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O Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas

Missão

(ALARI) estimula e patrocina estudos a respeito
da experiência afro-latino-americana e oferece
um fórum onde acadêmicos, investigadores,
ativistas e formuladores de políticas podem
debater e trocar conhecimento. Nossa principal
missão é construir o novo campo dos Estudos
afro-latino-americanos em diálogo com os
vários atores envolvidos na formulação e
implementação de iniciativas de justiça racial na
região e na produção de conhecimento sobre
Afrodescendentes.

Localizado no Centro
Hutchins de Pesquisas
Africanas & AfroAmericanas na
Universidade de Harvard,
o Instituto de Pesquisas
Afro-Latino-Americanas é a primeira
instituição de pesquisa nos Estados
Unidos voltada à história e cultura de
pessoas afrodescendentes na América
Latina e Caribe. Mais de 95 por cento
dos africanos trazidos à força para as
Américas vieram para a América Latina
e o Caribe, quase dois terços deles para
as colônias espanholas e portuguesas.
Muitos hispânicos nos Estados Unidos
também são afrodescendentes. A
existência mesma da América Latina
seria impensável sem as formas culturais
e práticas de comunidade produzidas
pelos povos da diáspora africana. Nas
últimas décadas, os afro-latino-americanos
criaram inúmeras organizações civis, culturais
e comunitárias para exigir o reconhecimento,
igualdade e recursos, que resultaram em ações
legislativas e a implementação de políticas
compensatórias. O Instituto de Pesquisas Afro-LatinoAmericanas estimula e patrocina estudos a respeito da
experiência afro-latino-americana e oferece um fórum onde
acadêmicos, investigadores, ativistas e funcionários públicos
podem debater e trocar conhecimento.

AMÉRICA
AMÉRICA
LATINA
LATINA

Os Estudos Afro-Latino-Americanos se associam aos produtores de
conhecimento oriundos da academia, do ativismo, do campo da
cultura e das artes e aos formuladores de políticas e representantes
de organizações internacionais. Procuramos destacar a riqueza e a
diversidade da América Latina através das contribuições, histórias e
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culturas de suas populações de ascendência africana.

Organizações Internacionais
•Acordo de Colaboração OEA-ALARI
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•Afrodescendentes/Afrodescendants
•Pre-Texts
Fomuladores de Políticas
•RIAFRO

Iniciativas
2015–2024

DÉCADA INTERNACIONAL PARA

AFRODESCENDENTES
Nossas iniciativas
e programas estão
relacionados com vários atores
envolvidos no desenvolvimento
e consolidação de Estudos
afro-latino-americanos.

Foto de Ms. Leidy Córdona

AFRODESCENDENTES
AFRODESCENDENTES /
AFRODESCENDANTS
AFRODESCENDANTS
Em resposta à Resolução da Década Internacional para Afrodescendentes
(Resolução 68/237), o ALARI lançou um ambicioso programa de consultas,
que une os ativistas do movimento afrodescendente da América Latina,
representantes de agências e fundações internacionais, funcionários
governamentais e acadêmicos para articular objetivos concretos para a
Década.
Os destaques deste programa incluem:
• Simpósio “Afrodescendentes: quinze anos depois de Santiago.
4GCNK\CÃÑGUG&GUCƂQUq (Universidade de Harvard, dezembro de 2015)
e “Após Santiago 2000: o movimento afrodescendente e os estudos
CHTQNCVKPQCOGTKECPQUq (Universidade de Cartagena, dezembro de 2016),
que contou com a participação de ativistas, acadêmicos, representantes de
agências internacionais e funcionários públicos da região.

In Memoriam Celeo Alvarez Casildo.
Foto de Marcus Halevi

Movimento Afro-Cubano. Foto de Aníbal Martel

•O simpósio “O Movimento Afro-Cubano: Ativismo e Pesquisa.
%QPSWKUVCUG&GUCƂQUq (Harvard, abril de 2017), com a participação de
ativistas do movimento afrodescendente de Cuba.
•p#HTQFGUEGPFGPVGUPQ$TCUKNEQPSWKUVCUFGUCƂQUCVWCKUG
RGTURGEVKXCURCTCQHWVWTQq (Harvard University, abril de 2018) com a
participação de acadêmicos e ativistas do Brasil.

