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  Introdução 

  

A África é um  continente com, aproximadamente, 30,27 milhões de quilômetros 

quadrados de terras. Estas se localizam parte no hemisfério norte e parte no sul. Ao 

norte é banhado pelo mar Mediterrâneo; ao leste pelas águas do Oceano Índico e a oeste 

pelo Oceano Atlântico. O Sul do continente africano é banhado pelo encontro 

das águas destes dois oceanos. 

  A África é o segundo continente mais populoso do mundo (fica atrás somente 

da Ásia). Possui, aproximadamente, 820 milhões de habitantes. 

  No geral, a África é um continente pobre e subdesenvolvido, apresentando 

baixos índices de desenvolvimento econômico. A renda per capita, por exemplo, é de, 

aproximadamente, US$ 850,00. O PIB (Produto Interno Bruto) corresponde a apenas 

1% do PIB mundial. Grande parte dos países possui parques industriais pouco 

desenvolvidos, enquanto outros nem se quer são industrializados, vivendo basicamente 

da agricultura. 

Os principais problemas africanos são: fome, epidemias (a AIDS é a principal) e 

os conflitos étnicos armados (alguns países vivem em processo de guerra civil). 

  Os índices sociais africanos também não são bons. O analfabetismo, por 

exemplo, é de aproximadamente 40%.  

As religiões mais presentes no continente são: muçulmana (cerca de 

40%) e católica romana (15%). Existem também seguidores de diversos cultos 

africanos. 

As línguas mais faladas no continente são: inglês, francês, árabe, 

português e as línguas africanas. 

Podemos perceber estas características no geral; a partir de agora 

abordaremos alguns de seus países. 

 



 

NIGÉRIA 

 

 

A Nigéria é uma república constitucional federal  O país está localizado 

na África Ocidental e compartilha fronteiras terrestres com a República do Benim a 

oeste; com Chadee Camarões a leste e com o Níger ao norte. Sua costa encontra-se ao 

sul, no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico.  O país tornou-se independente em 1960, 

mas mergulhou em uma guerra civil, vários anos depois. 

A Nigéria possui uma área territorial de 923.768 km². 

A Nigéria é muitas vezes referida como "o gigante da África", devido à sua 

grande população e economia. Com cerca de 174 milhões de habitantes, é o país mais 

populoso do continente e o sétimo país mais populoso do mundo. 

A maioria da população é constituída de  grupos étnicos autóctones e a religião 

predominante é o cristianismo seguido do islamismo e adotam o língua oficial o inglês. 

A economia adotada na Nigéria possui como moeda oficial o naira. Além disso, 

a economia nigeriana era baseada na produção agropecuária, principalmente no cultivo 

de cacau, café, amendoim, banana e azeite de dendê, todos com finalidade de 

exportação. A produção de alimentos não acompanhou o crescimento populacional, 

então o país recorreu à importação para suprir as necessidades internas. O país possui 

jazidas de diversos minérios, mas o principal é o petróleo, esse recurso mineral 

responde, atualmente, por 20% do Produto Interno Bruto, 95% das exportações e 80% 

da receita nacional. 

 

            O setor industrial ainda é discreto, mas as empresas já existentes e atuam, 

principalmente, no segmento de bebidas, fumo, equipamentos de transporte e 

automóveis, produtos químicos, têxteis e alimentos, o parque industrial nigeriano está 

localizado nas cidades litorâneas. 

Em relação a Copa do Mundo, tenho a citar que a Nigéria  foi a última seleção a 

garantir vaga para a Copa das Confederações, após o título da Copa Africana de Nações. 

A equipe se destacou no cenário futebolístico internacional pela primeira vez na 



 

campanha da Copa do Mundo de 1994. No mesmo ano, a Nigéria venceu pela segunda 

vez na história a Copa das Nações Africanas (a primeira foi em 1980). Em 1996, veio o 

maior feito da seleção: a medalha de ouro nas Olimpíadas de Atlanta, eliminando o 

Brasil na semifinal e superando a Argentina na decisão. Os anos seguintes serviram para 

consolidar a Nigéria como uma das principais forças do continente. 

No início da copa do mundo de 2014,  Nigéria enfrentou o Irã e começou com 

um empate em 0x0. Cabe esperar e ver se ela consegue chegar pelo menos às oitavas de 

final. 

 

GANA 

Gana é um país da África ocidental, limitado a norte pelo Burkina Faso, a leste 

pelo Togo, a sul pelo Golfo da Guiné e a oeste pela Costa do Marfim. A capital e maior 

cidade de Gana é Acra. 

A Gana possui Área territorial de238.537 km², uma População equivalente 

á  25,2 milhões de habitantes, que estão divididos na religião do cristianismo seguido 

das crenças tradicionais. 

A gana adota como moeda oficial o  novo cedi.  

