
O continente africanoO continente africanoO continente africanoO continente africano

� Grande diversidade de povos, com sua própria 

língua,  tradições e religiosidade. 

� Entre os séculos VI e XV, havia grupos nômades, 

pequenas comunidades grandes reinos e 

Impérios.

Fonte: BLACK, Jeremy (Ed.).

World History AtlasWorld History AtlasWorld History AtlasWorld History Atlas. Londres:

Dorling Kindersley, 2005. p. 62.
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Reinos e impérios africanosReinos e impérios africanosReinos e impérios africanosReinos e impérios africanos

• Formado a partir da união de vários povos instalados na região atual Mauritânia. 

• As aldeias se ligavam a um rei, conhecido como gana.

• Para estender sua influência, o rei podia casar-se com várias mulheres ou promover guerras.

• Dominava a metalurgia. 
Reino de Gana 

• No século XIII, a região entre os rios Níger e Senegal era povoada por aldeias dos povos mandingas, as quais 

passaram a ser lideradas por Sundiata Keita no século XIII.

• Os antigos chefes exerciam o poder local, mas cederam o título de mansa (rei) a Sundiata Keita.

• Unidade do reino era relativamente frágil.
Reino de Mali 
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• O povo songai conquistou o Reino do Mali e formou um poderoso império na região do rio Níger.

• Melhoraram o abastecimento de água em Tombuctu, possibilitando uma agricultura maior e mais estável.  

O Império Songai

• Foi fundado próximo ao rio Congo, no final do século XIV. 

• A capital desse reino era chamada Banza Congo, e nela vivia o mani Congo, seu principal governante. 

• O reino era muito forte e estava dividido em províncias

• No Reino do Congo havia enormes mercados. Reino do Congo
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Outros povos da ÁfricaOutros povos da ÁfricaOutros povos da ÁfricaOutros povos da África

Civilização iorubáCivilização iorubáCivilização iorubáCivilização iorubá

• Povos unidos por traços linguísticos e culturais. 

• Desde o século I compunham reinos espalhados pelo vale do Rio Níger.

Os bantosOs bantosOs bantosOs bantos

• Formados por diversos povos africanos que falam uma 

língua comum.• Desde o século I compunham reinos espalhados pelo vale do Rio Níger.

• Desenvolveu-se em torno de cidades e aldeias independentes entre si.

• O obá de Ifê Ifê era o mais poderoso.

língua comum.

• Originalmente viviam na região dos atuais Camarões e 

Nigéria.

• Havia comunidades independentes bantos, mas houve 

reinos bantos importantes. 
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