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O Negro No Brasil Lacua
Este livro parte do princípio de que a educação leva-nos a um espaço contínuo de tensão, negociação e transformação de culturas que disputam espaços de poder. Uma práxis centrada na pedagogia crítica resulta em uma educação libertadora no sentido de
possibilitar às(aos) professoras(es) e às(aos) estudantes uma educação que critique a sociedade, que valorize a diferença quando precisa ser reconhecida para a construção e vivência da equidade social, que só é efetivada na formação de subjetividades
individuais emancipatórias. Discutir, pensar e fazer a educação emancipatória não admite pensar a aprendizagem como responsabilidade e resultado individualizado. Ao contrário, requer entender os processos de ensino-aprendizagem como o resultado de
práticas de ensino, de pesquisa e de extensão que buscam promover equidade social emancipadora nos espaços fronteiriços, os quais, muitas vezes, distanciam-se a passos largos da educação idealizada pelos programas de formação de professoras(es) e
nos documentos oficiais de orientação da educação brasileira. É nessa luta por uma educação emancipatória que os membros do Gepedet – Grupo de Pesquisa em Educação, Diversidade, Linguagens e Tecnologias do IF Baiano e de outras instituições de
ensino superior apresentam, aqui, artigos que vêm escrutinando os processos de educação na tentativa de potencializar processos pedagógicos emancipadores como resultado de processos dialógicos e, exatamente por isso, tensos. Busca-se potencializar
também uma prática inclusiva dentro dos diversos tipos de diversidade e de necessidades específicas.
Esta coletânea marca os 10 anos do evento Encontro que, nesta VI edição, manteve a diversidade tanto de temas quanto de palestrantes, nacionais e estrangeiros, como tem sido desde o primeiro Encontro. A versão on-line possibilitou que tivéssemos a
participação de pessoas de todas as regiões do Brasil e também de vários outros países. O Encontro aborda todos os tipos de tradução, entre elas a técnica, a literária, a audiovisual (audiodescrição, legendagem, dublagem), a interpretação oral
(interpretação de conferências, interpretação comunitária), as traduções intermídias. A organização é compartilhada por professoras da UNICAMP e da USP, com a participação de alunos das duas universidades, tanto de graduação quanto de pósgraduação, o que também tem se mostrado uma experiência bastante rica de diálogo e troca de conhecimentos. A versão em PDF pode ser baixada em http://doi.org/10.52050/9786586030600
Muito bem estruturado, este ensaio com linguagem acessível e organização pedagógica, antes de tratar da poética produzida por Alzira Rufino, aborda historicamente o surgimento e o enquadramento da literatura afro-brasileira. Além disso, com
assertividade, Douglas De Sousa trata da questão de gênero, raça e classe, uma vez que são fatores determinantes na produção poética afrodescendente, como fica muito evidente, na própria escritura e militância literária de Alzira Rufino.
Apesar da grande produção bibliográfica dos psicodramatistas brasileiros nas últimas décadas, o tema das relações étnico-raciais é extremamente raro tanto em livros quanto em artigos acadêmicos. A fim de preencher essa lacuna, Maria Célia Malaquias
reúne neste volume profissionais renomados para discutir assuntos como racismo, protagonismo negro, representatividade, ancestralidade e inclusão. De sua posição de mulher negra, psicóloga e psicodramatista, Malaquias leva o leitor a refletir sobre a
desigualdade racial no Brasil e sobre os caminhos e instrumentos que podem ajudar a debelar essa chaga que nos assola há tantos séculos. Entre os temas aqui abordados estão: a importância do Teatro Experimental do Negro, berço do psicodrama no
Brasil; as contribuições do intelectual e ativista negro Alberto Guerreiro Ramos para a terapia de grupo; as consequências nefastas do complexo de vira-latas tupiniquim; o uso das técnicas do psicodrama no enfrentamento do racismo e na ressignificação de
experiências doloridas; o papel transformador dos etnodramas na existência de pessoas negras e não negras.
