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Desnecessário falar do apreço

que o Conselho Diretor nutre

pela Feira Afrocultural do
IPCN.  Dentro da Visão e

compreensão deste Coletivo

olhamos o Evento como 

IPCN BRASIL 
No último ano, tenho passado por uma prova de
fogo: estar entre tantas lideranças históricas e ter a
honra de  cumprir uma agenda frenética com
desafios, realizações e principalmente
aprendizados. Estamos retomando a continuidade
de nosso Informativo, com muito mais alcance,
efetividade  e profissionalismo. Pag. 3

SEMANA JURÍDICA EDITORIAL: A FEIRA DO IPCN

Em 01 de agosto, iniciamos o Diálogos Políticos, que tem
por objetivo apresentar as candidaturas pretas ao povo
preto, para que de posse desse conhecimento possamos
fazer . Pag . 4 e 7.

"O convidado Aluízio Jr, sensibilizado
com a causa, se associa ao IPCN " 

ESTREIA DIÁLOGOS POLÍTICOS

IPCN NA FAZENDA CAMPOS NOVOS.

o nosso  Sirê. Pois é a

oportunidade do abraço

amigo, do olho no olho, do riso

espontâneo e sincero, enfim

da Confraternização.  Mais do

que a oportunidade   Pg.2

@FOTOGRAFATHAMMYCARVALHO

Diretores do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras
integram comissão para a construção de um Centro de
Referência da Herança Africana e Comunidades
Tradicionais na antiga Fazenda Campos Novos, Pag 6

CAPOEIRA E YOGA ANCESTRAL NO IPCN
A possibilidade de conexão entre estas duas ciências
ancestrais de cura é grandiosa. A Kemetic Yoga e a
Capoeira Angola  Pag 5
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Desnecessário falar do apreço que o Conselho Diretor nutre pela Feira Afrocultural
do IPCN. 

Dentro da visão e compreensão deste Coletivo olhamos o Evento como o nosso Sirê,
pois é a oportunidade do abraço amigo,  do olho no olho,  do riso espontâneo e
sincero,  enfim  da Confraternização. 

Mais do que a oportunidade de exposição dos nossos fazeres e saberes a Feira
Afrocultural do IPCN é a possibilidade de os nossos Associados e convidados darem à
Sede da Instituição a pulsação vital e tão necessária a nossa ancestralidade.

Isso posto,  precisamos justificar aqui a não realização da nossa Feira neste setembro
de 2022 pois o momento político atravessado hoje é particularmente crítico para a
sociedade e em especial para o povo preto e mostra-se imperiosa a participação de
todos nós nos esforços de garantir o sucesso das Candidaturas que de alguma forma
possam nos ajudar a seguir na luta pelos direitos e a dignidade do nosso povo. 

Em virtude da proximidade do Pleito eleitoral de Outubro e a necessidade de
engajamento mais orgânico nas Campanhas dos Candidatos pretos e a falta de
recursos em caixa para dar o necessário suporte aos compromissos que o IPCN
obrigatoriamente assume enquanto patrocinador com os fornecedores que nos
atende a Direção entende que o Mês de Consciência Negra precisa ser pensado e
organizado desde hoje. 

Em Novembro,  por força do Estatuto temos que realizar a Feira Afrocultural  em
grande estilo e vamos desde já acumular recursos e idéias para seu sucesso.

Sim. Somos referência! E, sim, falta muito para ser feito. Mas, O IPCN SOMOS NÓS,
todas, todos e todxs, promovendo a difusão de saberes sobre as culturas negras do
Brasil e da Diáspora. 

Precisamos de cada um e cada uma para que essa pluralidade seja respeitada e
mantida, rumo aos 48 ANOS E CADA VEZ MAIS FORTES. Ase.

Conselho Diretor do IPCN Brasil

Editorial 

A 1ª edição da Feira Afro Cultural
do Instituto de Pesquisas das
Culturas Negras, do IPCN estreou
no dia 10 de abril de 2022.

