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Ementa
O curso propõe-se como um espaço de reflexão crítica, a partir de abordagens
interdisciplinares e com ênfase na história, algumas construções teóicas da categoria
“género(s)” e de “feminismo(s)” (todavia em curso) no continente africano ao sul do
Sahara, a partir da desconstrução e (re)construção de algumas formulações teóricas do
pensamento e de experiências euro-ocidentais, com centralidade nas experiências
históricas africanas. Paralelamente, o curso tem por finalidade favorecer o debate sobre
a importância da recuperação da memória (individual e coletiva) como mecanismo de
construções identitárias em contextos africanos. Temas como machismo, patriarcalismo,
sexismo, feminismos, sexualidade, poligamia, nacionalismos, emancipação, libertação,
participação política, espaço público, espaço privado/doméstico, empreendedorismo,
constituirão o leque das leituras que abrangerão tempos e espaços distintos do
continente, compreendendo práticas ancestrais e contemporâneas. Após a frequência do
curso, os discentes deverão estar em condições de: - conhecer as principais correntes
africanas de pensamento sobre gênero e feminismos e as principais abordagens críticas
relativamente às teorias dominantes - discutir criticamente “gênero” enquanto categoria
analítica, ter noção das complexidades das relações de gênero em contextos africanos e
estabelecer conexões entre o global e o local (e vice versa) - discutir as relações de

gênero em contextos africanos a partir de trajetórias de vida e experiências históricas
específicas.
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