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2. Título: Escravidão e abolição segundo Seymour Drescher 
 
3. Objetivos: Ao final do curso os alunos deverão estar aptos a 

• Compreender os aspectos políticos e a articulação espacial da montagem dos sistemas 
escravistas modernos. 

• Avaliar as questões embutidas no primeiro antiescravismo, assim como os limites deste. 
• Identificar as grandes linhas dos processos de abolição. 
• Relacionar as características do mundo contemporâneo e as formas análogas ao 

cativeiro. 

 
4. Desdobramento da área de conhecimento 

• O estado da historiografia e a abordagem de DRESCHER, Seymour. Abolição. 
Uma história da escravidão e do antiescravismo. São Paulo: Ed. Unesp, 2011 

• A articulação entre a “grande história” do Ocidente e as abordagens monográficas da 
escravidão 

• A articulação entre a “grande história” do Ocidente e as abordagens monográficas da 
abolição 

• Formas análogas ao cativeiro e história contemporânea 

 
5. Procedimentos didáticos e formas de avaliação 
• Aulas expositivas. 
• Levantamentos de textos em bases de dados informatizadas (www.scielo.br e 

redalyc.uaemex.mx) e mapeamento das respectivas discussões. 

 
6. Formas de avaliação 
• Avaliação: Levantamento em www.scielo.br e em redalyc.uaemex.mx de artigos que 

permitam articulação com as posições tomadas por Drescher em seu livro recente. 
1ª avaliação: seleção por cada estudante de artigo nas bases de dados para articulá-lo à 
parte 1, “A extensão” – apresentação por escrito do título e do critério de escolha 
2ª avaliação: exposição, por escrito, da articulação entre as ideias de Drescher na parte 
1, “A extensão”, e as do artigo selecionado 
3ª avaliação: seleção por cada estudante de artigo nas bases de dados para articulá-lo à 
parte 2, “A crise” – apresentação por escrito do título e do critério de escolha 
4ª avaliação: exposição, por escrito, da articulação entre as ideias de Drescher na parte 
1, “A crise”, e as do artigo selecionado 
5ª avaliação: seleção por cada estudante de artigo nas bases de dados para articulá-lo à 
parte 3, “A contração” – apresentação por escrito do título e do critério de escolha 



6ª avaliação: exposição, por escrito, da articulação entre as ideias de Drescher na parte 
3, “A crise”, e as do artigo selecionado 
7ª avaliação: seleção por cada estudante de artigo nas bases de dados para articulá-lo à 
parte 4, “A reversão” – apresentação por escrito do título e do critério de escolha 
8ª avaliação: exposição, por escrito, da articulação entre as ideias de Drescher na parte 
4, “A reversão”, e as do artigo selecionado 

• MÉDIA: média simples das notas nas oito avaliações. 
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