O evento reuniu um grande
número de negócios pretos, entre
eles, artistas plásticos, esportistas.
Entre as atrações tivemos música
brasileira, contadoras de histórias
infantis e literatura
afroreferencias. 

No entorno com as ruas tomadas
por um público alegre e feliz, por
mais uma atração importante no
corredor cultural mais importante
da cidade. 

Opções variadas das nossas
cozinhas de saberes centenários,
com espaços gastronômicos do
local, um endereço que já é
referência, a feira acontece sempre
entre a Avenida Mem de Sá 208,
esquina com a Rua Ubaldino do
Amaral, bairro da Lapa, sempre
aos segundos domingos do mês.

O APREÇO DO CONSELHO DIRETOR NUTRE 
PELA FEIRA AFROCULTURAL DO IPCN

Feira Afrocultural IPCN

Feira Afrocultural IPCN

Feira Afrocultural IPCN
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SEMANA JURÍDICA NO IPCN

NOTA PORTAL DO IPCN

O Instituto de
Pesquisas das
Culturas Negras
informa aos seus
associados e
apoiadores que
esse mês esteve
com o portal
temporariamente 

fora do ar, por motivos técnicos. Precisamos
realizar mudanças nos serviços de provedor e
hospedagem e realizar a migração completa. 
Tudo está resolvido e funcionando
perfeitamente e até com mais velocidade no
carregamento das informações. 

BONS FRUTOS DO
IPCN - Nonprofits

Como informamos
na última edição, a
validação do IPCN
na TechSoup, já
estamos colhendo
bons frutos dessa
conquista.  

O IPCN desde de sua fundação, em 1975, é uma das instituições mais tradicionais
do Movimento Negro no Brasil, com um histórico de luta contra o racismo e a
defesa dos direitos humanos universais. Entre os filiados da instituição existem
histórias de elaboração e proposição de leis e inúmeras iniciativas consagradas,
inclusive o Programa SOS Racismo Direitos Humanos e Cidadania no IPCN-RJ,
criado pelo nosso saudoso João Marcos Aurore Romão, sociólogo, radialista,
ativista e jornalista negro, que hoje integra nossa ancestralidade.

Em 2021, retomamos nossa marcha para buscar caminhos e estratégias capazes
de reunir algumas proposições a serem implementadas por advogados e
advogadas do IPCN, tendo em vista todo o fortalecimento de uma rede de juristas
que possam compartilhar saberes, informações e experiências antirracistas
através da realização de uma Semana inteira dedicada aos debates atinentes aos
interesses de profissionais e militantes do Direito em comemoração ao mês dos
advogados.

Foi tão exitoso o desenvolvimento do projeto da I Semana Jurídica do IPCN, que
este ano, mesmo diante de inúmeros desafios, pós pandemia, gestão financeira,
um ano eleitoral e um mês atípico, como o de agostou, que literalmente voou, a II
Semana Jurídica do IPCN de 2022 se consolida mais uma vez, com grandes
participações deixando um registro ainda maior de participações e interações
extremamente relevantes e qualificadas. A semana percorreu entre  15 a 20 de
Agosto, com o tema “HERMENÊUTICA NEGRA E DIREITO
ANTIDISCRIMINATÓRIO”. Foram quase todas as atividades virtuais onde
participaram como convidadas e convidados:

Prof Dra Luciene Lacerda - 15/08 segunda - 20h
Pror. Dr Renato Ferreira - 16/08 terça - 20h
Profa Dra. Dora Bertulio - 17/08 quarta - 20h
Prof Dr Fabio Feliciano - 18/08 quinta - 20h
Dr Juiz Fábio Esteves - 19/08 sexta - 20h

No último dia, encerramento do evento, Sábado (20), aconteceu a única atividade
híbrida, presencial e com transmissão online,  II Encontro de Juristas Negras e
Negros, com as paletrantes, Dra.Angela Borges Kimbangu e Dra. Ferala Belisário
abordando o tema “A ADVOCACIA PRETA E A RESPONSABILIDADE AFETIVA”,
seguidas de um grande Confraternização e Encerramento. 

