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1. Revista Tempo (Universidade Federal Fluminense) 
 

Título Conflito de Terras numa fronteira antiga: Sertão do São Francisco no 
século XIX. 

Autor Silva, Francisco Carlos Teixeira da 

Instituição UFF 

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

Periódico 

Ano 1999 

Páginas 09-28 

Volume 04 

Número 07 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo Este artigo trata das formas tradicionais de posse e uso da terra em uma 
região camponesa do Nordeste brasileiro, o Sertão do São Francisco, na 
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primeira metade do século XIX. Utilizando-se basicamente dos registro 
decorrentes da Lei de Terras de 1850, o autor propõe demonstrar a 
existência de formas camponesas autônomas e evidenciar as tentativas de 
expropriação por parte de fazendeiros e seus representantes locais. 

Abstract This article is about the traditional forms of ownership and use of the 
earth in the peasant regiont of the Brazilian Northeast, the “Sertão” of San 
Francisco, in the first half of the XIX century. Using basically of the 
current registrations of the Law of Lands of 1850, the author intends to 
demonstrate the existence in the forms autonomous peasants and to 
evidence the concentration of lands of farmers and their local 
representatives. 
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Título O ruralismo em perspectiva histórica 

Autor Mattos, Marcelo Badaró 

Instituição  

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação,  

Periódico). 

Periódico 

Data 1999 

Páginas  

Volume 04 

Número 07 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo  

Abstract  
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(Links ou base de 
dados na qual foi 
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Resenha do livro de Sonia Regina de Mendonça.  O ruralismo brasileiro.  
São Paulo, Hucitec, 1997 

 

Título Os trabalhadores tangidos pelo gado 

Autor Neves, Delma Pessanha 

Instituição  

Localização  

Tipo de produção Periódico 
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(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

Data 1999 

Páginas  

Volume 04 

Número 07 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo Este artigo analisa, a partir de estímulos à produção e à reprodução da 
memória social de trabalhadores expropriados diante da expansão da 
pecuária no estado do Rio de Janeiro, versões sobre um dos 
desdobramentos dos processos de secundarização e erradicação da 
cafeicultura no norte deste estado e sul do Espírito Santo. Registra, desta 
forma, a percepção da experiência vivida por ex-colonos do café que 
migraram para Itaboraí, um dos municípios da Baixada Fluminense que, 
entre as décadas de 50 a 70, sediou a expansão da citricultura. 

Abstract This article uses the social memoirs of workers to analyze the process of 
the eradication of coffee plantations and the substitution for cattle raising 
in areas located of north of Rio de Janeiro and south Espírito Santo states. 
This resulted in the subsequent migration, between the 1950s and the 
1970s, of workers from these former coffee production areas to Itaboraí, 
na orange production county. Social memoirs are used to register the 
worker’s perceptions of this process. 
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Título Desenvolvimento, trabalho e reforma agrária no Brasil, 1950-1964 

Autor Santos , Ana Maria dos  

Instituição UFF 
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Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

Periódico  

Data 1999 

Páginas  

Volume 04 

Número 07 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo Entre os anos 50 e 60 a questão agrária conquistava o debate político ao 
mesmo tempo que as pressões dos trabalhadores rurais por reformas 
aumentavam tomando um caráter mais organizado, articulado e 
abrangente. Utilizando-nos de projetos de leis, de emendas constitucionais 
e de pareceres selecionados, analisamos, no espaço do Poder Legislativo, 
os papéis atribuídos à agricultura e os princípios correntes que 
condicionaram um modelo de reforma agrária, pensada sem a participação 
do homem do campo. 

Abstract Among the 1950 and 1960 the agrarian subject conquered the political 
debate at the same time that the rural workers press for reforms, turning 
the moviment more organized, articulate and reached. Making use of 
projects of laws, of constitutional amendments and of selected opinions, 
we analyze, in the space of the Legislative Power, the roles attributed to 
the agriculture and the average beginnings that conditioned a model of 
agrarian reform, thought without the rural work. 
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Título Minas Gerais nos caminhos da história agrária: uma viagem 
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inacabada 

Autor Linhares, Maria Yedda Leite 

Instituição  

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

Periódico 

Data 2004 

Páginas  

Volume 08 

Número 16 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo  

Abstract  

Palavras chaves  

Área Temática 

 

 

Observações: 

(Links ou base de 
dados na qual foi 
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Resenha de: GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste 
e o mito da decadência mineira: São João del Rei (1831-1888), São Paulo, 
Annablume, 2003.  

 

 

Título Uma Zona de Sombra: O rural de nossos dias     

Autor Motta, Márcia Maria Menendes 

Instituição  

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 

Periódico 
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Periódico). 

Data 2011 

Páginas  

Volume 16 

Número 30 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo  

Abstract  

Palavras chaves  

Área Temática 

 

 

Observações: 

(Links ou base de 
dados na qual foi 
realizada a pesquisa). 

Resenha de:  MENDONÇA, Sonia Regina de. O Patronato Rural no 
Brasil Recente (1964-1993). Rio de Janeiro:  

Editora da UFRJ, 2011 

 

 

 

 

Título Memórias históricas de movimentos rurais – Juiz de Fora na 
passagem  

do século XIX ao XX 

Autor Guimarães, Elione Silva  

Instituição UFF 

Localização Tempo, 2007, vol.11, no.22, p.58-79.  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

Periódico 

Data 2007 
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Páginas  

Volume 11 

Número 22 

Série  

ISBN / ISSN 1413-7704 

Resumo Neste artigo, analiso um amplo leque de fontes que revelaram fragmentos 
dos movimentos e dos conflitos ocorridos na zona rural de Juiz de Fora 
(Zona da Mata mineira) ao longo de cinqüenta anos (1878-1928). As 
histórias que serão aqui analisadas nos dão a conhecer as conquistas e as 
derrotas que se forjaram nas vicissitudes da vida e nos  

desnudam as estratégias de sobrevivência de homens do campo à luz das 
demandas judiciais no jogo de poder sobre o direito à terra 

Abstract The article analyzes a large set of historical sources which reveled 
fragments on movements and conflicts occurred in the rural area of Juiz 
de Fora (Zona da Mata mineira, Brasil) through a period of fifty years 
(1878-1928). The histories analysed give us the knowledge of the 
victories and defeats forged in the vicissitudes of life and denude the 
countrymen strategies of survival under the lawsuits in the play of  

power to have a rigth to land. 

