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Por que estudar a África? 
Identificar e reconhecer as influências das culturas 

africanas sobre a formação do Brasil, é necessário 

olhar outros povos, histórias e tradições, indo além do 

habitual costume que privilegia o estudo do mundo 

eurocêntrico (que tem a cultura de origem europeia 

como base ou referência). 
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Áfricas  

• O continente africano foi habitado por povos 
distintos em “estágios evolutivos” distintos; 

• Por isso não é correto pensar na África como 
um continente habitado por pessoas todas 
iguais; 

• Cada tribo, ou civilização africana tinha sua 
própria língua, costumes, leis e deuses.  



• EUROCENTRISMO - A Europa como centro do 
mundo (inferiorizando  as outras culturas) 



Classificação dos seres humanos segundo 
Charles Linné (1778) 

Homem selvagem . Quadrúpede, mudo, ,peludo. 



Classificação dos seres humanos segundo 
Charles Linné (1778) 

Americano 
• Cor de cobre, colérico, ereto. 
• Cabelo negro, liso, espesso; narinas largas; semblante rude; 

barba rala.  
• Guia-se pelo costume. 



Classificação dos seres humanos segundo Charles Linné (1778) 

Europeu 
• Claro, sanguíneo, musculoso;  
• Cabelo louro, castanho, ondulado; olhos azuis; 
• Delicado, perspicaz , inventivo.  
• Coberto por vestes justas. 
• Governado por leis. 



Classificação dos seres humanos segundo Charles 
Linné (1778) 

   Asiático 
•  Escuro, melancólico, rígido, cabelos negros;  
• Olhos escuros, severo, orgulhoso, cobiçoso; 
•  Coberto por vestimentas soltas;  
• Governado por opiniões. 



Classificação dos seres humanos segundo 
Charles Linné (1778) 

   Africano 
•  Negro, fleumático, relaxado. 
•  Cabelos negros, crespos; pele acetinada;  
• Nariz achatado, lábios túmidos;  
• Engenhoso, indolente, negligente; 
• Governado pelo capricho. 



África – 0 berço da humanidade 





África: da Pré-História aos diversos reinos 



OS BANTOS 
 • Este povo habitava o noroeste do continente, onde atualmente 

são os países  Nigéria, Mali, Mauritânia e Camarões. 
• Os bantos eram agricultores. Viviam também da caça e da pesca. 
• Conheciam a metalurgia, fato que deu grande vantagem a este 

povo na conquista de povos vizinhos.  
• Chegaram a formar um grande reino ( reino do Congo ) que 

dominava grande parte do noroeste do continente.  
• O rei banto, também conhecido como manicongo, cobrava 

impostos em forma de mercadorias e alimentos de todas as tribos 
que formavam seu reino. 



• Egito – formado no final do quarto milênio antes de Cristo e sobreviveu independente até 525 a.C. 



Reino Axum 
• Tinha a sua capital na cidade de Aksum, na atual 

Etiópia, embora as cidades mais prósperas fossem os 
portos do Mar Vermelho de Adulis e Matara, na atual 
Eritreia. 

• No século II, Axum adquiriu estados na Península 
Arábica, conquistou o norte da Etiópia e, finalmente, o 
estado de Kush, cerca do ano 350. 

• Axum chegará ao fim devido à expansão muçulmana e 
a pressão de reinos vizinhos.  

• A população do Império foi forçada a se isolar no 
interior de seu território, causando consequente 
declínio de sua cultura e comércio, apagando aos 
poucos os traços desta distinta sociedade. 



Reino Axum 



REINO KUSH 
• É muito provável que o reino de Kush tenha origem no Egito, 

já que este nome deriva de um irmão de Misr, como era 
denominado o Egito.  

• Este reino foi conquistado pelo Egito e recebeu sua 
independência algumas vezes, fazendo com que fosse se 
afastando para o sul cada vez mais, até que no século VI a.C. 
foram definitivamente expulso e mantidos na Núbia até 
então. 