O que pode trazer em uma só palavra, plenitude, é o que ficou presente nas
memórias de todos, todas e todes envolvidos, dos organizadores, palestrantes e
principalmente aos participantes uma sinergia maravilhosa de gratidão a essa
vitalidade com que a entidade vem retomando inciativas que sempre fizeram
parte da história e resistência do IPCN. O Instituto de Pesquisas das Culturas
Negras é, e sempre foi, a casa das reflexões, diálogos e escutas sobre o
pensamento negro antirracista.

Por Margareth Ferreira e Pascoal Nascimento - Colaboração Fabio N.

Renovamos nossa conta Google com valores
bem inferiores ao contrato anterior, os
descontos são voltados para entidades como a
nossa, sem fins lucrativos, com isso, reduzimos
os gastos com serviços essenciais para levar a
melhor qualidade em nossos eventos online.

Portal IPCN 
Estreamos em
20/11/2021 e
encontramos
um cenário difícil
e adverso, mas
apesar disto as
coisas estão
chegando nos
eixos e estamos
avançando.
Agora a   meta 

estipulada no plano de ação do IPCN-2021/2022
foi alcançada. Estamos perto de estruturar todo
o portal, restando apenas alguns ajustes
fundamentais para seu pleno funcionamento e
interatividade. Na próxima edição deste
informativo traremos todos os detalhes. 

COLUNA IPCN DIGITAL
por Fábio Nascimento @oncomunicacoes1

https://instagram.com/oncomunicacoes1
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Em 01 de agosto, iniciamos o Diálogos Políticos,
que tem por objetivo apresentar as
candidaturas pretas ao povo preto, para que de
posse desse conhecimento possamos fazer uma
bancada que compreenda e legisle para nós.
Nossa primeira convidada foi Flávia Diniz,
candidata a Deputada Estadual pelo PT, que
logo após resolveu por se filiar ao nosso IPCN. 

Às segundas-feiras que se sucederam, tivemos
Elaine Ferreira, candidata à Deputada Estadual
pelo PSB, juntamente com Rose Cipriano e a
Coletiva Periférica, disputando a vaga Estadual. 

Na terceira Edição, tivemos Anderson Gonçalves,
candidato a Deputado Estadual pelo PSB e
Talíria Petrone, defendendo seu mandato de
Deputada Federal.

Na quarta edição, tivemos Aluízio Júnior,
candidato a Deputado Estadual pelo PSB e Dani
Monteiro, defendendo seu mandato de
Deputada Estadual.

Na quinta edição foi a vez de Renata Souza,
defendendo seu mandato de Deputada Estadual
e Thaís Ferreira defendendo seu mandato de
Deputada Federal. 
Os Diálogos seguem até 26 de setembro com
candidatos de diversos partidos, mas com a luta
preta como bandeira!

O candidato Aluízio Júnior do PSB, ficou
sensibilizado e se identificou com nossa luta,
assim como a candidata Flávia Diniz e filiou-se
ao nosso IPCN. Esperamos que todas as
candidaturas sigam o exemplo! 

DIÁLOGOS POLÍTICOS IPCN
APRESENTA CANDIDATURAS PRETAS

SETEMBRO DE  2022 -  B IMESTRAL  -EDIÇÃO 09/22
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Por Márcia Glória - Dir. Financeiro IPCN
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CAPOEIRA DE ANGOLA: 
Aulas regulares de 1h30, que irão da movimentação ao toque dos
instrumentos, canto, teoria e roda mensal. Rodas mensais são
abertas à comunidade capoeirística e simpatizantes. 
Todas as Quintas, das 19h às 20h30. 

INSCRIÇÕES: 
Whatsapp: 21 97285-9639 
Email: contato@ipcnbrasil.org 
Sede IPCN: 
Av. Mem de Sá, 208, Centro.

A possibilidade de conexão entre estas duas
ciências ancestrais de cura é grandiosa. A
Kemetic Yoga e a Capoeira Angola são
ferramentas poderosas de libertação e
fortalecimento físico, mental, emocional e
espiritual, principalmente para o povo preto. 

