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Localizado no Centro 
Hutchins de Pesquisas 
Africanas & Afro-
Americanas 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-Latino-Americanas estimula e patrocina bolsas de 
estudo a respeito da experiência afro-latino-americana e 
oferece um fórum onde acadêmicos, investigadores, ativistas e 
funcionários públicos podem debater e trocar conhecimento.
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O Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas 

(ALARI) estimula e patrocina bolsas de estudo 

a respeito da experiência afro-latino-americana 

e oferece um fórum onde acadêmicos, 

investigadores, ativistas e funcionários públicos 

podem debater e trocar conhecimento. Nossa 

principal missão é construir o novo campo dos 

Estudos afro-latino-americanos em diálogo com 

a variedade de atores envolvidos no projeto, a 

implementação de iniciativas de justiça racial 

na região e a produção de conhecimento sobre 

Afrodescendentes.
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ALARI patrocina uma gama de atividades 

de ensino e pesquisa para promover o 

campo de Estudos Afro-Latino-Americanos 

em cooperação com acadêmicos ao  

redor do mundo.

 O ALARI assinou um  

acordo de colaboração  

com a Organização dos  

Estados Americanos (OEA)  

para implementar os objetivos  

articulados pela ONU na Década 

Internacional para Afrodescendentes  

na América Latina.

Ativistas são produtores de conhecimento. 

Suas iniciativas, estratégias e demandas 

moldam as agendas de pesquisa e ensino 

do campo. Nós trabalhamos com diversas  

organizações na América Latina  

e Estados Unidos e estamos  

abertos a novas ideias para  

estabelecer colaborações  

futuras.

Colaboramos com as  

autoridades culturais e  

educacionais para incluir a  

história e a cultura das  

pessoas de ascendência africana  

nos currículos e para chegar às 

comunidades.

Academia

Organizações 
internacionais

Ativismo

Atores  
governa-
mentais



Nossas iniciativas 
e programas estão 
relacionados com vários atores 

envolvidos no desenvolvimento 
e consolidação de Estudos 
afro-latino-americanos.

Iniciativas
2015–2024
DÉCADA INTERNACIONAL PARA

AFRODESCENDENTES

Foto de 
Anibal Martel

Foto de 
Anibal Martel



Iniciativas

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 movimentos sociais organizados por 
afrodescendentes 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. 
Realizações e Desafios” (Universidade de Harvard, dezembro de 2015) 
e “Após Santiago 2000: o movimento afrodescendente e os estudos 
afro-latino-americanos” (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

AFRODESCENDENTES

AFRODESCENDANTS
AFRODESCENDENTES /

AFRODESCENDANTS

Foto de Marcus Halevi



•O simpósio “O Movimento Afro-Cubano: Ativismo e Pesquisa. 
Conquistas e Desafios” (Harvard, abril de 2017), com a participação 

de ativistas do movimento afro-descendente de Cuba.

•Acordo de Colaboração OEA-Hutchins: O Instituto de Pesquisas 

Afro-Latino-Americanas e o Departamento de Inclusão Social da 

Organização dos Estados Americanos estão colaborando para 

implementar o Acordo assinado em 4 de abril de 2017 entre o 

Secretário Geral, Luis Almagro e Henry Louis Gates Jr., diretor 

do Centro Hutchins. Ambas as instituições fazem esforços para 

concretizar os objetivos formulados pelas Nações Unidas na Década 

Internacional para Afrodescendentes na América Latina.

Foto de Anibal Martel & Amilcar Ortiz



•Série de conferências e 

discussões sobre justiça 

racial na América Latina 

com legisladores e 

ativistas na região.

•Presidente Dilma 

Rousseff, Henry Louis 

Gates Jr. e Alejandro de 

la Fuente, em 21 abril de 

2017.
Foto de Anibal Martel

Foto de Melissa Blackall
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Workshop de Tese de  
Doutorado “Mark Claster  

Mamolen”
O workshop de tese de doutorado “Mark Claster Mamolen” é um evento anual 
organizado pelo ALARI, que seleciona as melhores teses de doutorado sobre 
diversos assuntos afro-latino-americanos. Estudantes de doutorado de todo o 
mundo passam dois dias de oficina intensiva em Harvard. As classes de 2016 e 
2017, que tinham quatorze e treze alunos respectivamente, foram selecionadas 
entre noventa e seis candidaturas enviadas de universidades e institutos de 
pesquisa na Europa (Espanha, França, Alemanha, Reino Unido), Canadá, Estados 
Unidos e América Latina (Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Cuba, México). 
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).

