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Disciplina:	História	da	África	
Código:	FLH-0649	
Período:	Vespertino	e	Noturno	-		2º	semestre	de	2022	
Professora:	Marina	de	Mello	e	Souza	
	
	
Título	do	curso:	Introdução	à	história	da	África.	
	
Ementa:	 O	 curso	 é	 uma	 introdução	 à	 história	 da	 África	 e	 abordará	 algumas	
regiões	 do	 continente	 africano	 e	 aspectos	 de	 suas	 sociedades	 anteriores	 ao	
período	colonial.	Serão	tratadas	formas	de	organização	de	sociedades	africanas,	
aspectos	 de	 suas	 culturas	 e	 alguns	 contextos	 específicos,	 entre	 eles	 processos	
históricos	 ocorridos	 no	 Sael,	 ou	 seja,	 as	 bordas	 do	 deserto	 do	 Saara,	 na	 África	
Oriental,	 na	 África	 Ocidental	 e	 na	 África	 Centro	 Ocidental.	 Serão	 abordadas	
formas	 de	 organização	 social	 e	 política,	 relações	 entre	 diferentes	 sociedades,	
motivações	econômicas	e	sistemas	culturais,	em	tempos	e	lugares	específicos.		
	
Objetivos:	O	curso	visa	dar	uma	visão	abrangente	do	continente	africano,	 com	
destaque	para	algumas	regiões.	A	história	de	povos	dessas	regiões	será	tratada	
principalmente	 a	 partir	 de	 suas	 determinações	 internas,	 mesmo	 quando	 os	
processos	abordados	articulam-nos	às	dinâmicas	externas	a	eles.		
	
Métodos	 didáticos:	 Aulas	 expositivas;	 discussão	 de	 textos;	 análise	 de	
documentos	escritos	e	visuais.	
	
Critérios	 de	 avaliação:	 Será	 avaliado	 o	 domínio	 sobre	 os	 conteúdos	
apresentados	nas	aulas	expositivas,	nos	 textos	 lidos	e	nas	discussões	em	 torno	
destes,	 assim	 como	a	 capacidade	do	 aluno	de	organizar	 e	 apresentar	de	 forma	
articulada	os	temas	trabalhados	pelo	curso	e	de	fazer	pesquisa	própria.		
	
Métodos	de	avaliação:	Serão	feitos	trabalhos	de	grupo	em	sala	de	aula,	voltados	
para	análise	de	documentos	e	uma	prova	final	na	qual	deverão	ser	desenvolvidos	
os	temas	indicados,	também	em	sala	de	aula.		
	
Normas	 de	 recuperação:	 Terá	 direito	 a	 fazer	 um	 trabalho	 de	 recuperação	 o	
aluno	 que	 obtiver	 nota	 final	 superior	 a	 3,0	 e	 inferior	 a	 5,0.	 A	 nota	 de	
recuperação	 será	a	média	 simples	da	nota	 final	 e	da	nota	do	 trabalho	de	
recuperação.	
	
Programa:	 Os	 tópicos	 a	 seguir	 serão	 desenvolvidos	 em	 aulas	 expositivas,	 a	
partir	dos	 textos	 indicados	para	 leitura,	e	da	análise	de	documentos,	escritos	e	
visuais.	
	
17	 e	 18/8	 	 -	 aula	 1:	 -	 	 História	 da	 África:	 Apresentação	 do	 programa	 e	 do	
continente.	Os	estudos	históricos	sobre	a	África.	
Leitura:	 SILVA,	 Alberto	 da	 Costa	 e	 –	 A	 África	 e	 os	 africanos	 na	 história	 e	 nos	
mitos:	Sobre	a	história	da	África,	pg.	1-14.		
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24	 e	 25/8	 -	 aula	 2:	 História,	 memória	 e	 tradição:	 Organizações	 sociais	
africanas	e	formas	de	lidar	com	o	passado.		
Leitura:	 	 HAMPATÉ	 BÂ,	 Amadou	 –	História	 Geral	 da	 África	 I:	 A	 tradição	 viva.	
Metodologia	e	pré-história	da	África,	pg.	167-212.	
	
31/8	e	1/9	-	aula	3:	-	A	Etiópia	e	o	catolicismo.	
Leitura:	M'BOKOLO,	Elikia	-	África	Negra.	História	e	Civilizações.	Tomo	I,	Capítulo	
II:	Estados	e	sociedades,	séculos	VII-XV,	pg.	101-122.	
	
14	e	15/9-	aula	4	 -	Sociedades	saelianas:	As	sociedades	formadas	nas	bordas	
do	deserto	do		Saara	e	articuladas	às	rotas	que	cortavam	o	deserto.		
Leitura:	FAUVELLE,	François-Xavier	-	O	Rinoceronte	de	Ouro.	Histórias	da	Idade	
Média	Africana,	capítulos		7,	8,	9,	pg.	75-93;		capítulo	17,	pg.	147-	152;		capítulos	
25	e	26,	pg.	201-213;	capítulo	28,	pg.	223-234.	
	
