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Boletim   
18 de novembro de 2019

A aula-exposição  O que Não Cabe em 500 Anos: Outra História dos Povos
Africanos, uma atividade ao ar livre, com acesso gratuito, ganha edição especial no
dia 20 de novembro de 2019 (quarta-feira),  quando se comemora o Dia da
Consciência Negra. O local escolhido é o alto do Morro da Providência, na praça
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em frente à Casa Amarela, que sediará a atividade como parte da 6º edição do
Festival Ginga, das 14h30 às 17h.  A atividade tem como ponto de partida a Linha
do Tempo dos Povos Africanos, pesquisa desenvolvida pela doutora Elisa Larkin
Nascimento, do IPEAFRO, que remonta o quebra-cabeça da história autêntica da
África, dos africanos e de seus descendentes em todos os continentes, desde o
berço da humanidade até os dias atuais. 

Programação completa

Ficou curioso em saber um pouco mais sobre a aula-exposição O que Não
Cabe em 500 Anos: Outra História dos Povos Africano?  Veja os melhores
momentos da aula realizada em 20 de outubro de 2019, no Cais do Valongo,
zona portuária do Rio de Janeiro, como parte da Virada Sustentável 2019 e do
Circuito Urbano 2019 (ONU-Habitat). 
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A imagem acima é uma obra da coleção IPEAFRO que fará parte da exposição A
Poética da Imagem. A  retrospectiva sobre a vida e obra do artista Loio
Pérsio ocupará o Paço Imperial, no Rio de Janeiro, de 28 de novembro de 2019 a
16 de fevereiro de 2020. A tela Retrato dos 20 aos 50 anos de Abdias é feita de tinta
calcária sobre madeira, tem a dimensão de 49 x 49 cm e foi pintada em 1968, na
cidade do Rio de Janeiro.

Saiba mais
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O IPEAFRO participou de um dos maiores momentos da luta antirracista no
Brasil, o Simpósio Indígena, Negro/a, Quilombola, Religioso/a de Matriz
Africana, entre os dias 5 e 8 de novembro de 2019, em Brasília. A atividade foi
realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Escola Superior do
Magistério Público da União (ESMPU),  com o apoio da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), do Fundo das Nações Unidas para a Infância -
UNICEF e da Escola Nacional de Aperfeiçoamento da Magistratura Trabalhista
(ENAMAT), da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho (ANPT) e do
Coletivo de Entidades Negras (CEN).
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