Workshop de Tese de Doutorado “Mark Claster Mamolen”, classe de 2017

Foto de Anibal Martel



Conferência de  
estudantes de 

pós-graduação em 
estudos afro-latino- 

americanos

A primeira conferência de estudantes de pós-graduação de Estudos afro-latino-americanos, em 7-8 de abril de 2017

Foto de  
Carlos Valderrama

Uma 

iniciativa 

lançada por estudantes 

de pós-graduação da Universidade 

de Harvard afiliados à ALARI, é um evento 

bianual para o qual estudantes de pós-graduação 

dedicados a questões afro-latino-americanas são convidados 

a apresentar seus projetos de pesquisa. A primeira conferência, em 

colaboração com a Universidade de Massachusetts Amherst, ocorreu 

no mês de abril de 2017 e contou com a participação de 

estudantes de vinte e cinco instituições de nove 

países diferentes (Brasil, Canadá, Colômbia, 

Equador, Estados Unidos, Itália, 

México, Peru e Porto 

Rico).



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, África e no Mediterrâneo. O professor 
visitante afiliado à ALARI, Marial Iglesias Utset, lidera esta iniciativa, que é 
realizada em colaboração com o Centro de Estudo da Escravidão e Justiça 
da Universidade Brown. A conferência fundadora de 2015–2016 foi intitulada 
“Novas investigações sobre o tráfico de escravos”. A conferência 2016–2017 foi 
dedicada ao tema “Escravos e direito: questões e perspectivas comparativas”. 
O grupo também patrocinou a conferência intitulada “Abolição Comparativa 
nos Oceanos Atlântico e Índico” na Universidade de Leeds em setembro de 
2017 e está organizando uma nova conferência a ser realizada na Universidade 
de Pompeu Fabra, em Barcelona, em maio de 2018.



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:

Matthey Casey, Empire’s Guestworkers: 
Haitian Migrants in Cuba during the 
Age of US Occupation (2017)

Série de Livros 
“Afrolatinoamérica”



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



Todos os anos o ALARI hospeda dois ou 
três pesquisadores visitantes. Alguns desses 
pesquisadores são financiados por suas próprias 
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 
também podem obter afiliação no ALARI, 
dependendo de seus tópicos de pesquisa.

“Meu ano acadêmico no Instituto de Pesquisas Afro-
Latino-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 de criar novos círculos em um 
ambiente interdisciplinar e altamente qualificado. Os 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 profissionais e amigáveis “.

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

Pesquisadores 
Visitantes



“O ALARI é o lugar onde a diversidade afro-diáspora finalmente converge na 
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 
confiança, em total liberdade“.

Odette Casamayor Cisneros, pesquisadora visitante da ALARI
Professora Associada de Culturas da América Latina e do Caribe na 
Universidade de Connecticut-Storrs

Pesquisadores Visitantes



Estudantes do ensino médio, I.E. Escola Normal Superior de Quibdó, Colômbia. 21 de março de 2017. Foto de Leidy Córdona (facilitador de pré-texto).

América afro-latina no STEAM: 
Educar para Inovar
A América afro-latina no STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, arte, 
matemática em sua sigla em inglês) é uma iniciativa do ALARI para desenvolver 
habilidades do século XXI em comunidades afrodescendentes na América 
Latina, liderada pela professora Doris Sommer, afiliada ao ALARI. Em 
fevereiro de 2017, o projeto foi lançado em colaboração com o Ministério 
do Meio Ambiente da Colômbia e a Secretaria de Educação em Quibdo 
(Chocó). Propôs formar uma série de professores da Escola Normal Superior 
de Quibdó no método Pré-texto com ênfase em STEAM graças ao suporte 
da NEACOL. O método pré-textos consiste em um protocolo pedagógico 
simples para lidar com textos difíceis, utilizando-os como matéria-prima para 
fazer arte em qualquer tipo de preferência dos participantes. Desde então, 
os novos facilitadores têm implementado Pré-Textos em suas salas de aula 
(atingindo aproximadamente 424 alunos), e vários deles começaram a replicar a 
metodologia com outros professores.

Foto de Ms. Leidy Córdona  
(Pre-Texts Facilitator)



Quem 
Somos
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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

Sidney Chalhoub

Professor de História e Estudos Africanos e  
Afro-Americanos

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

Professor Assistente de Línguas e Literaturas 
Românicas e de História e Literatura

Tamar Herzog

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



Marial Iglesias Utset

Pesquisador Visitante, Instituto de Pesquisa  
Afro-Latino-Americana

Doris Sommer

Professor de Línguas e Literaturas Romanas  
Ira Jewell Williams, Diretora de Pós-Graduação  
em Espanhol

Yosvany Terry

Professor Visitante de Música, Diretor de Jazz Band



James Almeida
estudante de doutorado, 
Departamento de História

Sua pesquisa examina 
a relação entre as 

potências imperiais 
no primeiro século 

do tráfico de escravos 
no Atlântico e as 

implicações para o 
direito internacional. 