Economia Política da Pena e capitalismo dependente brasileiro
Feminismo Negro
Apostila Literatura Enem - Parte 1
Itinerário de Silvio Romero
An Introduction
Afro-Latin American Studies
Antologia de poesia afro-brasileira, de Zilá Bernd, visa ao resgate da memória social do negro no Brasil por meio das manifestações poéticas publicadas a partir de 1859. A seleção se pautou pela representatividade dos poemas em
termos de resgate da memória coletiva, da afirmação identitária e de seu valor estético, destacando o extraordinário crescimento da poesia afro-brasileira no feminino.
Por que, 100 anos após a abolição da escravidão no Brasil, o país continuou a apresentar baixíssima participação de negros entre sua população de empresários, empregadores e empreendedores? Em fins dos anos 1980, essa
pergunta inquietante levou o sociólogo Jorge Aparecido Monteiro a não apenas pesquisar as trajetórias desafiantes do empreendedores afrobrasileiros, mas também, a lançar as primeiras organizações de apoio ao
afroempreendedorismo no país. Neste livro, encontram-se tanto o resultado das primeiras pesquisas sociológicas no tema, como também o histórico das primeiras instituições de apoio ao empresariado negro. O empreendedorismo
negro é um tema de profunda atualidade, fundamental para o futuro do Brasil e herdeiro de uma valiosa história.
Organizado pelo doutor em filosofia Antônio David, este livro reúne artigos e resenhas de difícil acesso escritos por Florestan Fernandes entre 1943 e 1991. Incluindo dois manuscritos inéditos, os textos desta coletânea têm como fio
condutor a preocupação do autor de oferecer um quadro interpretativo do Brasil. "Do sociólogo ao socialista, seria fácil ver uma ruptura no pensamento de Florestan Fernandes. Mas o que aqui se comprova é que as continuidades são
também muito fortes. Na época em que Florestan liderou a institucionalização da Sociologia no Brasil, suas escolhas repousaram sobre os deserdados da terra, os indígenas, os negros, as crianças e a cultura popular. O Brasil de
Florestan revela ainda uma tensão entre ciência e engajamento político. Os textos aqui tão bem selecionados transitam da crítica dos intérpretes do Brasil à realidade crua das malocas, aldeias, vilas e favelas. Não lhe faltam a revolta
e a identificação com o sofrimento humano. Como certa vez disse Antonio Candido, o marxismo foi como um rio subterrâneo na obra de Florestan; sempre esteve lá, antes de aflorar e nos revelar o publicista revolucionário dos
capítulos finais deste livro." (Lincoln Secco, professor de História Contemporânea da USP)
É a um ensaio de sistematização destes estudos que consagro o presente livro, destinando-o ao conhecimento de uma das preliminares do problema, a história dos Negros colonizadores. [trecho retirado da introdução do livro]
O périplo do Cisne Negro: Poder, política e tecnologia na Marinha do Brasil
Mulheres atrás das câmeras
discursos e produção de saberes
Gerando eus, tecendo redes e trançando nós
Uma história de branqueamento ou o negro em questão
Antologia de poesia afro-brasileira

No Brasil, até pouco tempo atrás, o conhecimento científico da indústria do petróleo e gás natural era legado de poucos. Na seara jurídica, permanecia a posse do conhecimento em poucas mãos, somente
algumas obras esparsas foram publicadas. Ao observar esse panorama e como esse mercado é constituído por uma multifacetada gama de pessoas, além dos interessados e curiosos, montou-se uma obra que pudesse
ter duas vertentes: preencher uma lacuna das obras jurídicas brasileiras e apresentar uma obra que tratasse de forma sistemática o enfoque jurídico da indústria de petróleo e gás natural. Escrita em uma
linguagem para ser acessível também às pessoas que não são da área jurídica, a obra "Manual de Direito do Petróleo: Uma visão jurídica do ouro negro no Brasil", poderá ser de grande valia aos estudiosos
do direito, juristas, magistrados, promotores e procuradores, advogados, professores e estudantes, bem como a todos que quiserem adentrar no mundo fascinante do petróleo.
