crescimento de bancos internacionais e outras instituições 

financeiras são parte do que se designa por sistema financeiro global que compreende uma 

crescente movimentação de fluxos financeiros que podem ter várias formas: investimento 

directo no estrangeiro (IDE), compra e venda de títulos, créditos de diversos tipos, compra e 

venda de divisas, incluindo operações de carácter mais ou menos especulativo que se vão 

tornando rotina em todo o mundo, numa velocidade e impactos sem precedentes. 

 

4.8 A Dimensão Cultural da Globalização 

É certamente difícil dar conta da diversidade cultural e das transformações que atravessam a 

vida cultural no mundo actual, sem fazer referência ao processo de Globalização. Segundo 

Alexandre Melo (2002), quase todos os grandes marcos da história dos povos podem ser 

vistos como passos em frente no processo de Globalização cultural: o surgimento da 

linguagem, a invenção da escrita, a criação da moeda, as grandes viagens de exploração 

marítima, as sucessivas revoluções agrícola, comercial e industrial, o colonialismo, a invenção 

da Rádio, da Televisão e do Cinema (Hollywood), as Guerras mundiais, a Internet. Qualquer 

um destes fenómenos contribuiu em larga medida (e muitos continuam a contribuir) para as 

trocas culturais e para o estabelecimento de comunicação entre os povos. Num sentido amplo, 

dir-se-ia que o processo de Globalização cultural se confunde com a história da humanidade. 

No entanto, ao longo do século XX, na sequência da revolução industrial e do desenvolvimento 

capitalista, a Globalização atingiu novos patamares. E, se como já foi mencionado, isso é 

verdade no campo económico, é também verdade no campo cultural, assistindo-se a uma 

multiplicação sem precedentes dos fluxos culturais. 

Também no campo cultural, a evolução tecnológica constitui um ponto nevrálgico da 

Globalização, designadamente a extensão planetária dos meios de acessibilidade e 

comunicação pessoal, institucional e social e a generalização de meios informáticos que 
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viabilizam fluxos de informação imediata e universalmente disponível. Neste sentido, a 

Globalização pode definir-se como um processo. 

Num mundo globalizado, a territorialidade tende a perder importância enquanto princípio 

organizativo da vida cultural e social. Como cenário limite, pode pensar-se que num mundo 

totalmente globalizado não saberíamos prever as práticas e as preferências sociais a partir 

da sua localização geográfica.  

A Globalização ocorre mais rapidamente nos contextos em que as relações são mediatizadas 

através de símbolos. Por esse motivo, a globalização económica está mais avançada nos 

mercados financeiros porque, nesta área, a “produção” é imaterial e os fluxos monetários são 

simbolicamente mediados. Por outro lado, a globalização política avança na medida em que 

se regista um interesse internacional por valores e por problemas comuns em detrimento de 

interesses de ordem local e material.   

Globalização pode ser encarada como um aspecto da progressiva "culturização" da vida social. 

Num plano mais estritamente cultural, uma questão que naturalmente se coloca é saber quais 

serão os contornos da esfera cultural num mundo globalizado. A este propósito, o debate 

oscila entre as tendências para um mundo cultural progressivamente uniforme e as 

tendências para a diversidade cultural e para a livre expressão de todas e quaisquer 

subjectividades e idiossincrasias. 

A perspectiva que acentua as tendências uniformizantes tende a sublinhar que os mesmos 

conteúdos são agora potencialmente distribuídos à escala mundial, e acrescenta que se 

assiste também a uma tendência para a concentração empresarial em vários ramos de 

actividade económica. Mais especificamente sabe-se, por exemplo, que no sector da produção 

e distribuição de conteúdos comunicacionais se tem assistido a uma forte concentração em 

determinados grupos económicos, resultante de aquisições e alianças entre grandes empresas 

desta área. Por outro lado, certas cadeias alimentares (como a McDonalds) tendem a surgir 

nas esquinas de qualquer cidade em qualquer parte do mundo e o mesmo se pode dizer a 

propósito de certas marcas de vestuário. 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS 

1. Liberalizar o comércio significa: 

a) Promover a redução das tarifas alfandegárias e outras barreiras; 

b) Diálogo entre os países; 

c) Que os países devem intervir nos assuntos internos dos outros países; 

d) A manutenção da paz a nível internacional.  

