
Seminário Internacional “Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico” 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ - 14, 15 e 16 de maio de 2012. 

Convidamos historiadores especialistas na temática em foco para apresentarem propostas de 
papers sobre experiências de ex-escravos e seus descendentes entre a abolição e os dias de hoje. 
Nosso objetivo é colocar em diálogo estudos recentes sobre os processos de racialização, práticas 
discriminatórias e racistas, estratégias de sobrevivência, formas de resistência e organização,  nos 
campos econômico, político e cultural em países marcados pela diáspora ou escravidão africana. 
Os trabalhos também podem incluir análises do período anterior à abolição, desde que a questão  
principal seja o pós-abolição. 
Um número limitado de trabalhos será selecionado para apresentação no evento, com ênfase na 
qualidade e na originalidade da contribuição ao conhecimento histórico sobre o tema do 
Seminário. Com a participação de quatro especialistas já confirmados, o evento consistirá de 
sessões com três ou quatro apresentações, com um debatedor e tempo para discussão, além de 
duas conferências. Os participantes deverão apresentar o paper completo para circulação entre os 
demais participantes um mês antes do evento, de forma a garantir a participação de todos nas 
sessões de discussão.   

Participações confirmadas: 

George Reid Andrews, University of Pittsburgh, EUA 

Myriam Cottias, Centre International de Recherches sur les Esclavages (CIRESC), EHESS, CNRS, 
Université des Antilles-Guyane 

Kim D. Butler, Rutgers University, EUA 

Lea Geler, CONICET e Universidad de Buenos Aires 

Prazo para submissão das propostas: 28 de agosto de 2011 

Divulgação do resultado da seleção: 16 de setembro de 2011 

Orientações: Somente serão consideradas propostas de pesquisadores doutores ou doutorandos. 
A proposta deve incluir um título, um resumo expandido de até duas páginas, em espaço 1,5 e 
fonte Times New Roman tamanho 12, e um currículo abreviado, onde conste a formação, a 
afiliação institucional e as principais publicações do proponente. Esses materiais devem ser 
enviados em um único arquivo (Word ou PDF) para o e-mail 
pos.abolicaonomundoatlantico@gmail.com até o dia 28 de agosto de 2011. Os selecionados 
deverão confirmar sua participação e pagar uma taxa de inscrição de cem reais (R$ 100,00) até o 
fim de fevereiro de 2012.  A língua oficial do evento será o português, mas os textos também 
poderão ser enviados em espanhol, francês ou inglês.  

Organização: Hebe Mattos (UFF), Martha Abreu (UFF), Beatriz Loner (UFPel), Karl Monsma 
(UFRGS).  

 

 

mailto:pos.abolicaonomundoatlantico@gmail.com

