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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

SEGUNDA-FEIRA DIA 09/04/2018 – MÓDULO 1 E 2 

 
MÓDULO 1– Conceitos e apresentação geral do tema. Povoamento africano e as cidades e vilas. 

Africanidade como conceito unificador da cultura africana. As generalizações da evolução histórica do 
continente africano. O Pan Africanismo como movimento intelectual de revisão da história africana na 
perspectiva dos africanos. As cidades e grandes construções do período pré-histórico. Uso de fontes 
arqueológicas na história das cidades africanas. Períodos do urbanismo africano: Urbanismos da 
antiguidade africana, urbanismo da era mercantilista, urbanismos da era das catástrofes, urbanismo da 
era da renascença africana. A vila africana tradicional como conceito sobre a organização das sociedades 
africanas. Conceitos de urbanidade e ruralidade. A influência do comercio e dos mercados na 
urbanização africana nas diversas épocas históricas e regiões geográficas. A influência das grandes rotas 
comerciais do continente africano e do mundo na formação dos estados e do urbanismo. A possibilidade 
de um pensamento africano sobre a urbanização durante 6000 anos. A cidade na literatura oral e escrita 
africana.  

 
MÓDULO 2 - Pano de fundo do urbanismo. A paisagem geográfica. A formação de territórios dados pela 

geografia. A identificação de cinco grandes espaços geográficos. Povos e populações africanas. Os 
períodos da história africana e as suas características sociais e comerciais. A filosofia e estética africana 
e as formas artísticas, arquitetônicas e urbanas. Escritas africanas. A documentação escrita milenar sobre 
historia africana. As religiões africanas tradicionais, islamismo e cristianismo africano e as suas influências 
nas culturas urbanas. Matemática Africana. As singularidades das geometrias fractais e dos planos 
urbanos fractais. As tecnologias africanas de construção. 

 

TERÇA-FEIRA DIA 10/04/2018 

 
MÓDULO 3 – Detalhamento do urbanismo da antiguidade e dos grandes complexos sagrados. A 

organização social, a filosofia nas sociedades do vale do Rio Nilo. Os grandes trabalhos em arqueologia 
de cidades do Vale do Nilo. Etiópia o urbanismo do cristianismo. Urbanismo Núbio das grandes cidades 
do médio Nilo, Napata, Meroe e Dongala. Urbanismo do antigo Egito. Exame do platô de Gize. O 
complexo da Karnak. A cidade de Alexandria. A engenharia das pirâmides e dos grandes monumentos. 
As permanências das antiguidades egípcias na atualidade. A importância da civilização etíope e a 
complexidade cultural e política da região do Chifre da África e as consequências no urbanismo. O 
urbanismo Fenício na região do mediterrâneo. 

QUARTA-FEIRA DIA 11/04/2018 

 
MÓDULO 4- Urbanismo da era do mercantilismo africano com quatro grandes eixos: Cidades antigas da 

região da África Ocidental e do Maghreb; África oriental e cidades estados suarilis; As cidade da região do 
Rio Congo; As cidades do mar vermelho e do mediterrâneo. As grandes rotas de caravanas através do 
deserto do Sahara e formação dos complexos comerciais. As populações nômades tuaregues. O estado 
Almorovita. Os urbanismos Almorovitas no continente e na península ibérica. São cidades do império 
Almorovita. Fez talvez a cidade mais importante, capital científica e espiritual. Marrakech cidade de 
grande comércio. Meknès a capital dos séculos 16 e 17. As civilizações do Rio Niger. As cidades 
históricas da região do rio Niger são: Djene, Tombouctou, Mopti, Ouadane, Chinguetti e Kombi Saleh 
(Mauritânia e o Mali atuais). As cidades de formação mercantilistas. A transição e consolidação do islã e 
do urbanismo em terra batida. A formação das Cidades Estados Suarilis. A formação da civilização 
Suarili. O direito de construir em pedra na cidade Suarili. A forma urbana das cidades Suarilis em função 
da cultura e do direito urbano Suarili. As Cidades de Kilma e Lamu como exemplo. A cidade histórica de 
Antananarivo (1745-1890), Madagascar, modelo de urbanização com escolas e saúde pública universal. 

 



QUINTA-FEIRA DIA 12/04/2018 

 
MÓDULO 5- Urbanismo da era das invasões europeias. Era da catástrofe pelas invasões turcas e depois 

europeias. A produção de guerras internas, despovoamento pelo comercio indignos de seres humanos 
para o escravismo. A destruição de mais de 100 cidades importantes africanas pelos europeus. Os 
urbanismos africanos dos séculos 19 e 20 e a dominação europeia. As mudanças de eixos das cidades 
do interior do continente para as cidades capitais e litorâneas. Das geometrias urbanas circulares as 
formas retangulares. O urbanismo colonial e forma urbana repartida como herança colonial. Da forma do 
bairro africano para a forma de favela. O modelo inglês de Hotel de trabalhadores. As segregações 
urbanas, os passes livres, as legislações de controle da circulação urbana. O caso da África do Sul de 
segregação em todas as escalas. A cidade militar dos europeus. O urbanismo do higienismo europeu. O 
aparecimento habitações precárias em regiões de povoamento de grande densidade de população. Os 
casos específicos da urbanização do Cairo, Nairobi, Addis Abeba e Luanda. 

 

SEXTA-FEIRA DIA 13/04/2018 

 
MÓDULO 6 - Urbanismo africano da renascença africana. Das colônias a atualidade das independências. 

Uma realidade importante: Apenas 30% da população é urbana, mas a urbanização cresce de forma 
violenta. Os desequilíbrios populacionais urbanos entre regiões. Congo, Libéria, Gabão e Ilhas Reunião 
mais de 60% da população do país é urbanizada. As cidades pequenas e médias as suas urbanizações. 
As grandes cidades. As contradições e confrontos do urbanismo africano. Os problemas de grupos 
étnicos e religiosos na conformação urbana. Os grandes projetos das cidades vitrini, Kiagali (Uganda), 
Lagos (Nigéria) e Noakshoot (Mauritânia). Os grandes mercados africanos urbanos e a informalidade das 
profissões e dos estabelecimentos. Urbanização sem industrialização com importação de produtos 
industrializados. Os grandes projetos urbanos de chineses e europeus. Problema dos conceitos, das 
definições sobre o urbano europeu nas áreas africanas. Apresentação dos principais centros africanos de 
pensamento sobre urbanismo africano. 

 

 