Resultado da dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em Letras: Estudos da Linguagem (UFOP/ICHS), em 2015, o livro apresenta um percurso crítico e historiográfico pelos romances
principais de Cornélio Penna e Lúcio Cardoso — A menina morta (1954) e Crônica da casa assassinada (1959) —, interpretando-os a partir de instrumental teórico diversificado, a passar pela crítica
literária brasileira, pela teoria do romance latino-americano e pelos estudos em torno do gênero melodrama como produtor de uma dicção romanesca. O primeiro capítulo encerra alguns dos debates críticos e
historiográficos do contexto de produção dos autores, ao passo que o segundo e o terceiro apresentam-se como leituras interpretativas dos romances em análise.
Neste livro com mais de 400 figuras, fruto de minuciosa pesquisa, o autor busca compreender a construção da imagem do negro nas narrativas gráficas, desde as artes visuais em seus primeiros registros da
presença dos africanos no Brasil, sequestrados e escravizados para servir ao propósito colonizador, até a produção atual, incluindo do mainstream às produções autorais. Ao mesmo tempo em que expõe, como o
próprio autor diz, "a verdadeira face de um país preconceituoso e racista, mas que resiste em admitir essa característica", Nobu promove um justo resgate de parte importante de nossa historiografia, em
que a crescente, porém insuficiente, marca de autores negros vem influenciando positivamente a forma de representação do negro nessa mídia, restituindo-lhe o papel fundamental na formação de nosso país
como nação política independente.
Editado em parceria com a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), Mulheres atrás das câmeras: as cineastas brasileiras de 1930 a 2018 reúne 27 artigos que estruturam esta produção por
meio de ensaios com recortes temáticos ou focados em figuras de destaque. Do pioneirismo de Cléo de Verberena (a primeira realizadora mulher), Carmen Santos (produtora, atriz, criadora de estúdios) e
Gilda Abreu (roteirista e diretora do sucesso O ébrio [1946]), até diretoras em atividade como Anna Muylaert e Suzana Amaral. A edição também inclui filmografias das realizadoras perfiladas e o "Pequeno
dicionário das cineastas brasileiras" com mais de 250 verbetes. O prefácio salienta as dificuldades impostas às mulheres (e, em particular, mulheres negras) para ascender à qualidade de diretoras na
indústria cinematográfica. Nos artigos, acompanhamos a jornada dessas mulheres que diversificaram o cinema brasileiro e o histórico de suas contribuições.
Decolonialidade a partir do Brasil
Brasil, voçacão humanista, democrática e plurirracial
O Movimento Negro brasileiro
Trajetórias de Sucesso em Busca da Afirmação Social
Diálogos e reflexões
Guerras e imigrações
O Brasil se configura juridicamente como um Estado Democrático de Direito, na prática, porém, se apresenta como uma sociedade recortada por desigualdades sociais, entre elas destacam-se as opressões racistas e sexistas. Forjada em uma matriz patriarcal e colonialista, a sociedade
brasileira se constitui em um sistema de relações sociais sexistas, que legitimam a superioridade masculina em face da mulher, e racistas, que sob o manto de uma falsa democracia racial, cria padrões de valores culturais, nos quais a raça negra é inferiorizada e estigmatizada. Na
interseccionalidade entre os marcadores sociais de gênero e raça, a mulher negra é duplamente vitimizada. Essas injustiças causam tensões e conflitos sociais e impulsionam a ação coletiva na luta por reconhecimento. Visando compreender esse caminho de luta, este livro se constitui em
três capítulos: o primeiro discorre sobre a luta das mulheres negras ao longo das ondas do movimento feminista, enfatizando os conflitos e as conquistas de direitos alcançadas; o segundo capítulo discorre sobre o racismo no Brasil e o ativismo do movimento negro, ressaltando a
participação das mulheres negras nessa trajetória; por fim o terceiro capítulo analisa a constituição e o ativismo do feminismo negro no Brasil, bem como a sua luta pela efetivação das três esferas do reconhecimento da teoria de Axel Honneth: Amor, Direito e Solidariedade, dimensões
imprescindíveis para a construção de uma sociedade mais digna, justa e igual.