Discurso de Jurema Werneck. Foto de Bronia Greskovicova-Chang

rp8KUKÏP#HTQq (Universidade de Cali, Colômbia, outubro de 2018),
organizada em colaboração com a Universidade Icesi - CEAF, DeJusticia e

Foto de Anibal Martel

Fundação Ford, euniu acadêmicos e ativistas das Américas.

Pre-Texts

Desenvolvida na Universidade de Harvard pela Profa. Doris Sommer,
>w>`>`ƂƂ,]*Ài/iÝÌÃjÕ>«i`>}}>`iv?VÕÌâ>XK«>À>
alcançar uma educação holística rigorosa. A abordagem é simples:
tratar os textos como guias para a produção de arte. Os artistas
interpretam o material, incluindo material escrito. Eles acolhem a
`wVÕ`>`iVÕ`iÃ>wµÕi«`iiÝ}ÀV>LÀ>XK° *Ài
Texts, Alfabetização, Inovação e Cidadania tornam-se engrenagens
que se impulsionam mutuamente.
De Boston a Bogotá, da Irlanda à Índia, Pre-Texts funciona nas Américas,
na África e na Ásia, entre educadores, em escolas, museus, na saúde
pública e na prevenção da violência. Pre-Texts é democracia em ação.

Workshop de Pre-Texts, Colombia

ALAR
“Gostaria de expressar minha gratidão ao Instituto de Pesquisas
Afro-Latino-Americanas de por esta iniciativa [o Workshop de Tese de
Doutorado Claster Mamolen], por convidar mulheres negras quilombolas,
“intelectuais em formação”, para este prestigiado espaço acadêmico,
por provocar “revoluções internas” que me transcendem, porque outras
quilombolas ao meu redor agora estão motivadas a compartilhar suas
histórias. ” ~ Gessiane Ambrosio Nazario, “Uma quilombola brasileira
i>ÀÛ>À`\ÀiyiÝªiÃÃLÀiiÃÌ}>i>ÕÌiÃÌ>»Óä£n®

Workshop de Tese de
Doutorado Mark Claster
Mamolen
Evento anual promovido pelo ALARI, o Workshop de Tese de Doutorado
Mark Claster Mamolen seleciona as melhores teses de doutorado sobre
temas afro-latino-americanos em qualquer lugar do mundo e convida seus
autores para um workshop de dois dias em Harvard. A turma de 2018 foi
selecionada entre 140 candidaturas enviadas de universidades e instituições
de pesquisa da América Latina (Brasil, Colômbia, México), Europa (Espanha,
Alemanha, Inglaterra) e dos Estados Unidos. Esta iniciativa é patrocinada
por um legado de Mark Claster Mamolen (1946-2013), pelo Weatherhead
Center para Assuntos Internacionais da Universidade de Harvard, pela
Fundação Ford e pelo Programa Acadêmico Internacional da Universidade
Autônoma de Madri (IAP UAM) com o apoio da Fundación Asisa.

Workshop de Tese de Doutorado Mark Claster Mamolen 2018. Foto de Melissa Blackall

Em
dezembro

Conferência de
estudantes de
pós-graduação em
estudos afro-latinoamericanos

de 2019 será realizada

a Primeira Conferência ALARI
sobre Estudos afro-latino-americanos, em
um esforço para reunir uma ampla comunidade de
acadêmicos seniores e juniores, estudantes, pesquisadores,
artistas, políticos e ativistas. A Conferência abordará questões
prementes sobre os Estudos Afro-Latino-Americanos, como escravidão e
ÌÀ?wV `i iÃVÀ>ÛÃ] `iÃ}Õ>`>`i] VÕÌÕÀ>] >ÀµÕi}>] Lâ>XK i}À>] Ài>XªiÃ >vÀ
indígenas, estudos afro-latinos, gênero e feminismo. O ALARI também apoia conferências
organizadas por nossos professores e pesquisadores, como “Energias da
Natureza: Paisagem da Devoção Orixá na África Ocidental e no Brasil”,
que será realizada em setembro de 2019, sob organização
de Gareth Doherty; e a Conferência GEALA sobre
Estudos Afro-Latino-Americanos, a ser
realizada em Buenos Aires,
em setembro de
2019.

Foto de
Carlos Valderrama

A primeira conferência dos estudantes graduados dos estudos afro-latino-americanos, 7–8 do abril, 2017.

