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Ementa: O objetivo do curso é discutir as dimensões econômica e social da escravidão 

negra no Brasil, com ênfase nos séculos XVIII e XIX.  A escravidão brasileira será 

examinada a partir de duas premissas: primeiro, se tratava de uma instituição 

regionalmente diversificada que sofreu importantes mudanças ao longo de sua 

existência; segundo, sua natureza e transformações só podem ser explicadas em 

integração com outros espaços escravistas do Mundo Atlântico. O curso vai apresentar 

um conjunto de temas e discussões historiográficas articulados a uma indagação central: 

é possível afirmar que existiram duas grandes épocas da escravidão no Brasil? A 

primeira, a da escravidão colonial, amadurecida no século XVIII com o impacto 

demográfico e econômico da mineração, e a segunda, a da escravidão oitocentista, 

transformada pelo processo de independência e pela nova ordem política e econômica 

do Mundo Atlântico pós-era das revoluções? Recorrendo à historiografia consagrada e a 

estudos mais recentes, bem como à discussão de fontes primárias em sala de aula, o 

curso problematizará esta questão, sublinhando a importância da abordagem 

comparativa para explicar as similaridades estruturais e as articulações da escravidão 

brasileira com as demais sociedades escravistas modernas e com os espaços que 

passaram pela experiência da colonização e da construção de estados independentes nas 

Américas. 

 

Conteúdo: 1) História atlântica, colonialismo e escravidão; 2) O tráfico transatlântico 

de escravos, os asientos e a relação Brasil-África; 3) Fundamentos econômicos da 

escravidão na América portuguesa; 4) Hierarquias sociais e raciais: castas, cores, 

qualidades; 5) Reformas ilustradas no Atlântico Ibérico; 6) A Revolução do Haiti e a 

escravidão nas Américas; 7) A crise de 1808 e as independências na América Latina; 8) 



A nova escravidão oitocentista: Brasil, Cuba e EUA; 9) Cidadania, raça e 

reescravização no Brasil imperial; 10) Tráfico negreiro e o Império do Brasil; 11) 

Revoltas, quilombos e resistência escrava; 12) A Guerra do Paraguai, a Lei do Ventre 

Livre e a crise do escravismo brasileiro. 

 

Avaliação: Seminário e trabalho final. 
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