Olhares negros, negros olhares: lideranças da Frente Negra Pernambucana. Dêcada 1930 aborda a fundação da Frente Negra Pernambucana, a partir de um levantamento histórico, descrevendo o processo de constituição do movimento negro e a sua transformação em Centro de Cultura
Afro-Brasileiro, focalizando, para isso, o momento histórico da década de 1930.
Este livro faz parte da Coleção Decolonialidade a partir do Brasil, criada pelo Coletivo Decolonial Brasil, para fortalecer, divulgar, difundir e aproximar os pensamentos decoloniais da sociedade e os pensadores uns dos outros, sempre em uma perspectiva plural, diversa, coletiva e aberta.
Trata-se de um livro que desde seu início mostra-se imprescindível para os estudos da decolonialidade. A decolonialidade trata-se de uma vertente de pensamento que tem por objeto estudar as consequências da colonialidade e do sistema moderno, bem como romper com esse paradigma
e criar um mundo além dos muros de ódio, desigualdade e opressão. Para tanto, esse volume aborda questões relacionadas ao Direito, Feminismo, Violência contra as mulheres, subalternidade e filosofia, sempre na perspectiva decolonial.
Composto por 18 capítulos, o livro As mulheres no universo do futebol brasileiro é um presente a todos/as os/as entusiastas do futebol feminino no Brasil, bem como é um convite de leitura aos curiosos em conhecer um pouco mais sobre essa modalidade tão controversa e fascinante. Os
textos aqui compilados foram escritos – em sua grande maioria – por mulheres que possuem longa trajetória acadêmica nos estudos sobre práticas esportivas. A área de atuação dos/as autores/as aqui presentes é bastante variada: Antropologia, Comunicação Social, Educação, Educação
Física, História e Psicologia. Essa multiplicidade fornece vieses diferentes sobre os diferentes futebóis praticados por mulheres, dentro e fora dos gramados. Cláudia, Leda e Mariane são três mulheres superentusiastas do futebol! Daquelas que têm a escalação do time na ponta da língua,
daquelas que não perdem um jogo sequer. Gremista, vascaína e corintiana, respectivamente, conheceram-se há alguns anos em um congresso internacional de Antropologia, num grupo de trabalho sobre práticas esportivas e de lazer. Felizmente, esses encontros antropológicos
ultrapassaram o espaço acadêmico e ganharam novas formas, solidificando-se em amizade e companheirismo dentro ou fora da Universidade (e dos gramados também!). Essa parceria resultou, em 2016, no livro organizado e publicado por Cláudia (Mulheres na área: gênero, diversidade
e inserções no futebol, pela Editora da UFRGS). O material contou com a participação de 16 autores e autoras que pensaram, escreveram e publicaram aquele que pode ser considerado o primeiro livro brasileiro sobre futebol de mulheres. Quatro anos depois, agora em 2020, o livro As
mulheres no universo do futebol brasileiro surge trazendo seis "antigos/as" colaboradores/as do livro publicado em 2016 e mais 18 novos/as autores/as dispostos/as a falar, pensar, viver e respirar o futebol de mulheres. Esta obra consolida, de vez, o trabalho e a pesquisa sobre o Futebol
Feminino/de Mulheres, bem como nos mostra que ainda existe um longo caminho que precisa ser percorrido para que essa modalidade esportiva receba o respeito e a visibilidade que merece. Fica aqui, então, o nosso convite para leitura. Vamos lá?!