Palavras chaves Movimentos Rurais – Demandas Judiciais – Afro-descendentes 
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Título Poder colonial e etnicidade no Chile:territorialização e reestruturação entre 
os Mapuche da época colonial. 

Autor BOCCARA, Guillaume 

Instituição  

Localização Tempo [online]. 2007, vol.12, n.23, pp. 56-72. 
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Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

PERIÓDICO 

Data 2007 

Páginas 56-72 

Volume 12 

Número 23 

Série  

ISBN / ISSN 1413-7704 

Resumo Neste trabalho analisamos os mecanismos mediante os quais os grupos indígenas 
do sul do Chile conseguiram eximir-se da empresa de conquista e colonização 
levada a cabo pelos hispano-crioulos entre o século XVI e o início do século 
XIX. Mostramos como depois de um primeiro período, durante o qual os 
Mapuche resistiram militarmente à violência da conquista (1550-1650), logo 
começaram a transformar sua estratégia em função do novo contexto de 
negociação e comércio com os agentes coloniais, para constituir-se numa etnia 
política e economicamente poderosa. 

Abstract This paper deals with the Reche/Mapuche people's resistance to the Spanish 
conquest and colonization of South-Central Chile. After having successfully 
opposed the military conquest of their territory (1550-1650), these native groups 
adapted to the new context of the frontier (1650-1810) and became skilled traders 
and negotiators. 

Palavras chaves Mapuche; Territorialização; Fronteira. 

Área Temática 
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Título Nas franjas da plantation: trabalho e condições de vida de escravos e 
libertos em pequenas propriedades de Itaparica: 1840-1888. 

Autor CASTELLUCCI JUNIOR, Wellington. 

Instituição UFF 
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Localização Tempo [online]. 2010, vol.14, n.28, pp. 193-221.  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

Periódico 

Data 2010 

Páginas 193-221 

Volume 14 

Número 28 

Série  

ISBN / ISSN 1413-7704 

Resumo Este artigo procura fazer uma análise das relações de trabalho escravo e livre em 
pequenas propriedades rurais da Ilha de Itaparica durante as últimas décadas de 
escravidão no Brasil. Situada à frente da cidade do Salvador, na baía de Todos os 
Santos, Itaparica cumpriu, no passado, um importante papel no abastecimento de 
gêneros alimentícios para a capital e vilas do Recôncavo. Também é propósito 
deste estudo enfocar de que modo se processava o escoamento da produção dos 
gêneros produzidos nas roças para aqueles centros urbanos baianos. 

Abstract This article is intended to present an analysis on the freed men and slaves labor 
relations that prevailed during Brazil's last decades of slavery, in small rural 
properties in the island of Itaparica. Located at Todos os Santos bay, right before 
the city of Salvador, Itaparica played in the past an important role in the supply 
of food to the capital city and to the villages of the "Recôncavo" area. This study 
also focuses how the food produced in the plantations was transported to those 
Bahia urban centers. 

Palavras chaves Trabalho; Escravidão; Abastecimento. 
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Título Muito além do céu: Escravidão e estratégias de liberdade no Paraná 
do século XIX 

Autor Hartun, Miriam  

Instituição UFRJ 

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

PERIÓDICO 

Ano 2005 

Páginas 143-191 

Volume 06 

Número 10 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo Este artigo analisa o processo de doação de parte da Fazenda Santa Cruz 
(município de Ponta Grossa, PR) a escravos e libertos, feito pela 
proprietária Maria Clara do Nascimento, em 1854. Quais as razões, as 
motivações e as condições sociais deste ato de fazer de escravos e ex-
escravos herdeiros efetivos são algumas das questões que guiam a 
presente reflexão. Trata-se então de apreender este ato como resultado 

de um movimento onde se cruzam questões particulares, afetos e desejos 
de diferentes atores sociais em um contexto mais amplo, regional e 
nacional, marcados por um conjunto de concepções e políticas públicas 
próprios àqueles períodos históricos.  

Abstract The article deals with the legacy process of the  Fazenda Santa Cruz, by 
which Maria Clara do Nascimento left part of her property to her slaves 
and former slaves in 1854. The reasons, the motivations, and the social 
conditions to transform slaves and ex-slaves into proper heritors are some 
of the questions that move the reflection. The aim is to grasp this act as an 
intertwinement of particular demands, affects and desires of different 
actors within a broader national and regional contexts, marked by a set of 
conceptions and official policies that characterize the historical periods 

Palavras chaves Escravidão, Organização social, Parentesco 
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Título Percepções dos colonos a respeito da natureza no sertão da Capitania 
do Rio Grande 

Autor Macedo , Helder A. Medeiros de   

Instituição UFRJ 

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

PERIÓDICO 

Ano 2007 

Páginas 37-76 

Volume 08 

Número 14 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo O artigo analisa os requerimentos de concessão de terras das Capitania do 
Rio Grande referentes à última metade do século XVII, objetivando 
demonstrar a visão do colonizador a respeito da natureza presente no 
sertão. Da análise dessas fontes, tomando a relação entre espaço e 
natureza como foco, evidencia-se as diferentes percepções do colono 
acerca das terras que estavam sendo apropriadas e dos elementos naturais 
aí presentes, que vão sendo omitidos à medida que o sistema colonial 
avança sobre o interior 

Abstract The article analyzes the solicitations of concession of lands of the 
Capitania do Rio Grande to the last half of the century XVII, aiming at to 
demonstrate the settler’s vision regarding the present nature in the 
interior. Of the analysis of those sources, taking the relationship between 
space and nature as focus, is evidenced the colonist’s different 
perceptions concerning the lands that were being appropriate and of the 

natural elements there presents, that go being omitted to the measure that 
the colonial system moves forward on the interior. 
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Título Sistemas agrários na Velha Província: O processo de transição para o 
trabalho livre sob o signo da Modernização Conservadora (1850-
1888) 