 

2. Qual é a opção que não corresponde aos principais acontecimentos recentes com 

influência na Globalização? 

a) Desenvolvimento do comércio internacional; 

b) Desenvolvimento do capitalismo financeiro; 

c) Desenvolvimento do Socialismo financeiro; 

d) Desenvolvimento das ciências e da tecnologia. 

 

 

3. O que significa neoliberalismo? 

a) É o livre funcionamento do mercado como instrumento regulador e o livre 

funcionamento da economia como instrumento redistribuidor da riqueza; 

b) É a circulação de pessoas e bens dentro de uma região; 

c) É a nova forma de dominação dos países que os países desenvolvidos usam; 

d) É uma forma de globalização baseada nas barreiras impostas em cada país. 

 

4. Qual foi o centro financeiro do mundo no período entre 1947-1985?  

a) Inglaterra; 

b) Cidade de Nova Iorque; 

c) França; 

d) Alemanha. 

 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
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1. Identifique a opção que não corresponde a uma característica da globalização. 

a) A crescente interligação e interdependência entre Estados, organizações e indivíduos do 

mundo inteiro, não só na esfera das relações económicas, mas também ao nível da 

interacção social e política.  

b) Os acontecimentos, as decisões e actividades em determinada região do mundo têm 

significado e consequências em regiões muito distintas do globo. 

c) As relações entre os homens e instituições sejam elas de natureza económica, política ou 

cultural, tendem a desvincular-se das contingências do espaço. 

d) Crescente interesse em assuntos políticos, económico e sociais internos, sem cooperação 

com os restantes países. 

2. Indique a opção que corresponde às características da globalização. 

a) Inexistência de cooperação entre países. 

b) Os desenvolvimentos tecnológicos que facilitam a comunicação entre pessoas e 

instituições e bem assim a circulação de pessoas, bens e serviços. 

c) Ausência de investimentos nos países estrangeiros. 

d) Subdesenvolvimento do sector agrícola e industrial. 

3. Que factor reflete os efeitos da liberalização do comércio? 

a) A concorrência entre as empresas internacionaliza-se. 

b) Os países tornam-se super dependentes dos outros. 

c) A liberalização do comércio provoca conflito entre nações. 

d) Aumentam as tarifas alfandegárias. 

4. Quando é que os EUA se tornaram na primeira potência económica? 

a) Depois da II Guerra Mundial; 

b) Depois da Guerra Fria; 

c) Depois da I Guerra Mundial; 

d) Durante a Guerra Fria. 

 

5. Que marco da história não pode ser considerado como passo em frente no 

processo de globalização cultural? 

a) Invenção da rádio; 

b) Criação da moeda; 

c) Revolução industrial; 

d) Construção das pirâmides do Egipto. 
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6. Quando se expandiu rapidamente o crescimento do comércio mundial? 

a) Desde a Antiguidade; 

b) Desde a industrialização do Ocidente; 

c) Desde a expansão marítima; 

d) Desde o início do colonialismo. 

 

 

CAPÍTULO 5 - A ECONOMIA DE MERCADO 

 

O conceito de mercado ocupa um lugar central na microeconomia. A caracterização teórica 

do conceito de mercado fornece-nos os instrumentos básicos da análise microeconómica. 

Desta forma, associamos facilmente a ideia de mercados a outros conceitos como a procura 

e a oferta de bens e serviços, o preço, a formação do equilíbrio entre agentes consumidores 

e agentes produtores, etc. 

 

5.1 Origem das Economias de Mercado 

Até cerca de 10.000 anos, os Homens eram, basicamente, caçadores e colectores. A Natureza 

oferecia-lhes todos os bens necessários à sua subsistência. Contudo, no período Neolítico, a 

revolução agrícola veio alterar significativamente esta situação. As populações foram-se 

tornando gradualmente sedentárias, passando a ter como principais actividades as práticas 

agrícolas e a criação de animais domésticos. A revolução agrícola trouxe consigo importantes 

excedentes de produção. As populações passaram a produzir mais do que necessitavam para 

a sua subsistência e trocavam os seus excedentes. 