Grupo de Trabalho
em Escravidão
Comparativa
É uma rede internacional de pesquisadores, cujo interesse reside na busca de
respostas comparativas e transnacionais a questões relacionadas à escravidão.
O Grupo organiza uma conferência anual para discutir novas pesquisas sobre
escravidão nas Américas, na África e no Mediterrâneo. A professora visitante
>À> }iÃ>Ã 1ÌÃiÌ] >w>`> ` ƂƂ,] `iÀ> iÃÌ> V>ÌÛ>° ,i>â>`> i
colaboração com o Centro de Estudo da Escravidão e Justiça da Universidade
Brown, a conferência de 2015–2016 foi intitulada “Novas investigações
ÃLÀi  ÌÀ?wV `i iÃVÀ>ÛÃ»° Ƃ VviÀkV> Óä£ÈqÓä£Ç v `i`V>`> >
tema “Escravos e direito: questões e perspectivas comparativas”. O Grupo
patrocinou conferências na Universidade de Leeds e na Universidade Pompeu
Fabra (Barcelona) em 2017 e 2018. Em 2019, a conferência sobre Estudos
Comparativos sobre Escravidão e Raça no Mundo Atlântico, em colaboração
com o CSIC, será realizada em Madri, de 17 a 19 de junho.

Série de Livros
p#HTQNCVKPQ#OÅTKECq
A editora Cambridge University Press lançou uma iniciativa nova e
sem precedentes que consiste na publicação de uma coleção de
livros sob o nome “Afrolatinomérica”, editado por George Reid
Andrews (Universidade de Pittsburgh) e Alejandro de la Fuente
(Universidade de Harvard). A coleção visa publicar trabalhos de
pesquisa produzidos por diferentes disciplinas, como História,
Ciência Política, Sociologia, Etnomusicologia, Antropologia,
Estudos Religiosos, Artes, Direito e Estudos Culturais, cobrindo a
história da diáspora africana na América Latina desde o início do
período colonial até o presente

Os interessados em enviar propostas
de livros podem entrar em contato
com George Reid Andrews (reid1@
pitt.edu), Alejandro de la Fuente
(delafuente@fas.harvard.edu) e
Deborah Gershenowitz, editor da
área de História na Cambridge
University Press (dgershenowitz@
cambridge.org).
Publicações recentes:
Alejandro de la Fuente and George
Reid Andrews (eds.): Estudos AfroLatino-Americanos: Uma Introdução
(2018).

%GTVKƂECFQGO
Estudos AfroLatino-Americanos
"ƂƂ,iÃÌ?>X>`Õ iÀÌwV>`i ÃÌÕ`ÃƂvÀ>Ì
Americanos em colaboração com vários grupos acadêmicos da América
Latina e Espanha. Esses cursos on-line estão abertos a estudantes,
agentes governamentais, ativistas, professores e público em geral
de toda a América Latina. As aulas são oferecidas em espanhol e
português e os alunos que terminam o curso (composto por um curso
central, dois seminários eletivos e um trabalho de pesquisa) recebem
Õ ViÀÌwV>`° " VÀ« `ViÌi j vÀ>` «À «ÀviÃÃÀiÃ `i
universidades renomadas dos EUA, Europa e América Latina.

Afrodescendientes
y Diversidad
Cultural

dc

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Cátedra UNESCO
Afrodescendientes en México y
Centroamérica: reconocimiento,
expresión y diversidad cultural,
Instituto Nacional de Antropología
e Historia, México

Arte afro-latino-americana
O ALARI está ajudando a constituir um novo
arquivo visual, um novo campo de estudo,
uma nova abordagem de coleta, promovendo
um estudo profundado sobre a produção
artística de afrodescendentes e sobre as
representações dos negros desde os tempos
coloniais na América Latina. Este campo
tem um enorme potencial transformador,
uma vez que muitos produtos e criações
culturais conhecidos como de origem
europeia—desde altares a catedrais—foram
manufaturados e erguidos por trabalhadores
africanos. Este corpo de trabalho artístico tem
sido sistematicamente ignorado e continua a
ser pouco estudado.