Autor Barreiro, Daniel de Pinho  

Instituição UFRJ 

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

PERÍODO 

Ano 2008 

Páginas 22-44 

Volume 09 

Número 17 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo Com base no conceito de “via prussiana” defendido por Barrington Moore 
Jr., o artigo retoma importantes teses no estudo dos sistemas agrários 
fluminenses, na conjuntura de crise do trabalho escravo e de transição 
para o trabalho livre, argumentando que a ideia de uma “fronteira agrícola 
fechada” a partir da Lei de Terras é insuficiente para definir as relações de 
trabalho e de acesso à terra estabelecidas após 1888. As conclusões destas 
teses, quando analisadas em conjunto, nos permitem afirmar que a 
existência de terras livres exerceu forte pressão contrária aos mecanismos 
de “proletarização” do trabalhador rural, levando portanto ao emprego de 
“sistemas repressivos de mão-de-obra” como alternativa viável de 
preservação da grande propriedade, configurando assim um aspecto 
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fundamental da modernização conservadora, tal como previsto por Moore 
Jr. 

Abstract Assuming the concept of “prussian way” defended by Barrington Moore 
Jr., this article retakes some important theses on the study of the agrarian 
systems in Rio de Janeiro, in the context of the crisis of slave labor and 
transition to free labor in the second half of the 19th  century. The main 
argument of this work is centered upon the failure of the Land Law of 
1850 in creating an effective closed agricultural frontier. Henceforth, we 
support that the pressure exerted by de facto free lands is crucial to the 
nature of labor relations after 1888. The conclusions of the studied theses, 
when analyzed as a whole, enables us to affirm that the existence of free 
lands wielded hard pressure against proletarization mechanisms acting 
over rural workers, and so leading to the use of “repressive labor systems” 
as a viable alternative to the survival of the large estate, revealing itself as 
a fundamental aspect of the conservative modernization, as conceived by 
Moore Jr. 

Palavras chaves via prussiana, modernização conservadora, trabalho escravo, sistemas 
agrários, questão agrária. 

Área Temática 
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Título Capitães de bibocas: casamentos e compadrios construindo redes 
sociais originais nos sertões cariocas (Capela de Sapopemba, 
freguesia de Irajá, Rio de Janeiro, Brasil, século XVIII) 

Autor Pedroza, Manoela da Silva  

Instituição UFRJ 

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

PERIÓDICO 

Ano 2008 
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Páginas 67-92 

Volume 09 

Número 17 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo Este artigo tenta compreender as relações dinâmicas entre estratégias 
familiares e produção agrícola no século XVIII.  

Nosso objetivo é ver como algumas famílias mobilizaram 
estrategicamente os recursos mais ou menos limitados de que dispunham 
para consolidarem redes sociais muito particulares em torno dos engenhos 
de cana-de-açúcar. Trabalhamos com os conceitos de redes de parentela, 
famílias e estratégias em nível local, segundo metodologia da 
microanálise. Nosso objeto são alguns casais que se casaram na capela do 
Engenho de Sapopemba, na freguesia de Irajá, no Rio de Janeiro, e nossa 
fonte principal são registros de batismo, casamento e óbito. Tentaremos 
comprovar que existiam trocas socialmente interessadas entre parentes 
consanguíneos, por casamento e por compadrio, e que alguns ‘casamentos 
desiguais’ foram o ponto de partida de um vínculo estratégico em termos 
de terra e trabalho entre lavradores e senhores, criando pontes entre o 
mundo do trabalho, da terra e da parentela. 

Abstract This article focuses on the dynamics between family strategies and 
agricultural production. Our objective is to analyze how some families 
strategically mobilized their more or less limited resources to consolidate 
very particular kinship networks centered on sugar mills masters. We use 
the concepts of kinship networks, families and local-level strategies, 
based on micro analytic methodology. The study is based on some 
couples who were married in the Sapopemba sugar mill Chapel, in the 
civil parish of Irajá, in Rio de Janeiro, in the beginnings of the 18th 
century. Our main sources are parish records (weddings, baptisms and 
lands). We try to show the strategic exchanges among consanguineous, 
matrimonial and ritual kin, and that some ‘unequal marriages’ would have 
been the starting point of a strategic bond between agricultural workers 
and land holders, thereby creating bridges between the world of the work, 
land use and kinship. 

Palavras chaves redes sociais; redes de parentesco; produção agrícola; Rio de Janeiro; 
século XVIII. 
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Título Guerra e sociedade: a situação militar do Rio de Janeiro no Vice-
Reinado do Conde da Cunha, 1763-1767 

Autor Mell, Christiane 

Instituição UFRJ 

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

PERIÓDICO 

Ano 2008 

Páginas  

Volume 09 

Número 16 

Série  

ISBN / ISSN 1518-3319 

Resumo O presente artigo tem por objetivo o estudo da situação militar da capital 
do Estado do Brasil, o Rio de Janeiro, durante a segunda metade do 
século XVIII. Ater-nos-emos mais especificamente ao período do 
governo do ViceRei Conde da Cunha (1763-1767), quando se iniciava o 
estabelecimento das novas diretrizes da Coroa portuguesa referentes à 
militarização da população colonial. Tais diretrizes, por suas intensas 
conseqüências sociais, acabaram por tornar esse período especialmente 
interessante devido ao impacto que produziu na sociedade. 

Abstract This article aims at studying the military situation of the capital of the 
State of Brazil – Rio de Janeiro –, during the second half of the 18th 
century. 