São conhecimentos
filosóficos milenares deixados por nossos
ancestrais para que em algum momento
fossem por nós acessados e estivessem à
serviço dos nossos processos de cura para os
traumas
ocasionados pela colonização e escravização
de nossos corpos e mentes.

A prática da Capoeira Angola e da Kemetic
Yoga vai além do corpo físico, acessando
camadas internas profundas que nos
possibilita o autoconhecimento e a
autotransformação de forma individual e
coletiva.

CAPOEIRA DE ANGOLA NO IPCN
A capoeira angola é uma manifestação cultural de origem africana, que se constitui num
misto de luta, dança, jogo, musicalidade, ritualística, coletividade. Sua prática constitui-se
de treinos coletivos, onde os participantes aprendem a técnica dos movimentos, a
musicalidade no toque dos instrumentos e canto, desenvolvendo e/ou fortalecendo o
senso de cooperação. Além das aulas práticas, o entendimento teórico sobre a cultura da
capoeira e o seu contexto histórico, filosófico e político é igualmente importante,
situando-a numa prática libertária, antirracista e antissexista. A roda de capoeira é o
grande momento do capoeirista, onde os elementos presentes no decorrer de toda a
ritualística, nos remete à ancestralidade e assegura que o axé possa estar presente e em
circularidade entre os componentes.

KEMETIC YOGA NO IPCN
Kemetic Yoga é o Yoga de origem africana. Foi através de intensa pesquisa
do mestre Yiser Ra Hotep, nas paredes das pirâmides de Kemet (antigo
Egito) e dos estudos a cerca da história kemética e do Vale do Raphi que o
método Yoga Skills de kemetic yoga foi desenvolvido. As posturas remetem
à nossa ancestralidade kemetica, pois baseiam-se nas imagens de alguns
neteru (ancestrais keméticos) e princípios filosóficos das antigas civilizações
africanas. Sua prática está alicerçada na respiração de 4 tempos e na
progressão geométrica de cada postura, que permite que o praticante
desenvolva a postura passo a passo, seguindo o fluxo da respiração. As
práticas incluem exercícios respiratórios, meditação, palavras de poder
(hekaus) posturas bio-físico-psíquicas e interação com a história e filosofia
do kemetic yoga.

BENEFÍCIOS

KEMETIC YOGA: 
Aulas regulares de 1h cada, que constarão de
meditação, exercícios respiratórios, posturas de
kemetic Yoga e reflexões sobre a filosofia kemética. 
AULAS: QUINTAS, ÀS 17H30 ÀS 18H30
INSCRIÇÕES: 
Whatsapp: 21 97285-9639 
Email: contato@ipcnbrasil.org 
Sede IPCN: Av. Mem de Sá, 208, Centro.

SETEMBRO DE  2022 -  B IMESTRAL  -EDIÇÃO 09/22
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mailto:contato@ipcnbrasil.org
mailto:contato@ipcnbrasil.org
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Nossos diretores Margareth Ferreira e Marcelo Dias foram
nomeados pelo prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, para
integrarem, representando a Sociedade Civil, a Comissão que
foi criada em conjunto com a Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), para discutir a construção de
um Centro de Referência da Herança Africana e
Comunidades Tradicionais na antiga Fazenda Campos
Novos,

Esse projeto é fruto de uma proposta que esta no Relatório
Parcial da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra
no Brasil (Cevenb) da OABRJ,  então presidida por Marcelo
Dias, que tinha como vice presidenta Margareth Ferreira e
relator Wilson Prudente - os três associadxs ao IPCN - essa
proposta foi apresentada por Margareth Ferreira e aprovada
na audiência pública realizada na sede da OAB Cabo Frio. 

Audiência pública que contou majoritariamente com uma
presença quilombola. Essa proposta esta saindo do papel em
razão da verba de 35 milhões enviada pelo deputado André
Ceciliano para a UENF reformar e administrar a Fazenda,
construindo o Museu Darwin e o Centro de Referência.