Parcialmente libertos da necessidade de produzir exclusivamente bens para suprir as 

necessidades alimentares, foram emergindo novas ocupações produtivas, como os artesãos, 

por exemplo. Estes grupos passaram a especializar-se na produção de bens e serviços para 

os quais tinham mais aptidões, a orientar toda a sua disponibilidade de recurso em factor 

trabalho para a realização de uma só actividade, ou um reduzido número de actividades 

necessárias à produção de um bem.  
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O processo de afectação das pessoas, dos seus recursos em trabalho, a diferentes ocupações 

produtivas denomina-se de especialização do trabalho, processo que tem constituído um dos 

principais vectores históricos de desenvolvimento económico e promoção do objectivo da 

eficiência económica na afectação dos recursos. O trabalho é, naturalmente, um recurso 

económico, a par das matérias-primas utilizadas para incorporar na produção de bens e 

serviços. Os “talentos,” isto é, as aptidões e qualificações no desempenho de uma dada 

actividade diferem de indivíduo para indivíduo.  

A especialização produtiva permite que cada um se dedique à actividade em que pode obter 

maiores vantagens comparativas, especializar-se na produção de um bem ou serviço que 

produz com menores custos de oportunidade, em relação aos demais potenciais produtores, 

isto é, produzir e vender o bem ou serviço em que é relativamente mais produtivo, podendo 

depois trocar os excedentes no mercado.  

Por outro lado, ao especializar-se numa só actividade, a sua repetição, desenvolvendo um 

processo de acumulação de experiência, implica um domínio cada vez maior das tarefas 

inerentes a essa actividade, potenciando, eventualmente, e por essa via, melhorias 

tecnológicas no próprio processo produtivo. Tais melhorias tecnológicas podem acentuar o 

processo de vantagens comparativas na produção do bem em que está especializado e que 

se traduz, economicamente, no facto de ser capaz de produzir esse bem com produtividades 

médias crescentes para a mesma quantidade de trabalho empregue, uma forma de ver o 

efeito da tecnologia na reinterpretação do próprio conceito de eficiência. Mas não vamos 

desenvolver esta questão neste texto. 

A existência de excedentes, resultantes de um processo de especialização produtiva 

generalizada, é um dos principais factores explicativos para a existência e disseminação de 

uma economia de troca. 

Nas sociedades mais primitivas, a troca dava-se por um simples e mútuo acordo e era, 

basicamente, troca directa. Com o decorrer do tempo, a troca tornou-se o objecto central de 

lugares especiais, designados como mercados. Com efeito, a especialização produtiva, e a 

necessidade de recorrer à troca para vender os excedentes do bem produzido, tornou 

premente a organização de mercados para esses produtos, nomeadamente para permitir a 

concentração da informação entre todos os interessados em vender e adquirir os produtos e, 

desse modo, tornar possível a satisfação das intenções de todos os intervenientes nessas 

actividades, intenções que têm a ver, simplesmente, com o desejo de vender uma 
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determinada quantidade de um bem ou, do outro lado, com o desejo de comprar uma dada 

quantidade de um bem. 

Hoje, usa-se a expressão “Economia de Mercado” para referir uma sociedade em que a 

população se especializa em actividades produtivas e satisfaz as suas necessidades através 

de trocas no mercado. 

O processo de especialização produtiva é acompanhado pela consolidação da troca como 

actividade nuclear no funcionamento da economia. As pessoas que produzem um ou poucos 

bens e serviços têm necessidade de recorrer a outros mercados para, em troca dos seus 

excedentes, obter bens e serviços de que necessitam e não produzem. 

Quando as trocas se tornam mais exigentes em número e qualidade, a troca directa revela 

múltiplas dificuldades, desde logo as que derivam da não existência de um equivalente geral 

que sirva de unidade de valor por forma a tornar consistentes os valores propostos por 

compradores e vendedores.  

Neste sentido, a existência de um meio de troca universalmente aceite, a moeda, veio 

simplificar significativamente as trocas e a especialização, acelerando a possibilidade de se 

efectuarem transacções na economia. A especialização, em termos globais, tem sido 

acompanhada por um processo de grande desenvolvimento técnico que tem tornado mais 

eficientes a agricultura e a indústria e que, historicamente tem aprofundado a especialização 

até níveis mais finos, quanto à estrutura de tarefas. Assim, no processo de produção de um 

dado bem ou serviço, cada processo de trabalho é dividido numa série de tarefas repetitivas 

em que cada trabalhador se especializa apenas num estádio da produção, a chamada divisão 

do trabalho. 