Drapetomania 2016
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Encontrando a Presença
Africana na América Latina
Os africanos deixaram numerosos vestígios
materiais nas paisagens urbanas e rurais
(plantações, fazendas, quilombos) da
América Latina. Intimamente entrelaçado
ao nosso projeto de Arte Afro-LatinoAmericana, o ALARI vem promovendo o
novo campo da Arqueologia Afro-LatinoAmericana, que abre novas janelas para as
vidas e culturas materiais dos africanos e
seus descendentes na região. Através deste
campo, participamos de debates regionais
sobre como reconstituir a memória da
iÃVÀ>Û`Ki`ÌÀ?wV`iiÃVÀ>ÛÃ>ÌÀ>ÛjÃ
de projetos de história pública.

Cena de trabalho de campo
no Baixo Xingu, Pará, Brasil,
por Anna Browne Ribeiro.

Todos os anos o ALARI hospeda dois ou
três pesquisadores visitantes. Alguns desses
«iÃµÕÃ>`ÀiÃÃKw>V>`Ã«ÀÃÕ>Ã«À«À>Ã
instituições, outros solicitam o subsídio de
pesquisa de Mark Claster Mamolen no programa
de bolsa de estudos de W.E.B. Instituto Du Bois
no Centro Hutchins. Pesquisadores do David
Rockefeller Center for Latin American Studies
Ì>Lj«`iLÌiÀ>w>XKƂƂ,]
dependendo de seus tópicos de pesquisa.

Pesquisadores
Visitantes
“Meu ano acadêmico no Instituto de Pesquisas AfroLatino-Americanas foi uma das melhores experiências
intelectuais que já tive. Esta instituição única se
concentra no estudo das questões raciais na América Latina
e contribui para o desenvolvimento de estudos afro-latino-americanos tanto nos
Estados Unidos quanto na América Latina. Ser parte do ALARI me deu a possibilidade
`iVÀ>ÀÛÃVÀVÕÃiÕ>LiÌiÌiÀ`ÃV«>Ài>Ì>iÌiµÕ>wV>`°"Ã
colóquios de pesquisadores visitantes foram uma excelente fonte de conhecimento
que me permitiu aprender sobre novas perspectivas e abordagens. Além disso, o
ALARI oferece um excelente espaço de trabalho que tem o apoio de funcionários
«ÀwÃÃ>Ãi>}?ÛiÃº°

Márcia Lima, Pesquisadora Visitante do ALARI, ano letivo 2016-2017
Professora de Sociologia da Universidade de São Paulo.

º"ƂƂ,jÕ}>À`i>`ÛiÀÃ`>`i>vÀ`?Ã«À>w>iÌiVÛiÀ}i>
América Latina, num ambiente de máximo respeito pela experiência particular,
excelente nível acadêmico e multidisciplinaridade vibrante. Juntamente
com a pluralidade de comunidades afro-diásporistas, o ALARI incentiva o
reconhecimento e a celebração da expressão africana, origem comum, presente
enquanto formamos geração após geração nas nossas existências americanas.
Pessoalmente, o meu link com o ALARI traduz-se no aprimoramento da
criatividade e na expansão do conhecimento, na alegria da afrodescendencia
viva como um fenômeno global e íntimo ao mesmo tempo.
ALARI já se tornou uma necessidade. Um espaço para dar e receber, com total
Vw>X>]iÌÌ>LiÀ`>`iº°
Odette Casamayor Cisneros, pesquisadora visitante da ALARI
Professora Associada de Culturas da América Latina e do Caribe na
Universidade de Connecticut-Storrs

Pesquisadores
Visitantes

Cultura Juntos
ALARI Música
Líderes

Educação

Estudantes

Estudos afro-latino-americanos

MissãoPessoas

Concerto de Bata, Yosvany Terry, 15 de abril, 2017.
Foto de Amilcar Ortiz

Luis Almagro (OEA), Alejandro de la Fuente (ALARI), Belilde Muñoz (OEA),
Henry Louis Gates Jr. (Hutchins Center), Roberto Rojas (OEA). Foto de Melissa Blackall.

Acordo de Colaboração OEA-ALARI
•Acordo OAS-Hutchins Center: O Instituto de Pesquisas Afro-LatinoAmericanas e o Departamento de Inclusão Social da Organização dos
Estados Americanos estão trabalhando juntos para implementar o acordo de
colaboração que o Secretário Geral Luis Almagro e o Prof. Henry Louis Gates Jr.,
Diretor dos Hutchins Center, assinaram em 4 de abril de 2017. As instituições
estão trabalhando juntas para realizar as metas da Década Internacional das
Nações Unidas para os Afrodescendentes (2015–2024) na América Latina.

