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África Pré-Colonial 

Características dos povos africanos da Costa Ocidental: 
 Organização política: tribos, principados e reinos; 
 Comércio intenso entre os povos do litoral e interior (sal, peixe, noz de cola, tecidos, ouro e cobre); 
 Na religião, tinham como traço comum o culto aos antepassados e às forças da natureza; 

Na América, os africanos tornados escravos misturaram esses traços comuns com elementos das religiões indígenas e ca-
tólica, produzindo novas formas religiosas, mas ligadas à ancestralidade africana. 

 
Reino de Gana 

 Desenvolveu-se ao longo dos séculos VII a XII; 
 Economia, comércio e agricultura; também destaque para a mineração do ouro; 
 Etnia predominante era a soninquê; 
 Religião animista (ex: culto ao deus-serpente), islamização a partir do século VIII. 

 
Império Mali (prosperou a partir do declínio de Gana) 

 Prosperou a partir do declínio de Gana, séculos XIII a XVI; 
 Originou-se de uma confederação de tribos mandingas; 
 Sob o reinado do mansa (rei), submeteram outros povos; 
 Predominantemente islâmicos; 
 Base agrícola, mas com grande desenvolvimento do comércio; 
 Vida urbana, destaque para a cidade de Tombuctu, centro comercial e cultural (madrassa = universidade islâmi-

ca); 
 Disputas internas pelo poder somaram-se aos ataques de outros estados africanos e dos portugueses. 

 
Reino Songai  

 Prosperou a partir do declínio de Gana; 
 Predominantemente islâmico; 
 Grande importância do comércio; 
 O declínio do comércio saariano levou ao declínio desse reino. 

 
Reino de Achanti 

 Prosperou com o tráfico de escravos; 
 Desenvolveram-se na região da atual Gana (hoje formam um importante grupo étnico do país); 
 Originado do grande grupo étnico dos acãs; 
 Prosperou no mesmo período do Império do Mali; 
 Esteve ligado ao tráfico de escravos na Idade Moderna. 

 
Reino de Oyo e do Benin 

 Se fortaleceram ligados ao tráfico de escravos com os portugueses; 
 Desenvolveram-se na região da atual Gana (hoje formam um importante grupo étnico do país); 
 Originado do grande grupo étnico dos acãs. 
 Prosperou no mesmo período do Império do Mali; 
 Esteve ligado ao tráfico de escravos na Idade Moderna. 

 
Reino do Congo (Kongo) 

 Formava uma confederação poderosa; 
 Envolvida com comércio de escravos ligado à exploração de minas e a agricultura; 
 Grupo ético banto; 
 Formou uma confederação poderosa que dominou grandes áreas do Sudoeste africano; 
 Sociedade rigidamente hierarquizada – nobres, homens livres e escravos; 
 Desenvolveu um intenso comércio de escravos, ligados à exploração de minas e a agricultura; 
 Sofreu forte influência lusitana, até na religião, no entanto, choques com esses mesmos portugueses levou à des-

truição do Reino Congolês. 
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Reino de Angola (Ngola) ou Reino do Dongo (Ndongo) 
 Povo Mbundu do grupo étnico bantu; 
 Seus reis (ngola a kiluanje), durante algum tempo, foram tributários do reino do Congo; 
 Desenvolveu-se a partir dos séculos XVI e XVII; 
 Foi aliado dos portugueses contra o Congo; 
 Mais tarde, surgiram confrontos com Portugal, o que contribuiu para a posterior dominação lusa. 

 

Características dos povos africanos da costa oriental 
 A Região Nordeste sofreu forte influência árabe-muçulmana; 
 Formaram-se cidades-Estado, fortalecidas com o comércio com os árabes; 
 Após o contato com os portugueses, as cidades-Estado entraram em decadência; 
 Os portugueses estabeleceram feitorias e, mais tarde, ocuparam a costa de Moçambique. 

 

O contato com o europeu da Era Moderna 
 Produziu alterações profundas nas relações entre os povos africanos; 
 Estados africanos buscaram se adequar para atender ao tráfico de escravos; 
 Povos foram destruídos e escravizados; 
 Reinos que traficavam escravos tornaram-se ainda mais poderosos, destruindo rivais e expandindo seus territó-

rios, por vezes apoiados pelos europeus. 
 