Curiosamente, actualmente para certas profissões, a ideia do conceito “profissão” é um 

produto do processo histórico de especialização produtiva, em que o trabalhador faz todo o 

seu trabalho em casa, aproximando-se, das situações dos artesãos que desenvolviam todas 

as tarefas e estádios da produção de um dado bem. 

Há, igualmente, formas de organização do trabalho interessantes em que cada trabalhador 

desenvolve apenas um estádio mas conhece todos os diferentes estádios da produção e pode 

mudar ou ajudar os colegas, a qualquer momento e satisfazer um dos actuais imperativos da 

economia do trabalho no sentido da disseminação de uma maior flexibilidade de gestão das 
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tarefas e do tempo de trabalho, como métodos de reinvenção de maiores produtividades e, 

logo, maior competitividade das actividades nos respectivos mercados. 

Pode-se dizer que as modernas economias de mercado estão baseadas na especialização e 

divisão de trabalho e na necessidade de troca de bens e serviços. A troca tem lugar em 

mercados e é facilitada pelo uso da moeda. A microeconomia, como ramo da Ciência 

Económica, ocupa-se, em grande medida, de saber como se processam e coordenam as 

intenções e decisões independentes dos indivíduos nos mercados de bens e serviços, como 

agentes intervenientes nesses mercados. 

 

5.2 Os Agentes Económicos 

A afectação de recursos refere-se à utilização concreta dos factores de produção disponíveis 

entre os seus possíveis diferentes usos. Como é feita esta afectação? Quem a faz? 

Numa economia de mercado, a afectação de recursos é o resultado de um infindável número 

de decisões independentes feitas pelos agentes consumidores individuais e agentes 

produtores individuais, todos agindo através dos múltiplos mercados de bens e serviços. Na 

maior parte das economias modernas, as decisões são tomadas por milhares de indivíduos, 

de um lado e do outro de múltiplos mercados. Por outra, para além dos produtores (empresas) 

e dos consumidores (famílias, ou agregados domésticos privados), intervém na Economia um 

outro importante agente — o Estado representado pelo governo.  

O Estado tem a capacidade de intervir na economia de diversas formas, pelo seu poder 

coercivo de cobrança de impostos, agindo sobre um conjunto de fenómenos económicos que 

é porventura uma das mais significativas actividades económicas do Estado. Muito 

resumidamente, e apenas para nos referirmos ao conjunto mais importante de impostos 

existentes na economia, o Estado cobra impostos directos sobre os rendimentos dos agentes 

económicos (famílias e empresas) e cobra impostos indirectos sobre as transacções de bens 

e serviços na economia. 

Mas, o Estado também se relaciona com as famílias e empresas através de transferências, 

basta pensar, por exemplo, nas prestações sociais pagas, por diversos motivos, às famílias, 

pelo sistema de segurança social ou a atribuição, em relação às empresas, de alguns subsídios 

concedidos para promover determinada produção para satisfazer determinado objectivo 
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social. Temos como exemplo, o subsídio à produção de lotes de leite para a distribuição à 

população escolar básica de todo o território. 

Para fazer um estudo sistemático da complexidade de fluxos e de relações económicas 

potenciais entre os diferentes agentes agregados de forma mais tratável, os economistas 

costumam categorizar três agentes agregados: famílias (ou agregados domésticos privados), 

empresas e Estado (ou governo) a que se deve juntar, ainda, o Exterior, considerando que, 

hoje, todos os Estados-nação têm uma economia aberta ao exterior e, em resultado disso, 

uma parte considerável da actividade económica dos agentes residentes mantêm relações e 

fluxos económicos com outros agentes do exterior.  

