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EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

Seguem pandemia e pandemônio a bordo do expresso 2022. 

Ano eleitoral... Democracia ou Fascismo, será mesmo essa a questão?  

“Democracia”: ditadura disfarçada contra negros; “fascismo”: violência colonialista “hedionda”, pois toma alguns corpos alvos como alvos.  

A “democracia racial” brasileira continua dando sequência ao seu genocídio histórico, “incluindo” agora jovens negros africanos refugiados 
em suas estatísticas “neutras” sujas de sangue.  

Justiça dos homens e de Xangô aos facínoras de Moïse Kabagambe! ‘Não podemos respirar’: asfixiados pela ômicron “democrática” e pela 
microfísica do poder racista.   

Efemérides da “Independência” vêm aí (pan pan pan): 200 anos de prática e teorias de dependência, colonialidade pura. Mais do que veias 
abertas, aqui temos sangue negro e indígena jorrando há 500 anos para alimentar a “Nossa Pátria Mãe Gentil” vampiresca e os países 
europeus “civilizados”.  

Já chega!!! Nossa paciência histórica esgotô, dotô! Aproveitem enquanto queremos seguir munidxs apenas com arma “branca” (expressão 
que é o cúmulo da violência racista...), no caso, com essa tal de ciência – mais um roubo do povo negro egípcio feito pelos brancos, é só ler 
Cheikh Anta Diop para ficar ligado, dotô. Mas a ciência da qual nós vamos falar, dotô, é a do samba. Saber-Samba, isso mermo, mermão!!! 
Fica ligado no pretuguês da Lélia Gonzalez e em Muniz Sodré que você vai descobrir que o samba é pura erudição, não tem nada de 
“popular”...   

Para você que quiser chegar no nosso Quilombo Saber-Samba, seja bem-vinda/e/o! É só entrar no miudinho que a casa é sua! Vambora trocar 
afetos, experiências, saberes e sabores, promete ser lindão! Como o samba é cura e saúde em estado de pura beleza cósmica, venha ouvir e 
conversar com a gente sobre uns discos que saram nossas feridas e nos ajudam a enfrentar o racismo no peito, no pé e na raça. São todos 
álbuns de mulheres do samba, porque estamos convictos da pertinência histórica de olhar com cuidado e profundidade para a matripotência 
do Saber-Samba!  
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