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Resistência na África contemporânea – colonialismos. 

A  partir da década de 1950 a historiografia nacionalista africana, em seu esforço pela 

construção e consolidação de histórias nacionais, começou a traçar as linhas interpretativas 

que associavam diretamente o binômio colonizador X colonizado ao seu correlato explorador X 

explorado. Além disto, esta historiografia buscava as origens das lutas nacionalistas nas 

resistências à invasão e à instalação dos governos coloniais em finais do século XIX e começo 

do XX.  

Décadas depois, estas divisões binárias passaram a ser cada vez mais criticadas sob a 

perspectiva de que tais oposições simples não conseguem abarcar a diversidade de 

experiências envolvidas nos processos de implantação dos regimes coloniais no século XX, que 

envolviam também negociações e acomodações frente aos poderes ‘estrangeiros’.  

Desde ao menos a década de 1980, o conceito de resistência tem passado por reconfigurações, 

ampliando e dando complexidade aos seus sentidos. O curso procurará enfocar num primeiro 

momento as transformações neste conceito frente aos contextos históricos de sua produção. 

A seguir, procurará também apresentar movimentos diversos de ‘resistência’ como rebeliões, 

greves, guerrilhas, etc... ocorridos ao longo do século XX e durante os processos de 

independência. Desta forma, pretende-se incitar a reflexão por parte dos estudantes sobre 

pertinência conceitual de “resistência” frente algumas das formas materiais e ideológicas 

assumidas por ela em oposição aos colonialismos.  

Tópicos:  

- A historiografia nacionalista africana e os sentidos de resistência;  

- A oposição colonizador X colonizado e suas críticas;  

- Ideologias nacionalistas africanas; 

- Pan Africanismo e Negritude;  

Metodologia –  

Aulas expositivas  

Debates em sala de aula 

Audio-visuais (documentários). 

Avaliações:  

Participação em sala – ao longo do curso, os estudantes selecionarão um dentre os textos 

propostos e ficarão encarregados de incitar os debates em sala de aula. Não se trata de 

apresentação de seminário, mas de breve apresentação do argumento do texto e 

levantamento de questões para o debate - 20% da nota; 



Trabalho com tema específico – Duas questões propostas pelo professor para elaboração fora 

de sala – 30% da nota; 

Trabalho Final – tema de livre escolha do estudante – 50% da nota. 

Verificação Suplementar – em caso de necessidade - prova em sala de aula.  
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