
124 ANOS DEPOIS DA LEI ÁUREA, ESPECIALISTAS DEBATEM SOBRE A PRESENÇA DO NEGRO 

NA LITERATURA BRASILEIRA – APESAR DO CENTENÁRIO DE JORGE AMADO 
 

 
 
Evento será dia 14 de maio, no 
Teatro Vila Velha, Salvador, a 
partir das 18h30. Entrada grátis! 
 

Os pesquisadores Florentina Silva de 

Souza, Ana Célia Silva e Ubiratan Castro 

participam de mesa-redonda em torno do 

lançamento de ∆ιασ̟ορά, um romance 

– primeira obra de ficção longa do autor 

deste site, cuja temática gira em torno das 

relações de poder e das relações raciais na 

sociedade brasileira contemporânea. 

Ana Célia Silva 

Os três especialistas são doutores na 

Universidade Federal da Bahia e na 

Universidade do Estado da Bahia, com 

reconhecida produção intelectual sobre as 

interfaces entre a literatura, a história e a 

afirmação da negritude na construção do 

imaginário sobre o Brasil. 

 Flora, como é mais 

conhecida Florentina de Souza, atua no 

Instituto de Letras e é co-autora da 

antologia crítica Literatura e 

Afrodescendência no Brasil, projeto de 

quatro volumes lançado em 2011 pela 

Editora da UFMG. 

Ana Célia Silva, da Uneb, é autora de A 

Representação Social do Negro no Livro 

Didátido,da EDUFBA, lançado também 

em 2011. 

Ubiratan Castro de Araújo, das Ciências 

Sociais da UFBA, é autor de vasta obra 

histórica, tendo presidido a Fundação 

Palmares na primeira gestão do governo 

Lula. Atualmente preside a Fundação 

Pedro Calmon, da Secretaria de Cultura 

da Bahia. 

Ubiratan Castro 

A sessão de autógrafos, que marca o 

lançamento nacional de ∆ιασ̟ορά, que é 

publicado pela Editora Casarão do 

Verbo, ocorre a seguir do debate, com 

participação especial de atores do Bando 

de Teatro Olodum. 

O preço do exemplar é promocional 

de lançamento: R$ 30,00. Nas livrarias 

de todo o país a partir de meados de 

maio, estará à venda por R$ 35,00. 

 

Para mais informações, falar com Danila de Jesus 

pelos telefones (71) 8744-5704 e 9103-4578. 


