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MATERIAL E IMATERIAL 

HABILIDADE(S): (EF07HI03) Identificar aspectos e processos das sociedades africanas e 

americanas antes da chegada dos europeus, com destaques para as formas de organização 
social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: TEXTO EXPLICATIVO, EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO. 
HTTPS://PNLD.MODERNA.COM.BR/HISTÓRIA/ARARIBA-MAIS/ 

ORIENTAÇÕES: LEIA COM ATENÇÃO O CONTEÚDO ENVIADO E RESPONDA EM SEU CADERNO AS QUESTÕES 

PERTINENTES. 

 

 

R EINOS E POVOS DA ÁFRICA 
 

Entre os séculos VIII e XVI, durante o período correspondente à idade média na Europa, a 

África era habitada por sociedades bastante diversas, cada uma com organização política, 

econômica e cultural própria. Algumas possuíam governos centralizados, outras estavam 

organizadas em aldeias. A atividade comercial desses povos era intensa, assim como a 

produção artística e cultural. O comércio de longa distância entre essas regiões, ao sul e ao 

norte do deserto do Saara, possibilitou a formação de grandes reinos e trocas culturais entre 

diferentes povos. Um exemplo desse intercâmbio cultural é a presença do islanismo, em 

especial no norte da África. 
 

O S REINOS DO SAHEL 
 

De origem Árabe, a palavra sahel significa “margem” ou “borda”. O Sahel é uma extensa faixa 

de terra situada imediatamente ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos 

pastores e comerciantes. 
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Entre os séculos VII e XVI, desenvolveram-se na região diversos reinos e cidades mercantis, 

como o R eino de Gana, o I mpério do Mali e as cidades de Djenné e T imbuctu. Esses reinos e 

cidades integravam as rotas de comércio de longa distância e constituíam grandes mercados 

de distribuição de produtos que cruzavam o deserto do Saara de norte a sul. Por isso, essas 

rotas são chamadas transaarianas. 

Mercadores, principalmente Árabes, vindo do norte da África, levavam sal e cobre aos 

mercados das sociedades sahelianas, onde adquiriam ouro, marfim, peles, pessoas 

escravizadas e outros artigos. 

Os rios Senegal, Gâmbia e Niger eram muito importantes para os povos que viviam na região 

do Sahel, pois suas cheias fertilizavam áreas onde eram cultivados diversos produtos. Além 

disso, esses rios eram utilizados para a pesca e o transporte de mercadorias e pessoas. 
 

O REINO DE GANA: A TERRA DO OURO 
 

O reino de Gana, o mais antigo do Sahel, estabeleceu-se ao sul do deserto do Saara por volta 

do ano 300. Por muito temppo, o reino era chamado pelos Árabes de “terra do ouro”, devido 

às ricas zonas auríferas existentes na região. 

Os comerciantes de Gana trocavam o ouro principalmente por sal, que era extraído das salinas 

do deserto do Saara e utilizado tanto como moeda nas transações comerciais quanto para a 

alimentação e a conservação dos alimentos. Estudos arqueológicos indicam que o comércio 

do ouro existia pelo menos desde o século III e envolvia outros produtos como a goma, 

sorgo,milhete, âmbar.peles, penas e marfim. 

O centro comercial do reino era a cidade de Koumbi Saleh, que apresentava características 

urbanas desde o século IX e atingiu seu esplendor por volta dos séculos XII e XIII. A cidade 

chegou a abrigar uma população de 20 mil pessoas e pode ter sido uma das capitais do Reino 

de Gana. 

RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES: 

1- Cite um exemplo de intercâmbio cultural no norte da África. 

2- Durante o período da idade média na Europa, a África era habitada por sociedades diversas, 
como era essa organização? 

3-O que significa a palavra SAHEL? Onde ela era situada? 

4-. Quais reinos e cidades integravam as rotas de comércio de longa distância? 

5- O que os mercadores, principalmente Árabes, vindo do norte da África, levavam aos 
mercados das sociedades sahelianas? 

6- O comércio do ouro existia pelo menos desde o século III e envolvia quais outros produtos? 


