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Mulheres Negras do Brasil

f

Marcelo Manzatti, São Paulo (SP) · 5/3/2007 08:27

fil

Responsável: Rede de Desenvolvimento Humano
Trata-se da edição de um livro com acabamento especial, que apresenta a
trajetória das mulheres negras pela história do Brasil em quatro grandes
capítulos, organizados cronologicamente. Foi reproduzido um vasto
material iconográfico com diversos tipos de documentos, do séc. XVI ao
séc. XX: mapas, periódicos, fotografias, caricaturas, ilustrações, entre
outros.
São 3.200 exemplares, mais de 950 imagens no formato de 27 X 23 cm, em
torno de 500 páginas, 4/4 cores, papel couché matt 180g no miolo e capa
dura com encadernação especial.
Por se tratar de uma obra de cunho social, serão distribuídos,
gratuitamente, dois terços da primeira tiragem para ONGs, instituições
nacionais e internacionais, núcleos de estudos de gênero, universidades,
bibliotecas e centros de documentação e pesquisa.
Livro:
ELAS NOS PRIMEIROS SÉCULOS DO BRASIL
As Africanas: grupos de procedência
As Escravizadas
As Quilombolas
As Irmandades: estratégias de existência e resistência
Um tabuleiro em cada esquina
ABOLINDO O IMPÉRIO
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As mulheres do sagrado: mães de santo, mães de tantos
Curando e aparando vidas
Liberdade: entre a legalidade e o enfrentamento
Passos abolicionistas
REPÚBLICA DAS MULHERES
Nos porões do preconceito
Rompendo barreiras: o acesso à educação
Juntando forças: a participação das mulheres no movimento negro
brasileiro
Com muita dignidade e pouco reconhecimento: operárias, trabalhadoras
domésticas e rurais
No mundo da política: do sufrágio à tribuna
RASGANDO OS PANOS
As que romperam padrões
A estética afro-brasileira
Culinária e cultura popular
Sangue, suor e raça: alcançando o podium
Pelos palcos da vida
As reivindicações e conquistas nos últimos 30 anos
Lançamento do livro "Mulheres Negras do Brasil"
Data: 5 de março de 2007
Horário: 19h
Local: Senac
Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro
>.< >.< >.< >.< >.< >.<
Rita Amaral - anthropologist, PhD - Brazil
Os Urbanitas (www.aguaforte.com/antropologia)
Revista OS URBANITAS (www.osurbanitas.org)
Núcleo de Antropologia Urbana da USP (www.n-a-u.org)
Do Afro ao Brasileiro (http://www.doafroaobrasileiro.org)
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