More specifically, we shall stick to the government of the Vice Roy 
Conde 

da Cunha (1763-1767), when the establishment of the new directives of 

the Portuguese Crown concerning the militarization of the colonial 
population was about to start.  Such directives, due to their intense social 
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consequences, ended up making such period become especially 
interesting due to their impact upon society 

Palavras chaves corpos militares, recrutamento, deserção, fronteiras, sertã 
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Título De núcleo de povoamento à praça de guerra: a Colônia do 
Sacramento de 1735 a 1777 

Autor Possamai , Paulo César   

Instituição UFRJ 

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

PERIÓDICO 

Ano 2010 

Páginas 23-36 

Volume 11 

Número 21 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo Fundada em 1680, quando a Coroa portuguesa buscava expandir seus 
domínios na América, a Colônia do Sacramento passou de um pequeno 
entreposto fortificado a um importante núcleo comercial e de povoamento 
no início do século XVIII. Entretanto, o cerco espanhol, que se estendeu 
de 1735 a 1737, limitou seu caráter de centro povoador e núcleo de 
expansão portuguesa no Rio da Prata a um papel exclusivamente 
comercial e militar. O levantamento do cerco, em 1737, não implicou o 
abandono do bloqueio à praça, que continuou até a sua entrega definitiva 
à Coroa espanhola, em 1777. Procuramos, neste artigo, estabelecer um 
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paralelo entre o cotidiano da população da Colônia do Sacramento, 
durante o tempo que em viveu sob o bloqueio espanhol, e o dos habitantes 
das praças fortes portuguesas no Marrocos e na Índia, onde a população 
vivia sob o constante controle de seus movimentos e de ameaças de 
invasão por parte dos inimigos. 

Abstract Founded in 1680, when the Portuguese Crown was trying to expand its 
possessions in America, Colonia do Sacramento grew from a small 
fortified market to a major center of trade and settlement in the early 
eighteenth century. However, the Spanish siege that lasted from 1735 to 
1737 limited its character of settlement center and core of the Portuguese 
expansion in the Rio de la Plata to an exclusively commercial and military 
role. The lifting of the siege in 1737 did not imply the abandonment of the 
blockade on the fortification, which continued until its final delivery to 
the Spanish Crown in 1777. This article has tried to point out similarities 
between the daily life of the population of Colonia  

do Sacramento during the period when they lived under the Spanish 
blockade, and the daily life of the inhabitants of the Portuguese 
strongholds in Morocco and India, where the population lived under 
constant control and under threats of enemy invasion 
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Páginas  

Volume 05 

Número 09 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo A pecuária foi uma atividade econômica de importância central na 
formação dos mercados internos coloniais brasileiros. As fazendas 
cresceram e se fortaleceram na retaguarda dos setores de exportação. O 
presente artigo analisa as fazendas de gado existentes no Paraná em 1825, 
discutindo o emprego da mão-de-obra escrava, familiar e livre, bem como 
a composição dos rebanhos e a produção de alimentos no seu interior. Os 
fazendeiros aparecem, nessa conjuntura, como a classe mais poderosa e a 
principal detentora de terras e escravos. 

Abstract The livestock was an economic activity of central importance in the 

formation of the Brazilian colonial internal markets. The farms grew and 

they strengthened in the rearguard of the export sectors. The present 
article analyzes the cattle farms existent in Paraná in 1825, discussing the 

employment of the slave, family and free labor, as well as the 
composition of the flocks and the production of victuals in its interior. 
The farmers appear, in that conjuncture, as the most powerful class and 
the main owners of lands and slaves 
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Volume 01 
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Série  
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Resumo O ARTIGO ANALISA a formação da primeira elite senhorial do Rio de 
Janeiro e de sua economia (séculos XVI e XVII). Ele parte do pressuposto 
de que tal formação se daria em um contexto marcado por dificuldades 
em Portugal e no seu Ultramar. Em meio a este cenário, os conquistadores 
utilizariam os velhos elementos, porém eficientes, da antiga sociedade 
lusa: a conquista (de homens e terras), o Senado da Câmara e o sistema de 
mercês. Como resultado deste processo, teríamos a formação de uma 
economia de plantation como derivação de uma hierarquia social e 
econômica que exclui parte dos colonos. 

Abstract THE ARTICLE ANALYSES the making of the early seigniorial elite in 
Rio de Janeiro, as well as its main economic characteristics during the 
sixteenth and seventeenth centuries. Both centuries were difficult times 
for Portugal and it’s overseas lands. In this scenario the conquerors used 
the old, but efficient, strategies of the ancient Portuguese society, mainly 
the conquest (of men and lands), the control of the “senado da câmara” 
and of the “sistema de mercês”. This process resulted in a social and 
economic hierarchy that excluded part of the colognes and gave birth to 
the plantation economy. 
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Título Minas dos cataguases: entradas e bandeiras nos sertões do 
Eldorado. 

Autor Resende, Maria Leônia Chaves de. 

Instituição  

Localização Varia hist. [online]. 2005, vol.21, n.33, pp. 185-202.  

Tipo de 
produção 

(Tese, 
Dissertação, 
Periódico) 

 

Ano 2005 

Páginas  

Volume 21 

Número 33 

Série  

ISBN / ISSN 0104-8775 

Resumo Este artigo trata da política indigenista de Minas Gerais, instituída pelo 
governo, ao longo da segunda metade do século XVIII, e a contrapartida 
indígena à apropriação de suas terra, por meio de concessão de sesmarias 
aos colonos participantes das entradas e bandeiras. 

Abstract This articles deals on the resistance of the Brazilian Indians, stalked into 
the wilderness by explorers, expelled from their lands in Minas Gerais in 
the eighteenth century. 
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Título El papel del Derecho en el cambio material y simbólico del 
paisaje colombiano 1850-1930 

Autor Palacio, Germán. 

Instituição  

Localização Varia hist., Jun 2008, vol.24, no.39, p.17-45.  

Tipo de 
produção 

(Tese, 
Dissertação, 
Periódico) 

 

Ano 2008 

Páginas  

Volume 24 

Número 39 

Série  

ISBN / ISSN 0104-8775 

Resumo Este artigo entrelaça diferentes aspectos da transformação da paisagem da 
Colômbia, simbólica e material, desde meados do século XIX até as 
primeiras três décadas do século XX. Para tanto, descreve, avalia e analisa 
o sistema jurídico, particularmente associado à regulamentação e 
codificação da propriedade privada da terra, assim como os aspectos 
públicos das leis de terras devolutas. Não apresenta uma lista exaustiva da 
normatividade promulgada na época, mas a forma como - na realidade 
colombiana, territorialmente fragmentada e heterogeneamente apropriada 
- o Direito contribui para a transformação da paisagem. O Direito de 
Estado tendeu a construir uma espécie de monismo jurídico sobre a 
pluralidade de ordens jurídicas herdadas da colônia e das primeiras 
décadas republicanas. Deste modo, questionam-se tanto as visões 
baseadas no direito formalista e positivo, como as posições da sociologia 
jurídica, que consideram tão somente um abismo entre a realidade social e 
a jurídica. Sublinha-se o papel simbólico, mais que ideológico, do direito 
na transformação ambiental mas, por sua vez, reconhece as 
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transformações materiais então engendradas no projeto de direito baseado 
no predomínio da propriedade privada como Direito absoluto. 

