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EMENTA 

Panorama de literaturas africanas de expressão em língua portuguesa. A problemática das literaturas africanas 

de expressão em língua portuguesa: colonização e descolonização portuguesa, pósindependência. Estudo das 

relações África-Brasil-Portugal: convergências e divergências. Relações étnico-raciais. 

OBJETIVOS 

 Estudar a poética e a prosa de escritores representativos dos PALOPs -Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa - relacionando-os com a colonização/descolonização;  

 Estudar a poética e a prosa de escritores dos PALOPs, destacando a relação África-Brasil-Portugal; 

 Estudar as obras selecionadas para o curso a partir dos pressupostos teóricos do pós-colonialismo e dos 

estudos sobre projetos de Nação e de literaturas nacionais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Panorama histórico e literário dos países de expressão em língua portuguesa no continente africano (Angola, 

Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe).  

 O império português e a colonização no continente africano.  

 As literaturas africanas de expressão em língua portuguesa: colonização e descolonização portuguesa, pós-

independência, angolanidade, oralidade.  

 Identidade literária e cultural dos países de expressão em língua portuguesa no continente africano.  

 Estudo das relações África- Brasil-Portugal: convergências e divergências. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas serão desenvolvidas por meio de atividades em sala de aula em aulas expositivas e outras que promovam a 

aprendizagem, essas deverão ser realizadas pelos alunos fora da sala de aula. 

O curso se pautará em leituras e discussões de textos teóricos e literários em que os principais aspectos do gênero 

correspondência serão expostos e debatidos. 

O curso se pautará em leituras e discussões de textos teóricos e literários em que os principais aspectos da 

memória nacional crítica e analítica serão expostos e debatidos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. AVALIAÇÕES DO SEMESTRE: Estão previstas avaliações entre teóricas e práticas. 

Avaliações que testarão o conhecimento adquirido durante o curso no valor de 60 pontos no total (30 pontos 

para cada atividade- serão duas); 

Escrita de questões discursivas e seminários a respeito de conteúdo ministrado (30 pontos para a atividade 

escrita e 10 pontos para os seminários); 

a respeito de conteúdo ministrado (20 pontos para cada atividade serão duas atividades); 

2. AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA: RESOLUÇÃO Nº 022, de 06 de outubro de 2021: “Art. 14. 

O docente responsável deve conceder Segunda Chamada de Avaliação ao discente ausente a qualquer avaliação 

presencial mediante solicitação à Coordenadoria de Curso, em formulário eletrônico, contendo justificativa 

válida para ausência, realizada em até 5 (cinco) dias úteis após a data de realização da atividade.” Serão 

seguidos os critérios estabelecidos na Seção V - Da Segunda Chamada de Avaliação - constante na referida 

Resolução Nº 022. 

3. AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: Prevê-se uma avaliação substitutiva que, realizada no último dia de aula 

do semestre, deverá substituir a avaliação de menor nota, versando sobre parte do conteúdo. 
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