a literatura de Jorge Amado nos anos 30
O Brasil de Florestan
luta por reconhecimento da mulher negra no Brasil
Psicodrama e relações étnico-raciais
O negro nos quadrinhos do Brasil
Lúcio Cardoso, Cornélio Penna e a retórica do Brasil profundo
Este livro reúne um time campe o, composto por pesquisadores de peso, oriundos de diversas áreas do conhecimento. uma iniciativa inédita no Brasil, por sua abrangência. Retrata o futebol como objeto de estudo no campo da política, da história, da sociologia, da antropologia, da geografia, da economia, da pedagogia, da
comunica
o e da literatura. Os capítulos tratam de temas tradicionais, como identidade nacional, democracia e racismo. E também de assuntos frequentes em debates promovidos pela mídia esportiva, como a produ
o de ídolos, a violência entre torcidas e a Copa do Mundo. Em sintonia com quest es atuais, o livro traz ainda
estudos sobre o árbitro de vídeo e sobre gênero. Sem dúvida, na academia, o futebol é levado muito a sério.
Alejandro de la Fuente and George Reid Andrews offer the first systematic, book-length survey of humanities and social science scholarship on the exciting field of Afro-Latin American studies. Organized by topic, these essays synthesize and present the current state of knowledge on a broad variety of topics, including Afro-Latin American
music, religions, literature, art history, political thought, social movements, legal history, environmental history, and ideologies of racial inclusion. This volume connects the region's long history of slavery to the major political, social, cultural, and economic developments of the last two centuries. Written by leading scholars in each of those
topics, the volume provides an introduction to the field of Afro-Latin American studies that is not available from any other source and reflects the disciplinary and thematic richness of this emerging field.
Como professoras e estudantes negras no cotidiano dos cursos de Pedagogia se sentem e enfocam a temática afro-brasileira nas suas redes de conhecimentos, práticas e rela
es? Buscando entender as no
es de ra a, racismo, identidade e os limites de sua educa
o, Margareth Maria de Melo adentrou na história do povo negro no
Brasil. Exemplificando a luta e a resistência de mulheres negras, apresentada as histórias de vida de professoras e estudantes, e suas narrativas evidenciam indícios de racismo e discrimina
o que marcaram suas trajetórias, desde o seio familiar, fortalecendo-se na escola, na academia e, para algumas, chegando até ao ambiente de
trabalho. O entendimento de "ser negra" é experimentado por cada uma, sem um modelo padr o para suas existências, que foram sendo geradas nas rela
es com o/a outro/a, em cada contexto familiar, escolar, acadêmico e profissional. S o senhoras de suas vidas e, mesmo as mais jovens, buscam fazer suas histórias com autonomia.
Delinear a supera
o da vis o da pessoa negra, a partir dos tra os físicos, e reconhecer as raízes do povo brasileiro – para compreender a história da negritude – é inspirar atitudes de combate ao racismo que se ampliem para nosso contexto social.
O diálogo além das fronteiras realizado neste livro está alicer ado em um dos ensinamentos de Paulo Freire: de que uma das nossas brigas como seres humanos deva ser dada no sentido de diminuir as raz es objetivas para a desesperan a que nos imobiliza. Nesse sentido, a recusa ao fatalismo cínico e imobilizante pregado pelo
contexto neoliberal, pela globaliza
o capitalista, pela desigualdade social e racial deve se pautar em uma postura epistemológica e política criticamente esperan osa. o que o leitor e a leitora encontrar o nas páginas deste livro.
E por falar em tradu
o
O Empresário Negro
As mulheres no universo do futebol brasileiro
Um olhar além das fronteiras - educa
o e rela
es raciais
Práticas educativas
Manual de Direito do Petróleo

Apostila Literatura ENEM - Parte 1
Trata-se de coletânea de artigos e de intervenções artísticas produzidos por professores e professoras e alunos e alunas do curso "Revisitar a Economia Política da Pena desde a realidade do capitalismo dependente brasileiro". O curso foi realizado em 2020 em uma parceria que envolveu três universidades
federais (Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Jataí e Universidade Federal de Juiz de Fora), o Instituto de Pesquisas, Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS) e oito professores/as e pesquisadores/as, contando com a inscrição de mil estudantes. O conjunto da obra reflete um esforço de
construção de uma perspectiva criminológica crítica, marxista e inventiva desde a nossa realidade e nosso tempo histórico.
