
 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

África antes da conquista portuguesa: a diversidade 

de povos e culturas 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulos 10, 11 e 12 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é fazer com que os alunos reconheçam a complexidade 

das sociedades africanas e realizem uma pesquisa que apresente a riqueza cultural e científica dos 

diversos reinos e impérios que se constituíram no continente africano antes da chegada dos 

colonizadores europeus. Dessa forma, os alunos serão estimulados a valorizar cultura, saberes e 

conhecimentos desses povos, problematizando a dominância e valorização da cultura ocidental, assim 

como a noção de que as sociedades africanas seriam atrasadas.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer a organização política de Reinos e Impérios africanos, reconhecendo a 
complexidade da organização social e das estruturas de poder. 

• Identificar os principais reinos africanos constituídos antes da chegada dos europeus e 
conhecer algumas das suas manifestações culturais: artes, arquitetura, tecnologia, etc. 

• Analisar a importância de saberes dos povos e impérios africanos para a história da 
humanidade, desconstruindo visões equivocadas sobre os povos e culturas africanas. 

• Discutir a influência da colonização europeia na desarticulação das sociedades e culturas 
africanas. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Saberes dos povos africanos e pré-
colombianos expressos na cultura 
material e imaterial 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e 

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

Aula 1 – Complexidade das sociedades africanas antes da colonização europeia 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: em suas carteiras, organizadas de modo que estejam de frente para a lousa e para o professor  
Recursos e/ou material necessário: giz, quadro, projetor de imagens ou mapa-múndi, cartolinas 
Materiais de referência:  

• SANTOS, Soraia de Cristo. “Reinos eram reinos? Representações e controvérsias sobre as unidades 
centralizadas do continente africano nos livros didáticos”. XXVIII Simpósio Nacional de História (2015). 
Disponível em: 
<www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1434422282_ARQUIVO_SORAIADECRISTOSANTOS.pdf>. 
Acesso em: 18 jul. 2018. 

• LEMOS, Guilherme Oliveira. “A historiografia sobre Congo e Angola do século XVI ao XVII: Refletindo a partir 
dos Estudos Africanos e Pós-Coloniais. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/20101/1/2016_GuilhermeOliveiraLemos.pdf>. Acesso em: 18 jul. 
2018.  

• “‘O Kôngo vivia em democracia quando os portugueses chegaram no século XV’, diz Patrício Batsîkama”. Site 
Pode Dentro da África. Disponível em: <www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-kongo-vivia-em-democracia-
quando-os-portugueses-chegaram-no-seculo-xv-diz-patricio-batsikama>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

Como atividade preparatória para a realização desta sequência didática, realize uma pesquisa 

sobre as organizações sociais e políticas de Reinos e impérios africanos que existiam antes da chegada 

dos europeus, tendo como base os materiais de referências indicados. Para ajudar os alunos a situarem 

e visualizarem a dimensão dos antigos reinos africanos, faça a projeção de um mapa político com a 

atual divisão do continente africano. Caso não seja possível realizar a projeção por meio de recursos 

digitais, utilize um mapa-múndi que permita boa visualização do continente africano. 

Durante a abertura da aula, pergunte aos alunos o que entendem por reino e peça a eles que 

digam que imagens e palavras associam a esse termo. Anote as palavras-chave no quadro, registrando 

as ideias dos alunos. É possível que eles mencionem rei, rainha, príncipe, princesa e, talvez, cavaleiros, 

castelos, palácios. Explique que essas referências refletem uma visão ocidental europeia sobre a 

organização das sociedades modernas, em que os reis tinham grandes poderes e, muitas vezes, 

governavam com poderes absolutos, sucedidos por herdeiros diretos.  

Essa reflexão introdutória tem o intuito de auxiliar a aula expositiva sobre as características de 

dois reinos africanos, os quais, apesar de serem reconhecidos como tal, apresentavam formas de 

organização social e política próprias. Comente que no contexto africano o rei ou o soberano não 

detinha poderes absolutos e o poder dentro de um reino podia ser bastante descentralizado, 

respeitando-se a autonomia e a diversidade de povos (os clãs) que coexistiam em um mesmo reino. 

Em seguida, peça aos alunos que anotem as principais características no caderno e destaquem as 

diferenças. 