O processo das obras em curso conta agora com parceria do
IPHAN, que tem auxiliado nos tramites a serem desenvolvidos,
tais como, a obra emergencial para estruturar a Casa principal
e, posteriormente, o restauro de toda a casa, além da reforma
de um anfiteatro.

O espaço do Centro de Referência da Herança Africana e
Comunidades Tradicionais representa uma vitória histórica e
com uma força simbólica substantiva, na medida em que
antes não lhe pertencia e que agora ele ocupará como
protagonista, tendo em vista o seu papel a ser desempenhado
como artista, pesquisador e formador de sua própria história.

Resta a comissão encaminhar os procedimentos para um uso
democrático e participativo, promovendo um diálogo
harmônico entre as mais variadas comunidades envolvidas.
Já participamos de três reuniões.
A primeira estiveram presentes o presidente Márcio Madeira,
Margareth Ferreira e Marcelo Dias.
As outras duas Margareth Ferreira e Marcelo Dias.
Em breve acontecerá um seminário com a presença das
comunidades quilombolas, o movimento negro e a sociedade
civil da Região dos Lagos.

Por: 
Marcelo Dias (Diretor de Comunicação do IPCN)

Margareth Ferreira (Diretora de Patrimônio do IPCN)
Fotografias: Thammy Ferreira (ASCOM IPCN) 

O IPCN E A FAZENDA CAMPOS NOVOS  
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PALAVRAS PRETAS
Nosso diretor de comunicação Marcelo Dias e

nossa associada Adriana Martins são ancoras no
programa Palavras Pretas, da Comunidade

Iaras e Pagus, que vai ao ar as segundas, às 19h.
Nossas associadas(os) e associadxs são nossos

convidados como expectadores e como
palestrantes. Sejam todes Benvindes!

ALUIZIO JR SE ASSOCIA AO IPCN
Aluizio Junior, que foi um dos convidados no

Evento Diálogos Políticos do IPCN, que é candidato
a Deputado Estadual no Rio de Janeiro nas Eleições

2022 pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, se
comoveu ao conhecer a sede do Instituto, e tomou

a decisão de ser tornar um associado. Ele nasceu
em Duque de Caxias (RJ), tem 52 anos de idade,

declarou seu pedido de associação após sua
participação no evento. 

SEDE IPCN ESTÁ ABERTA E COM ATIVIDADES
No dia 30 de  Junho  nossa sede foi finalmente
reaberta, após uma boa limpeza e organização
parcial, em um mutirão com apoio voluntário.
Certo de que ainda há um longo caminho até

toda restauração completa, foi dado o primeiro
passo. Nossa sede hoje, está atuando a pleno

vapor. A visita a sede está sendo concedida aos
associadxs mediante agendamento e

comprovante de vacinação.

Na terça-feira 23/08 nossa diretora Margareth
Ferreira participou da Live da Convergência

Negra com o tema "Voto étnico, candidaturas
negras e a experiência da Bancada Negra em

Porto Alegre", pretendendo refletir sobre a tática
eleitoral e a buscado voto antirracista
empreendida pelo movimento negro.

IPCN NA CONVERGÊNCIA NEGRA

MOMENTOS IPCN: 

SETEMBRO DE  2022 -  B IMESTRAL  -EDIÇÃO 09/22
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FLÁVIA DINIZ É NOVA ASSOCIADA IPCN 
Após sua importante participação no evento

Diálogos Políticos IPCN, a pré-candidata
Deputada Estadual, Flávia Diniz, do PT, que é

mulher preta, mãe solo, PCD e periférica,
produtora cultural e ativista social  se uniu ao

time de associadas do Instituto. Uma presença
importante na luta da entidade contra o racismo.
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EXPEDIENTE 

Márcio Madeira
Pres. Cons. Diretor 

Márcia Glória
Dir. Financeiro

Marcelo Dias 
Dir. Cons. de
Comunicação 

Margareth Ferreira 
Dir. Cons. de 
Patrimônio

Fatima Moura 
Redatora, jornalista,
advogada e Colunista IPCN 

Thammy Ferreira 
Assessoria de Comunicação e
Fotografias

Fabio Nascimento 
Analista de Comunicação
e Marketing
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Formulário de Inscrição

HTTPS://FORMS.GLE/CUCXU8VWICFCSA898

O IPCN é mantido pelo esforço e contribuições de nossos associados e associadas.
Estamos trabalhando arduamente para que possamos nos fortalecer e desenvolver
projetos e ações que representem o legado deste importante instituto para a comunidade
negra brasileira. 