•  O contato com os Assírios servil para introduzir a fundição 
de ferro, onde foi mais desenvolvido na África Negra. 
A capital Meroé foi importante centro comercial, e teve seu 
apogeu após o isolamento do Egito quando se 
desenvolveram uma escrita Hieroglífica até hoje não 
decifrada, foram construídas pirâmides como as Egípcias. 
O reino de Kush que foi aos poucos sendo invadidas por 
tribos rivais, em especial o reino de Axum que invadiu Meroé 
no ano 325 e a destruiu. 

 



REINO KUSH 



O Reino de Cartago 
• Na África do Norte (Mediterrânea) formou-se o importante 

e poderoso império Cartaginês, que teve a cidade de 
Cartago (na atual Tunísia) como centro.  

• Os cartagineses desenvolveram intenso comércio pelo 
Mediterrâneo e rivalizaram com gregos e romanos.  

• Durante as Guerras Púnicas (264-146 a.C), contra Roma, 
os cartagineses chegaram a invadir a Europa, mas 
acabaram sendo derrotados. 
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Civilizações marcantes 

 O Antigo Egito é, certamente, a mais 

conhecida e grandiosa  civilização africana, 

tendo sido cenário de importantes 

acontecimentos e tendo construído uma 

formidável cultura.  

 Durante mais de 2 mil anos, os egípcios 

dominaram extensas regiões e promoveram 

obras fantásticas para honrar seus vários 

deuses e para produzir através do 

aproveitamento do Rio Nilo. 

Imagem: Jeff Dahl / GNU Free Documentation License 

A África 







REINO DE MALI 
• O Império Mali  foi um estado africano localizado no 

Noroeste da África, perto do Rio Níger, e que teve seu 
domínio durante os séculos XIII e XIV.  

• O Império teve seu apogeu no início do século XIV com 
o governo de Mansa Mussa, que foi o responsável por 
converter todo o Império para o Islamismo. 

•  Em sua peregrinação a Meca (como costume de um 
islã) Mansa Mussa teve o acompanhamento de cerca 
de 15 mil homens, dizem que nessa comitiva tinha 
cerca de 100 camelos e uma expressiva quantidade de 
ouro. 

•  E nessa peregrinação ele trouxe para Mali vários 
mercadores e sábios que ajudaram na divulgação da 
religião islâmica.  
 



REINO DE MALI 





REINO DE GANA 
• Sua área correspondia às atuais regiões de Mali e da Mauritânia, 

fazendo divisa com o imenso deserto do Saara 

• Graças à domesticação do camelo, foi possível que comunidades 
pastoris próximas do Deserto do Saara começassem a empreender 
novas atividades econômicas. 

• A região que era rica em ouro aliou sua produção agrícola ao 
comércio na região para empreender a formação do Reino de Gana. 
Dessa forma, estabelecia-se uma monarquia no interior da África.  

• O sal também tinha grande valor mediante sua importância para a 
conservação de alimentos e a retenção de líquido para os povos que 
vagueavam no deserto.  

• O reino de Gana começou a sentir os primeiros sinais de sua crise 
com o esgotamento das minas de ouro que sustentavam a sua 
economia. Além disso, após o século VIII, a expansão islâmica 
ameaçou a estrutura centralizada do governo. 



REINO DE GANA 



A escravidão é uma característica marcante na 

vida da África, sendo o tráfico humano uma 

atividade que teve muita importância na região.  

O escravismo era uma prática muito comum na 

África e remonta os tempos das civilizações mais 

antigas do continente.  

Escravidão 
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Quem capturava o negro na África era o 
próprio Negro 











Navio Negreiro 









• A região é a única no mundo onde o número de pessoas vivendo sob 
extrema pobreza, com menos de US$ 1 ao dia, quase que dobrou 
entre o início dos anos 80 e 2004. 
 
A África subsaariana, cuja população representa pouco mais de 10% 
da população mundial, abriga cerca de 60% das pessoas infectadas 
com o vírus HIV em todo o mundo. A região conta com 25,8 milhões 
de soropositivos e continua sendo o local mais atingido pela Aids. 
Esse número é maior em 1 milhão se comparado com as estatísticas 
de 2003.  
 
 



Mapa político da África atual – 53 países 


