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Já tínhamos ouvido a música de Fela, mas só o descobrimos ao lermos 
“Fela, esta vida puta”, de Carlos Moore. Foi justamente dessa obra que 
saíram as informações aqui apresentadas. Conhecer esse ativista ex-
traordinário, esse ser humano incrível, esse músico único mudou mui-
to não só os rumos de nossas pesquisas, mas nossa própria maneira 
de ver a vida e os racismos no mundo. Moore e Fela foram dois gran-
des rios que se encontraram. Águas profundas e intermináveis onde 
bebemos e nos alimentamos. É rica a obra de ambos, inesgotável o 
seu poder de mudanças. Indispensável conhecê-la, debatê-la, espa-
lhá-la. De Moore também lemos “A África que incomoda” (2008), “Ra-
cismo e Sociedade” (2007), “O Marxismo e a questão Racial” (2010). 

Enquanto íamos caminhando pela obra de Moore crescia em nós a 
vontade de reunir gente e conversar. Reunir lutas e aprender. Reunir 
movimentos e trocar. Desejamos tanto isso que, quando vimos, es-
távamos organizando o I Seminário Fela Kuti da UERJ - a educa-
ção, os movimentos sociais e a África que incomoda. Convidamos 
Carlos Moore, ele aceitou. Convidamos outros pesquisadores, eles 
aceitaram. Convidamos ativistas, artistas, eles toparam. A correria foi 
intensa, mas nosso prazer e alegria em recebê-los é maior.  Para nós, 
o seminário é uma vontade de aprender mais sobre o Continente Afri-
cano e também sobre o Brasil. 

Fela nasceu em 15 de outubro de 1938. No dia de seu aniversário, 
diversos países comemoram o Fela Day. É por isso que nosso se-
minário acontece neste período. Fela foi o caminho que escolhemos. 
Que ele, sua música e sua vida nos impregne de forças para combater 
o racismo, as desigualdades sociais e todos os tipos de discriminação.

Seja bem-vindo! Seja bem-vinda! 



DIA 13/10 – SEGUNDA-FEIRA

9h às12h - Manhã de Oficinas e Minicursos
1. Os sons de Fela com Garnizé (Abayomy Afrobeat). Auditório 91
2. Fela Kuti e a cor da Baixada com Nielson Bezerra (FEUDUC). Auditório 

PROPED
3. A barra é dourada: a estética da fantasia da escola de samba no 

ensinoaprendizado de arte na sala de aula com André Porfiro (doutorando do 
ProPED/UERJ). Sala 12038

4. Globalização e Racismo com Julio Condaque (Mestre em História/UNIRIO-
Quilombo Raça e Classe) e Hertz Dias (Quilombo Raça e Classe). Rav 122

5. Vídeo-oficina Incomodando somos Fela com Clementino Junior (Mestrando 
em Educação, FPP/UERJ). Sala 12105

13h30 às 16h30 - Tarde de Debate e Conversas Auditório 91
Debate: Literatura Divergente

Nelson Maca (Poeta), Mc Teko (Nossa Conduta), Nina Silva (escritora)
Elaine Freitas (poetisa). Coordenação: Hertz Dias, do Quilombo Raça e Classe

16h30 às 17h - Pausa para o café

17h às 18h - Conversa com o escritor Luiz Antonio Simas, autor de “Pedrinhas 
Miudinhas” e o poeta Deley de Acari. Coordenação: Pedro Castanheira (UERJ).  

18h às 21h - Noite de Conferência Auditório 91
A África que Incomodou a Fela Kuti e Continua Incomodando

Com Carlos Moore (historiador e escritor), Amauri Mendes Pereira (UFRRJ).
Coordenação: Stela Guedes Caputo
Homenagem a Abdias Nascimento. 
Abertura - intervenção: Poeta Nelson Maca

DIA 14/10 – TERÇA-FEIRA

9h às12h - Manhã de Oficinas e Minicursos
1. Inventário dos falares africanos no Brasil com a escritora Dayse Marcello. 

