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RESUMO

A história da Zona da Mata mineira é marcada por contornos que foram sendo desenhados etnicamente por meio do significativo trabalho escravo na região e seus

desdobramentos sociais e culturais no século XIX. Foi a partir dos anos 1980 que a Zona da Mata mineira recebeu maior atenção por parte dos historiadores. Dessa maneira, a

UEMG/Leopoldina, em parceria com a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/ Minas Gerais, estão

desenvolvendo uma série de ações na tentativa de se abordar várias temáticas sobre a escravidão, buscando desvelar as relações sociais e as de vida dos escravos, a partir das

experiências cotidianas dos mesmos e buscar evidenciar as práticas familiares, econômicas, de violência e de crimes sofridos, bem como os conflitos, motins e rebeliões. O

objetivo do estudo, ainda em andamento, é o de elaborar um banco de dados de referência, desde a década de 1980 aos dias atuais, por meio do levantamento bibliográfico

sobre a escravidão na Zona da Mata mineira. É através do conhecimento historiográfico sobre o tema que o levantamento dos estudos pode contribuir para guiar, direcionar,

analisar, denunciar e reelaborar o pensamento social e cultural sobre as identidades forjadas ao longo do tempo. Destaca-se a necessidade de parcerias entre órgãos civis ou

ligados às instituições governamentais e a Universidade, na tentativa de revisar o discurso acerca do nosso passado desigual e apontar caminhos que busquem revisões sobre o

repertório de ações, inserido no cotidiano escravista na Zona da Mata mineira.
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