Abstract This article entangles several aspects of the transformation of the 
Colombian landscape in both, its material and symbolic faces, since the 
middle of the nineteenth until the third decade of the twentieth century. 
Consequently, it describes, and analyses the legal system, particularly 
those aspects related to the private and the public property of land. It 
argues first, about the importance of the Civil Code to understand the 
whole nineteenth century project; and second, about "waste lands" 
(baldíos: public lands without legal proprietors) which are of crucial 
interest to understand the whole process. It thinks about Law, not simply 
as a written norm, but in its environmental interaction. It also goes beyond 
the apparent chasm posed by sociology of Law as "law in books and law 
in action". It concludes that the dualistic "Law of the State" tended - 
unfolded as private and public Law - to monopolize the legal 
phenomenon engendering symbolic and material changes of a landscape 
that was territorially fragmented and heterogeneously appropriated. 

Palavras chaves paisagem colombiana; leis de terras; sistema jurídico 

Área Temática 

 

 

Observações: 

(Links ou base de 
dados na qual foi 
realizada a 
pesquisa). 

 

 

 

Título Passa-se uma engenhoca: ou como se faziam transações com 
terras, engenhos e crédito em mercados locais e imperfeitos 
(freguesia de Campo Grande, Rio de Janeiro, séculos XVIII e 
XIX). 

Autor Pedroza, Manoela. 
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Periódico 
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Volume 26 
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Série  
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Resumo A questão central deste artigo é perceber como as hierarquias sociais e as 
políticas específicas do Antigo Regime nos Trópicos se refletiram em 
estratégias concretas, e compreender as engrenagens locais de um 
mercado imperfeito. Analisaremos as escolhas e trajetórias de agentes 
envolvidos em transações com terras, engenhos e concessão de crédito na 
freguesia de Campo Grande, no correr do século XVIII até o início do 
XIX, cuja especificidade foi conseguirem reproduzir sua condição 
senhorial. Metodologicamente, partimos da microanálise e compusemos 
redes sociais locais que sustentaram as estratégias dos agentes em 
questão. Propomos que as rendas criadas a partir das vendas a prazo, os 
vínculos pessoais entre compradores-credores-vendedores-devedores nas 
vendas dos engenhos e a sobreposição de vínculos de dependência locais 
foram fatores que possibilitaram a acumulação econômica e a reprodução 
ampliada da condição senhorial. 

Abstract Using the concept of ‘Ancien Régime on the Tropics’, this article aims to 
investigate how social hierarchies and politics in Brazil, during the 18th 
century, reflected into concrete local strategies. Our objective is to 
understand the gadgets of an imperfect market, based on agents’ choices 
who were all involved in lands, sugar mills and credit commercial 
transactions in the Campo Grande civil parish, in the Rio de Janeiro. All 
agents had gotten to reproduce its extended senhorial condition. Our 
methodology is based on microanalysis, so we composed local social nets 
we guest had supported the agents’ strategies in question. We consider 
strategies to achieve long term incomes; bonds between purchaser, 
creditor, salesman and debtors (both involving sugar mills commercial 
transactions); the overlapping of dependence bonds by strategic 
exchanges created by sugar mill masters among consanguineous, 
matrimonial and fictitious relatives had been factors that made possible 
the economic accumulation and the extended reproduction of the master 
condition. 
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Título Descrições de paisagens: construindo vazios humanos e 
territórios indígenas na capitania de São Paulo ao final do 
século XVIII. 

Autor Corrêa, Dora Shellard 
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Volume 24 
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Resumo Neste artigo, discutimos a reconstituição de paisagens pretéritas a partir 
de documentos escritos. Particularmente nos debruçamos sobre as 
paisagens reveladas pela documentação produzida pelos comandantes das 
expedições aos rios Tibagi, Iguaçu e Ivaí, acontecidas entre 1768 e 1774, 
comandadas por Afonso Botelho de San Paio e Sousa a mando D. Luís 
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Antônio de Sousa Botelho Mourão - Morgado de Mateus -, Capitão 
General e Governador da capitania de São Paulo entre 1765 e 1775. 

Abstract In this article we discuss the reconstitution of past landscapes from 
written documents. Particularly, we studied the landscapes revealed by 
the documentation produced by the commanders of expeditions to the 
rivers Tibagi, Iguaçu and Ivaí. These expeditions happened between 1768 
and 1774 and were commanded by Alfonso Botelho de San Paio and 
Sousa, by order of D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão - Morgado 
de Mateus -, General and Governing Captain of the captaincy of Sao 
Paulo between 1765 e1775. 
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Número 38 

Série  
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Resumo Neste artigo passa-se em revista a história da conquista e ocupação das 
terras do vale do São Francisco, cuja trama há quase um século adquiriu 
sua versão definitiva na historiografia tradicional, em vários capítulos a 
respeito a) da "expansão geográfica", como em Basílio de Magalhães; ou 
b) da "história territorial", por Felisbelo Freire; ou c) dos "caminhos 
antigos e povoamento do Brasil", como em Capistrano de Abreu, autor 
que, se não o primeiro, sem dúvida foi o que mais influiu na tessitura do 
enredo. Aqui, contudo, os objetivos são distintos, apesar de suas fontes 
arquivísticas permanecerem inescapavelmente as mesmas. Parte-se do 
pressuposto de que, na segunda metade do século XVII, encerrou-se o 
processo de conquista do território às tribos indígenas estabelecidas na 
margem direita do alto-médio São Francisco. Sob esta perspectiva, ao 
invés de repetir, mais uma vez, a história das expedições ao interior do 
Brasil, o que aqui se busca é encontrar o lugar que estas expedições 
ocuparam nesse processo de conquista e ocupação territorial, que logo em 
seguida tornaram possível a articulação, tanto da costa com os sertões, 
quanto dos diferentes sertões entre si. 

