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ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 38 

 

A África Antiga  

 
Primeiro mapa do Continente Africano, elaborado com alguma precisão. 1644 map of Africa Made by Blaeu, 

Willem Janszoon, 1571-1638. (Fonte: MARQUES, 1969) 

 

Atualmente formado por 53 países, a África faz divisão a oeste, pelo oceano Atlântico; a leste, pelo 
oceano Índico; ao norte, pelo mar Mediterrâneo; e a nordeste, pelo mar 
Vermelho. Distribuindo-se pelos quatro hemisférios do planeta.  
O continente africano pode ser dividido de acordo com características 
geográficas ou culturais. Geograficamente existe 5 regiões: Oriental, 
Ocidental, Setentrional, Central e Meridional. 

Culturalmente e etnicamente há apenas 2 regiões: África Branca, 
também conhecida como África do Norte (Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, 
Marrocos, Saara Ocidental e Mauritânia), e África Negra ou África 
Subsaariana, composta por 47 países.  

Charles Darwin (1809 – 1822) foi o primeiro cientista a sugerir que 
na África surgiram os primeiros humanos. As provas do desenvolvimento 
do homem no continente são inconclusas, mas nas últimas décadas as 
descobertas de novos fósseis, juntamente com o avanço da ciência, têm 
comprovado a hipótese.                                                                                 
                                                                                                                  Atual mapa da África. (Foto: Picryl)  
 

Olá Alunos e Alunas!!! 
- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 19 à 23 de outubro;  
- Você poderá realizar a atividade na folha impressa ou em seu caderno. Não esqueça de colocar 
a data em que você fez a atividade.  
- Se você tiver alguma dúvida durante a realização da atividade, entre na sua Sala de Aula Google 
(Classroom) e mande uma mensagem para o seu professor(a). Ele(a) irá responder assim que 
possível.  

              Bom trabalho! 
 

 



O fóssil de Lucy foi uma grande descoberta realizada por Yvens 
Coppens, em 1974, na Etiópia. Lucy, por muito tempo levou o título de “Mãe da 
Humanidade”, porém, já não é vista como a ancestral direta do homem, mas 
como uma prima distante.  

As diversas pesquisas realizadas com o fóssil da Lucy identificaram que 
ela possuía crânio, mandíbulas, dentes e longos braços similares ao de um 
macaco, mas andava ereta como humanos. 

Outros fósseis foram encontrados ao longo dos anos na África. As 
descobertas também se estenderam às armas feitas de ossos e 
chifres, pinturas rupestres e moradias, o que complementou os estudos sobre 
a História da África.  

Por incrível que pareça, o deserto do Saara era habitado por muitos 
animais e com abundantes vegetações. Esse era o cenário de 5 mil e 10 mil 
anos atrás, em um período que era chamado de "Saara verde" ou "Saara 
úmido". 

Durante esse período tiveram início a atividade agrícola e trabalho de 
domesticação de animais. Há 2.000 anos a.C., os agricultores passaram a 
realizar o cultivo de arroz e alguns tipos de inhame. Já os agricultores da parte 
meridional deram início a pecuária. 
 

 
      (Foto: Wikipédia) 
 
 
Relações entre a História da África e a História do Brasil 
 

A história do continente africano também está diretamente ligada à História do Brasil. No século XVI, 
Portugal foi o primeiro país a adotar o comércio de escravos e logo outras nações o seguiram. De acordo 
com John K. Thornton, os europeus geralmente compravam escravos de guerra. Em outros casos, pessoas 
eram sequestradas e transformadas em escravas.  

No Brasil, a substituição da mão de obra indígena pela africana teve início em 1570. Os portugueses 
traziam mulheres e homens de suas colônias africanas para trabalharem como escravos nos engenhos de 
açúcar. Os mais saudáveis, aptos ao trabalho pesado, valiam mais que os idosos e os debilitados.  

O transporte da África para o Brasil acontecia em navios negreiros, onde as “cargas” eram 
transportadas amontoadas, em condições desumanas e os mortos eram jogados ao mar. Ao chegarem, 
trabalhavam exaustivamente e a única recompensa era um prato de comida e moradia na senzala, onde 
ficavam acorrentados.  

Interessada em ampliar seu mercado consumidor no Brasil e no mundo, a Inglaterra foi a primeira 
nação a desenvolver medidas para o fim da escravidão em 1807. Mas antes disso, a Dinamarca foi o primeiro 
país a proibir o comércio de escravos em 1803. O Brasil foi o último país a proibir o comércio em 1831.  

 
Texto adaptado do texto fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/historia-da-africa 

 
ATIVIDADES 

1- Explique a divisão geográfica e a divisão cultural do Continente Africano. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

2- O deserto do Saara é o segundo maior deserto do mundo com 
aproximadamente 9 milhões de km2 de extensão. 
Comente sobre a importância do Deserto do Saara para a formação do 
Continente Africano. 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

3- Leia o Texto da página 78 do seu livro de História (Aprender Juntos – História) e responda às questões. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/historia-do-brasil
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/historia-da-africa