            A Gana possui uma das economias mais estáveis do continente africano. O país 

é grande exportador de ouro, diamante, manganês, bauxita e madeira. Outro elemento 

de suma importância para a economia nacional é o cacau – produto que caracteriza o 

país como sendo o segundo maior produtor mundial. 

A agricultura baseia-se na produção de café, banana, batata, milho e arroz. A indústria 

atua na produção alimentícia, de bebidas, cigarros, produtos químicos, metalúrgica e 

madeireira. A atividade industrial é beneficiada pela hidrelétrica de Akosombo, cuja 

barragem forma o mais extenso lago artificial do mundo, o Volta. 

Mesmo com uma economia diversificada, Gana apresenta grandes problemas 

socioeconômicos. Aproximadamente 10% da população é subnutrida e somente 10% 

das residências possuem rede de esgoto. 



 

Em questão a copa do mundo, ela estreou em Copas do Mundo há apenas oito 

anos, na Alemanha, quando foi a única seleção africana a passar da primeira fase no 

Mundial de 2006, perdendo para o Brasil nas oitavas de final. Quatro anos depois, 

foram mais longe e só saíram nas quartas de final, em um jogo emocionante contra o 

Uruguai que terminou na disputa de pênaltis. Nas eliminatórias africanas, os ganeses 

selaram a vaga no Mundial de 2014 ao vencer o confronto diante do Egito. 

Este ano, ela está vivenciando a terceira Copa de sua história, a seleção de Gana 

não teve sorte. Caiu no Grupo G, ao lado de Alemanha, Portugal e Estados Unidos. No 

dia 16/06/14 ela estreou na copa do mundo jogando contra os EUA, mas acabou 

perdendo por 2x1. 

 

ARGÉLIA 

 A Argélia é um país da África do Norte que faz parte do Magreb. Sua capital 

é Argel, no norte do país, na costa do Mediterrâneo. Faz fronteira com a Tunísia, Líbia, 

Níger, Mali, Mauritânia, Saara Ocidental e Marrocos. É o segundo maior país em 

extensão territorial do continente africano, atrás apenas do Sudão.  

O território foi habitado primeiramente pelos berberes, em seguida foi ocupado e 

incorporado por diversos povos e impérios, entre eles se destacam os fenícios. 

A Argélia é membro da Organização das Nações Unidas (ONU), da União 

Africana (UA) e da Liga Árabe praticamente depois de sua independência, em 1962, e 

integra a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 1969. 

A moeda oficial adotada neste país é o dinar argelino. 

97% da população são muçulmanos, enquanto 2,9% declaram-se sem religião. 

Há uma pequena minoria judaica (500 por todo o país) que vive na Argélia, 

principalmente em Argel. 

Já no pensamento sobre a Copa do Mundo, A Argélia vai encarar a quarta Copa 

do Mundo no Brasil. Na primeira rodada, o desafio será diante da Bélgica, cabeça de 

chave do grupo e considerada uma das grandes forças europeias para 2014. A partida 

será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 17 de junho. Em seguida, os 



 

argelinos descem até Porto Alegre para encarar a Coreia do Sul, no Beira-Rio, no dia 22 

de junho. Encerrando a fase de grupos, os argelinos terão pela frente a Rússia, desta vez 

em Curitiba, no Paraná. A bola rola na Arena da Baixada no dia 26 de junho. Se passar 

de fase, a Argélia não terá vida fácil. O confronto eliminatório será diante dos 

classificados no Grupo G, composto por Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos.  

Passar da fase inicial, de fato, é o grande desafio. Nas outras três participações 

em Mundiais – 1982, 1986 e 2010 – a equipe não conseguiu chegar às oitavas de final. 

A Argélia, contudo, pode ser orgulhar de um feito: foi o primeiro país africano a vencer 

uma partida em uma Copa do Mundo, quando superou a Alemanha Ocidental por 2 x 1 

em 1982. 

 

COSTA DO MARFIM 

Costa do Marfim é um país africano, limitado a norte pelo Mali e pelo Burkina 

Faso, a leste pelo Gana, a sul pelo Oceano Atlântico e a oeste pela Libéria e pela Guiné. 

Sua capital é Yamoussoukro, mas a maior cidade é Abidjan. 

Este país possui uma área territorial de aproximadamente 322.462 km² e uma 

população de 20.179.602 habitantes. 

A língua oficial determinada neste país é o francês e a moeda oficial é o franco. 

Por ser um país tropical, a sua economia se baseia na produção e cacau, 

borracha, algodão, abacaxi, banana e açúcar. Praticamente não se possui criação de gado 

de corte. 

Existem cerca de 1600 industrias e o banco da Costa do Marfim é um dos mais 

bem estruturados da África. 

Existem também, neste país, mais de 60 grupos étnicos;  esse fato contribui 

bastante para a diversidade cultural do país, no entanto, gera conflitos entre os 

diferentes grupos étnicos. 

Em relação á Copa, os habitantes do país tem expectativa de  fazer uma boa 

Campanha na copa, mas tem chances de seguir em frente, já que ganhou o primeiro jogo 

contra o Japão, de 2x1. 