James tem interesse em 
questões sobre como 
as pessoas criaram e 
navegaram na ordem 
social, com foco nas 
interseções entre lei, 
identificação social e 

categorias de diferenças 
(especialmente raça e 

etnia).

Jonathon Booth
JD, aluno 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.
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Russel Burk
Estudante de doutorado, 
Religiões das Américas, 
Comitê de Estudo de 

Religião

Seus interesses de 
pesquisa se concentram 

na globalização das 
religiões afro-cubanas 
e na apropriação das 
religiões da diáspora 
africana nos Estados 

Unidos. 

Laura Correa- 
Ochoa

Estudante de doutorado, 
Departamento de História

Sua pesquisa centra-se 
em questões de raça, 

nacionalidade, cidadania 
e mobilizações 

afro-colombianas e 
indígenas no século XX. 

Examinando espaços 
que atravessam classes 
e grupos étnicos, como 
sindicatos, grupos de 
mulheres e partidos 
políticos, sua tese 

enfoca as possibilidades 
e os limites da 

solidariedade afro-
colombiana e indígena 
de 1930 aos anos 90. 

Cary Aileen 
García Yero

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 
melhor os significados 

e práticas performativas 
de identidade e 

associação. 



Marcella (Sally) 
Hayes

Estudante de doutorado, 
Departamento de História

Seu projeto de tese de 
doutorado centrou-se 
nas posições legais, 
políticas e sociais de 

escravos negros e 
pessoas de cor livre 

na Lima colonial. 
Teoricamente, dois 
regimes legais, a 

República dos índios e a 
República dos espanhóis 
governaram a América 
Latina. Sua pesquisa 

explora como escravos 
e seus descendentes se 
encaixam nesse sistema, 
tanto na teoria como na 

prática. 

Matthew Leslie 
Santana

Estudante de doutorado, 
Departamento de Música

Interessado em 
questões relacionadas 

à raça, sexualidade 
e performatividade 
nas Américas, seu 

projeto se concentra 
na representação do 

arrasto e na revolução 
sexual de Cuba. 

Mary McNeil
Estudante de doutorado, 

American Studies Program

Seus interesses de 
pesquisa se concentram 

na representação 
das subjetividades 

afroindigenas 
hemisféricas nas esferas 
dos discursos culturais, 
históricos e populares, 

bem como sobre as 
formas pelas quais essas 
representações afetam 
as lutas políticas dos 
afro-indígenas e seus 
coletivos. Por sua vez, 
examina as formas em 
que as subjetividades 

de gênero das mulheres 
negras são incorporadas 

em um círculo maior 
dos discursos dos 

movimentos sociais e 
políticos da diáspora.



Nicholas Rinehart
Estudante de Doutorado, 
Departamento de Inglês

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 

dos escravos do Novo 
Mundo que desafia a 

preocupação acadêmica 
com a tradição da 

narrativa dos escravos, 
perguntando como os 
diferentes gêneros do 

testemunho dos escravos 
produzidos nas Américas, 
Europa e África no século 

XVII até o século XX 
permaneceram ilegíveis 
para a crítica literária e 
fora da história literária 
da diáspora africana. 

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 

humanidades digitais/
públicas. Sua tese de 

doutorado é um estudo 
crítico das culturas 

estéticas e performativas 
latinas e afro-latinas 

no longo e continental 
século XIX. 

Angélica María 
Sánchez Barona

Estudante de Doutorado, 
Departamento de 

Estudos Africanos e Afro-
Americanos, História da  

Arte e Arquitetura

Em sua pesquisa, 
ela estuda as 

representações das 
populações negras no 
projeto da Comissão 

Corograph e como essas 
imagens penetraram 

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, 
etnia, raça e gênero 
na América Latina. 

Explora o papel dos 
afrodescendentes e 
dos povos indígenas 

nos processos de 
mudança constitucional 
desde 1980, enfocando 

particularmente os casos 
do Equador e da Bolívia. 

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 
de raça, gênero, beleza 
e cabelo e como eles 

afetam e informam 
as experiências das 

mulheres negras 
através da diáspora, 
especificamente, no 

Caribe hispânico.



Patrocinado por: Ford Foundation, Open Society Foundation, Weatherhead 
Center for International Affairs, Hutchins Center for African & African American 
Research

Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas
104 Mt. Auburn Street, 3R

Cambridge MA 02138
(617) 495-8508

Facebook & Twitter: @HarvardALARI
Website: ALARI.fas.harvard.edu