21	e	 22/9	 	 -	aula	 5	 -	 A	 África	 Ocidental:	Diversidade	de	povos	e	 sociedades,	
formas	de	organização	política	e	social.	Axante,	 Ifé,	Benin,	Oió	e	povos	do	delta	
do	Níger.		
Leitura:	SILVA,	Alberto	da	Costa	e	-	A	manilha	e	o	libambo,	capítulo	9:	O	Benim	e	
o	Delta	do	Níger,	pg.	310-357.	
Leitura	 complementar:	 CONNAH,	Graham	 -	África	Desconhecida,	 capítulos	19,	
20	e	21,	pg.	175-199.	
	
28	 e	 29/9	 -	 aula	 6	 -	 O	 Congo:	 Organização	 social	 e	 política,	 sistemas	 de	
pensamento,	contatos	com	os	portugueses	e	incorporação	do	catolicismo.	
Leitura:	SOUZA,	Marina	de	Mello	e	-	Além	do	visível,	capítulo	1:	Catolicismo:	o	elo	
entre	o	Congo	e	Portugal,	pg.	25-83.	
	
5	e	6/10	-	aula	7	 -	Angola:	Organização	social	e	política	das	sociedades	locais.	
Conquista	portuguesa,	avassalamento	de	sobas	e	a	resistência	de	Njinga.		
Leitura:	HEINTZE,	Beatrix	-	Angola	nos	séculos	XVI	e	XVII,	capítulo	9:	O	contrato	
de	vassalagem	afro-português	em	Angola	no	século	XVII,	pg.	387-436.	
Leitura	complementar:	Carta	de	Fernão	de	Sousa	ao	Governo	(15	de	agosto	de	
1624),	 pg.	 76-88	 e	 Carta	 de	 Fernão	 de	 Sousa	 ao	Governo	 (10	 de	 dezembro	 de	
1624),	og.	99-119,	em	Beatrix	Heintze,	Fontes	para	a	História	de	Angola	do	século	
XVII	-	II.		
	
19	 e	 20/10	 -	 aula	 8	 	 -	 A	 África	 Oriental:	 Populações	 locais	 e	 a	 presença	
portuguesa.	
Leitura:	 SILVA,	 Alberto	 da	 Costa	 e	 -	 A	Manilha	 e	 o	 Libambo,	Capítulo	 18:	 Na	
Zambézia,	pg.	657-701.	
Leitura	complementar:	SANTOS,	João	dos	-	Etiópia	Oriental	e	Vária	História	de	
Cousas	Notáveis	do	Oriente,	capítulos	VIII	a	XVIII,	pg.	197-229.		
	
26	e	27/10	-	aula	9	 -	Comércio	atlântico	de	escravizados:	Na	África	Centro-
ocidental,	das	guerras	de	conquista	às	 feiras	e	acordos	políticos	e	comerciais,	e	
na	África	Ocidental	de	costa	do	ouro	a	costa	dos	escravos.	
Leitura:	 REDIKER,	Marcus	 -	O	Navio	Negreiro.	Capítulo	 3:	 Caminhos	 africanos	
para	a	Passagem	do	Meio,	pg.	83-117	
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9	e	10/11	-	aula	10	-	Conhecendo	o	continente:	Exploradores,	comerciantes	e	
missionários.		
Leitura:	PRATT,	Mary	Louise	-	Os	olhos	do	império,	Capítulo	4,	Anti-conquista	II:	
A	mística	da	reciprocidade,	pg.	127-154.	
Leitura	 complementar:	 Frederico	Delgado	Rosa	 e	 Filipe	Verde	 -	Exploradores	
Portugueses	e	Reis	Africanos,	Capítulo	3:	Fronteiras	da	incompreensão,	pg.	27-38.	
	
16	 e	17/11	 -	aula	 11	 -	 Congo	 e	 Angola:	 do	 comércio	 de	 escravizados	 ao	 de	
matérias	 primas	 -	 aprofundamento	 da	 dominação	 colonial.	 Rotas	 internas	 e	
portos	atlânticos.	
Leitura:	BIRMINGHAM,	David	-	Breve	História	da	Angola	Moderna	(séc.	XIX-XXI),	
Capítulo	3:	Comércio	e	política	no	interior,	e	Capítulo	4:	Terra	e	trabalho	no	sul,	
pg.	53-90.	
		
23	 e	 24/11	 -	 aula	 12	 -	 Ocupação	 colonial:	 disputa	 pelo	 domínio	 politico,	
exploração	dos	recursos	naturais	e	controle	da	força	de	trabalho.		
Leitura:	 MEREDITH,	 Martin	 -	 O	 Destino	 da	 África,	 Parte	 X,	 A	 corrida	 para	
explorar	a	África	no	final	do	século	XIX,	pg.	391-432.	
Leitura	 complementar:	 HERNANDEZ,	 Leila	 Leite	 -	 A	 África	 na	 Sala	 de	 Aula,	
Capítulo	 4:	 "Civilizados"	 e	 "primitivos"	 na	 constituição	 do	 sistema	 colonial	
africano,	pg.	91-108.	
	