O movimento cíclico nos parece fazer parte de toda atividade humana, mas nos surpreende quando ocorre em uma atividade secular na Defesa Nacional, mais especificamente a internalização da Ciência e Tecnologia (C&T) associada à obtenção de meios navais para a Marinha do Brasil (MB), braço
armado do Poder Nacional. As ondas ou arroubos de modernidade e cientificismos havidos na MB em três grandes ciclos bem identificados pelo autor nos leva a pensar se o conhecimento científico em processo de assimilação na construção dos submarinos convencionais, comprados da França, e o projeto
e construção do submarino nuclear brasileiro sofrerão a mesma sina: um ciclo de ascensão, assimilação, disseminação, emprego operacional e declínio frente ao avanço da C&T no Mundo.
Tratando do legado cultural e da tradição de resistência dos descendentes de africanos no Brasil, este volume reúne ensaios e depoimentos sobre várias dimensões e aspectos. Nei Lopes e Beatriz Nascimento trazem uma perspectiva sobre o legado dos ancestrais bantos e malês; Elisa Larkin Nascimento,
Joel Rufino e Abdias Nascimento, assinando pelo Conselho Deliberativo do Memorial Zumbi, esboçam uma pequena história das lutas afro-brasileiras do século XX. A questão da educação no Brasil como tema fundamental da vida e da luta dos afro-descendentes é tema de relatórios de fóruns de
educadores que a abordam no seu aspecto teórico e prático. Três educadoras - Vera Regina Triumpho, Silvany Euclêncio e Piedade Marques - trazem depoimentos ricos sobre a sua experiência com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, modificada pela Lei no 10.639 de 2003.
Cultura em movimento
O futebol nas ciências humanas no Brasil
Olhares Negros, Negros Olhares: Lideranças da Frente Negra Pernambucana; Década 1930
Memória social dos esportes
O negro na cultura brasileira
Garimpando pistas para desmontar racismos e potencializar movimentos instituintes na escola
This handbook unravels the complexities of the global and local entanglements of race, gender and intersectionality within racial capitalism in times of #MeToo, #BlackLivesMatter, the Chilean uprising, Anti-Muslim racism, backlash against trans and queer politics, and global struggles against modern
colonial femicide and extractivism. Contributors chart intersectional and decolonial perspectives on race and gender research across North America, Europe, Latin America, the Caribbean, and South Africa, centering theoretical understandings of how these categories are imbricated and how they operate
and mean individually and together. This book offers new ways to think about what is absent/present and why, how erasure works in historical and contemporary theoretical accounts of the complexity of lived experiences of race and gender, and how, as new issues arise, intersectionalities (re)emerge in the
politics of race and gender. This handbook will be of interest to students and scholars across the social sciences and humanities.
No ano de 2004 defendi, na Universidade Federal Fluminense, a tese de doutoramento intitulada Racismo e Movimentos Instituintes na Escola, sob orientação da professora Célia Linhares. Lembro bem que na altura, no Programa de Pós-Graduação em Educação daquela universidade, pouquíssimos
pesquisadores se debruçavam sobre a temática das relações raciais na escola e que a professora Célia abraçou comigo este tema, mesmo não trabalhando diretamente com ele. Porém, por suas preocupações teóricas voltadas à questão das memórias daqueles que foram dados como vencidos pela
História, na mesma linha de Walter Benjamin, a professora sentiu-se à vontade para me ajudar a percorrer as trilhas de uma discussão sobre o racismo e seus processos sutis de reprodução e de superação na escola. Recordo-me também, especialmente, dos comentários tecidos pelo colega Luis
Fernando Sangenis, no dia da minha defesa quando ele lembrou muito bem as estreitas ligações entre o tema em foco e a minha história de vida, cujos fragmentos ele havia tido oportunidade de conhecer durante nossa trajetória no doutorado. Ressalto que, embora aparentemente datado, este trabalho
apresenta uma atualidade desconcertante evidenciada ainda hoje pelos resultados recentes de nossas pesquisas que indicam a sobrevida de processos sutis de manutenção do racismo na escola, quase sempre encobertos pelo manto da cordialidade, e o que é pior, sob o discurso de cumprimento da Lei
10639 que torna obrigatória a inclusão de estudos sobre a história e cultura da África e dos africanos no Brasil nos estabelecimentos escolares. Assim como há dez anos, uma das formas de enfrentamento do racismo na escola articula-se diretamente ao mergulho nas memórias e as narrações que as
organizam, o que implica dizer que deve passar necessariamente pela compreensão dos afetos e das emoções quase sempre de negações das diferenças que ainda pulsam dentro delas.
