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Trata-se de um grupo de pesquisa vinculado à Rede Multidisciplinar de Estudos Africanos do
Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (ILEA-UFRGS). Seu objetivo é a montagem de um banco de dados, a ser
disponibilizado no sítio eletrônico do ILEA-UFRGS, com material de referência sobre: a)
biografias de 435 mulheres nascidas no continente africano, em diversos períodos, de acordo
com as informações coletadas nos seis volumes do Dictionary of African Biography -

Emmanuel K. Akyeampong e Henry Louis Gates Jr. (Oxford, 2012), além de informações
colhidas em línguas inglesa e francesa, espanhola e portuguesa, levantadas a partir bancos de

dados como JSTOR, PERSEE e Portal de Periódicos da CAPES; b) organização de índice
temático e indexadores de pesquisa; c) disponibilização do material produzido na internet.
Considerando a escassez de material de referência em português e a dificuldade enfrentada
por pesquisadores brasileiros para encontrar referências sobre personalidades africanas,
especialmente no que tange às mulheres, o professor José Rivair idealizou uma forma de
facilitar o acesso a estas biografias e, juntamente com sua orientanda de mestrado, Thuila
Ferreira, elaborou as formas do projeto. Os integrantes selecionados são em sua maioria
estudantes negras (os), e interessadas (os) em pesquisar o tema. O projeto foi dividido em
fases: escanear as biografias dos livros; tradução; elaboração de textos; revisão e
padronização das biografias; categorização e criação de indexadores para disponibilização
eletrônica; criação e lançamento do sítio eletrônico. Iniciado em junho de 2018, o projeto
passou por dificuldades por não dispor de financiamento e por questões relativas às vidas
pessoais dos integrantes, levando à necessidade de reformulação. Houve nova seleção e
alteração de prazos. Atualmente, o Projeto Africanas está em fase de elaboração textual, e
seu término está previsto para de novembro de 2019.
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Graduanda em Licenciatura História/UFRGS. Secretária do Projeto Africanas.
Bacharela em Relações Internacionais/Unilasalle, mestranda em História/UFRGS. Coordenadora
Adjunta do Projeto Africanas.
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 Doutor em História Social/USP, professor da graduação e pós-graduação em História/UFRGS.
Orientador e Coordenador do Projeto Africanas.
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