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Programa:

Em 1988, quando se completaram os 100 anos da abolição, um dos temas que pautavam
a agenda dos estudiosos era a discussão sobre a existência da família escrava. Desde
então a demografia histórica e a história da família têm dado contribuições
fundamentais para a análise e as reflexões sobre o período escravista no Brasil. Nos
últimos trinta anos, as abordagens se alargaram, abrangendo um vasto leque de enfoques
relativos à agência escrava, à resistência, negociação e concessão, alforrias e liberdade,
“segunda escravidão”, entre outros. A disciplina pretende discutir a população escrava
em diferentes áreas, tendo como fio condutor os estudos sobre a temática, produzidos a
partir da Demografia Histórica e da História da Família. De fato, considera-se que a
demografia da escravidão é uma das principais contribuições da Demografia Histórica
para a historiografia brasileira. A quantificação e a caracterização dessas populações, o
processo de mestiçagem e sua reprodução, a construção de relações familiares e de
sociabilidade, serão aspectos considerados, tendo como chave analítica a dinâmica e a
estrutura demográfica população cativa. Paralelamente, serão discutidas as fontes e as
metodologias utilizadas para o estudo da população e da família escrava, na perspectiva
da demografia.

Tópicos:

- Demografia histórica e história da família: origens e caminhos
- Demografia da escravidão e família escrava – fontes e metodologias
- Natalidade, mortalidade e migração entre a população cativa
- Regimes demográficos da escravidão: possibilidades e desafios
- Ampliando a família escrava – sociabilidades e compadrio
- Escravidão e liberdade
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