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Ementa.  Introdução à história da África. A disciplina apresentará noções 
básicas da história da África a partir de perspectivas propostas na historiografia 
em estudos africanos (História da África/ Escola de Dacar; Ibadan e Dar ES 
Salaam). Fontes e ferramentas para ahistória da África.Uma atenção especial 
será dada a história regional, geográfica e política retratando o continente 
através de algumas de suas regiões: o Saara e o Kalahari; O Sael ; a África do 
norte, os litorais africanos do índico e do atlântico; a África do oeste e austral, 
região dos grandes lagos. Diversos aspectos serão tratados com ênfase nas 
temáticas das representações dos negros africanos pelos europeus (século 
XV-XIX), aspectos artísticos e culturais (Tradição oral, arte prehistórica 
africana, literatura do século XIX, música, religiões locais africanas), 
organizações sociais e políticas (exemplos serão tomados na África 
prehistórica até o século XVIII) com suas dinâmicas internas e externas. Por 
fim aspectos da África política e cultural do continente do século XX serão 
apresentados a partir de uma análise sobre imagens em movimento produzidos 
por cineastas africanos. 
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Avaliação:  A nota final será calculada a partir de três notas obtidas ao longo 
do semestre. As três notas correspondem a três trabalhos. 

1) Resumo analítico de um romance de um autor africano  (a lista será 
apresentada no início das aulas). 

2) Trabalho de interpretação de um documento (oral ou visual/ ou ainda livro 
didático/ filme/ mapa). O trabalho será apresentado no início das aulas. 

3) Trabalho final em sala de aula (com consulta) 

Critérios de avaliação:  Será avaliada a capacidade em formular pensamento 
próprio e argumentos baseados na absorção dos conteúdos apresentados e 
nos debates que ocorrerãoem aula e nos textos lidos. 
Recuperação: Apresentação oral versando sobre tópicos do curso. 



 