Inicie a exposição abordando a história do reino de Mali, que se constituiu entre os séculos XII 

e XV, no oeste africano. Por meio do mapa mostre que o reino de Mali estendeu-se pelas áreas que 

correspondem aos atuais Estados de Mali e Mauritânia.  

http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1434422282_ARQUIVO_SORAIADECRISTOSANTOS.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/20101/1/2016_GuilhermeOliveiraLemos.pdf
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-kongo-vivia-em-democracia-quando-os-portugueses-chegaram-no-seculo-xv-diz-patricio-batsikama
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-kongo-vivia-em-democracia-quando-os-portugueses-chegaram-no-seculo-xv-diz-patricio-batsikama
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Ressalte que a história do reino de Mali foi reconstruída pelos griôs, personagens da região 

que atuam como guardiões das memórias e saberes de comunidades, compartilhados por meio da 

oralidade. Sabe-se, por exemplo, que a formação do reino avançou desde o século XII e ganhou maior 

impulso quando um chefe de clã, o guerreiro da etnia mandinga, Sundjata Keita, impôs a sua 

autoridade sobre outros clãs, que concordaram em tê-lo como seu soberano. Após esse episódio, 

Sundjata recebeu o título de mansa – termo mandinga para designar o líder da nação – e o reino Mali 

ampliou-se, congregando doze clãs. Apesar do mansa adotar a crença muçulmana, os clãs que 

formavam o reino conservavam a sua cultura, organização social e ritos particulares. O poder desse rei 

era moderado por um conselho de representantes desses clãs, que referendavam as ações do 

soberano, inclusive a própria sucessão do poder. O Reino de Mali veio a ser conquistado pelo Império 

Songhai, em 1471.  

Outro exemplo que pode ser destacado é a constituição do reino do Congo formado 

principalmente por povos banto em fins do século XIII. Localizado no centro-oeste africano, o território 

do reino ocupou a área que corresponde a partes dos atuais Estados de Angola, República do Congo e 

República Democrática do Congo, além do Gabão. O reino do Congo foi o resultado da unificação de 

144 tribos distintas. O Rei Congo, autoridade máxima, era eleito pelo Lûmbu, aparelho institucional do 

reino que regulava o processo de eleição, assim como a atuação militar. Dentro do Lûmbu havia 

diferentes órgãos responsáveis pelo processo de escolha do rei. Algumas de suas atribuições eram: 

preparar as campanhas dos postulantes ao cargo máximo do reino, visando garantir que o processo 

fosse pacífico; educar os candidatos para que estivessem aptos e fossem conhecedores de todas as 

atribuições e responsabilidades do rei Congo; e comprovar as competências e conhecimentos dos 

candidatos indicados para concorrer ao posto de rei. Por fim, o Lûmbu decidia e delegava os poderes 

executivos ao rei, editando as leis e regras que deveriam ser proclamadas e seguidas pelo soberano.  

Pergunte aos alunos se eles são capazes de associar tal descrição de regime de governo e 

processo de eleição com alguma organização social e política que seja conhecida na atualidade. É 

provável que os alunos comparem essa estrutura política congolesa com o regime democrático 

brasileiro e o processo eleitoral, no qual candidatos são eleitos representantes da população. Ao 

mesmo tempo, espera-se que o aluno questione a ideia de “eleição de um rei”. Explique que os usos 

dos termos como, “eleição”, “governos”, “leis”, entre outros, apesar de representarem uma 

perspectiva euro-ocidental, têm o intuito de facilitar a compreensão dessas sociedades a partir de um 

comparativo com instituições do Estado de Direito. 

Com a chegada dos portugueses no continente africano o Lûmbu foi extinto no início do século 

XVI. De início, as relações entre os congos e portugueses foram amistosas, incluindo parcerias 

comerciais no tráfico transatlântico, organizado por Portugal. Uma das estratégias de aliança e 

resistência usada pelos reis Congos foi a conversão ao cristianismo, mantendo a condição de soberano. 

O primeiro rei que se converteu ao cristianismo foi o rei Nzinga Nkuwu que recebeu o batismo cristão 

e passou a se chamar dom João I. A medida que aumentava a interferência dos portugueses na cultura 

congolesa, a transformação de hábitos e instituições locais foi se consolidando. A expansão do tráfico 

de escravos fez com que dessa região saísse um grande contingente de pessoas que foram escravizadas 
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e vendidas para trabalhar no continente americano, sendo a América portuguesa (Brasil) um dos 

principais destinos. O despovoamento do território do reino, as crises políticas e institucionais, bem 

como os conflitos locais (acentuados pela presença dos traficantes portugueses), fizeram com que o 

reino de Congo se desestruturasse ao longo do século XVII. O Congo passou a sofrer com guerras civis 

e não conseguiu resistir à invasão de povos rivais, como os guerreiros nômades jagas, que tomaram o 

reino em 1568.  

