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I. Objetivos

-  Compreensão  da  contextualização  histórica  da  noção  de  regiões:  alcance  interpretativo  e
ponderações teórico-metodológicas da noção de região 
- Valorização crítica da dimensão comparativa para a descrição, análise e explicação dos processos
de transformação social de diferentes regiões
- Introdução ao estudo de África na perspectiva da identificação de regiões como realidades da
respectiva histórica e da actual dinâmica social
- Reflexão sobre a valia da noção de região para a interpretação de África – desde as configurações
locais à afirmação do continente – em mudança acelerada para a modernidade num contexto de
globalização
- Reflexão sobre a potencial migração do conhecimento social para a construção política e a gestão
de territórios e de sociedades

II. Programa

0 Olhar a história: que dados históricos são relevantes para a actual situação de África? 

1 Regiões: noção histórica e/ou perspectiva operacional para a organização e/ou gestão de grupos 
sociais e territórios?

História do termo região: de território a construção, da geografia à história
Potencialidades políticas da noção de região na actual arquitectura?
Espaços, regiões, regiões periféricas e micro-regiões

2 Regiões em África: a longa duração
Regiões e fluxos de comércio
África reticular
A invenção de África
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Colonialismo, nacionalismos, independências, comunidades políticas regionais
 
3 Mutações económicas: factores de competitividade e desequilíbrios sociais

Mutações económicas, regiões perdedoras e regiões polarizadoras de crescimento
Mutações económicas, migrações e ambiente

4 Globalização e contextos locais
A mobilidade das fronteiras
Etnias ou fronteiras móveis

5 O transnacionalismo das realidades políticas da nação 
Cidades em detrimento da ruralidade (e das regiões) 
Migrações, trocas culturais e regiões

6 A primazia histórica da continentalidade 
Os conflitos pela terra ou pelo território 
Segurança regional
Papel dos recursos, das armas e dos conflitos

7 Arquitectura política institucional: criação de um continente ou de um actor global
Organização política continental versus nacionalismos e etnicidades
As fronteiras políticas versus regiões 
A criação política de regiões políticas
 

8 Regiões criam um sentimento de pertença territorial comparável ao induzido por entidades 
políticas como a etnia, a nação ou o estado?

9 Regiões ou um continente?
Como é que os Africanos se representam e como se querem representados?

III. Metodologia de Ensino

Apresentação teórica e metodológica da noção de regiões
Apresentação e problematização de evoluções paradigmáticas e de estudos de caso, processos 
tributários de diferentes contextos
Problematização teórico-metodológica a partir de situações históricas e actuais

IV. Formas de Avaliação

Presença nas aulas
Participação nas discussões 
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Realização de um trabalho final
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