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PLANO DE ENSINO
Ementa
Esta disciplina insere-se no contexto da política comparada com uma preocupação em oferecer aos
estudantes noções relevantes para a compreensão dos caminhos trilhados pelos povos e Estados do
continente africano na construção, desenvolvimento, aprofundamento e consolidação de suas
experiências. É uma disciplina com foco pontual sobre os desafios na construção dos Estados
africanos considerando as várias épocas desta epopeia, dos primórdios das civilizações à
contemporaneidade pós-colonial. Especial atenção é dada à busca de compreensão sobre os desafios
de inserção dos países e povos africanos na Ordem Mundial, o papel à estes reservado, conquistado
ou a construir vis a vis os desafios dos diversos povos do mundo contemporâneo. Entender os
desafios e as alternativas conseguidas no continente baseados no próprio imaginário coletivo e
diversificado das realidades africanas é o propósito maior da disciplina.

Objetivos
-Discutir os principais elementos que estão na base da construção, desenvolvimento e consolidação
dos Estados Africanos contemporâneos;
-Compreender os gargalos e as soluções em construção para a inserção dos povos africanos na
dinâmica do mundo atual e vindouro;
-Contribuir para a compreensão e difusão da realidade africana no seio da universidade brasileira e
da sociedade em geral permitindo uma visão comparada de experiências de caminhos entre o
continente africano e outras regiões, em especial a América Latina.

Metodologia
A disciplina será dada basicamente mediante aulas expositivas ministradas pelo professor da
disciplina e convidados usando as plataformas digitais de interação preferencialmente o teams,
debates coletivos em fóruns que serão promovidos na plataforma moodle/aprender e SIGAA sobre
temas e textos previamente estabelecidos referentes ao conteúdo programático e em datas definidas
no calendário da disciplina.
O atendimento do professor ocorrerá por email.

Avaliação

Para a avaliação de rendimento e aproveitamento da disciplina serão aplicados os seguintes
instrumentos:
a) – Controles de Leitura (valendo até 30% da nota final). Serão realizados em casa e
entregues por meio virtual nas datas definidas no calendário de atividades. Serão
realizados 3 controles de leitura equivalendo a 10% da nota final.
b) – Debates (valendo até 30% da nota final). Serão promovidos nas plataformas virtuais
em salas abertas para todos alunos, especialmente no teams, em datas previamente
definidas no calendário de atividades. Cada debate servirá para controle de presença e
acompanhamento de conteúdo e registrado pelo comparecimento no espaço virtual
definido.
c) – Resenha crítica referente a todo conteúdo da disciplina, valendo até (40%) da nota
final. Os alunos deverão elaborar individualmente e entregar por meio eletrônico (email)
uma resenha crítica escrita sobre um dos temas referentes ao conteúdo programático
dentre os indicados previamente pelo professor no formato e prazo estabelecidos no
documento específico sobre orientações sobre esta atividade.
A Menção Final do aluno será a somatória das notas dos Controles de Leitura (30%), dos Debates
(30%) e da Resenha Crítica (40%). Para que o aluno seja aprovado na disciplina precisa obter uma
nota final igual ou superior a 50% da somatória final, ou seja o equivalente a igual ou superior a
menção MM e cumulativamente apresentar, no mínimo, 75% de freqüência das aulas aferidas pela
entrega dos trabalhos e presença nas aulas virtuais e debates.
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UNIDADE

AULA

Unidade I
História da África
(da antiguidade à
II Guerra
Mundial)

1
2
3
4
5
6
7
8

Unidade II
As
independências e
a Construção dos
Estados póscoloniais

9
10
11
12
14
15
16
20
21
22
23
24

Unidade III
A África hoje; O
papel da África
na Ordem
Mundial
Contemporânea.

25
27
28
30
31
32
33

DATA
PREVISTA
18/08/2020
25/08/2020

ASSUNTO

LEITURA OBRIGATÓRIA
(acessar no moodle, site do IPOL e e-mails)
Duração de 30 minutos do horário inicial da aula
Texto 1 – O olhar Imperial e a Invenção da África
Texto 2 - Introdução (Ali A. Mazrui)
Texto 3 – África sob dominação colonial 1880-1935
Referente à primeira Unidade
Texto 4 - Iniciativas de Resistências africanas

20/10/2020
22/10/2020

Divulgação do Novo Plano de aulas – versão remota
Aula virtual - exposição inicial
Noções de Território, Povo e Governo na África pré-colonial
África espezinhada e libertadora
O assédio internacional e o começo da colonização
Aula virtual
Resistência e dominação
Aula virtual
As bases para a luta pelas Independências
Ressurgimento da África
Entrega do primeiro controle de leitura (por email)
As lutas pela Independência (dados e circunstâncias)
Ideologias das Independências africanas
Debate 1 aula virtual
Independência, Desenvolvimento e Neocolonialismo
A Construção dos Estados Nacionais
Estados Africanos e a Modernidade Institucionais
Características africanas nos Estados Nacionais
Aula virtual
Entrega do segundo controle de leitura

27/10/2020

10/11/2020
17/11/2020
26/11/2020
01/12/2020
08/12/2018

08/09/2020
15/09/2020

24/09/2020

29/09/2020

Tira dúvidas sobre a primeira unidade

ATIVIDADES
Sala Virtual
Moodle
Moodle
Moodle
Sala Virtual
Moodle
Sala Virtual

Texto 5 – África na década dos conflitos mundiais
Texto 6 – Renascimento cultural na África contemp.
Textos 1 a 6
Texto 7 – Procurai primeiramente o reino político
Texto 8 – Ideologias das Independências africanas

Controle 1

Independências – Tipos e caminhos seguidos

Sala Virtual

Texto 9 - O subdes. e a luta pela Indepen. econômica
Texto 10 – Estado y Sociedad em el África Actual
Texto 11 – Administración para el Desarrollo: Fund..
Texto12–Const.da nação e evol. dos valores políticos
Referente à segunda unidade
Textos 7 a 12

Sala Virtual
Controle 2

Debate 2 – aula virtual

Estado e Sociedade na África Independente

Sala Virtual

UA e a Estratégia da inserção internacional
Experiências de Estados em Desenvolvimento
África e a Modernidade
Entrega do terceiro Controle de Leitura
Debate 3 – aula virtual
Entrega dos Trabalhos finais – Resenha Crítica
Aula Virtual
Encerramento da disciplina

Texto 13 – A unidade africana
Texto 14–Experiencias históricas de la formación del
Texto 15 – O horizonte 2000
Textos 13 a 15

Desafios da África atual

Controle 3
Sala virtual

Referente à terceira Unidade

Sala Virtual