Desde 1975, o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras é uma das principais
instituições do Movimento Negro no Brasil. Um potente propulsor das culturas negras e
de suas pesquisas científicas afro-referenciadas que sempre promoveram, sobretudo, a
construção de um cenário menos racista e desigual para o povo negro. 

Atualmente, a existência e resistência do IPCN só são possíveis em função da cooperação
de seus associados  apoiadores, que mobilizam-se nos diferentes espaços de debates
viabilizados pela instituição para a retomada desse tradicional e importante espaço de
construção e união do povo negro.

Assim, convidamos você e todos os apoiadores, pesquisadores e entusiastas desta causa
a integrar e aderir formalmente a associação, contribuindo na consolidação desse
importante e notório projeto coletivo para o movimento negro brasileiro.

SUA CONTRIBUIÇÃO FORTALE NOSSA HISTÓRIA!
O PCN VIVE E PULSA PELO NOSSO POVO PRETO! 

Todas essas ações são fruto da contribuição dos associados e associadas. Ainda não temos
financiamentos aos nossos projetos, mas a estruturação administrativa é o primeiro passo
para nos habilitarmos em editais.  O IPCN é mantido por você associada e associado e este
é o nosso diferencial. Atualize sua contribuição e compartilhe a importância de visitar nossa
sede para conhecer pessoalmente as demandas e necessidades e podermos pensar em
novas estratégias para a geração de recursos para a sustentabilidade do IPCN. Por isso é
importante manter esse compromisso. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato: 
+55 21 97285-9639 / contato@ipcnbrasil.org

IPCN CONVIDA SEUS ASSOCIADOS A ATUALIZAREM SUAS CONTRIBUIÇÕES

SAIBA COMO REALIZAR DOAÇÕES 
LINKS PARA DOAÇÃO DIRETA

 
- DOE R$ 10  - HTTPS://PAG.AE/7YM8PRDKM
- DOE R$ 25   - HTTPS://PAG.AE/7YM8Q8DPS
- DOE R$ 50  - HTTPS://PAG.AE/7YM8QRDJP

- DOE R$ 100 - HTTPS://PAG.AE/7YM8ROV6A
- DOE R$ 250  - HTTPS://PAG.AE/7YM8TAK67
- DOE R$ 500 - HTTPS://PAG.AE/7YM8TGDVV

- DOE R$ 1.000 - HTTPS://PAG.AE/7YM8UH5XN
 

SE DESEJA DOAR OUTROS VALORES, USE NOSSA 
CHAVE: CONTATO@IPCNBRASIL.ORG

Doe R$ 10 Doe R$ 25 Doe R$ 50 Doe R$100 Doe R$250 Doe R$500 Doe R$ 10 

https://pag.ae/7Ym8PrDKm
https://pag.ae/7Ym8Q8dps
https://pag.ae/7Ym8QRdjp
https://pag.ae/7Ym8RoV6a
https://pag.ae/7Ym8Tak67
https://pag.ae/7Ym8TGDVv
https://pag.ae/7Ym8Uh5xN


Criado pelo jornalista, poeta,
tipógrafo e livreiro Francisco
de Paula Brito, o quinzenário

O Homem de Côr foi o
primeiro jornal brasileiro a

lutar contra a discriminação
racial, 55 anos antes da

abolição da escravatura no
Brasil. Lançado a 14 de
setembro de 1833 como

produto da Typographia
Fluminense de Brito & Cia.
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https://bndigital.bn.gov.br/artigos/o-homem-de-cor/#:~:text=Criado%20pelo%20jornalista%2C%20poeta%2C%20tip%C3%B3grafo,Typographia%20Fluminense%20de%20Brito%20%26%20Cia.

