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CARLOS MOORE MINISTRA CURSO NA UFRJ 
 

O professor doutor Carlos Moore virá ao Rio de Janeiro para ministrar curso
sobre os conceitos teóricos presentes em sua obra. Autor de diversos livros,
entre os quais Fela: Esta Vida Puta, biografia autorizada de Fela Kuti; Pichón:
minha vida e a revolução cubana e o clássico Racismo & Sociedade: novas
bases epistemológicas para entender o racismo, Moore apresentará as aulas
em português, um dos quatro idiomas que domina com fluência. As aulas terão
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lugar no salão nobre da Faculdade Nacional do Direito, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nos dias 20, 21 e 22 de maio. No dia 25 de
maio, data na qual se comemora O Dia da África, a Aula Magna será na
Faculdade de Letras da UFRJ, na Ilha do Fundão. O curso oferece preços
acessíveis a partir de R$ 10. 

Programação completa

HÁ 74 ANOS, O TEN FAZIA SUA
ESTREIA NO MUNICIPAL DO RIO 

 
Sob intensa expectativa, a 8 de maio
de 1945, uma noite histórica para o
teatro brasileiro, o Teatro
Experimental do Negro (TEN)
apresentou seu espetáculo fundador.
O estreante ator Aguinaldo Camargo
entrou no palco do Teatro Municipal
do Rio de Janeiro, onde antes nunca
pisara um negro como intérprete ou
como público, e, numa interpretação
inesquecível, viveu o trágico Brutus
Jones, em o Imperador Jones, de
Eugene de O’Neill. Leia o artigo
escrito pelo professor Abdias
Nascimento sobre a estreia do TEN.
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Uma das três universidades públicas sob ataque direto do governo atual, a
Universidade Federal Fluminense (UFF) continua desempenhando o papel que
dela se espera: produzir conhecimento. O IPEAFRO apoia a realização do
colóquio Abolição a Contrapelo – Movimentos e Lutas Antirracistas, uma
realização do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do Instituto de
Geografia. A atividade será realizada ao longo do dia 14 de maio (terça-feira)
e  ocupará o auditório Milton Santos, do Instituto de Geociências, localizado à
Rua Passo da Pátria, em São Domingos, Niterói. 
 

Programação completa

A publicação O Sagrado e o
Profano- Vivências negras no Rio de
Janeiro, de Nilma Teixeira Accioli,
tem como tema as diferentes
experiências religiosas dos africanos
e seus descendentes na cidade do
Rio de Janeiro entre 1870 e 1940,
buscando a compreensão da
diversidade das práticas e a
reinvenção da África como uma
estratégia de empoderamento dos
diferentes cultos. 
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A terceira edição do Sarau
IPEAFRO será realizada na Casa
com a Música, na Lapa, Rio de
Janeiro, no dia 10 de maio, a partir
das 19h,  No evento haverá
lançamento do livro “Amor sem
Miséria”, de Milsoul Santos e
conversa com o autor. A professora
Dra. Iris Amâncio comentará o livro e
o jornalista Julio Menezes Silva
mediará o encontro. O público pode
participar com intervenção poética,
microfone aberto e perguntas. A DJ
Bieta cuida da música. 

Leia mais
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