
 

 
 
 
 
A Anpuh-Brasil e a Revista Brasileira de História convidam você a mandar uma 
colaboração inédita, resultante de pesquisa original. 
  
Chamadas de artigos/ Call for papers: 
 
Dossiê: Por escravos e libertos 

 
Organização: Silvia Hunold Lara (Unicamp) 
 
Os estudos sobre a escravidão e a liberdade floresceram nas últimas décadas e há um 
grande volume de pesquisas sobre o comércio de cativos, as relações entre senhores 
e escravos, as formas de alforria, a religiosidade, os dilemas do pós-abolição, entre 
outros temas relevantes. Mas ainda sabemos pouco sobre o que escravos e libertos 
pensavam a respeito da escravidão e da liberdade e como enfrentavam os desafios 
que ambas lhes impunham. Como índios, africanos e seus descendentes escravizados 
e submetidos a outras formas de trabalho compulsório percebiam o mundo em que 
viviam? A partir de quais valores e ideias agiam para modificar suas vidas e as de 
seus familiares e companheiros? O que significava ser escravo, forro, aldeado ou 
administrado? Como agiam os que buscavam a liberdade? Quais os perigos 
enfrentados quando obtinham a alforria ou passavam a viver como livres? Quais os 
significados do cativeiro ou da liberdade para eles? 
Este dossiê se propõe a enfrentar o desafio de responder a essas perguntas e, ao 
mesmo tempo, discutir questões teóricas e metodológicas envolvidas na abordagem 
da história da escravidão e da liberdade no Brasil do ponto de vista dos escravos e 
dos libertos. 
 
Os interessados devem submeter seus manuscritos, resultado de pesquisa histórica 
original, até o dia 05 de março de 2018 por meio do site http://www.scielo.br/rbh. Os 
textos devem obedecer rigorosamente as normas para publicação, disponíveis 
em http://www.scielo.br/revistas/rbh/pinstruc.htm. 
A Revista Brasileira de História estimula a que se submetam resenhas de livros com a 
temática do dossiê nos mesmos prazo e condições acima. 
 
Authors shall submit their manuscripts, resulting of unpublished historic research, or 
book reviews, before March 5th, 2018, through http://www.scielo.br/rbh. Texts shall 
rigorously respect the publication guidelines available 
in http://www.scielo.br/revistas/rbh/iinstruc.htm. 
 
Los autores deben someter sus manuscritos, resultantes de investigación histórica 
original, o reseñas de libros, hasta el 5 de marzo de 2018 por el 
site http://www.scielo.br/rbh. Los textos deben seguir rigurosamente las normas de 
presentación disponibles en http://www.scielo.br/revistas/rbh/einstruc.htm. 
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