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O aprofundamento da pesquisa histórica sobre o período colonial levou a uma diversificação das análises e das regiões
estudadas, reforçando a grande conquista dos estudos sobre África que é a crítica contundente a uma perspectiva
homogeneizadora sobre o continente, seus habitantes e sua história. Os anos 1990 mantiveram o aprofundamento da
diversificação do olhar sobre variados temas, com destaque para a ideia de resistência.

O curso pretende discutir essas abordagens sobre o estudo do colonialismo na África, a partir, sobretudo, da produção
historiográfica brasileira sobre o tema. Apesar do pouco tempo de gestação da área de estudos africanos no Brasil, as pesquisas
já publicadas, bem como as dissertações e teses apresentadas nos diversos programas de pós-graduação em História, nas
diferentes universidades brasileiras, permitem especular sobre possíveis "olhares brasileiros" e concentrações temáticas.

Dessa forma, o curso irá privilegiar os seguintes temas: nativismo e anticolonialismo no final do século XIX. O avanço colonial
territorial, jurídico, econômico e de povoamento. A crítica ao lusotropicalismo. A exploração do trabalhador africano. Mudanças
nos projetos coloniais. Colonialismo e urbanização. Os diferentes nacionalismos dos movimentos pela independência.
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