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EMENTA (Unidade Didática) 

O Oceano índico foi desde séculos um espaço de contato intercultural e intercambio comercial, que envolveu diversas
populações e culturas. Toda a região litorânea do Oceano Índico já era, no século XIX, o teatro de movimentos de
populações africanas, árabes, muçulmanos, indianos, europeus, entre outros. Estas interações entre indivíduos vindos
de diversos horizontes, seus fluxos e intercâmbios, assim como as relações de poder derivadas do contato, serão o
objeto desta disciplina.  O recorte historiográfico envolve particularmente os séculos XVI a XIX, podendo recuar em
tempos anteriores, como é o caso da configuração da cultura suaíli (séc. XII). O propósito será identificar e refletir em
torno das conformações e estruturas sociais, afloradas e desenvolvidas pelos diversos agentes, e na qual a presença
europeia na região atuará apenas como um agente a mais dentro deste universo de relações sociais e econômicas, no
entanto um ator que, particularmente, a partir do século XIX tornara-se um agente com pretensões hegemônicas.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Eixos temáticos:
Primeira Unidade: Historiografia, Perspectivas e Fontes
Segunda Unidade: Espaços comerciais e contatos políticos 
Terceira Unidade: Escravidões, conceitos e debates
Quarta Unidade: Colonialismos, Impérios e outras construções

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 no mundo índico, 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 e orientalista
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 do universo geográfico em questão
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 
nos diversos espaços geográficos
6.- desenvolver um pensamento crítico em torno de noções e tendências evolucionista, normativas e eurocêntricas que 
acompanham a produção historiográfica sobre o continente africano e asiático.



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 avaliações, um seminário e um trabalho final. Cada avaliação

terá um 50% do valor da nota final 
O seminário começaram já na segunda unidade, envolvendo desde a segunda até a quarta unidade.

A segunda avaliação será o trabalho escrito deve ser entregue no dia 25 de novembro, os temas dos trabalhos serão
discutidos e sorteados na última da terceira unidade 21 de outubro.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

Elikia M’Bokolo. África Negra: História e Civilizações, Tomos I e II, EDUFBA, Salvador, 2009.
Kavalam Madhava Panikkar. A dominação ocidental da Ásia. Vol I Edit. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1977, Vol. II Editora 
Saga, 1965
Edward Alpers. East Africa and the Indian Ocean. Princeton, NJ: Marcus Wiener Publishers, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

Alberto Costa e Silva. A enxada e a lança. A África antes dos portugueses, Edusp, São Paulo, 1992.
Charles Boxer. O império marítimo português. Companhia das letras, 2002.
Gwen Campbell (Ed) The Structure of Slavery in Indian Ocean Africa and Asia. Taylor & Francis, 2005.

Professor da Disciplina: Prof. Dr. Hector Guerra Hernandez

Assinatura: _____________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.
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