Os Africanos Escravizados  
 A escravidão existia na África, mas com um caráter diverso do praticado pelos europeus a partir do século XV: 

o Cativos de guerra; 
o Caráter doméstico. 

 Cerca de 15 milhões de africanos foram vendidos na América como escravos; 
 Para cada escravo que chegava, quatro morriam no caminho. Talvez 50 ou 60 milhões tenham saído da África co-

mo escravos. 
 

A escravidão de africanos tornou-se um grande negócio - O Tráfico Negreiro 
 Contribuiu para a acumulação primitiva de capitais na Europa; 
 Marcou a história humana; 
 Produziu mudanças profundas na África: destruiu estruturas existentes e criou novas, dependentes do tráfico. 

 
Períodos do tráfico para a América por região africana: 

 Senegâmbia e Costa da Guiné - séculos XV e XVI; 
 Costa do Ouro, Baia do Benin e Baia de Biafra - séculos XVI ao XVIII; 
 Angola e Moçambique - Século XIX. 

 

América Pré-Colombiana 
Regiões 

 América do Norte – Planalto Mexicano; 
 América Central – Península do Iucatã; 
 América do Sul – Cordilheira dos Andes. 

 
Período 

 A partir do 2º milênio a.C.; 
 Até a Conquista Europeia no século XVI. 

 
Caraterísticas Gerais 

 Base econômica agrícola; 
 Desenvolvimento de sistemas de irrigação; 
 Aperfeiçoamento de espécies vegetais para o cultivo (ex.: milho); 
 Comércio crescente; 
 Sociedade estratificada; 
 Camadas básicas: 

o Nobres e sacerdotes; 
o Guerreiros e artesãos/comerciantes; 
o Camponeses; 
o Escravos/servos. 

 Poder político teocrático; 
 Grande influência e poder da religião; 
 Destaque para os sacerdotes; 
 Eram comuns sacrifícios de animais e de humanos; 
 Desenvolvimento de uma arquitetura monumental. 
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Maias 
 Península do Yucatán; 
 Organizados em cidades-Estado; 
 Desenvolvimento de uma agricultura intensiva; 

o Cultivados: milho, cacau, feijão etc. 

 Escrita elaborada – os códices maias; 
 Destaque para sua matemática, astronomia, arquitetura e pintura mural; 
 Uso do papel e do látex; 
 Declínio: 

o Guerras intensas entre as cidades; 
o Destruição dos rios – assoreamento; 
o Superpopulação nas cidades; 
o Mudanças climáticas. 

 A chegada posterior dos europeus (espanhóis) eliminou os últimos registros escritos dos maias 
 

Astecas 
 México Planalto Centro-Sul; 
 Organizaram uma Confederação que evoluiu para um Império; 
 Os últimos reis centralizaram o poder (ex.: Montezuma II); 
 Destaque para as camadas dos comerciantes, artesãos e guerreiros; 
 Conquistaram vários povos; 
 Assimilaram aspectos culturais de outros povos; 
 Desenvolveram as Chinampas (espécie de ilhas flutuantes); 

o Cultivados: milho, tomates, abacates etc. 

 Possuíam escravos; 
 Impostos como o cuatéquil foram comuns; 
 Seu Império foi destruído pelos espanhóis, a partir da expedição de Hernan Cortez. 

 
Incas 

 América do Sul, região andina; 
 Formaram um vasto Império; 
 Altamente centralizado na figura do Rei Deus (Sapa Inca); 
 Desenvolveram lideranças locais – os curacas; 
 Criaram um impressionante sistema de estradas e correios; 
 Destaque para sua tecelagem, engenharia e arquitetura; 
 Plantavam nos terraços e desenvolveram complexos sistemas de irrigação; 

o Cultivados: batata, quinua, milho etc. 

 Domesticaram animais como a lhama;  
 Mantinham impostos sobre os povos conquistados, como a Mita; 
 Foram conquistados pelos espanhóis ao longo dos séculos XVI e XVII, a partir da expedição de Francisco Pizarro. 

 

Consultar o Livro Digital: 
 Capítulo 3 – África Pré-Colonial 
 Capítulo 6 – A América Pré-Colombiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


