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UMA GRANDE DIVERSIDADE CULTURAL



MESTRES GRIÔS



MESTRES GRIÔS



Fonte: SOUZA,

Marina de Mello

e. África e Brasil

africano. São

Paulo: Ática,

2006. p. 13.

• Saara: viviam povos nômades, 

chamados berberes. 

• Sahel: viviam povos negros 

chamados, genericamente, de 

sudaneses (bambaras, fulas, 

mandingas, hauçás).
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ÁFRICA: ASPECTOS FÍSICOS
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ROTAS TRANSAARIANAS



ROTAS TRANSAARIANAS



A ÁFRICA NA IDADE MÉDIA



IMPÉRIO DE GANA ( séculos VI-XIII)

- Fundado pelo povo 
soninquê;
- O primeiro grande poder 
político da África Ocidental.
- Poder militar e comércio 
regional.
- Apogeu: século VIII.
- Gana (título-rei): 
governante, representava os 
ancestrais nos cultos e ritos. 
- Culto a Wagadu, entidade-
serpente;
- Impostos sobre os povos 
vencidos e sobre a 
circulação de mercadorias.
- Declínio (sécs. XII- XIII): 
guerras civis e rebeliões, 
disputas comerciais.
-Foram dominados pelo 
Reino de Sosso e pelo 
Império do Mali.



IMPÉRIO DE GANA ( séculos VI-XIII)



IMPÉRIO DO MALI ( séculos XIII-XVI)



Localizado no 
Sudão 

Ocidental, entre 
os rios Senegal 

e Níger.

O que se sabe 
sobre esse 

Império provém 
dos griôs. 

Fundado por 
Sundiata Keita, 
que venceu os 

sossos em 1235 
e outros povos 

vizinhos. 

Sundiata Keita 
converteu-se ao 

islamismo.  

No Mali, o 
imperador era a 

maior 
autoridade, mas 
ele ouvia seus 

auxiliares.
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IMPÉRIO DO MALI (Império Mandinga)



IMPÉRIO DO MALI

- Rei Mandinga Sundiata Keita (1230-1255): formação do Império do 
Mali e conversão ao Islamismo (grande interesse pelo comércio).
- Maior produtor de ouro da África ocidental. 
- Eram chamados de “bons comerciantes”: ouro, sal e noz-de-cola.



O ISLAMISMO NA ÁFRICA



Situada às 
margens do rio 

Níger.

No século XIV, 
tornou-se 

também um 
importante 

centro 
intelectual do 

mundo.

Ponto de 
chegada e de 
partida das 
caravanas 

comerciais que 
atravessavam o 

deserto. 
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TOMBUCTU
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TOMBUCTU: A CIDADE DOS LIVROS NA ÁFRICA

Por quatro séculos, Tombuctu foi

uma cidade de livros e eruditos.

Havia universidades e bibliotecas

com milhares de livros, sobre os mais

variados assuntos: biologia,

matemática, medicina, botânica,

química, óptica, geografia,

climatologia, tratados políticos,

jurisprudência e até astronomia.



MANSA MUSA (1312-1337)

- “O homem mais rico da
História”.

- Grande peregrinação para
Meca: difusão do Islã.



O Império do Mali 
chegou a ter cerca de 

45 milhões de 
habitantes e durou 

230 anos. 

Entrou em declínio 
devido a conflitos 

entre seus líderes e 
ao surgimento de 
novos centros de 

poder. 

Motivos que podem 
explicar a longa duração 

do Império do Mali

Poderoso exército.
Controle de áreas de extração do ouro.
Estrutura administrativa eficiente. 
Consulta aos povos dominados e respeito às suas 
tradições e religiões.
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A FORÇA E O DECLÍNIO DO IMPÉRIO DO MALI
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IMPÉRIO SONGAI (séculos XV-XVI)

- Povo songai (Nilo-saariano);
- Capital: Gao.
- Região antes sob influência do Mali;
- Religiões locais e Islamismo;
- Rei: Sonni Ali ( expansão)

- 1468: tomada de Tombuctu (rotas transaarianas).
- formação de um exército profissional (uso de canoas com lanceiros e arqueiros).

- Apogeu com o Rei Muhammad Torodo (1493-1538)
- fortaleceu o Islã.
- Tombuctu (centro cultural).

- Declínio: derrota para Marrocos.



Viviam e vivem ao sul 
do deserto do Saara. 

Possuíam uma origem 
comum e falavam 

línguas aparentadas 
(línguas bantas).  

Deslocaram-se de 
onde hoje é a 
República dos 

Camarões para o 
centro, o leste e o sul 

da África.

Os bantos eram povos 
agricultores e tinham 

domínio sobre a 
produção de ferro. 
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OS BANTOS



A bacia do rio Zaire era habitada por grupos bantos, como o 
bacongo, o luba, o lunda e o quicongo.

Segundo uma tradição, no final do século XIII, os bacongos 
dominaram grupos menores falantes do umbundo e do quicongo.

Nimi-a-Lukeni recebeu o título de manicongo e passou a ser 
considerado o herói fundador do Reino do Congo.

O Reino do Congo passou a controlar um amplo território, sendo 
intenso o comércio nesse reino. 
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REINO DO CONGO
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REINO DO CONGO (séculos XIV- XIX)
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REINO DO CONGO (séculos XIV- XIX)



✓ Maioria dos africanos que 

entraram como escravos no 

Brasil, entre os séculos XVI e 

XIX, era falante de línguas 

bantas. 

✓ Influência das línguas bantas no 

português brasileiro. Berimbau

Moleque

Quiabo

Palavras de origem banta
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BANTOS NO BRASIL
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ÁFRICA(S) NO BRASIL
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A “DIÁSPORA” AFRICANA



Construíram uma civilização marcadamente urbana. 

