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Ementa:  

A disciplina centra-se em discussões bibliográficas, nas análises de documentos e no levantamento 

de hipóteses de pesquisa. Seu recorte abrange desde textos clássicos até produções recentes, 

objetivando mapear os principais debates em torno de determinados temas ou questões. A partir 

destes subsídios, almeja-se que os alunos se insiram criticamente em debates historiográficos e 

que desenvolvam suas reflexões em textos.  

Conteúdo programático: 

Análise da obra SARR, Felwine. Afrotopia. n-1, 2019 

 

Objetivos:  

Proporcionar ao discente: 

1. aprendizagem de conceitos e teorias desenvolvidos pelo autor 

 

Metodologia: Leitura conjunta e debate dos principais aspectos do livro 

Atividades avaliativas:  

 

Presença: A presença e participação nos debates comporá 40% da nota do semestre. 

Trabalho: O trabalho deve conter uma reflexão entre 5 e 7 laudas, poderá ser elaborado em dupla 

ou individual e deve versar sobre um dos temas abordados no semestre.  

  

Cronograma:  

 



Março 

Apresentação do programa, leitura e debate dos capítulos: 

Pensar África 

Contra a Maré 

Proposta de modernidade 

 

Abril 

Debate sobre o filme La Gènese e leitura dos capítulos: 

A questão da economia 

Curar-se nomear-se 

 

Maio 

 

Debate sobre o filme Atlantique e leitura dos capítulos: 

A revolução será inteligente 

Habitar a própria casa 

Lançar-se ao mar aberto 

 

Junho 

 

Debate sobre o filme O menino que descobriu o vento e leitura dos capítulos 

Afrotopos 

Cidades africanas: configurações dos possíveis 

Lições da Alvorada 

 

Julho 

Trabalho e Exame final 
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