Sumário sintetizado - Introdução - Breve incursão aos estudos amadianos; Capítulo 1 - Jorge amado e os anos 30 - memórias grapiúna e a formação do romancista; O proletariado ganha uma arte; Jorge Amado e a questão racial - ficções de um 'aprendizado'; Capítulo 2 - Imagens da multidão e o corpo dos
condenados; Capítulo 3 - O grito negro da revolta; Considerações finais - A construção do olhar.
A compreensão dos saberes produzidos, articulados e sistematizados pelo Movimento Negro e de Mulheres Negras tem a capacidade de subverter a teoria educacional, construir a pedagogia das ausências e das emergências, repensar a escola, descolonizar os currículos e dar visibilidade às vivências e
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práticas dos sujeitos. Ela poderá nos levar ao necessário movimento de descolonização do conhecimento. Este trabalho tem como tese principal o papel do Movimento Negro brasileiro como educador, produtor de saberes emancipatórios e um sistematizador de conhecimentos sobre a questão racial no
Brasil. Saberes transformados em reivindicações, das quais várias se tornaram políticas de Estado nas primeiras décadas do século XXI.
As cores da revolução
Os africanos no Brasil
Educação Emancipatória: Entre Experiências Pedagógicas, Diversidade e Transgressões
Race and Nation after the Revolution
As cineastas brasileiras de 1930 a 2018
futebol e política : a construção de uma identidade nacional
Esta obra tem como foco a investigação dos processos de apropriação, pelos professores, das novas concepções de ensino-aprendizagem, de alfabetização e de letramento, e analisar a forma como essas concepções estão presentes nas práticas pedagógicas
Esta obra resulta de uma pesquisa cuidadosa sobre concepções científicas, razões políticas e mecanismos sociais que colaboraram para a proibição da maconha no Brasil no século XX. A autora rastreia polêmicas, evidenciando como a progressiva criminalização em torno dos
usos da erva criaram terreno para a associação da planta a estigmas atribuídos à população negra no pós-abolição. Ao percorrer teses médicas, a autora também faz-nos perceber as inquietações, desafios e planos eugenistas presentes no processo de criminalização da
cannabis, revelando os sentidos políticos das conclusões científicas.
In 2015, the Mexican state counted how many of its citizens identified as Afro-Mexican for the first time since independence. Finding Afro-Mexico reveals the transnational interdisciplinary histories that led to this celebrated reformulation of Mexican national identity. It traces the
Mexican, African American, and Cuban writers, poets, anthropologists, artists, composers, historians, and archaeologists who integrated Mexican history, culture, and society into the African Diaspora after the Revolution of 1910. Theodore W. Cohen persuasively shows how
these intellectuals rejected the nineteenth-century racial paradigms that heralded black disappearance when they made blackness visible first in Mexican culture and then in post-revolutionary society. Drawing from more than twenty different archives across the Americas, this
cultural and intellectual history of black visibility, invisibility, and community-formation questions the racial, cultural, and political dimensions of Mexican history and Afro-diasporic thought.
Saberes construídos nas lutas por emancipação
Volume VII
Uma Visão Jurídica do Ouro Negro no Brasil
Finding Afro-Mexico
O Preconceito Racial no Brasil
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