Cidades de ruas e avenidas retas e mercados 
movimentados.

Principais cidades: Ifé, Keto e Oió (capital política).

Os iorubás não chegaram a compor um Estado 
centralizado. 

Ifé era considerada a cidade sagrada dos iorubás. 
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OS IORUBÁS



OS IORUBÁS



O REINO DE BENIN



• Capital política.

• Nela havia bairros especializados em curtume, serralheria 
e fundição. Cidade de Oió

• Esplendor entre os séculos XII e XV. 

• Cidade sagrada dos iorubás. 

• Em Ifé, o poder político era exercido pelo oni. 
Ifé

✓ Economia baseada no comércio. 

✓ Comerciantes circulavam por terra e pelos rios em canoas 

carregadas de produtos. 
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POLÍTICA E ECONOMIA- IORUBÁS



Música 

Olodum

Ilê Aiyê

Margareth Menezes

Artes plásticas

Emanoel Araújo 

Mestre Didi

Carybé 

Menelaw Sete

Herdeiros da influência iorubá

✓ Trazidos ao Brasil principalmente após a destruição da cidade de 

Oió em 1830. 

✓ Grande número entrou pelo porto de Salvador.
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IORUBÁS NO BRASIL



OS IORUBÁS NO BRASIL



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- (TAREFA MÍNIMA 01- QUESTÃO 9)
A África é o berço da humanidade; apesar disso, sua história
é pouco conhecida. Leia as afirmações a seguir e assinale
“C”, para as corretas, e “E” para as erradas. Justifique cada
uma das alternativas.

a) (C) (E ) A África é um país com muitos povos e línguas diferentes.
b) (C) (E ) A África é um continente habitado exclusivamente por

povos negros.
c) (C) (E ) A África é um continente com 54 países e mais de 30

milhões de quilômetros quadrados.
d) (C) (E ) A história da África negra tem ligações estreitas com a

história do Brasil.
e) (C) (E ) Grande parte da população brasileira descende de povos

africanos.



RESOLUÇÃO

GABARITO:
a) Errada, pois a África é um continente, e não um país.

b) Errada, pois a África é um continente habitado por povos
de diferentes origens: a África do Norte, por exemplo, é
habitada predominantemente por indivíduos de origem
árabe, mourtos, tuarengues e aparentados. Já ao sul do
deserto do Saara predominam povos negro-africanos.

c) Correta. A África possui 54 países.

d) Correta. Da África saíram os ancestrais de milhares de
brasileiros.

e) Correta. Segundo o IBGE, mais de 50% dos brasileiros
descendem de africanos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (TAREFA MÍNIMA 01- QUESTÃO 10)

Observe a imagem.

Explique quem são os mestres griôs e qual a sua importância para

a história da(s) África(s).

Fonte: https://educezimbra.wordpress.com/2018/03/20/grios-mantem-vivas-as-historias-da-africa/

https://educezimbra.wordpress.com/2018/03/20/grios-mantem-vivas-as-historias-da-africa/


RESOLUÇÃO

GABARITO:

Os mestres griôs eram indivíduos encarregados de
preservar e transmitir as histórias, conhecimentos e
canções de seu povo. No passado, os griôs eram
procurados por muitos reis africanos para trabalharem
como professores particulares de seus filhos. Eles
ensinavam arte, conhecimento sobre plantas, tradições,
histórias e davam conselhos aos jovens príncipes. Os griôs
são responsáveispor conservar e transmitir o saber
tradicional, muitas vezes são chamados de “bibliotecas
vivas”.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (TAREFA MÍNIMA 01- QUESTÃO 11)

Observe a imagem.

Explique como o Império do Mali se manteve como o maior império

africano durante muitos anos.

Fonte: http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-leao-do-mali-entre-o-mito-e-realidade

http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-leao-do-mali-entre-o-mito-e-realidade


RESOLUÇÃO

GABARITO:
O Império do Mali durou 230 anos. Essa longa duração e o
poder do Império do Mali podem ser explicados pelos
seguintes motivos:

a) Possuía um poderoso exército composto por arqueiros,
lanceiros e cavaleiros com capacidade de reprimir
rebeldes em caso de revolta;

b) Controlava as áreas de extração de ouro;

c) Tinha uma estrutura administrativa eficiente, com
representantes nas áreas sob seu domínio;

d) Adotava uma política de consulta aos povos dominados e
respeitava suas tradições e religiões.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- (TAREFA MÍNIMA 01- QUESTÃO 12)

Observe a imagem.

O Brasil muito herdou dos povos e das culturas africanas. Cite uma
característica dos bantos e uma característica dos iorubás.

Fonte: http://www.professoraisabelaguiar.com/2018/03/povos-e-cultura-africanas-malineses.html

http://www.professoraisabelaguiar.com/2018/03/povos-e-cultura-africanas-malineses.html


RESOLUÇÃO

GABARITO:
Bantos: os povos bantos se caracterizam como povos
agricultores e que desenvolveram a técnica da metalurgia, o
que lhes conferiu uma vantagem competitiva sobre os demais
povos com a fabricação de instrumentos de trabalho e armas
de guerra.

Iorubás: os iorubás construíram uma civilização
marcadamente urbana, com cidades de ruas e avenidas retas e
mercados movimentados. A força econômica das cidades
iorubás vinha, sobretudo, do comércio, seus comerciantes
circulavam por terra e pelos rios da região em canoas
carregadas de produtos da floresta (pele de leopardo, pimenta,
marfim, noz-de-cola), além de objetos de couro, metal e
marfim confeccionados por seus artesãos. As cidades iorubás,
apesar de compartilharem uma mesma língua e possuírem uma
base cultural comum, não formaram uma unidade política;
eram independentes umas das outras.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his
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