Abstract This article aims at reviewing the history of the conquest and occupation 
of the San Francisco river valley, in Minas Gerais. The definite version of 
which was established more than a century ago, in several chapters 
concerning a) the geographical expansion, as named by Basílio de 
Magalhaes; or b) the territorial history, by Felisbelo Freire; or c) the 
ancient routes and settlement of Brazil, as in Capistrano de Abreu. Here, 
meanwhile, the objectives are quite different, despite their archival 
sources be inescapably the same. It is assumed that in the second half of 
the sixteenth century the process of conquest of the territories occupied by 
indian tribes settled in the right bank of the San Francisco river had come 
to an end. Under this prospect, in spite of repeating once more the history 
of the expeditions to the interior of Brazil, what interests here is to 
explore the place these expeditions had in this process of conquest and 
territorial occupation, which soon after became possible the linkage of the 
coast regions with the "sertao" (hinterland), and even amongst the 
different "sertoes". 
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Revista Estudos, Sociedade e Agricultura 

Data Abril de 2001 

Páginas 113-128 

Volume 01 
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Série - 
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Resumo A despeito de valiosos avanços, os pesquisadores ainda pouco 
conhecem as múltiplas dimensões dos movimentos sociais rurais no 
Brasil durante o século XIX. Raros fora os trabalhos sobre o tema 
que discutiram as formas coo os pobres rurais tentam garantir sua 
posse da terra e os mecanismos utilizados para a ocupação em terras 
devolutas, consolidando uma cultura plebeia em termos 
thompsonianos. Se entendermos os movimentos sociais em toda a 
sua dinâmica, isto poderá ajudar-nos a recuperar a sua historicidade. 

Abstract Despite valuable advances, researches still know very little about 
the multiple dimensions of rural social movements in Brazil during 
the Nineteenth Century. Few works on this theme have discussed 
the way rural poor tried to ensure their hold on the land, their 
strategies for occupying vacant lands and how they have helped to 
consolidate a plebian culture, in Thompson’s terms. If we 
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understand the social movements in all their dynamic, it may help 
us recover their historicity. 
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Título Minas dos cataguases: entradas e bandeiras nos sertões do 
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Autor Resende, Maria Leônia Chaves de. 
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produção 
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Dissertação, 
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Ano 2005 

Páginas  

Volume 21 

Número 33 

Série  
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Resumo Este artigo trata da política indigenista de Minas Gerais, instituída pelo 
governo, ao longo da segunda metade do século XVIII, e a contrapartida 
indígena à apropriação de suas terra, por meio de concessão de sesmarias 
aos colonos participantes das entradas e bandeiras. 

Abstract This articles deals on the resistance of the Brazilian Indians, stalked into 
the wilderness by explorers, expelled from their lands in Minas Gerais in 
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Resumo Este artigo entrelaça diferentes aspectos da transformação da paisagem da 
Colômbia, simbólica e material, desde meados do século XIX até as 
primeiras três décadas do século XX. Para tanto, descreve, avalia e analisa 
o sistema jurídico, particularmente associado à regulamentação e 
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codificação da propriedade privada da terra, assim como os aspectos 
públicos das leis de terras devolutas. Não apresenta uma lista exaustiva da 
normatividade promulgada na época, mas a forma como - na realidade 
colombiana, territorialmente fragmentada e heterogeneamente apropriada 
- o Direito contribui para a transformação da paisagem. O Direito de 
Estado tendeu a construir uma espécie de monismo jurídico sobre a 
pluralidade de ordens jurídicas herdadas da colônia e das primeiras 
décadas republicanas. Deste modo, questionam-se tanto as visões 
baseadas no direito formalista e positivo, como as posições da sociologia 
jurídica, que consideram tão somente um abismo entre a realidade social e 
a jurídica. Sublinha-se o papel simbólico, mais que ideológico, do direito 
na transformação ambiental mas, por sua vez, reconhece as 
transformações materiais então engendradas no projeto de direito baseado 
no predomínio da propriedade privada como Direito absoluto. 

Abstract This article entangles several aspects of the transformation of the 
Colombian landscape in both, its material and symbolic faces, since the 
middle of the nineteenth until the third decade of the twentieth century. 
Consequently, it describes, and analyses the legal system, particularly 
those aspects related to the private and the public property of land. It 
argues first, about the importance of the Civil Code to understand the 
whole nineteenth century project; and second, about "waste lands" 
(baldíos: public lands without legal proprietors) which are of crucial 
interest to understand the whole process. It thinks about Law, not simply 
as a written norm, but in its environmental interaction. It also goes beyond 
the apparent chasm posed by sociology of Law as "law in books and law 
in action". It concludes that the dualistic "Law of the State" tended - 
unfolded as private and public Law - to monopolize the legal 
phenomenon engendering symbolic and material changes of a landscape 
that was territorially fragmented and heterogeneously appropriated. 
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Título Passa-se uma engenhoca: ou como se faziam transações com 
terras, engenhos e crédito em mercados locais e imperfeitos 
(freguesia de Campo Grande, Rio de Janeiro, séculos XVIII e 
XIX). 

Autor Pedroza, Manoela. 

Instituição  
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Volume 26 
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Resumo A questão central deste artigo é perceber como as hierarquias sociais e as 
políticas específicas do Antigo Regime nos Trópicos se refletiram em 
estratégias concretas, e compreender as engrenagens locais de um 
mercado imperfeito. Analisaremos as escolhas e trajetórias de agentes 
envolvidos em transações com terras, engenhos e concessão de crédito na 
freguesia de Campo Grande, no correr do século XVIII até o início do 
XIX, cuja especificidade foi conseguirem reproduzir sua condição 
senhorial. Metodologicamente, partimos da microanálise e compusemos 
redes sociais locais que sustentaram as estratégias dos agentes em 
questão. Propomos que as rendas criadas a partir das vendas a prazo, os 
vínculos pessoais entre compradores-credores-vendedores-devedores nas 
vendas dos engenhos e a sobreposição de vínculos de dependência locais 
foram fatores que possibilitaram a acumulação econômica e a reprodução 
ampliada da condição senhorial. 