Os agentes agregados mencionados pelos economistas podem ser caracterizados da seguinte 

forma:  

Famílias - designam conjuntos de pessoas que vivem sob o mesmo tecto e que partilham as 

decisões conjuntas sobre o orçamento familiar ou estão sujeitos a outros que decidem por 

eles. Numa linguagem mais microeconómica, são usualmente designados como 

consumidores, dado que consomem grande parte dos bens e serviços, adquiridos nos 

respectivos mercados de produto. Para efeitos de estudo, os economistas assumem que cada 

família toma decisões consistentes como se de um só indivíduo se tratasse.  

As famílias são detentoras de factores de produção, em especial o trabalho, que vendem às 

empresas e, com os rendimentos daí auferidos, compram bens e serviços. Neste sentido, as 

famílias constituem o lado da oferta de trabalho do mercado de trabalho; as empresas 

constituem o lado da procura de trabalho, neste mercado.  

Na sua actividade de consumo, assume-se que os consumidores procuram maximizar a sua 

satisfação, que designamos, em Economia, como o comportamento de maximização da 

Utilidade. 

Firmas/ Empresas - a firma designa a unidade que emprega os factores de produção e produz 

bens e serviços que depois vende a outras empresas, famílias e Estado (governo). Na 

terminologia microeconómica, são designados como produtores.  

No mercado dos factores, a empresa é, contrariamente aos consumidores, um comprador, 

constitui o lado da procura de trabalho, e as suas decisões como agente, têm como objectivo 

ou finalidade económica, a produção de bens ou serviços para obtenção de um máximo lucro. 
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Estado (Governo) - em sentido geral, o Estado inclui todas as administrações, agências e 

corpos do governo e outras organizações, directa ou indirectamente, sob controlo do Estado 

ou das administrações locais. Um dos seus principais papéis na economia tem a ver, como já 

vimos, com a capacidade de cobrança coerciva e legal de impostos.  

Em face disso, a existência do Estado representa um terceiro interveniente, para além de 

compradores e vendedores, no funcionamento dos mercados (de bens e serviços e de 

trabalho) e, em consequência, na formação dos preços vigentes nos diversos mercados, por 

via da sua influência no nível dos impostos indirectos, que recaem sobre as transações de 

bens e serviços. 

 

5.3 O Preço, a Empresa e a Família 

Não é fácil fazer uma listagem completa das várias funções do Estado (governo), mas é 

importante ter uma ideia geral da acção do governo, em geral, de coordenação económica, 

mas também de actividade produtiva, bem como da forma como exerce o poder legal e político 

e a capacidade de exercer, directa, ou indirectamente, algum controlo sobre as decisões dos 

indivíduos enquanto cidadãos e agentes económicos.  

O Estado não actua sempre de forma consistente, quer porque há vários níveis de 

conflitualidade na escala espacial da decisão: local/ regional/ nacional, quer porque os 

objectivos dos diferentes grupos que constituem a administração (funcionários públicos, 

legisladores, executivos, burocratas, etc.) são diferentes, quer ainda porque existem grupos 

de pressão que têm algum poder de influência sobre a natureza das decisões das instâncias 

de poder público. Note-se, em especial, a importância do ciclo político elegível na tomada de 

decisões de grande parte destes grupos, especialmente aqueles cuja permanência no poder 

está dependente dos resultados eleitorais. 

Exterior - representa o “agente” agregado não residente com o qual agentes residentes 

essencialmente as famílias e as empresas, mantêm fluxos económicos relevantes, quer nos 

mercados de produto, bens e serviços, quer relativamente ao mercado de trabalho. 

Concluindo, três grupos de agentes residentes tomam as decisões relevantes (famílias, 

empresas e Estado (governo)) e interagem entre si em múltiplos mercados. Por outro lado, 

enquanto as famílias procuram maximizar a sua utilidade no consumo de bens e serviços, as 



                                                                                                  

 Sebenta Exclusiva para o Exame de Acesso 2017                                                                                             332 

               Sebenta – Ciências Sociais Aplicadas 

empresas procuram maximizar os seus lucros. O Estado, consoante o carácter da sua 

intervenção no funcionamento da economia, tem objectivos diversos. 

5.4 Os Mercados e Economias 

Se os agentes podem ser vistos como os actores da peça, os mercados podem ser 

identificados como os palcos em que a acção se desenvolve. Originalmente, os mercados 

eram entendidos simplesmente como os lugares onde os bens eram comprados e vendidos. 

