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EMENTA (Unidade Didática) 

Os debates sobre a complicada situação política da África contemporânea são muitos, no entanto, como diria Mamdani
(1998) estes giram claramente em torno de duas tendências: a modernista e a comunitarista. A primeira apontando para
o fortalecimento de uma suposta “esfera publica” que pudesse empoderar uma “sociedade civil” ainda fragmentária em
face às instituições do estado. A segunda apontando para o fortalecimento das comunidades de origem e étnicas como
condição fundamental  para o desenvolvimento de instituições políticas próprias “re-africanizando” o estado. Ambas,
contudo, embasadas em uma perspectiva “estadocentrista”, ou seja pensando o estado como uma “forma administrativa
racional de organização política consolidada”(DAS & POOLE, 2008: 220) e a partir daí medir se as instituições políticas
formadas no continente africano “pela sua natureza” se aproximariam ou afastariam deste modelo canônico. Na maioria
dos casos, sua análise reflete, voluntária ou involuntariamente, um enfoque holístico, caracterizado basicamente por
uma atitude generalizadora, muitas vezes presa da sua própria ahistoricidade, que insiste em colocar o problema da
“falta”  de  modernização,  na  persistência  de  formas  “pré-modernas”,  sustentadas  por  relações  agnáticas  e  tribais,
suportadas por leis de ordem consuetudinária e uma atávica economia dos afetos (HYDEN, 1983), ora como crítica, ora
como exigência de reconhecimento. Todos estes aspectos, ou seja, sua inclusão ou exclusão, teriam contribuído para o
nascimento de uma instituição de natureza relativamente incompleta, fraca e/ou precária,  na promoção do contrato
social suficiente e efetivo para sustentar sua legitimidade frente à população que governa. Nesta disciplina, usando
enfoques  retirados  da  antropologia  situacional,  a  história  regional  e  da  sociologia  histórica,  tentaremos analisar  e
comparar criticamente os processos de três países africanos: Angola, Moçambique e Africa do Sul. Usando um recorte
temporal  que envolve os séculos XIX e XX discutiremos analiticamente alguns conceitos como “situação colonial”,
“repertórios” “imperiais”, “modernização conservadora”,  “trabalho forçado”, “tribalismo”,  “despotismo descentralizado”,
etc. Todos eles desde uma perspectiva que procure resgatar sua autonomia histórica. O objetivo da disciplina será
compreender a formação estatal africana desde sua singularidade histórica, abdicando de constantes analogias com
determinados  Estados  europeus  e  escapando,  de  uma  vez  por  todas,  do  paradigma  evolucionista  que  parece
predominar ainda em outros domínios das ciências sociais, com destaque para uma ciência política de perfil normativo. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Eixos temáticos:
I – imagens da África. Etnocentrismo, estereótipos e a questão do “Outro”
II - realidades pré-coloniais;.
III - expansões coloniais europeias e seus repertórios imperiais.
IV - tipo de Estado colonial e os mecanismos administrativos locais.
V - processos que presidiram as independências.
VI - processos políticos que seguiram às respetivas independências.
VII - realidade político social contemporânea em perspectiva.

OBJETIVO GERAL

Ao final da disciplina os alunos deverão identificar e diferenciar os agentes históricos que contribuíram para a formação 
das diversas unidades políticas e formações estatais contemporâneas a partir do estudo de caso de três países 
africanos na região austral do continente: Angola , Moçambique e África do Sul, assim como reconhecer os fatores 
políticos, culturais, sociais e econômicos que contribuíram para a formação dos estados contemporâneos.



OBJETIVO ESPECÍFICO

1.- conhecer as diversas tendências que discutem a historiografia africanista na região austral do continente
2.- conhecer e questionar as diversas metodologias aplicadas no tratamento de diversos tipos de fontes e documentos
3.- Entender a cronologia e questionar o recorte espaço temporal no qual o continente foi inserido historicamente, 
exercitar um análise que envolva as perspectivas da história regional.
4.- Entender as clivagens centrais do debate sobre colonialismo, trabalho forçado, poder local, descentralização política 
e racismo a partir da contextualização dos três estudos de caso.
5.- Ser capaz de identificar os agentes históricos que contribuíram na formação das unidades sociopolíticas e culturais 
no três países analisados
6.- desenvolver um pensamento crítico em torno de noções e tendências evolucionista, normativas e eurocêntricas que 
acompanham a produção historiográfica sobre a região austral da África.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será organizada combinando aulas expositivas, fichamento e discussões de textos, apresentações orais 
individuas ou em grupo, análise de fontes documentais impressas e orais, e recursos audiovisuais. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO
O desempenho dos alunos será avaliado a través de uma prova escrita, um seminário e um trabalho final. A prova terá
um 30% do valor da nota final, o seminário terá também um 30% do valor da nota final e será uma nota coletiva, e o
trabalho final terá o 40% restante do valor da nota final.
A avaliação será o dia 15 de abril, envolvendo as três primeiras unidades.
Os seminários/apresentações grupais começarão o dia 22 de abril e irão se seguindo até o dia 10 de junho, envolvendo
o conteúdo de todos os eixos temáticos.
O trabalho escrito deve ser entregue no dia 24 de junho, os temas dos trabalhos serão discutidos e sorteados na aula
depois do último seminário (10 de junho)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

VISENTINI, Paulo Fagundes. As revoluções africanas. Angola, Moçambique e Etiópia. São Paulo, SP: Ed. Unesp, 2012.
PEREIRA, Analúcia Danilevicz. A Revolução Sul-africana. São Paulo, SP: Ed. Unesp, 2012.
MAMDANI, Mahmood . Ciudadano y Súbdito: África contemporánea y el legado del colonialismo tardío. Editorial Siglo
XXI, México 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

BAYART, Jean-François . El estado em àfrica: La política del vientre. Edicions Belleterra, Barcelona, 1999
CABAÇO, José Luís: Moçambique: Identidade, colonialismo e Libertação, Editora Unesp, São Paulo, 2009
CEAUP. Trabalho forçado africano. Experiências coloniais comparadas, Ed. Campo das Letras, Porto, 2006.
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