 

  

CAMARÕES 

Camarões é um país da região ocidental da África Central. Possui Iaundê como 

capital. Faz fronteira com a Nigéria a oeste; Chade a nordeste; República Centro-

Africana a leste; e Guiné Equatorial, Gabão e República do Congo, ao sul. O litoral dos 

Camarões encontra-se no Golfo do Biafra, parte do Golfo da Guiné e do Oceano 

Atlântico. 

Camarões possui uma área territorial de 475.442 km² e uma população de cerca 

de 18.467.692 habitantes, com língua francesa e inglesa, além de estar em uma situação 

subdesenvolvida. 

A economia se baseia na agricultura com o cultivo de café, algodão, mandioca. 

Tem um vasto rebanho pecuário e extrai cerca de 33 milhões de barris de petróleo por 

ano. 

Uma das mais tradicionais seleções africanas, com quatro títulos continentais 

(1984, 1988, 2000 e 2002), uma medalha de ouro olímpica (2000) e classificada para a 

sua sétima Copa do Mundo, Camarões deposita suas esperanças no atacante Samuel 

Eto'o, 33 anos, que atua no Chelsea. 

Camarões carimbou o passaporte para a Copa com uma goleada sobre a Tunísia 

por 4 x 1 na partida de volta do mata-mata das Eliminatórias da África.  

O primeiro jogo foi diante do México na Arena das Dunas, em Natal, no dia 13 

de junho, acabou perdendo por 1x0. A segunda partida terá como palco a Arena da 

Amazônia, em Manaus, no dia 18 de junho. Encerrando a fase de grupos, Camarões irá 

a Brasília no dia 23 de junho, para um duelo diante da Seleção Brasileira, no Estádio 

Nacional Mané Garrincha. 

 

Croácia 

A Croácia, oficialmente República da Croácia  é um país europeu que limita ao 

norte com a Eslovênia e Hungria, a nordeste com a Sérvia, a leste com a Bósnia e 



 

Herzegovina e ao sul com Montenegro. É banhado a oeste pelo mar Adriático e possui 

uma fronteira marítima com a Itália, no golfo de Trieste. 

A Área territorial da Croácia é de aproximadamente 56.542 km²; o nível 

populacional da Croácia é de  4,3 milhões de habitantes; o idioma adotado é o croata e a 

religião mais predominante é o cristianismo; ela possui um PIB aproximado de US$ 

69,3 bilhões. 

 O norte da Croácia tem um clima temperado continental que as regiões centrais 

e de terras altas têm um clima montanhoso. Toda a costa do Adriático tem um agradável 

clima mediterrâneo. A Primavera e o Outono são suaves ao longo da costa, enquanto o 

inverno é frio e neve nas regiões central e norte. A temperatura média terrestre em 

intervalos de janeiro de -10 a 5 ° C, 19 de agosto a 39 ° C. A temperatura média no 

litoral é maior: janeiro 06-11 ° C, 21 de agosto a 39 ° C. 

A economia da Croácia baseia-se fundamentalmente no serviços variados 

e indústria, notadamente dos setores químico, naval e metalomecânico. O turismo é uma 

grande fonte de receitas. 

Em relação á Copa do Mundo, a Croácia lutou muito nas  eliminatórias da 

Europa; os croatas precisaram enfrentar a Sérvia, país que também formava a 

Iugoslávia. No confronto direto entre as duas nações, melhor para a Croácia, que venceu 

um jogo em casa e empatou outro fora. Os bons resultados também se refletiram na 

classificação da chave: a seleção ficou em segundo lugar, atrás da Bélgica. Para garantir 

a vaga, a Croácia teve de enfrentar a Islândia no confronto de repescagem. Uma vitória 

por 2 x 0 em Zagreb selou a classificação. 

A estreia dos croatas na Copa do Mundo O duelo válido pelo Grupo A aconteceu 

no dia 12 de junho com uma vitória brasileira de 3x1. Depois, a delegação viaja para 

Manaus, onde enfrentará Camarões na Arena da Amazônia, no dia 18 de junho. A 

terceira e última partida dos croatas na primeira fase será no dia 23 de junho, na Arena 

Pernambuco. Caso conquiste a classificação como um dos dois melhores da chave, a 

Croácia terá pela frente, nas oitavas de final, os melhores do Grupo B, composto por 

Espanha, Holanda, Chile e Austrália. Uma dura missão.  

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 Ambos integrantes concluíram com êxito o trabalho, sobre os países da Costa do 

Marfim, Argélia, Camarões, Gana, Nigéria é Croácia. 

 Aprendemos a cultura destes países, sua moeda oficial, suas culturas , e também 

sobre a posição deles diante da copa...Na nossa opinião, todos os times querem colocar 

a mão na taça, mas o 1º lugar é apenas para uma das 32 seleções que disputam a 

mesma.. 