Modernamente, com o extraordinário desenvolvimento das trocas, designamos por mercados 

toda e qualquer situação em que compradores e vendedores podem negociar para trocar 

qualquer produto. 

No passado, os elevados custos de transporte e a perecibilidade de certos produtos limitava 

a dimensão dos mercados, quase exclusivamente locais. Hoje, com os avanços tecnológicos 

na preservação dos produtos, a queda dos custos de transporte e o desenvolvimento das 

comunicações, têm conduzido à globalização dos mercados, multiplicando exponencialmente 

as possibilidades das trocas. 

Num sentido amplo e simples, uma economia pode definir-se como um conjunto de 

actividades de produção e consumo inter-relacionadas e ligadas por mercados. As economias 

podem ser graduadas por diferentes escalas espaciais: um grupo integrado de países, por 

exemplo a União Europeia, o que nos leva a falar da existência de uma economia europeia; 

um país por exemplo, Portugal, ou uma região de um país. 

Uma economia de mercado é aquela em que a afectação dos recursos é determinada pelas 

decisões privadas de produção e consumo, levadas a cabo por múltiplos agentes “famílias” e 

“empresas”, actuando em função de uma racionalidade própria e segundo objectivos 

económicos subjectivos precisos (por exemplo, a maximização da utilidade no consumo do 

bem, do lado do agente consumidor e maximização do lucro, do lado do agente produtor) e 

como resposta aos sinais dos mercados (que funcionam como estímulo do comportamento 

dos agentes intervenientes), entre outros, o preço dos bens. 

Numa economia de comando central (planificada), pelo contrário, a maioria das decisões 

sobre a afectação de recursos é feita pelo governo. Na prática, estas acabam por ser 

economias mistas, na medida em que algumas decisões são tomadas pelas famílias e 

empresas e o governo actua através dos mercados influenciando e organizando a actividade 

económica através de um quadro de regulação relativamente rígido. 
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Na década passada, emergiu um novo tipo de economias, as economias em transição, nos 

países do antigo bloco de Leste, apresentando algumas características novas. A transição é 

particularmente interessante porque implica várias reformas ao nível das instituições, quadro 

legal (em especial no que diz respeito a direitos de propriedade) e relação entre os governos 

e o tecido económico (agentes privados). A credibilidade das reformas, o processo de 

privatização da economia e de redefinição da estrutura sectorial, e as dificuldades 

despoletadas no período de transição, aumento do desemprego, inflação, aumento das 

desigualdades na distribuição do rendimento, entre outros, tornam o processo socialmente 

complicado e potencialmente conflituoso. 

Para facilitar a análise, as economias podem ser divididas em sectores de actividade. Dando 

dois exemplos: sector de mercado e sector de não-mercado, ou sector público e sector 

privado. Estas duas possíveis divisões (entre outras) cruzam-se, mas enquanto a primeira se 

baseia na forma como os custos são cobertos, a segunda segue, essencialmente, uma 

distinção legal sobre os direitos de propriedade. 

Relativamente à primeira distinção efectuada acima, quando os bens e serviços são 

comprados/ vendidos, os produtores privados esperam cobrir os custos com as receitas 

obtidas mediante a venda do produto. Referimos esta parte da actividade económica como 

pertencendo ao sector de mercado. Quando a produção é posta à disposição do público sem 

qualquer custo para os adquirentes ou beneficiários do bem ou serviço, ou a preços 

insignificantes, como acontece com certos serviços fornecidos pelo Estado, nas áreas da 

saúde, educação, habitação, ou outras, dizemos que estamos em presença do sector de não-

mercado.  

No sector de mercado as firmas deparam-se constantemente com a questão da capacidade 

de a actividade poder gerar lucros; no sector de não-mercado tal não se verifica. Em grande 

parte, a produção do sector de não-mercado está dependente do poder discricionário do 

Estado, dos seus objectivos sociais e das directrizes da sua política económica. 

No segundo caso, a questão que se coloca é a de saber quem, legalmente, detém a 

propriedade das unidades produtivas: sector privado, no caso de pertencerem a particulares, 

sector público, no caso de estarem nas mãos do governo. 