Após fazer essa contextualização histórica e apresentar as estruturas sociais de impérios 

africanos – que, portanto, se distanciam da ideia de civilizações atrasadas e pouco complexas – diga 

aos alunos que eles farão um trabalho de pesquisa, em grupo e em casa, sobre importantes reinos 

africanos que se consolidaram antes da chegada dos colonos portugueses. 

Use novamente o mapa para mostrar a localização dos reinos de Benin (que se estendeu pelos 

atuais Benin, Nigéria e Camarões), o Império Songai (situado na África Ocidental e que incorporou 

parte do território do Reino de Mali) e o Império Monomotapa (que ocupou áreas correspondentes 

aos atuais Moçambique e Zimbábue). Cada grupo, que deve ser composto por quatro a cinco alunos, 

é encarregado de realizar a pesquisa sobre um dos reinos destacados. Se for necessário, forme grupos 

maiores ou organize de forma que no máximo dois grupos fiquem responsáveis pelo mesmo tema.  

Explique aos alunos que o trabalho consiste na elaboração de um ou mais cartazes que 

represente a organização social e política do Império/reino e que destaque aspectos culturais. Diga 

que a formas de representação são livres, desde que compreendam as seguintes informações: 

• Origem e principais marcos da história do reino, considerando aspectos políticos e 
econômicos (podem ser elaborados uma linha do tempo, um esquema que represente a 
organização e hierarquia, etc). 

• Localização, de modo que fique evidente no mapa do continente africano (pode ser mapa 
de elaboração própria ou impresso). 

• Manifestações culturais: artes, arquitetura, tecnologia e ciências. 

• Etnias que formam o reino. 

• Contribuição daquele reino para a história da humanidade. 

Os alunos devem entregar um esboço/resumo (fontes, imagens e aspectos que serão 

destacados) na aula seguinte, que terá uma parte (15 minutos finais) para orientação. A entrega oficial 

e apresentação dos trabalhos será na terceira aula desta sequência didática.  

O objetivo do trabalho a ser feito entre a primeira e a última aula é que os alunos se apropriem 

dos conhecimentos de forma autônoma, apresentem dúvidas relativas à pesquisa e que façam 

questionamentos durante a Aula 2, que será expositiva e abordará alguns aspectos das sociedades 

africanas. Além disso, você pode avaliar o processo de elaboração do trabalho e o envolvimento de 

cada estudante que compõe os respectivos grupos.  
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Aula 2 – Contribuições dos reinos africanos 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em um semicírculo, para que sejam realizados as 
projeções e o debate com os alunos e professor 
Recursos e/ou material necessário: papel kraft, fita adesiva ou crepe, lousa, mapa-múndi 
Materiais de referência:  

• SILVA, Flora Pereira da. “Mali: Arquitetura do Barro”. Disponível em: <www.afreaka.com.br/arquitetura-do-
barro/>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

• Museu Afro Brasil. Disponível em: <www.museuafrobrasil.org.br/home>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

• Site Afreaka. Disponível em: <www.afreaka.com.br/>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

• AFREAKA. “Coleção de Publicações Afreaka: África sem estereótipos (4 volumes), 2017. 

• Mapa África com cidades e Reinos africanos. Núcleo de apoio à pesquisa Brasil África. Disponível em: 
<http://brasilafrica.fflch.usp.br/node/278>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

• GIRALDI, Renata.“Com 54 países, a África é um continente repleto de diferenças”. Agência Brasil, 5 jan. 2013. 
Disponível em: <www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/01/com-54-paises-a-africa-e-um-continente-
repleto-de-diferencas>. Acesso em: 18 jul. 2018. 

Inicie a aula retomando as reflexões da aula anterior, comentando a concepção de reinos e 

impérios africanos e a sua relação com visão europeia. Pergunte a eles se é possível afirmar que as 

sociedades africanas eram menos complexas que as europeias. De acordo com as respostas, reforce 

os argumentos que questionam essa ideia, relembrando características dos reinos do Congo e do Mali. 

Certifique-se que os alunos adotaram essa postura crítica para que aproveitem a exposição desta aula.  

Pergunte aos alunos quais são os comentários e visões mais comuns sobre a África de hoje. 

Espera-se que eles citem a pobreza, a fome e guerras, temas recorrentes quando se fala em África na 

atualidade. Verifique se as respostas já apresentam um posicionamento crítico e, em seguida, faça o 

contraponto, explicando aos alunos que, conforme viram na aula anterior, há uma diversidade de 

culturas e sociedades que coexistem no continente africano.  