Henroy Louis Gates Jr, Luis Almadro, Alejandro de la Fuente

RIAFRO

Epsy Campbell Barr, Vice-Presidenta
de Costa Rica a assumir a presidência
do RIAFRO em 2019.

A Rede Interamericana de Altas Autoridades em Políticas Públicas
para as Populações Afrodescendentes (RIAFRO, por suas iniciais
em espanhol) foi fundada entre 11 e 13 de junho de 2018 em Lima,
no Peru, no primeiro Encontro Interamericano de Autoridades de
Alto Nível em Políticas Públicas para Populações Afrodescendentes,
organizada pelo Departamento de Inclusão Social da OEA, pelo
Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas da Universidade de
Harvard e pela Direção de Políticas para a População Afro-Peruana
do Ministério da Cultura do Peru. A RIAFRO irá coordenar iniciativas
políticas sobre afrodescendentes em nível continental.

Professores
membros do
Comitê Consultivo
Alejandro de la Fuente
Diretor, Instituto de Pesquisas Afro-Americanas,
Centro Hutchins para Pesquisas Africanas e
Afro-Americanas na Universidade de Harvard
Professor Robert Woods Bliss de História e Economia
da América Latina
Professor de História e Estudos Africanos e
Afro-Americanos

George Reid Andrews
Notável Professor de História, Universidade de
Pittsburgh

Vincent Brown
Professor de História Charles Warren
Professor de Estudos Africanos e Afro-Americanos

David Carrasco
Professor de Estudos Latino-Americanos Neil
L. Rudenstein com nomeação conjunta do
Departamento de Antropologia e da Faculdade de
Artes e Ciências

Bruno Carvalho
Professor de Línguas e Literaturas Românicas

Sidney Chalhoub
Professor de História e Estudos Africanos e AfroAmericanos

Thomas B.F. Cummins
Professor de arte pré-colombiana e arte colonial
Dumbarton Oaks

Gareth Doherty
Professor assistente de arquitetura paisagista,
principal pesquisador associado, Graduate School
of Design, Universidade de Harvard

Lorgia García Peña
Professora Assistente de Línguas e Literaturas
Românicas e de História e Literatura

Tamar Herzog
Professora de Assuntos Latino-Americanos Monroe
Gutman, Professor Alumni do Instituto Radcliffe

Marial Iglesias Utset
Pesquisadora Visitante, Instituto de Pesquisa AfroLatino-Americana

Doris Sommer
Professora de Línguas e Literaturas Romanas
Ira Jewell Williams, Diretora de Pós-Graduação
em Espanhol

Yosvany Terry
Professor Visitante de Música, Diretor de Jazz Band

Estudantes

James Almeida
Estudante de Doutorado,
Departamento de História

Sua pesquisa examina
a relação entre as
potências imperiais
no primeiro século
FQVT½ƂEQFGGUETCXQU
no Atlântico e as
implicações para o
direito internacional.
James tem interesse em
questões sobre como
as pessoas criaram e
PCXGICTCOPCQTFGO
social, com foco nas
interseções entre lei,
KFGPVKƂECÃ¿QUQEKCNG
ECVGIQTKCUFGFKHGTGPÃCU
(especialmente raça e
etnia).

Eduarda Araujo
Estudante de Doutorado,
Departmento dos Estudos
Africanos e Afro-Americanos
e História

Eduarda estuda a
história social afrobrasileira no Rio de
Janeiro, no século XIX,
usando raça e classe
como unidades de
análise. Sua pesquisa
enfoca a formação do
espaço urbano, bem
como suas conexões
EQOQVT½ƂEQFG
GUETCXQURT½VKECUFG
GUETCXKF¿QGNWVCURGNC
NKDGTFCFGGFKIPKFCFG
na cidade.

Jonathon Booth
JD, Estudante de
Doutorado, Departamento
de História e Direito

Sua pesquisa centra-se
no direito penal e na
raça no mundo atlantico
pós-emancipação,
particularmente nos
Estados Unidos, Jamaica
e Cuba.