Finalmente, na discussão acerca dos mercados, é muitas vezes esquecida a importância das 

instituições. Contudo, o tecido institucional existente na economia é crucial para a 

operacionalidade de uma economia de mercado. Possivelmente, a mais importante é o 
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sistema legal e o papel essencial que tem no estabelecimento e regulação dos direitos de 

propriedade e nas regras de fiscalização dos contractos. 

5.5 A Microeconomia e a Macroeconomia 

Para efeitos de sistematização, organização e aprofundamento das matérias é usual distinguir 

dois “ramos” fundamentais na Ciência Económica: Microeconomia e Macroeconomia. As 

questões abordadas diferem, mas, na verdade, trata-se de questões complementares: o 

estudo dos diferentes aspectos, e das diferentes perspectivas, de um mercado são ambos 

necessários para a compreensão total dos fenómenos. 

A diferença entre os dois ramos está, essencialmente, no nível de agregação com que os 

assuntos são teoricamente tratados. A Microeconomia estuda o modo de funcionamento dos 

mercados individuais, explicitando, sobretudo, as relações entre quantidades e preços e como 

estes respondem a choques ou estímulos exógenos (alterações ocorridas em variáveis não 

explicitamente consideradas na formalização analítica do mercado de um dado bem ou 

serviço). 

A Macroeconomia estuda a economia numa lógica de grandes agregados como seja a 

determinação do produto agregado de uma economia, os factores que determinam o seu nível 

de emprego ou o seu nível geral de preços, para além de proporcionar diferentes teorizações 

sobre as relações entre os principais agregados macroe conómicos identificados. 

A Microeconomia trata pois da determinação dos preços e das quantidades nos mercados 

individuais de bens e serviços, bem como das condições pelas quais se atinge o equilíbrio 

nesses mercados, numa óptica de equilíbrio parcial, e ainda das relações entre mercados, 

numa perspectiva de equilíbrio geral. Mostra-nos, em especial, como o sistema de preços 

fornece sinais que reflectem as alterações na procura e oferta e aos quais produtores e 

consumidores reagem de forma descentralizada, mas coordenada, e em função de uma dada 

racionalidade.  

Em suma, a Microeconomia é o ramo da Ciência Económica que toma como seu campo de 

análise os problemas económicos de agentes individuais quanto às decisões que tomam. 

Normalmente, o seu âmbito de análise centra-se no indivíduo, família, empresa, não se 

alargando, em geral, para além do nível da indústria. 
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A Macroeconomia estuda as interacções entre famílias e produtores no mercado, mas de 

forma agregada, tendo ainda em conta, adicionalmente, o papel da intervenção do Estado na 

economia. Estas interacções podem ser ilustradas através de um famoso diagrama em análise 

económica — o “circuito económico”, tratado anteriormente, que estabelece os fluxos reais 

de bens e serviços entre produtores e consumidores e, em contrapartida, os equivalentes 

fluxos monetários.  

Estes fluxos são o ponto de partida para o estudo e determinação do rendimento, ou produto, 

agregado da economia traduzido, por exemplo, pela variável, diariamente referida nos 

discursos da comunicação social, PIB (Produto Interno Bruto) que traduz, economicamente, 

o rendimento agregado obtido, num determinado ano, pelo conjunto dos agentes económicos 

que detêm a propriedade dos factores de produção que, uma vez utilizados nos processos 

produtivos, proporcionam essa criação de rendimento agregado, também designado como 

produto agregado da economia. Assim, a Macroeconomia é ramo da Ciência Económica que 

toma como seu campo de análise os problemas económicos de agentes agregados quanto às 

decisões que tomam. 

Normalmente, o seu âmbito de análise centra-se nos países, regiões, sectores, não se 

alargando, em geral, para baixo do nível do sector de actividade económica (o grau mínimo 

de desagregação não deverá exceder, nesta perspectiva do estudo da economia, o nível de 

indústria). Literatura complementar sobre os assuntos tratados no presente capítulo. 

Num outro plano, pode referir-se que o efeito da Globalização sobre as identidades étnicas 

não tem sido suprimi-las, mas sim fazê-las reviver e diferenciá-las da política e da economia, 

o que permite concluir que todas as entidades étnicas são legítimas e não apenas as que 

foram bem-sucedidas nos séculos XVIII e XIX conseguindo instituir-se como Estados-Nação. 