Reforce que a visão negativa tem relação com o próprio processo de colonização e dominação 

europeia sobre a África. Retome o caso do Reino de Congo, abordado na aula anterior, e ressalte que 

esses povos, assim como os europeus, construíram a sua própria narrativa sobre o mesmo processo 

histórico – pouco conhecida e valorizada pela cultura ocidental. Diga que uma forma de alterar essa 

visão sobre o continente africano é conhecer parte da história desses povos africanos e identificar a 

suas contribuições – o que será feito nesta aula. Peça aos alunos que anotem em seus cadernos os 

principais aspectos, especialmente aqueles que reforçam a complexidade das sociedades.  

Nesse momento, é importante que os alunos visualizem o tamanho e a diversidade atual do 

continente africano. Mostre o mapa do continente e aponte a existência de diversas etnias (de 

diferentes religiões) espalhadas em 54 países. Comente que este é o segundo continente mais 

populoso do mundo, com mais de um bilhão de habitantes. Em seguida, se possível, mostre o “Mapa 

África com cidades e Reinos africanos” apontando a localização dos reinos.  

Prossiga a exposição indicando os legados, bem como as contribuições científicas e culturais 

dos reinos africanos, destacando a exuberância da cultura e do desenvolvimento científico dessas 

http://www.afreaka.com.br/arquitetura-do-barro/
http://www.afreaka.com.br/arquitetura-do-barro/
http://www.museuafrobrasil.org.br/home
http://www.afreaka.com.br/
http://brasilafrica.fflch.usp.br/node/278
http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/01/com-54-paises-a-africa-e-um-continente-repleto-de-diferencas
http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/01/com-54-paises-a-africa-e-um-continente-repleto-de-diferencas
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sociedades. Parte desses conteúdos ajudará na realização dos trabalhos de pesquisa. Pergunte se os 

alunos podem elencar alguns aspectos já identificados na pesquisa que estão elaborando. É um 

momento importante para avaliar a participação e envolvimento nas aulas e no trabalho. Se possível, 

mostre imagens que ilustram as características e as contribuições dos reinos africanos, conforme 

assinalam os materiais de referência desta aula.  

Na exposição, você pode utilizar o exemplo do Mali. Explique que, em função da sua 

localização, o Mali manteve forte intercâmbio com as sociedades do Norte da África, sendo 

influenciado pela cultura muçulmana, o que contribuiu para que o reino incentivasse o 

desenvolvimento das ciências e a difusão do saber. Cite a criação de universidades muçulmanas (as 

madrassas) e a abertura de bibliotecas que chegaram a reunir cerca de 500 mil exemplares, entre 

livros, documentos e manuscritos. Esse é um marco importante a ser trabalhado, pois contribui para a 

desconstrução de visões equivocadas, como a de que os povos africanos não dominavam a escrita. O 

acervo dessas bibliotecas apresenta saberes e conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento, 

produzidos por culturas e sociedades africanas que coexistiram e realizaram intercâmbios com a 

sociedade Mali. 

Outro legado deixado pelo Reino de Mali foi o uso do barro na arquitetura, que deu forma a 

construções que conciliavam estética e conforto. Apresente aos alunos as imagens de algumas dessas 

construções, com destaque para a Grande Mesquita, localizada na cidade de Djenné, no atual Estado 

do Mali. Pergunte a eles se reconhecem o material usado na construção daquelas edificações. Em 

seguida, explique que a terra era um recurso abundante e acessível na região, de modo que o barro 

representou a principal matéria-prima da arquitetura maliana. Ademais, cite que as construções feitas 

com esse material são adequadas às variações de temperatura características das regiões desérticas.  

No final da aula (15 a 20 minutos), peça aos alunos que se reúnam nos grupos. Explique que o 

trabalho dos cartazes deve expressar esse tipo de conteúdo apresentado na aula, destacando aspectos 

que existiam antes da chegada dos colonizadores europeus. Verifique o estágio do trabalho e oriente-

os com relação às fontes e argumentos. Aproveite para avaliar o envolvimento de cada membro dos 

grupos.  