Sala 12105
2. Fela Kuti: patrimônio, memória, redes educativas com Luciane Barbosa 

(INEPAC). Auditório 91
3. Fela Kuti, redes educativas e a África na escola I com Cristiano Sant’Anna 

(doutorando do ProPED/UERJ) e Luciana Monsores (mestra em Educação 
pelo ProPED/UERJ). Auditório 111

4. Exibição e debate sobre o filme “Keita: l’heritage du Griot”, de Dany Koyaté 
(1995) com Erika Arantes (pós-doutoranda ProPED/UERJ). Sala 12038

5. Panorama do Cinema Negro com Janaína Oliveira (FICINE - IFRJ) –  Este 
minicurso acontecerá nos dias 14, 16 e 17/10. A presença nos três dias é 
obrigatória. Rav 122

13h30 às 16h30 - Tarde de Debate e Conversas Auditório 91
Debate: Fela Kuti, a mulher e a questão racial

Vanessa Soares (produtora e dançarina), Estela Wileman (UNISUAM). 
Coordenação: Rosana Chagas (UERJ)
Homenagem a escritora Carolina Maria de Jesus e a Isabel Cristina Baltazar, 
militante contra o racismo. Militante dos movimentos sociais e sindicais. 

16h30 às 17h - Pausa para o café

17h às 18h - Conversa com o escritor Tico, autor de “As núpcias do 
Escorpião” e Hélio Penna. Coordenação: Leila Xavier (UFRRJ)

18h às 21h - Noite de Conferência Auditório 91
Marxismo, panafricanismo, racismo e movimentos sociais
Com Carlos Moore (historiador e escritor), Maurício Campos (Rede de 
Comunidades e Movimentos Contra a Violência) e Mauro Iasi (UFRJ). 
Coordenação: Rosenverck Estrela, do Quilombo Raça e Classe 
Abertura - intervenção: Grupo Gíria Vermelha

DIA 15/10 – FELA DAY 
Roda Literária Afro-brasileira às 17h no Sindsprev-RJ com a presença 
de vários autores, entre eles, Carlos Moore e apresentação do Grupo 
Gíria Vermelha. Participação no “Fela Day Faveleira”, em Acari.

DIA 16/10 – QUINTA-FEIRA

9h às12h - Manhã de Oficinas e Minicursos
1. A Dança de Fela com a dançarina Vanessa Soares. Sala 12038
2. Patrimônio Cultural Afro-brasileiro com a pesquisadora Vivian Fonseca (FGV/

CPDOC). Auditório 91
3. Literatura infantil afro-brasileira com a Iyalorixa Márcia D’Oxum (Egbe Ile Iya 

Omidaye Ase Obalayo). Auditório Proped
4. Interdisciplinando a Cultura na Escola com o Jongo, com Lucio Sanfilippo  

(mestrando - ProPED/UERJ). Sala 12105
5. Minicurso - Reflexões a respeito da promoção da liberdade religiosa aos 

adeptos das religiões de matriz africana, com o pesquisador Charles Vieira 
(UFRJ). (Sala a confirmar)

Tarde de Debate e Conversas - 13h30 às 16h30 Auditório 91
Debate: Fela Kuti: a Educação e o racismo

Kabengele Munanga (pesquisador e escritor - USP), Fernanda Felisberto 
(UFRRJ). Coordenação: Marcos Serra (UERJ)
Homenagem à professora Nilda Alves (UERJ)

16h30 às 17h - Pausa para o café
17h às 18h - Conversa com os escritores Mel Adun e Marcus Guellwaar 
(Coordenadores do Blog Ogum’s Toques). Coordenação: Máira Pereira (UERJ)

18h às 21h - Noite de Conferência Auditório 91
Fela: esta vida puta!

Com Carlos Moore (historiador e escritor), Rodrigo dos Santos (ator) e  
Vanessa Soares (produtora e dançarina). Coordenação: André Porfiro (UERJ)
Abertura - Intervenção: Mano Teko (Nossa Conduta). Essa atividade será 
transmitida pela: Streaming - Transmissão Ao vivo para Eventos.pela http://
aovivonaweb.tv/felakuti

DIA 17/10 – SEXTA-FEIRA

9h às12h - Manhã de Oficinas e Minicursos
1. Oficina de Trança Afro com Adelaine Neves (Projeto Matrizes Que Fazem). 

Sala 12038 
2. Fela Kuti, redes educativas e a África na escola II com Ana Paula Cerqueira.  

