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EMENTA (Unidade Didática) 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Nação como narrativa e conceito continua sendo um território disputado na contemporaneidade, o foi também durante os
processos de luta pela independência política das ex-colonias africanas. Neste tópicos iremos inquirir as narrativas dos 
nacionalismos anticoloniais e os processos históricos que as movimentaram. A proposta deste tópico é questionar a ideia
de “comunidade imaginada” de Anderson como thelos dos processos de formação nacional no continente africanos a 
partir da análise de alguns processos específicos. Se bem na Europa e América essas comunidades foram 
historicamente imaginadas, este exercico imaginativo foi realizado por agentes específicos e este aspecto deve ser 
historicizado, pensando sobretudo nesta espécie de determinismo colonial que, segundo Chatterjee (1993), cerceiaria a 
capacidade de imaginação política para procurar por identidades políticas mais atreladas às próprias historias das 
regiões independizadas do jugo colonial.

Eixos temáticos:
I – Nação, nacionalismo: questões e debates
II – O caso Argelino: socialismo versus islã?
III – O caso Zimbabweano: raça e etnia como marcador de pertencimento?
IV – O Caso Sul-africano: Apartheid versus Rainbow Nation
V – O Caso Moçambicano: Inimigos e improdutivos como alibi político?

OBJETIVO GERAL

Ao final da disciplina os alunos deverão identificar e diferenciar os agentes históricos e suas respectivas narrativas 
nacionais, os processo de formação nacional que disputaram a formação das diversas unidades políticas e formações 
estatais contemporâneas a partir do estudo de caso de quatro países africanos, três na região austral do continente: 
Zimbabwe , Moçambique e África do Sul, e um no Norte, a maneria de contraponto, da África: Argélia. assim como 
reconhecer os fatores políticos, culturais, sociais e econômicos que contribuíram para os problemas na definição de uma
unidade nacional nos respetivos estados contemporâneos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.- conhecer as diversas tendências que discutem a historiografia africanista a respeito das lutas de libertação
2.- 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.
3.- Entender as clivagens centrais do debate sobre nacionalismo, unidade nacional e modernização
4.- Ser capaz de identificar os agentes históricos que contribuíram na formação das unidades sociopolíticas e culturais 
nos casos analisados
6.- desenvolver um pensamento crítico em torno de noções e tendências evolucionista, normativas e eurocêntricas que 
acompanham a produção historiográfica sobre Nação, nacionalismo e Identidade no 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 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 a apresentação grupal (50% da nota final), as datas e tema serão definidos em sala
de aula

 A segunda avaliação será um trabalho escrito individual (50% da nota final), as datas de entrega e tema serão
definidos em sala de aula

Os critérios para ambas avaliações serão anunciados oportunamente no início da disciplina
O Exame Final será entre os dias 09-14 de dezembro (calendário acadêmico 2019 – Resolução 64/18 CEPE)

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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