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EMENTA 

A disciplina apresenta e debate a multiplicidade de vozes – dentro e fora do Brasil e a partir de uma perspectiva antirracista 

e anticolonial – dos Feminismos Negros e Decoloniais que possibilitaram a consolidação de um campo de conhecimento 

teórica e epistemologicamente delimitado, refletindo acerca de seus limites e possibilidades, simultaneamente, enquanto 

perspectiva de análise da sociedade e projeto de transformação social. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL  

Compreender a importância das reflexões teóricas produzidas por mulheres negras inseridas em contextos e experiências de 

contestação à colonialidade do conhecimento.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analisar a inseparabilidade de gênero, raça e classe para a construção de uma perspectiva feminista negra e suas 

interconexões/contradições com os feminismos e movimentos antirracistas;  

2. Identificar as conexões teóricas e políticas entre feminismos negros, decolonialidade e anticolonialidade; 

3. Compreender as singularidades e convergências entre as principais correntes de pensamento dos feminismos negros 

em contextos diaspóricos pós-coloniais e decoloniais e, em especial, no Brasil; 

4. Reconhecer e valorizar a importância do conhecimento produzido por mulheres negras – dentro e fora da academia 

– a partir de uma perspectiva afrocentrada e decolonial. 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I Unidade 

 Capitalismo, racismo e sexismo: interseccionalidades e desafios às mulheres negras.  

 Trajetória dos Feminismos Negros na Diáspora Africana.  

 Pensamento do feminismo negro do Norte: Afromericanas e não brancas “européias’’. 

II Unidade 

 A construção do feminismo negro no Brasil: “nossos passos vêm de longe” (décadas 1970 e 1980) 

 Enegrecendo o feminismo no Brasil (décadas 1990 a 2010) 

 As novas gerações de feministas negras hoje (de 2011 aos dias atuais) 

III Unidade 

 Feminismos negros e decoloniais na América Latina. 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

O curso será desenvolvido a partir de uma perspectiva ativa, participativa e criativa, buscando, para tanto, estimular uma 

postura colaborativa dos/as discentes através da adoção de múltiplas estratégias de ensino-aprendizagem que favoreçam o 

envolvimento e compromisso de todas/os nas atividades e processo avaliativo do curso. Assim, serão utilizadas estratégias e 

intervenções didáticas da educação online, tais como:  

1- Aulas dialogadas síncronas através do uso do recurso webconferencia a partir do AVA Moodle UFBa – mediadas 

pela docente e com a eventual participação de pesquisadoras convidadas; 

2- Atividades síncronas com pequenos grupos para interação e discussão através de webconferência ou chat usando 

recursos do AVA Moodle UFBa; 

3- Atividades assíncronas mediadas pela utilização de recursos como vídeo-aulas gravados, podcasts, slides comentados 

4- Atividades colaborativas assíncronas direcionadas através do uso AVA Moodle UFBa com a realização de debates em 

fóruns e chats, construção coletiva de textos (wiki), diários online, etc.). 

5- Interação síncrona e assíncrona em grupos de trabalho para discussão de temas, realização de atividades dirigidas 

e produção de escrita coletiva. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Os discentes serão avaliados continuamente, considerando sua participação, compromisso e desempenho torno dos objetivos 

conceituais, procedimentais e atitudinais do curso. Para atingir tais propósitos, serão focalizadas as dimensões individual e 

coletiva, consoante com a qualidade da  participação/contribuição discente no conjunto de atividades cotidianas e avaliações 

específicas – como trabalhos em grupo, frequência nas atividades, participação qualitativa em fóruns de debate, produção 

textual (portfólios, diários online, mapas conceituais) e outras avaliações. O curso constará de três blocos de atividades 

avaliativas, cada uma totalizando 10 pontos: A1- atividades individuais; A2- atividades coletivas; A3- Auto avaliação e avaliação 

pelos pares. 
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