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CAROLINA, ABDIAS E MARIELLE:  

VIDA, ANCESTRALIDADE E CONTINUAÇÃO 
 

 
 

No dia 14 de março de 2019, em parceria com a Redes da Maré, Criola, Editora Perspectiva, 21 

Dias de Ativismo Contra o Racismo e FOPIR, com o apoio do Itaú Cultural, o Instituto de 

Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO) realizou evento para homenagear Carolina 

Maria de Jesus, Abdias Nascimento e Marielle Franco no Centro de Artes da Maré, no Rio de 

Janeiro. A data de 14 de março é simbólica: dia do nascimento de Carolina Maria de Jesus e de 

Abdias Nascimento, além de ser o marco do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu 

motorista Anderson Gomes. Por lei estadual no Rio de Janeiro, o dia 14 de março é Dia do 

Ativista pelo aniversário de Abdias, e Dia Marielle Franco de Luta contra o Genocídio das 

Mulheres Negras.  

 

Nesse contexto, uma série de atividades foram programadas ao longo do dia, divididas em duas 

partes: à tarde, o Sarau IPEAFRO – Homenagem às Griots da Maré, sob o comando de 

Milsoul Santos e Tereza Onã, que teve a performance Caminhos, de Gabriel Lima, intervenção 

do coletivo Crias da Maré/ Criação, exibição de boxe com o grupo Luta pela Paz, do instrutor 

Roberto Custódio, recitação de poesia e roda de conversa com as Griots da Maré.  

 

À noite, a Cerimônia de abertura da exposição – Abdias Nascimento, a Arte de um 

Guerreiro, sob o comando da mestra de cerimônias Angélica Ferrarez, teve entrega do troféu 

IPEAFRO Sankofa pela jornalista Luciana Barreto aos pais de Marielle Franco, Marinete 

Francisco e Antônio da Silva. A Casa das Pretas, local da último compromisso público da  

vereadora Marielle Franco antes do assassinato, recebeu o Troféu IPEAFRO Sankofa, 

representada por Edmeire Exaltação. As parlamentares Talíria Petrone, Renata Souza, Dani 
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Monteiro e Mônica Francisco marcaram presença, receberam carinho do público e 

compartilharam suas experiências enquanto mulheres negras na política atual, na qual os direitos 

humanos estão sob ataque. Houve ainda o lançamento do livro O Quilombismo, de Abdias 

Nascimento e venda dos livros UPP: A redução da Favela a Três Letras, de Marielle Franco e 

de Carolina, uma biografia, além de tributo à Carolina pelo autor, Tom Farias.  No final do 

noite, Elisa Larkin Nascimento, diretora do IPEAFRO e Helena Edir, diretora da Redes da Maré, 

descerraram a fita e deram início oficialmente à exposição Abdias Nascimento, a Arte de um 

Guerreiro, que permanece em exibição até o dia 14 de junho de 2019, no Centro de Artes da 

Maré.  

 

 
 

 

IMPRENSA 

 

Uma das conquistas do evento foi ter sido pauta tanto nos veículos especializados na questão dos 

afro-brasileiros, como o Por Dentro da África e Blogueiras Negras, nas mídias ditas 

progressistas e também de veículos mais conservadores como no caso do telejornal de maior 

audiência no Brasil, o Jornal Nacional. Especificamente sobre esse último, a marca do IPEAFRO 

esteve exposta espontaneamente ao público do telejornal por aproximadamente 18 segundos. 

Segundo informações oficiais divulgadas pelas organizações Globo, dez segundos no intervalo 

do Jornal Nacional, de segunda a sexta-feira, custam R$ 412 mil reais. A variedade de mídias 

atentas a pauta mostra o engajamento institucional do IPEAFRO e parceiros e indica o tamanho 

da conquista no que diz respeito ao retorno de mídia. 

 
Jornal Nacional / TV Globo, 14 de março de 2019 

https://globoplay.globo.com/v/7456927/programa/ 
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RJTV2 / TV Globo, 14 de março de 2019 

https://globoplay.globo.com/v/7456348/ 

 

Bom Dia Brasil / TV Globo, 14 de março de 2019 

https://globoplay.globo.com/v/7454402/programa/ 

 

Notícia Preta, 14 de março de 2019 

https://noticiapreta.com.br/evento-lembra-nascimento-de-carolina-maria-de-jesus-abdias-do-nascimento-

e-morte-de-marielle-franco/ 

 

Jornalistas Livres, 14 de março de 2019 

https://jornalistaslivres.org/atos-por-marielle-franco-assassinada-ha-um-ano-se-espalham-pelo-brasil/ 

 

Meio Norte, 14 de março de 2019 

https://www.meionorte.com/noticias/um-ano-apos-morte-de-marielle-viuva-revela-hoje-ruas-estarao-

cheias-357720 

 

Maré Online, 14 de março de 2019 

http://mareonline.com.br/?p=40139 

 