 

Aula 3 – Pesquisando e aprendendo sobre a diversidade  

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: em sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em um semicírculo, para que sejam realizados a 

projeção e o debate com a sala 

Recursos e/ou material necessário: cartolina, fita adesiva ou crepe, quadro 

Organize a apresentação dos trabalhos realizados pela turma, pedindo a cada um dos grupos 

que apresentem as suas pesquisas e os cartazes que elaboraram. Peça aos grupos que expliquem como 

foi o processo de pesquisa, quais foram as fontes utilizadas para levantar informações sobre os reinos 

africanos e solicite também que expliquem as imagens apresentadas.  
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Espera-se que os alunos apresentem informações sobre esses povos e suas estruturas políticas 

e sociais. No caso do Reino de Benin, é importante que digam que o Reino se estendeu pelos atuais 

territórios do Benin, Nigéria e Camarões, governado pelos obás. Dentre os aspectos relevantes da 

história do Benin, é interessante que mencionem a relação que existe entre o Benin e o Brasil, já que 

muitas pessoas provenientes desse reino foram escravizadas e enviadas para a América portuguesa, 

especialmente para a Bahia, influenciando a cultura local, sobretudo em relação à religiosidade.  

Sobre o Império Monomotapa, que se estabeleceu nos atuais territórios de Moçambique e 

Zimbábue, é interessante que os grupos destaquem a riqueza desse reino, em razão do ouro e outras 

pedras preciosas situadas em seus domínios. Isso possibilitou que esses povos dominassem técnicas 

empregadas na mineração e fossem também grandes artesãos. Apesar dos poucos registros 

documentais sobre esse Império, as vilas muradas, conhecidas como zimbábues, foram construídas 

para impedir a invasão de povos inimigos e se notabilizam pela sua capacidade arquitetônica. Algumas 

dessas vilas ainda se encontram preservadas, como o Grande Recinto. A vila murada tinha formato de 

elipse e suas paredes chegavam a 20 metros de altura.  

Sobre o Império Songai, os alunos poderão destacar que este era um Império vizinho ao Reino 

de Mali, que conquistou parte dele em 1471. O Império Songai estabeleceu-se entre os séculos XV e 

XVI, tendo o domínio do comércio através do Saara, herdando parte do legado cultural do Império de 

Mali, como as bibliotecas e mesquitas.  

Na mediação das apresentações, fique atento se os trabalhos atendem às questões propostas 

e sinalize eventuais lacunas nas pesquisas, trazendo referências e indicações que possam ajudar os 

alunos a identificar onde o trabalho poderia ser aprimorado. Na sequência, ajude-os a afixar o cartaz 

em local que seja de fácil visualização para todos os alunos. 

Ao final das apresentações promova um debate, perguntando: Que ações os alunos 

consideram importantes para que haja maior valorização da história e cultura do continente africano? 

Espera-se que neste debate os alunos usem aprendizados que obtiveram durante as aulas, apontando 

a própria prática de pesquisa e divulgação dos resultados como forma de combate à visão que atribui 

às sociedades africanas do passado um intrínseco atraso.  

Reforce que a visão negativa tem relação com o próprio processo de colonização e dominação 

europeia sobre os africanos. As culturas, saberes, organizações sociais e políticas de povos e 

sociedades africanas foram desvalorizadas e subjugadas de acordo com os interesses econômicos e 

políticos europeus, o que resultou na produção de narrativas históricas distorcidas. 
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Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os alunos durante as atividades e 

verifique se cada aluno:  

• Compreende e reconhece a diversidade dos povos e culturas africanas, assim como se 
posicionam quanto às formas de promoção e valorização dessas culturas. 

• Compreende a complexidade dos reinos africanos e como eles constituíram modos de 
organização política e social particulares. 

• Identifica aspectos da história e cultura dessas sociedades. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Qual foi a visão hegemônica construída pelos europeus sobre história do continente africano? 
Explique. 

2. Cite contribuições e legados deixados pelo Reino de Mali. 
 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que a visão sobre os diversos povos que formavam o 
continente africano durante o processo de colonização e dominação esteve vinculada aos valores 
europeus. Nesse processo, o desenvolvimento cultural, científico e organizacional dos povos e 
civilizações africanas (ou americanas) foram desvalorizados na historiografia pesquisada, em 
benefício aos interesses políticos, econômicos e religiosos das Metrópoles.  

2. Entre as contribuições e inovações desenvolvidas pelo Reino Mali é possível destacar o incentivo 
à produção de conhecimento, por meio da criação da madrassa, a universidade muçulmana, e a 
construção de bibliotecas, que reuniriam cerca de 500 mil obras. Além disso, a arquitetura maliana, 
que utilizava o barro em suas edificações, produziu grandes obras, como a Grande Mesquita. 

 


