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EMENTA (Unidade Didática) 

A proposta nesta disciplina é entregar noções básicas acerca da história da África no período compreendido entre os
séculos XVI a meados do século XX, podendo recuar em tempos anteriores, sobretudo considerando a região norte e
oriental do continente, historicamente conectada com o mundo árabe e índico. O propósito será identificar e refletir em
torno das conformações e estruturas políticas, econômicas e sociais, afloradas e desenvolvidas pelos diversos agentes,
e  na  qual  a  presença  europeia  na  região  atuará  apenas  como um ator  mais  dentro  deste  universo  de  relações
sociopolíticas e econômicas, no entanto um ator que, particularmente, a partir do século XIX tornara-se um agente com
pretensões hegemônicas no continente.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Eixos temáticos:
I – Imagens da África. Historiografia africana e africanista: da negativa à afirmação
II - “Estados, reinos e impérios”: dinâmicas internas e fatores externos
III - Escravidão e tráfico: especificidades e imbricações
IV - Colonialismos: enquadramentos e resistências
V-  Descolonização e libertação

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 sociais, assim como reconhecer os fatores políticos, culturais, sociais e econômicos 
que outorgam ao continente uma maior autonomia histórica.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.- conhecer as diversas tendências que discutem a historiografia africanista
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
4.- Entender as clivagens centrais do debate sobre escravidão, colonialismo e racismo a partir da contextualização de 
alguns estudos de caso.
5.- Ser capaz de identificar os agentes históricos que contribuíram na formação das unidades sociopolíticas e culturais 
no continente
6.- desenvolver um pensamento crítico em torno de noções e tendências evolucionista, normativas e eurocêntricas que 
acompanham a produção historiográfica sobre o continente africano.



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 duas provas escritas e um trabalho final. Cada prova terá um 30%

do valor da nota final e o trabalho final terá o 40% restante do valor da nota final.
A primeira avaliação será o dia 30 de abril, envolvendo as três primeiras unidades.

A segunda avaliação será o dia 09 de junho, envolvendo as unidades restantes.
O trabalho escrito deve ser entregue no dia 25 de junho, os temas dos trabalhos serão discutidos e sorteados na aula

anterior à segunda avaliação (02 de junho)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

Elikia M’Bokolo. África Negra: História e Civilizações, Tomos I e II, EDUFBA, Salvador, 2009.
Paul Lovejoy. A escravidão na África. Uma história de suas transformações. Ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 
2002.
Mahmood Mamdani. Ciudadano y Súbdito: África contemporánea y el legado del colonialismo tardío. Editorial Siglo XXI, 
México 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

Alberto Costa e Silva. A enxada e a lança. A África antes dos portugueses, Edusp, São Paulo, 1992.
John Thornton. A África e os Africanos na Formação do Mundo Atlântico (1400-1800). Rio de Janeiro: Campus, 2004.
Jean-François Bayart. El estado em àfrica: La política del vientre. Edicions Belleterra, Barcelona, 1999

Professor da Disciplina: Prof. Dr. Hector Guerra Hernandez
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