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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - África - África antes do século XV

HABILIDADE (S) (EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na
América e na África e suas múltiplas regionalização a partir do pós-guerra.

Estratégias e recursos: Texto anexado (Livro didático-Por dentro da Geografia-Ed. Saraiva), celular ou
computador com acesso à internet, leitura e interpretação de texto, caderno e caneta.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO, FAZER AS PESQUISAS, REALIZAR A ATIVIDADE PROPOSTA NO CADERNO. NO

CASO DE IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO COM NOME, NÚMERO E SALA.
Horário de atendimento: Seg. Ter e Quin das 13h00min às 16h40min.
África antes do século XV

Como você já sabe, os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos na África. O continente é,
portanto, o berço da humanidade. Desde então, inúmeras civilizações africanas surgiram e desapareceram,
deixando registros de seu tempo no espaço geográfico e influenciando até os dias de hoje os povos que lá
vivem. A seguir, você conhecerá algumas das antigas civilizações africanas, as quais se organizavam política,
social e economicamente como reinos autônomos.

Reinos autônomos

Os povos nativos da África se caracterizavam pela enorme diversidade cultural, étnica e linguística, até hoje
notável no continente. Apresentavam distintas formas de organização social, econômica e política: alguns
eram nômades, outros sedentários, alguns viviam em pequenas aldeias relativamente isoladas, outros
formavam reinos.

Estes últimos eram formados por uma espécie de “capital” dotada de significativa área de influência. Os
reinos reuniam aldeias em torno de um chefe maior (o rei), que era respeitado e cuja autoridade era
reconhecida pelos chefes locais, os quais podiam ter distintas origens étnicas. Vale destacar a importância
dos laços familiares entre os chefes e os povos que formavam o reino, bem como a forma de organização da
produção de modo familiar. A existência de comércio, do qual provinham riquezas, e de exércitos garantia o
poder aos reis.
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Egito

O Egito foi o mais desenvolvido dentre os reinos africanos. Existem indícios de que o povoamento na área
que os egípcios ocuparam começou em 10000 a.C, mas os registros arqueológicos confirmam a presença
humana na região desde pelo menos 4000 a.C. Os egípcios se estabeleceram e se organizaram junto ao rio
Nilo e aprenderam a conviver com as cheias sazonais do rio para praticar a agricultura. Também aprenderam
a explorar metais, como o ouro e o cobre. As pirâmides marcam até hoje a paisagem egípcia.

Cuche

Além do Egito, outros reinos ganharam destaque, como o de Cuche. Esse reino ficava na Núbia, faixa que se
estendia do Nilo até as terras que atualmente pertencem ao Sudão. Sua organização social e político-religiosa
era muito parecida com a da civilização egípcia. Em comum podem ser destacadas as práticas fúnebres de
construção de pirâmides, o domínio de técnicas de mumificação, a adoração a diversos deuses, a figura
política dos faraós, etc. Contudo, há diferenças importantes, como o uso do ferro, o papel de maior
visibilidade e importância política das mulheres, entre outras.

Gana

No oeste do continente, ao sul do deserto do Saara, na região conhecida como Sahel, Gana foi um poderoso
império que se estabeleceu em terras que hoje pertencem à Mauritânia e ao Mali. A principal riqueza desse
reino, que mantinha importantes relações comerciais com árabes e europeus, era o ouro. Estima-se que esse
império tenha durado do século VIII ao século X, aproximadamente. Seu declínio está relacionado à conquista
e à expansão do reino de Mali, que conseguiu se estender até o litoral oeste africano.

Primeiras invasões

A organização dos povos africanos em reinos não impediu que fossem dominados por invasores. Um dos
primeiros invasores foi Alexandre, o Grande, rei da Macedônia aos 18 anos de idade, que conquistou várias
áreas da África para os gregos, como as terras do antigo Império Egípcio, em 332 a.C. Na passagem pelo
Egito, fundou Alexandria, que existe até hoje e que, no passado, teve papel fundamental para o comércio no
Mediterrâneo.

Em 44 a.C, os romanos chegaram ao continente e conquistaram as terras do norte da África, até então de
domínio grego. A presença romana em terras africanas não teve o mesmo impacto que em outras partes do
mundo, como na Europa. Na África, os romanos estavam preocupados em manter a posse das terras para
controlar o comércio no Mediterrâneo. Um dos objetivos foi conquistar Cartago, importante polo comercial e
portuário, cuja população era muito influenciada pelos egípcios. Depois de três guerras, chamadas Guerras
Púnicas, os romanos conseguiram derrotar os cartagineses em 149 a.C.

A partir de 670 d.C, os árabes passaram a controlar as terras que os romanos dominaram e, aos poucos,
converteram os povos dessa área africana ao islamismo. Para os povos árabes, essa conquista foi
estratégica, pois facilitou a penetração no sul da Espanha e a dominação da Andaluzia, por volta de 711 d.C.
Além disso, a partir de Cartago, esses povos se deslocaram para as ilhas da Sicília e depois para a
Sardenha, atualmente território da Itália. Vale destacar que muitos dos lugares que passaram por dominação
árabe carregam influência dessa cultura até os dias atuais, que se traduz na arquitetura, com inspiração nos
traços em construções posteriores, e na alimentação, com o uso de ingredientes típicos, entre outras
evidências.



Exercícios

Leia o texto e responda as questões.

1. Os primeiros seres humanos surgiram na África há cerca de:

a. (  ) 400 mil anos     b. (  ) 200 mil anos    c. (  ) 800 mil anos     d.(  ) 10.000 anos

2. Os reinos reuniam aldeias em torno de um chefe maior:

a. (  ) presidente     b. (  ) príncipe     c. (  ) rei       d. (  ) sheik

3. Os egípcios se estabeleceram e se organizaram junto ao rio Nilo e aprenderam a:

a. (  ) praticar a agricultura    b. (  ) praticar cidadania    c.(  ) explorar metais     d. (  ) praticar esportes

4. O que o reino de Cuche tem em comum com a civilização egípcia?

R.

5. A principal riqueza de Gana é:

a. (  ) Tecidos         b. (  ) Trigo         c. (  ) Ouro         d. (  ) Petróleo

6.Os árabes passaram a controlar as terras que os romanos dominaram e, aos poucos, converteram os povos
dessa área africana ao:

a. ( ) Judaísmo        b. (  ) Islamismo        c. (  ) Hinduísmo     d. (  ) Muçulmano

7.Muitos dos lugares que passaram por dominação árabe carregam influência dessa cultura até os dias
atuais, que se traduz na:

a. (  ) vestimenta e alimentação       b. (   ) arquitetura e vestimenta   c. (  ) arquitetura e alimentação