30/11	e	1/12	-	aula	13	-	África	contemporânea:	Algumas	questões	postas	pela	
inserção	no	mundo	globalizado.	
Leituras:	KI-ZERBO,	 Joseph	 -	Para	quando	a	África?	Democracia	 e	 governo,	 pg.	
61-83;	 O	 desenvolvimento	 não	 é	 uma	 corrida	 olímpica,	 pg.	 131-154;	 A	 África:	
como	renascer?	pg.	155-161.		
	
7	e	8/12	-	aula	14:		Prova.	A	ser	realizada	no	horário	da	aula,	com	consulta	de	
livros	 e	 anotações.	 Constará	 de	 duas	 perguntas	 e/ou	 enunciados	 a	 serem	
respondidos	e	desenvolvidos,	entre	quatro	perguntas	apresentadas.	
	
	
Bibliografia	do	curso:	
	
BIRMINGHAM,	David	 -	Breve	História	da	Angola	Moderna	(séc.	XIX-XXI).	 Lisboa:	
Guerra	e	Paz	Editores,	2017.	
	
CONNAH,	Graham	-	África	desconhecida.	Uma	introdução	à	sua	arqueologia.	São	
Paulo:	EDUSP,	2012.	
	
FAUVELLE,	François-Xavier	-	O	Rinoceronte	de	Ouro.	Histórias	da	Idade	
Média	Africana,	São	Paulo:	EDUSP,	2018.	
	
HAMPÂTÉ	 BÂ,	 Amadou	 –	 A	 tradição	 viva,	 em	 História	 Geral	 da	 África,	 vol	 I.	
Metodologia	e	pré-história	da	África.	Organizado	por	Joseph	Ki-Zerbo.		
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HEINTZE,	Beatrix	-	Fontes	para	a	História	de	Angola	do	século	XVII	-	II.	Sturtgart:	
Franz	Steiner	Verlag	Wiesbaden	GMBH,	1988.	
	
HERNANDEZ,	Leila	-	A	África	na	Sala	de	Aula.	Visita	à	história	contemporânea.	São	
Paulo:	Selo	Negro,	2005.	
	
KI-ZERBO,	 Joseph	 -	 Para	 quando	 a	 África?	 Entrevista	 com	 René	 Holenstein.		
Tradução	de	Carlos	Aboim	de	Brito.	Rio	de	Janeiro:	Pallas,	2006.	
	
M’BOKOLO,	 Elikia	 –	 África	 negra.	História	 e	 civilizações.	 Tomo	 I	 (até	 o	 século	
XVIII)	Salvador	/	São	Paulo:	EDUFBA	/	Casa	das	Áfricas,	2009.	
	
MEREDITH,	Martin	-	O	Destino	da	África.	Cinco	mil	anos	de	riquezas,	ganância	e	
desafios.	Tradução	Marlene	Suano.	Rio	de	Janeiro,	Zahar,	2017.	(2014)	
	
PRATT,	Mary	 Louise	 -	Os	olhos	do	 império:	relatos	de	viagem	e	 transculturação.	
Tradução	Jézio	Hernani	Bonfim	Guttierre.	Bauru:	EDUSC,	1999.	
	
REDIKER,	Marcus	 -	O	Navio	Negreiro.	Uma	história	humana.	 Tradução	 Luciano	
Vieira	Machado.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	2011.c	
	
ROSA	 e	 VERDE,	 Frederico	 Delgado	 e	 Filipe	 -	 Exploradores	 Portugueses	 e	 Reis	
Africanos.	Viagens	ao	coração	da	África	no	século	XIX.	Lisboa:	A	Esfera	dos	Livros,	
2013.	
	
SANTOS,	 João	 dos	 -	 Etiópia	 Oriental	 e	 Vária	 História	 de	 Cousas	 Notáveis	 do	
Oriente.	Lisboa:	Comissão	Nacional	para	as	Comemorações	dos	Descobrimentos	
Portugueses,	1999	(1609)	
	
SILVA,	Alberto	da	Costa	e	-	A	África	e	os	africanos	na	história	e	nos	mitos.	Rio	de	
Janeiro:	Nova	Fronteira,	2021.	
	 	-	A	manilha	e	o	 libambo.	A	África	e	a	Escravidão	de	1500	a	1700.	 Rio	 de	
Janeiro:	NOva	Fronteira/Fundação	Biblioteca	Nacional,	2002.	
	
SOUZA,	Marina	de	Mello	 e	 -	 	Além	do	visível.	 Poder,	 Catolicismo	e	Comércio	no	
Congo	e	em	Angola	(Séculos	XVI	e	XVII).	São	Paulo:	EDUSP/FAPESP,	2018.	
	
	
	
	
 