Brasil de Fato, 13 de março de 2019 

https://www.brasildefato.com.br/2019/03/13/ouca-o-programa-brasil-de-fato-rio-de-janeiro-130319/ 

 

Brasil de Fato, 13 de março de 2019 

https://www.brasildefato.com.br/2019/03/13/morte-de-marielle-completa-um-ano-nesta-quinta-14-

confira-agenda-de-mobilizacoes/ 

 

Voz da Comunidade, 13 de março de 2019 

http://www.vozdascomunidades.com.br/colunas/opiniao/manualdorole-um-ano-de-angustia-e-sem-

marielle/ 

 

Nodal, 13 de março de 2019 

https://www.nodal.am/2019/03/brasil-viuda-de-marielle-franco-tras-las-detenciones-aun-no-

respondieron-quien-la-mando-a-matar/ 

 

Blogueiras Negras, 11 de março de 2019 

http://www.blogueirasnegras.org/events/vida-ancestralidade-e-continuacao-programacao-para-o-14-de-

marco/ 

 

Jornal do Brasil, 9 de março de 2019 

https://www.jb.com.br/colunistas/hildegard_angel/2019/03/987553-todo-poder-as-mulheres.html   

 

 

Por Dentro da África, 9 de março de 2019 

http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/rio-de-janeiro-encontro-homenageara-abdias-nascimento-

carolina-de-jesus-e-marielle-franco  
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Mídia Ninja, 9 de março de 2019  

http://midianinja.org/news/para-fortalecer-a-luta-anti-racista-campanha-promove-21-dias-de-ativismo-

no-mes-de-marco/ 

 

Enraizados, 1 de março de 2019 

https://www.enraizados.com.br/index.php/carolina-abdias-e-marielle-vidas-ancestralidade-e-

continuacao/ 

 

 

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Itaú Cultural, 14 de março de 2019 

http://www.itaucultural.org.br/secoes/noticias/exposicao-na-mare-celebra-os-105-anos-de-abdias-

nascimento 

 

Centro de Estudos das Relações Raciais do Trabalho - CEERT, 7 de março de 2019 

https://ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/24175/carolina-abdias-e-marielle-vidas-ancestralidade-e-

continuacao 

 

Criola, 11 de março de 2019 

http://criola.org.br/evento-que-homenageia-marielle-franco-carolina-de-jesus-e-abdias-nascimento-tem-

apoio-de-criola/ 

 

 

APOIO 

Itaú Cultural 

 

PARCEIROS 

Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO) 

Redes da Maré 

Criola 

Editora Perspectiva 

Casa com a Música – Sede do Sindicato Nacional dos Compositores Musicais 

21 Dias de Ativismo Contra o Racismo 

Fórum Permanente pela Igualdade Racial (FOPIR) 

 

mailto:ipeafro@terra.com.br
http://www.ipeafro.org.br/
http://midianinja.org/news/para-fortalecer-a-luta-anti-racista-campanha-promove-21-dias-de-ativismo-no-mes-de-marco/
http://midianinja.org/news/para-fortalecer-a-luta-anti-racista-campanha-promove-21-dias-de-ativismo-no-mes-de-marco/
https://www.enraizados.com.br/index.php/carolina-abdias-e-marielle-vidas-ancestralidade-e-continuacao/
https://www.enraizados.com.br/index.php/carolina-abdias-e-marielle-vidas-ancestralidade-e-continuacao/
http://www.itaucultural.org.br/secoes/noticias/exposicao-na-mare-celebra-os-105-anos-de-abdias-nascimento
http://www.itaucultural.org.br/secoes/noticias/exposicao-na-mare-celebra-os-105-anos-de-abdias-nascimento
http://www.itaucultural.org.br/secoes/noticias/exposicao-na-mare-celebra-os-105-anos-de-abdias-nascimento
http://www.itaucultural.org.br/secoes/noticias/exposicao-na-mare-celebra-os-105-anos-de-abdias-nascimento
https://ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/24175/carolina-abdias-e-marielle-vidas-ancestralidade-e-continuacao
https://ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/24175/carolina-abdias-e-marielle-vidas-ancestralidade-e-continuacao
https://ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/24175/carolina-abdias-e-marielle-vidas-ancestralidade-e-continuacao
https://ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/24175/carolina-abdias-e-marielle-vidas-ancestralidade-e-continuacao
http://criola.org.br/evento-que-homenageia-marielle-franco-carolina-de-jesus-e-abdias-nascimento-tem-apoio-de-criola/
http://criola.org.br/evento-que-homenageia-marielle-franco-carolina-de-jesus-e-abdias-nascimento-tem-apoio-de-criola/
http://criola.org.br/evento-que-homenageia-marielle-franco-carolina-de-jesus-e-abdias-nascimento-tem-apoio-de-criola/
http://criola.org.br/evento-que-homenageia-marielle-franco-carolina-de-jesus-e-abdias-nascimento-tem-apoio-de-criola/