Em relação à diversidade étnica, o passado constitui provavelmente melhor exemplo de 

dinâmicas de homogeneização do que o presente ou o futuro. 

Em contrapartida, a experiência revela que as tendências uniformizantes, normalmente, 

encontram na sociedade uma resposta que revitaliza as opções culturais alternativas, 

incluindo as lógicas de preservação. A este propósito, no plano cultural como no plano 

económico, tem sido dito que a tendência para a uniformização é mais forte em contextos 

locais que apresentam fraco dinamismo e capacidade de reacção e afirmação. Ou seja, a 

tendência para a uniformização cultural, que é uma tendência de origem externa aos diversos 
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e distintos locais do mundo, é tanto maior quanto menor for o potencial de dinamismo social 

e cultural desses mesmos locais. 

Para além disso, qualquer ameaça à diversidade, pode ser contrariada através de políticas 

adequadas à preservação de bens e práticas culturais que a sociedade entenda dever fazê-

las. Por outro lado, as ciências sociais há muito que vêm sublinhando e demonstrando que os 

consumidores não são sujeitos passivos, pelo contrário, são sujeitos activos: nas suas práticas 

de consumo, apropriam-se dos conteúdos e frequentemente reinventam-nos investindo neles 

elementos próprios das suas respectivas culturas (modos de ser, fazer e entender). 

Neste sentido, o actual estado de desenvolvimento tecnológico autoriza e promove dinâmicas 

de expressão e criatividade pessoal, não apenas ao nível da produção como da difusão 

cultural. Por exemplo, é verdade que o controlo da edição e difusão musical está cada vez 

mais centralizado em algumas multinacionais, e a oferta do mercado discográfico é 

maioritariamente constituído por reedições de artistas consagrados e de colectâneas de hits, 

a que se acrescentam alguns, poucos, artistas com particular êxito no momento. No entanto, 

é igualmente verdade que, actualmente, qualquer pessoa pode, sem sair de casa, produzir, 

editar e mesmo difundir um registo musical. 

 

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS 

1. Há dez mil anos, quais eram as principais actividades do Homem? 

a) Agricultura e pastorícia; 

b) Artesanato e pecuária; 

c) Caça e recolecção;  

d) Artesanato e agricultura. 

 

2. Identifique a opção que não corresponde às características do Neolítico. 

a) Populações sedentárias. 

b) Surgimento da agricultura. 

c) Domesticação dos animais. 

d) Surgimento da imprensa.  
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3. Que grupos na, Antiguidade, passaram a especializar-se na produção de bens e 

serviços? 

a) Artesãos;  

b) Agricultores; 

c) Pastores; 

d) Comerciantes. 

 

4. Como era feita a troca nas sociedades mais primitivas? 

a) Troca directa; 

b) Através do mercado; 

c) Por troca indirecta; 

d) Por troca mista, directa e indirecta. 

 

5. Indique a opção que corresponde aos dois principais agentes económicos? 

a) Estado e compradores; 

b) Compradores e vendedores; 

c) Estado e vendedores; 

d) Vendedores e espectadores; 

 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

1. Para além dos vendedores e dos compradores, qual é o terceiro interveniente na 

economia? 

a) Mercado; 

b) Consumo; 

c) Produto; 

d) Estado. 
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2. Qual é o sector com que as firmas se deparam relativamente à questão da 

capacidade da actividade poder gerar lucros? 

a) Mercado, 

b) Não mercado; 

c) Misto; 

d) Financeiro. 

 

3. Qual das seguintes funções não corresponde ao Estado? 

a) Coordenação económica; 

b) Actividade produtiva; 

c) Controlo sobre as decisões dos indivíduos; 

d) Produzir e consumir os próprios produtos. 

 

4. Que factor não conduz à globalização dos mercados? 

a) Avanços tecnológicos; 

b) Queda dos custos de transportes; 

c) Surgimento da escrita; 

d) Desenvolvimento das comunicações. 

 

5. Se os agentes económicos podem ser vistos como os actores da peça, os 

mercados podem ser identificados como? 

a) Cenário; 

b) Palco; 

c) Espectadores; 

d) Assistência. 
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