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Ementa
História das relações escravistas nas Américas entre a época moderna e o século XIX;
caracterização dos diferentes processos de escravização nas Américas do Norte, Sul e
Caribe; abordagem de discussões historiográficas clássicas e recentes sobre o tema do
escravismo nas Américas.

Objetivos
- Discutir conjunturas de formação e desenvolvimento de relações escravistas nas
Américas;
- Ler e refletir sobre pesquisas empíricas em torno da escravidão nas Américas,
enfatizando perspectivas comparativas e conexões entre diferentes contextos
históricos e espaciais;
- Indicar debates historiográficos pertinentes ao tema.

Metodologia da disciplina
- O curso discutirá 1 texto historiográfico por semana;
- Haverá aulas expositivas nas terças-feiras;
- Nas quintas-feiras haverá um estudo dirigido sobre o texto da semana.

Avaliação proposta
- Seleção de um dos textos do curso para elaboração de uma resenha crítica a ser
entregue ao final do curso.

Necessidades especiais

A atenção a estudantes com necessidades específicas será combinada de acordo com a

demanda. O programa é disponibilizado antecipadamente para toda a turma, que

poderá sinalizar as necessidades  através dos canais de comunicação do google

classroom ou via e-mail (larissaviana@id.uff.br)

Plano de leituras e atividades por semana

23 e 25/08

Apresentação da proposta da disciplina

Identificação de alguns conceitos básicos na discussão sobre escravismo nas Américas

mailto:larissaviana@id.uff.br


30/8 e 1/9

Escravidão indígena

Texto: John Monteiro, Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo:
Companhia das Letras, 1994. pp. 129-153.

6 e 8/9

Escravidão indígena

Christina Snyder, “Native american slavery in global context” In: Noel Lenski; Catherine Cameron

(Ed.). What is a slave society: the practice of slavery in global perspective. Cambridge University

Press, 2018. pp. 169-190.

13 e 15/9

Tráfico atlântico e sociedade escravista
Ira Berlin, Gerações de cativeiro: uma história da escravidão nos Estados Unidos. Rio de Janeiro/São
Paulo: Record Editora, 2006. pp. 13-65.

20 e 22/9

Tráfico Atlântico e sociedade escravista

Joseph Miller, “O Atlântico escravista: açúcar, escravos, engenhos” In: João Reis, Carlos F. da Silva

Júnior (organizadores). Atlântico de dor: faces do tráfico de escravos. Cruz das Almas/Belo

Horizonte: Editora UFRB, Fino Traço, 2016. pp. 39-67.

27 e 29/9
Sociedades escravistas na época revolucionária – trajetórias
Rebecca Scott e Jean Hébrard, Provas de liberdade: uma Odisséia Atlântica na era da Emancipação.
Campinas: Editora da Unicamp, 2014. pp. 15-74.

4 e 6/10
Sociedades escravistas na época revolucionária – trajetórias
Aisnara Perera Díaz e María de los Ángeles Meriño Fuentes, “El periplo de Víctor Chapotín, de
nación lucumí, desde Saint Domingue a la Cuba plantacionista: esclavitud, autonomía y propiedad
(1797-1841)”. In: Jonis Freire, María Verónica Secreto (organizadores). Formas de liberdade:
gratidão, condicionalidade e incertezas no mundo escravista nas Américas. Rio de Janeiro: Mauad/
Faperj, 2018. pp. 17-41.

11 e 13/10
Lutas antiescravistas - Caribe
Emília Viotti da Costa, Coroas de glória, lágrimas de sangue: a rebelião dos escravos de Demerara
em 1823. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. pp. 62-113

18 e 20/10
Turma dispensada para as atividades da Agenda acadêmica

25 e 27/10 – O escravismo no século XIX

Rafael Marquese e Dale Tomich, “O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do
café no século XIX”, In: Keila Grinberg e Ricardo Salles (organizadores). O Brasil Imperial, volume II
(1831-1870). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. pp. 339-383.



1 e 3/11 – O escravismo no século XIX

Edward Baptist, A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo
norte-americano. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019. pp. 115-156.

8 e 10/11- Definir, a partir de interesses da turma, o último tema e texto para estudo

17/11- Fontes para a história do escravismo nas Américas: identificação de recursos digitais

24/11- Síntese dos temas debatidos na disciplina

29/11 a 1/12- Envio da avaliação através do Google Classroom

6/12 – Tempo livre para correção e devolução das notas

8/12- V.S. e registro das notas finais no Iduff