Estudantes

Russel Burk
Estudante de Doutorado,
Religiões das Américas,
Comitê de Estudo de
Religião.

Seus interesses de
pesquisa se concentram
PCINQDCNK\CÃ¿QFCU
TGNKIKÑGUCHTQEWDCPCU
e na apropriação das
TGNKIKÑGUFCFK½URQTC
africana nos Estados
Unidos.

Laura CorreaOchoa

Odalis García
Gorra

Estudante de Doutorado,
Departamento de História

Estudante de Doutorado,
Harvard Divinity School

Sua pesquisa centra-se
em questões de raça,
nacionalidade, cidadania
GOQDKNK\CÃÑGU
afro-colombianas e
KPFÉIGPCUPQUÅEWNQ::
Examinando espaços
SWGCVTCXGUUCOENCUUGU
GITWRQUÅVPKEQUEQOQ
UKPFKECVQUITWRQUFG
mulheres e partidos
políticos, sua tese
enfoca as possibilidades
e os limites da
solidariedade afroEQNQODKCPCGKPFÉIGPC
de 1930 aos anos 90.

Odalis Garcia está
KPVGTGUUCFCGOXGTCU
formas pelas quais as
espiritualidades Afro
.CVKPZHQTCOKPVGITCFCU
GFKUUGOKPCFCUCVTCXÅU
da cultura popular
CVTCXÅUFGFKHGTGPVGU
mídias - seja música de
Salsa, TV, cinema ou
outras formas de arte e
estética. Especialmente
como essas formas de
cultura pop estão sendo
usadas por aqueles
nascidos na diáspora
para se reconectar com
suas identidades, dando
NWICTCPQXCUHQTOCU
de culto e espaços
UCITCFQU

Estudantes

Cristina García
Navas
Estudante de Doutorado,
Departmento de Línguas e
Literaturas Românicas

Sua dissertação explora
a representação do
Diabo e sua relação
EQOCRGTUGIWKÃ¿Q
TGNKIKQUCQTCEKUOQGQ
capitalismo na música,
literatura e tradição oral
FQ%CTKDG2CEÉƂEQG
Orinoco, na fronteira da
Colômbia, Equador e
8GPG\WGNC

Cary Aileen
García Yero

Marcella (Sally)
Hayes

Estudante de doutorado,
Departamento de História

Estudante de doutorado,
Departamento de História

Sua pesquisa centra-se
na relação entre as artes
e a política em relação
à criação da noção de
nação e processos de
formação racial em
Cuba entre 1940 e 1960
para compreender
OGNJQTQUUKIPKƂECFQU
GRT½VKECURGTHQTOCVKXCU
de identidade e
associação.

Seu projeto de tese de
doutorado centrou-se
PCURQUKÃÑGUNGICKU
políticas e sociais de
GUETCXQUPGITQUG
RGUUQCUFGEQTNKXTG
na Lima colonial.
Teoricamente, dois
TGIKOGUNGICKUC
República dos índios e a
República dos espanhóis
IQXGTPCTCOC#OÅTKEC
Latina. Sua pesquisa
GZRNQTCEQOQGUETCXQU
e seus descendentes se
encaixam nesse sistema,
tanto na teoria como na
prática.

Estudantes

Matthew Leslie
Santana
Estudante de doutorado,
Departamento de Música

Interessado em
questões relacionadas
à raça, sexualidade
GRGTHQTOCVKXKFCFG
nas Américas, seu
projeto se concentra
na representação do
CTTCUVQGPCTGXQNWÃ¿Q
sexual de Cuba.

Brandon Mancilla Nicholas Rinehart
Estudante de Doutorado,
Departmento de História

Estudante de Doutorado,
Departamento de Inglês

Ele está amplamente
interessado nos
OQXKOGPVQUGPC
VGQTKCTGXQNWEKQP½TKC
da América Latina e
Caribe, na economia
política do imperialismo,
PCFGUEQNQPK\CÃ¿QG
na raça. Sua pesquisa
futura enfocará a relação
entre socialismo, raça
e internacionalismo na
%WDCTGXQNWEKQP½TKCFQU
anos 60.