(GPESURER/UFRRJ) e Patrícia Roif (mestranda do ProPED/UERJ). Sala 
12105

3. Conversa sobre a concepção e a produção do documentário ANIKULAPO, 
sobre a vida de Fela Kuti com o cineasta Pedro Rajão. Auditório 91

4. Contos dos Oriṣás: Ítàn com o Babalorixá Daniel ty Yemònjá (Ilè Aṣé Omí 
Laarè Ìyá Ságbá). Auditório Proped

13h30 às 16h30 - Tarde de Filme, Lançamento de Livros, 
Café, Roda de Ogans e Exposições
Exposição fotográfica - “Aprendendo em terreiros de Candomblé”: a 
pesquisadora Stela Guedes Caputo inaugura sua exposição fotográfica com fotos 
de mais de 20 anos de pesquisa sobre as aprendizagens de crianças em terreiros 
de candomblé. A exposição seguirá para outros estados. Hall do nono andar.
13h30 às 15h30 - Exibição do documentário “A ARMA É A MÚSICA”: 
conversa aberta sobre o filme com Nelson Maca, Pedro Rajão, Thiago Felipe 
Laurindo e Janaína Oliveira. Regado a café e bolo de fubá. Auditório 91
15h30 às 17h30 - Roda de Ogans coordenada por Luiz Rufino (doutorando do 
ProPED/UERJ). Auditório 91
17h30 às 18h30 - Lançamentos de livros (livraria do primeiro andar).
19h - Encerramento do Seminário com apresentação do monólogo teatral 
sobre a vida de Fela Kuti, “O Subterrâneo Jogo do Espírito”, com o ator Rodrigo 
dos Santos. Auditório 91

FELA ANIKULAPO KUTI

Funmilayo Ransome-Kuti angustia-
va-se com o que via nos olhos de 
seu quarto filho: insolência, teimo-
sia, imprudência desmedida, arro-
gância, lascívia. E, quando o menino 
tinha 7 anos, na calada da noite foi 
consultar um babalaô. O oráculo do 
Ifá revelou: “A criança será teimo-
sa, impetuosa, incontrolável... Seu 
caminho, repleto de armadilhas, tu-
multo e violência. Suas esposas, nu-
merosas. Ele viverá na pobreza, ao lado de pedintes e ladrões. Seus 
amigos serão exilados e ele será rotulado de fora-da-lei. Pois ele es-
carnecerá das leis, contrariará os tabus dos homens e o Deus dos 
Oyinbo (os brancos)... E morrerá pela mão destes”. Dilacerada, Fun-
milayo brada: “Ó Senhor, por que fomos tão amaldiçoados?”

A “maldição” nascera duas vezes. Na primeira, em 1935, foi batizado 
com um nome de branco. Para agradar aos pastores protestantes, seu 
pai o chamou Hildegart. Inconformado em receber o nome do conquis-
tador, o recém-nascido abandona seu corpo para voltar três anos de-
pois e, aí sim, permanecer entre nós com o nome com o qual o mundo 
o conheceria: Fela (aquele que emana grandeza). Fela Ransome Kuti 
também mudaria o seu nome do meio para “Anikulapo” (que significa 
“aquele que carrega a morte no bolso”), declarando que o seu nome 
do meio original, Ransome, era um nome de escravo. E assim ele se 
fez nascer como Fela Anikulapo Kuti.

Um nome é o que Fela nos ensina desde o primeiro momento: uma 
questão de vida e de morte. Um nome carrega o destino, aponta a di-
reção. Diz o que se quer e o que se fará no período das nossas curtas 
existências. 

Nosso grupo de pesquisa se 
chama Ilè Òbá Òyó. Na língua 
Yorubá, que era também a lín-
gua de Fela, este nome significa 
“A Casa do Rei de Òyó”, que é 
Xangô, Orixá associado à justi-
ça. Em nossa casa, no ProPED 
– Programa de Pós-Graduação 
em Educação da UERJ – nos 
reunimos semanalmente para 
tentar compreender o racismo, 
as aprendizagens das crianças 
do Candomblé nos cotidianos 
dos terreiros, as culturas ne-
gras e a discriminação religiosa 
na escola.