Abstract Using the concept of ‘Ancien Régime on the Tropics’, this article aims to 
investigate how social hierarchies and politics in Brazil, during the 18th 
century, reflected into concrete local strategies. Our objective is to 
understand the gadgets of an imperfect market, based on agents’ choices 
who were all involved in lands, sugar mills and credit commercial 
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transactions in the Campo Grande civil parish, in the Rio de Janeiro. All 
agents had gotten to reproduce its extended senhorial condition. Our 
methodology is based on microanalysis, so we composed local social nets 
we guest had supported the agents’ strategies in question. We consider 
strategies to achieve long term incomes; bonds between purchaser, 
creditor, salesman and debtors (both involving sugar mills commercial 
transactions); the overlapping of dependence bonds by strategic 
exchanges created by sugar mill masters among consanguineous, 
matrimonial and fictitious relatives had been factors that made possible 
the economic accumulation and the extended reproduction of the master 
condition. 

Palavras chaves engenhos de açúcar; mercado de terras; crédito local. 
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Título Descrições de paisagens: construindo vazios humanos e 
territórios indígenas na capitania de São Paulo ao final do 
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Instituição  
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Volume 24 

Número 39 

Série  

ISBN / ISSN 0104-8775 

Resumo Neste artigo, discutimos a reconstituição de paisagens pretéritas a partir 
de documentos escritos. Particularmente nos debruçamos sobre as 
paisagens reveladas pela documentação produzida pelos comandantes das 
expedições aos rios Tibagi, Iguaçu e Ivaí, acontecidas entre 1768 e 1774, 
comandadas por Afonso Botelho de San Paio e Sousa a mando D. Luís 
Antônio de Sousa Botelho Mourão - Morgado de Mateus -, Capitão 
General e Governador da capitania de São Paulo entre 1765 e 1775. 

Abstract In this article we discuss the reconstitution of past landscapes from 
written documents. Particularly, we studied the landscapes revealed by 
the documentation produced by the commanders of expeditions to the 
rivers Tibagi, Iguaçu and Ivaí. These expeditions happened between 1768 
and 1774 and were commanded by Alfonso Botelho de San Paio and 
Sousa, by order of D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão - Morgado 
de Mateus -, General and Governing Captain of the captaincy of Sao 
Paulo between 1765 e1775. 
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Título Antes das Minas Gerais: conquista e ocupação dos sertões 
mineiros. 

Autor Carrara, Angelo Alves. 

Instituição  

Localização  Varia hist., Dez 2007, vol.23, no.38, p.574-596.  
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Tipo de 
produção 

(Tese, 
Dissertação, 
Periódico) 

Periódico 

Ano 2007 

Páginas  

Volume 23 

Número 38 

Série  

ISBN / ISSN 0104-8775 

Resumo Neste artigo passa-se em revista a história da conquista e ocupação das 
terras do vale do São Francisco, cuja trama há quase um século adquiriu 
sua versão definitiva na historiografia tradicional, em vários capítulos a 
respeito a) da "expansão geográfica", como em Basílio de Magalhães; ou 
b) da "história territorial", por Felisbelo Freire; ou c) dos "caminhos 
antigos e povoamento do Brasil", como em Capistrano de Abreu, autor 
que, se não o primeiro, sem dúvida foi o que mais influiu na tessitura do 
enredo. Aqui, contudo, os objetivos são distintos, apesar de suas fontes 
arquivísticas permanecerem inescapavelmente as mesmas. Parte-se do 
pressuposto de que, na segunda metade do século XVII, encerrou-se o 
processo de conquista do território às tribos indígenas estabelecidas na 
margem direita do alto-médio São Francisco. Sob esta perspectiva, ao 
invés de repetir, mais uma vez, a história das expedições ao interior do 
Brasil, o que aqui se busca é encontrar o lugar que estas expedições 
ocuparam nesse processo de conquista e ocupação territorial, que logo em 
seguida tornaram possível a articulação, tanto da costa com os sertões, 
quanto dos diferentes sertões entre si. 

Abstract This article aims at reviewing the history of the conquest and occupation 
of the San Francisco river valley, in Minas Gerais. The definite version of 
which was established more than a century ago, in several chapters 
concerning a) the geographical expansion, as named by Basílio de 
Magalhaes; or b) the territorial history, by Felisbelo Freire; or c) the 
ancient routes and settlement of Brazil, as in Capistrano de Abreu. Here, 
meanwhile, the objectives are quite different, despite their archival 
sources be inescapably the same. It is assumed that in the second half of 
the sixteenth century the process of conquest of the territories occupied by 
indian tribes settled in the right bank of the San Francisco river had come 
to an end. Under this prospect, in spite of repeating once more the history 
of the expeditions to the interior of Brazil, what interests here is to 
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explore the place these expeditions had in this process of conquest and 
territorial occupation, which soon after became possible the linkage of the 
coast regions with the "sertao" (hinterland), and even amongst the 
different "sertoes". 
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Título Movimentos rurais nos oitocentos: uma história em (re)construção 

Autor Márcia Maria Menendes Motta 

Instituição Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Localização Seropédica, Rio de Janeiro/Brasil. 
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produção 

(Tese, 
Dissertação, 
Periódico). 

Revista Estudos, Sociedade e Agricultura 

Data Abril de 2001 

Páginas 113-128 

Volume 01 

Número 16 

Série - 

ISBN / ISSN 1413-0580 

Resumo A despeito de valiosos avanços, os pesquisadores ainda pouco 
conhecem as múltiplas dimensões dos movimentos sociais rurais no 
Brasil durante o século XIX. Raros fora os trabalhos sobre o tema 



Lands Over Seas: property rights in the early modern Portuguese empire  39 

Bases de Dados Bibliográficas 

 

que discutiram as formas coo os pobres rurais tentam garantir sua 
posse da terra e os mecanismos utilizados para a ocupação em terras 
devolutas, consolidando uma cultura plebeia em termos 
thompsonianos. Se entendermos os movimentos sociais em toda a 
sua dinâmica, isto poderá ajudar-nos a recuperar a sua historicidade. 