Sua pesquisa se
concentra em literatura
da diáspora multiétnica
afro-americana,
africana e americana
em todos os períodos.
Sua dissertação de
doutorado fornece um
relato do testemunho
FQUGUETCXQUFQ0QXQ
/WPFQSWGFGUCƂCC
preocupação acadêmica
com a tradição da
PCTTCVKXCFQUGUETCXQU
RGTIWPVCPFQEQOQ
QUFKHGTGPVGUIÆPGTQU
do testemunho dos
GUETCXQURTQFW\KFQU
nas Américas, Europa
e África no século
XVII até o século XX
RGTOCPGEGTCOKNGIÉXGKU
para a crítica literária e
fora da história literária
da diáspora africana.

Estudantes

Christofer A.
Rodelo
Estudante de doutorado,
Programa de Estudos
Americanos

Geralmente, seus
interesses de pesquisa
incluem estudos de
teatro e desempenho,
literatura e cultura
americana do século
XIX, literatura e crítica
afro-latina, estudos
raciais críticos, críticas
de estudos de cor e
JWOCPKFCFGUFKIKVCKU
públicas. Sua tese de
doutorado é um estudo
crítico das culturas
GUVÅVKECUGRGTHQTOCVKXCU
latinas e afro-latinas
PQNQPIQGEQPVKPGPVCN
século XIX.

Angélica María
Sánchez Barona
Estudante de Doutorado,
Departamento de
Estudos Africanos e AfroAmericanos, História da Arte
e Arquitetura

Em sua pesquisa,
ela estuda as
representações das
RQRWNCÃÑGUPGITCUPQ
projeto da Comissão
%QTQITCRJGEQOQGUUCU
KOCIGPURGPGVTCTCO
na construção da
identidade nacional na
Colômbia no início do
século XIX.

Carolina Silva
Portero
Estudante da SJD,
Faculdade de Direito

Os seus interesses de
pesquisa são focados na
área do nacionalismo,
GVPKCTCÃCGIÆPGTQ
na América Latina.
Explora o papel dos
afrodescendentes e
FQURQXQUKPFÉIGPCU
nos processos de
mudança constitucional
desde 1980, enfocando
particularmente os casos
FQ'SWCFQTGFC$QNÉXKC

Estudantes

Miari Stephens
Estudante de Doutorado,
Departamento de Estudos
Africanos e Afro-Americanos
e Departamento de
Antropologia

Seus interesses de
pesquisa incluem
política e as interseções
FGTCÃCIÆPGTQDGNG\C
e cabelo e como eles
afetam e informam
as experiências das
OWNJGTGUPGITCU
CVTCXÅUFCFK½URQTC
GURGEKƂECOGPVGPQ
Caribe hispânico

Henry Stoll

Meg Weeks

Estudante de Doutorado,
Departmento de Música

Estudante de Doutorado,
Departamento de História

Ele trabalha na cultura
GZRTGUUKXCFQ*CKVK
particularmente ópera e
música, no século XVIII
e início do século XIX.
Em sua dissertação,
ele procura examinar
QRCRGNFQOK\KM
UCXCPVC[KU[GP OÖUKEC
artística haitiana) nos
primeiros anos da
soberania haitiana
 CQHC\GT
isso, ele espera editar
GFKURQPKDKNK\CTWO
corpus de espetáculo
e música imperial para
uso de artistas, teatros e
escolas haitianos.

/CTICTGV9GGMUKPKEKQW
QRTQITCOCFG2J&GO
história no outono de
'NCÅITCFWCFC
GOOCIPCEWONCWFG
em 2011 na Brown
7PKXGTUKV[QPFGUWC
tese de honras sobre
QTICPK\CÃ¿QRQNÉVKECG
RQNÉVKECIQXGTPCOGPVCN
PCUHCXGNCUFQ4KQFG
,CPGKTQXGPEGWCVGUGFG
%JTKUVKCP;GIGP2TÆOKQ
Ela trabalhou como
FCPÃCTKPCGEQTGÏITCHC
GO0QXC;QTMRQTEKPEQ
anos antes de iniciar seu
doutorado.

Com apoio de:(QTF(QWPFCVKQP1RGP5QEKGV[(QWPFCVKQP
9GCVJGTJGCF%GPVGTHQT+PVGTPCVKQPCN#HHCKTU*WVEJKPU%GPVGT
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melhor a importância da presença africana neste lado do mundo”
–Versus (São Paulo, 1977)
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