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Ementa: O curso apresenta como proposta a análise combinada do processo de reestruturação 

da escravidão africana no Atlântico, ao longo do século XIX, e das apropriações 

contemporâneas desse processo, sobretudo, suas manifestações sociais na antiga zona de 

grande lavoura brasileira. Em sua primeira dimensão, analisaremos, com ênfase na história 

luso-brasileira, o reerguimento da escravidão no oitocentos e seus desdobramentos na 

construção do Império do Brasil. Tendo como fio condutor a chave modernidade e ilegalidade, 

discutiremos as diferentes dimensões da recomposição da escravidão no longo século XIX. 

Com base nesse quadro geral, passaremos as apropriações contemporâneas da escravidão, 

enfatizando a emergência da experiência quilombola no Brasil e suas dimensões, sobretudo, 

após a regulamentação dos estatutos jurídicos definidos pela Constituição de 1988 e demais 

decretos editados sobre o tema. 

Objetivo: construir um panorama dos estudos sobre escravidão africana no oitocentos e suas 

apropriações contemporâneas, com ênfase no recorte modernidade e ilegalidade na 

experiência brasileira e no acompanhamento analítico de alguns desdobramentos desse 

processo. 

Avaliações: Seminários, relatórios de atividade de campo e trabalho final a definir com a 

turma. 
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