
 

 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019. 

 

Ofício nº 05/19 

 

Prezada Sra. Diretora do IH, 

 

Assunto: Moção de reconhecimento ao Prof. Manolo Florentino 

 

 

Estamos encaminhando a moção de reconhecimento pelos 

serviços prestados pelo Professor Manolo Florentino ao 

PPGHIS, ao IH e à UFRJ. A moção, aprovada na sétima Reunião 

Ordinária deste ano da Comissão Deliberativa do Programa de 

Pós-graduação em História Social, no dia nove de outubro de 

2019, às 14 horas, na sala José Luís Werneck da Silva, no 

prédio do Instituto de História da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, ocorreu, sob a presidência do professor 

Gabriel Castanho. A moção tem os seguintes dizeres 

 

“No momento em que o professor Manolo Florentino 

solicita seu descredenciamento por razões de aposentadoria, 

o Colegiado do PPGHIS manifesta sua gratidão e 

reconhecimento pela inestimável contribuição ao longo 

destes 30 anos. Professor Florentino foi uma das principais 

forças propulsoras do nosso programa, um coordenador arguto 

e eficiente e um orientador incansável, com um compromisso 

inquestionável junto à instituição. Sua contribuição à 

historiografia brasileira ultrapassa os limites deste 

programa, e foi fundamental para que o PPGHIS alcançasse 

reconhecimento como um programa de excelência. 

Atuou decisivamente na formação de uma geração de 

estudiosos sobre escravidão e também na de africanistas 

brasileiros com atuação em Universidades nacionais e norte-

americanas. Em sua carreira como pesquisador, sem nenhum 

exagero, Florentino descortinou novos horizontes.  Desde 



 

 

propostas de novas metodologias, à colaboração com produtos 

inovadores, como livro seminal para a historiografia 

brasileira  Em Costa Negras uma História do Tráfico de 

Escravos Entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e 

XIX) e o banco de dados Slave Voyages, até as questões 

provocadoras sobre África e Brasil, o legado de Florentino 

é diverso e fecundo. O PPGHIS se honra por fazer, como 

programa de pós-graduação, parte deste legado”.  

 

Esta moção é enviada para a Congregação do Instituto 

de História para ser apreciada também ali, conforme 

solicitado pela Coordenadora Profa. Dra. Norma Côrtes. 

 

 

Esta moção foi aprovada sob aplausos, por 

unanimidade, na 81ª reunião ordinária da Congregação 

do Instituto de História, no dia 27 de novembro de 

2019. 

 

 

         

 

 


