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RESUMO
O presente estudo aborda sobre a federação kuba, história, sua formação, principais atividades econômicas,
produções e representações artísticas. Deste modo, procuramos apresentar a sua constituição enquanto reino
e povo da região central ocidental do continente africano. Teve a sua fase de formação a partir do século XV
e XVI, fundado por povos que migraram do Norte de África. O nome é derivado do termo usado luba, cujo
reino colocado ao sul de Kuba para a civilização. Sua capital era Nsheng, atualmente Mushenge. Kuba
traduzido em português relâmpago, possuía uma composição clânica dos povos bantu, na sua maioria
constituída por esses que chegaram na região do atual Congo. Existiu entre os anos de 1625-1900,
encontrava-se limitado pelos rios Sankuru, no Norte o reino kuba era limitado pelo Lulua (Luluwa), no Oeste
encontrava-se limitado pelo rio Cassai e o rio Lukenie, ao leste pela provincia do Lomami, e no norte limitado
pela região do Songye. Songye durante um tempo migraram nas zonas de shaba. A realização dste trabalho,
foi motivado a partir da disciplina de História da África I do professor Pedro Acosta Leyva, da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira do Campus do Malês, curso de licenciatura em
História, onde nos propusemos em elaborar um ensaio sobre o reino, mostrar a sua rica história de formação
e sua localização geográfica. Metodologicamente foi aplicado uma pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva
exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar, enquanto nos aproximávamos
dos conteúdos, tínhamos a noção previa sobre o assunto, portanto, esse tipo de estudo, descritivo, pretende
descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). São exemplos de pesquisa
descritiva: estudos de caso, análise documental, e durante a nossa pesquisa, foram esses o levantamento que
realizamos. Triviños (1987, p. 112).
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