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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  ––  22002211//11  

  

CÓDIGO: IH 1541 
CRÉDITOS:  

NOME DA DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Estudos de Cultura e Mundo 
Rural ( A persistência da plantation) 
 

DIA: sexta-feira 
HORÁRIO: 9 às 13 horas 

PROFESOR RESPONSÁVEL: Marcelo C. Rosa 
Professora Antonádia Borges (antonadia@ufrrj.br) 

 

 
CATEGORIA 

(    ) Obrigatória Mestrado 
(    ) Fundamental Mestrado 
(  x  ) Específica de Linha de Pesquisa 

(    ) Obrigatória Doutorado 
(    ) Fundamental Doutorado 
(    ) Laboratórios de Pesquisa 

 

OBJETIVOS: Este curso tem por objetivo tomar o fenômeno da plantation colonial, as análises clássicas 
sobre o tema e suas atualizações mais recentes a fim de dimensionar os potenciais analíticos e heurísticos 
do conceito de plantation para a pesquisa contemporânea em ciências sociais.  
 
 
 

 

EMENTA: 
O curso objetiva familiarizar as/os estudantes com parte da literatura clássica sobre a plantation colonial, 
construindo uma base epistemológica para o diálogo com investimentos mais recentes no mesmo tema.  
As leituras sintetizam os debates, muito embora não o esgotem, dada a profusa e rica literatura a tal 
respeito. 
No cursos serão também discutidas obras que emblemam as bases do tratamento acadêmico dado no 
Brasil ao tema. Em um segundo momento, serão discutidas algumas apropriações contemporâneas acerca 
da plantation. Além de material estritamente acadêmico, também serão discutidos textos de origem 
literária. A bibliografia, embora restrita, retrata diversas abordagens voltadas para a compreensão da 
plantation como fenômeno e para o rendimento desta categoria para o entendimento de variadas 
experiências de vida e de mundo.  
 

 

DINÂMICA DAS AULAS e AVALIAÇÃO 

 Este curso sustenta-se na leitura de textos a serem discutidos em sala de aula. 

 A presença a 75% das aulas é condição necessária para a avaliação discente. 

 Os encontros começam às 9h, na sala virtual https://meet.jit.si/plantation_cpda 

 A avaliação consistirá de um trabalho final, cuja proposta deve ser apresentada na última aula, 
oralmente. A proposta de trabalho deve conter no máximo mil palavras e ser entregue até o dia 18 
de agosto de 2021, impreterivelmente. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
A bibliografia do curso será apresentada no primeiro encontro (31 de maio de 2021). 
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