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Ementa:
Esta disciplina se propõe discutir, através de seminários e leituras temáticas dirigidas, as
abordagens mais recentes sobre a história da escravidão e pós-emancipação, sobretudo
nas Américas (mas com referência a estudos análogos em outras áreas que vivenciaram
a disseminação de formas de trabalho “não-livre”, como a India ou o continente africano).
Serão discutidas as dimensões historiográficas, teóricas e metodológicas desses estudos,
bem como suas sugestões de pesquisa.
Objetivo do curso:
O curso pretende ser em primeiro lugar uma atualização historiográfica sobre os temas da
escravidão e do pós-emancipação, focando sobretudo a produção recente de história
social. Alguns recortes temáticos e escolhas metodológicas centrais serão abordados: a
exploração da dimensão “Atlântica” da escravidão a partir de um recorte geográfico amplo
e de questões relacionadas à história comparativa e a história “conectada”; a análise
microanalítica da experiência dos escravos e seus descendentes, através da
recomposição de trajetórias individuais, familiares e de grupo; as questões conceituais
relacionadas à indefinição dos limites entre o “trabalho escravo” e o “trabalho livre”; as
noções conflituais sobre cidadania, trabalho e gênero, formas de sociabilidade e
religiosidade, a dimensão sócio-cultural presente nos distintos significados da idéia de
“liberdade” em sociedades escravistas e pós-emancipação.
Aspectos metodológicos e documentais serão discutidos, visando instrumentalizar futuras
pesquisas nessas áreas de estudo.
Programa:
Tópico 1: Escravidão e pós emancipação: a necessidade da reflexão “Atlântica” e da
reflexão comparativa.
Tópico 2: As “micro-histórias” da escravidão e do pós-emancipação.
Tópico 3: Trajetórias entre a escravidão e a liberdade: os libertos.
Tópico 4: Liberdade, trabalho e cidadania: sobre os significados da liberdade antes e
depois da escravidão.
Tópico 5: Fontes e estratégias de pesquisa.
Avaliação:
A avaliação consistirá na apresentação de resenha(s) crítica(s) sobre livros ou artigos
selecionados, bem como a apresentação de seminários orais.
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