Abstract Despite valuable advances, researches still know very little about 
the multiple dimensions of rural social movements in Brazil during 
the Nineteenth Century. Few works on this theme have discussed 
the way rural poor tried to ensure their hold on the land, their 
strategies for occupying vacant lands and how they have helped to 
consolidate a plebian culture, in Thompson’s terms. If we 
understand the social movements in all their dynamic, it may help 
us recover their historicity. 

Palavras chaves Movimentos Rurais; Império Brasileiro; Cultura Plebéia. 
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4. Revista de História (Universidade de São Paulo) 
 

Título Transmissão de Terras e direitos de propriedade desiguais nas 
freguesias de Irajá e Campo grande (rio de janeiro, 1740-1856) 

Autor Manoela Pedroza 
Instituição  
Localização Revista de História 160 (1º semestre de 2009), 323-362 
Tipo de produção 
(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

 

Ano 2009 
Páginas 323-362 
Volume  
Número 160 
Série  
ISBN / ISSN  
Resumo Partindo do Rol de Desobriga de 1813 e com perspectiva microanalítica, o 

objetivo deste artigo é mostrar como os sítios nas vizinhanças dos 
engenhos de açúcar das freguesias de Campo Grande e Irajá foram a 
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marca territorial de estratégias familiares locais, resultado de um 
complexo sistema de transmissão de bens que gerava “excluídos 
senhoriais” e criava direitos de propriedade desiguais intraparentela 
senhorial. 

Abstract Based on rol de Desobriga of 1813 from a micro-analytical perspective, 
the objective of this article is to show that the ranches near the sugar mills 
in the Campo Grande civil parish during the 19th century were a 
territorial result of a property transmission system that excluded children 
from a master’s family and that also offered different property rights 
within intra master kinship. 

Palavras chaves Sistema de transmissão de terras • excluídos senhoriais • direitos de 
propriedade. 
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Título TERRA DE MULHERES: Identidade e Gênero em um bairro  rural negro 
Autor Neusa Maria Mendes de Gusmão 
Instituição  
Localização R. Hisória, São Paulo, n. 129-131, p. 81-100, ago .- d e z / 93 a  ago . dez . 

/ 9 4. 
Tipo de produção 
(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

Periódico 

Ano 1993/1994 
Páginas 81-100 
Volume  
Número 129-131 
Série  
ISBN / ISSN  
Resumo A historiados negros de Campinho de Independência, bairro rural ao Sul  

do  Rio  de Janeiro, no município de Paraty, expõe um dos muitos 
caminhos em que  como  grupo familiar organizado, puderam estruturar o 
cotidiano e moldar sua face  no contexto adverso  do sistema.  
Ser, pertencer e insistir na condição de membro desse grupo particular, 
marca uma trajetória em que formas tradicionais de vida e igualmente 
práticas modernas com ideologia própria, penetram o universo 
comunitário negro e estabelecem uma mediação entre terra,  sexo e raça. 
A mulher é então,  central na resistência que se engendra frente a 
desequilíbrios produzidos pela sociedade mercantil  q u e,  
historicamente, subjuga camponeses, pobres e negros. 

Abstract  
Palavras chaves Identidade, Gênero, Raça, Campesinato, Cultura 
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Título DA VILA AO SERTÃO: os mamelucos como agentes  da colonização 
Autor Ronald Raminelli 
Instituição  
Localização Revista de História, São Paulo, n. 129-131, 209-219, ago.-dez./93  a  ago.-

dez./94 
Tipo de produção 
(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

Periódico 

Ano 1993/1994 
Páginas 209-219 
Volume  
Número 129-131 
Série  
ISBN / ISSN  
Resumo Nos primeiros anos da colonização do Brasil, os mamelucos foram os 

intermediários entre os portugueses e os índios, auxiliando no 
agenciamento de mão-de-obra indígena necessária nos empreendimentos 
coloniais. Ao deslocarem os nativos do sertão para os  engenhos, eles 
infringiram regras da Cristandade, pois no sertão viviam ao modo 
gentílico: pintando  corpo, tendo várias mulheres e participando de rituais 
antropofágicos. No entanto, nas vilas viviam como cristãos. A 
especificidade culturais dos mamelucos é o lema principal deste artigo. 

Abstract  
Palavras chaves  
Área Temática 
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Título A LEI DE TERRAS (1850) E A ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 
CAPITALISMO E FORÇA DE TRABALHO NO BRASIL DO SÉCULO 
XIX. 

Autor Regina Maria d'Aquino Fonseca Gadelha 
Instituição  
Localização R. História, São Paulo. 120, p. 153-162, jan/jul. 1989. 
Tipo de produção 
(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

Periódico 

Ano 1989 
Páginas 153-162 
Volume  
Número 120 
Série  
ISBN / ISSN  
Resumo O artigo estuda dentro de uma perspectiva marxista (Chico de Oliveira, 

Meillassoux,  etc ), o processo tardio de mercantilização da terra como 
parte do projeto elitista de transição para o trabalho livre. Os marcos do 
desenvolvimento capitalista foram a abolição do tráfico e a lei de terras 
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em 1850 através dos quais foram feitas tentativas para reter nas terras com 
vínculos de trabalho os libertos, impedindo sua dispersão pelo território 
nacional e o acesso a pequena propriedade, A concentração das 
propriedades e o sistema da "plantation" exigiam a manutenção de uma 
mão-de-obra barata e dependente. A elite cafeeira controlou a política de 
terras até as vésperas da abolição, quando a imigração estrangeira 
coincidiu com o encarecimento abruto das terras, que continuaram como 
monopólio dos grandes proprietários, de modo a facilitar uma mão-de-
obra barata e dependente. 

Abstract This article studies front a specific marxist perspective (Francisco de 
Oliveira, Meillassoux, etc.} an aspect of capitalist development in Brazil 
which was the late mercantilization of land after abolition. The, abolition 
of the slave trade and the land decree of 1850 are suggested parameters 
for the elites'project for a gradual transition to free labor. Different aspects 
of land policy are described as tending towards keeping ex-slaves as 
workers away from access to small properties and contributing towards 
concentration of land ownership as part of the interest of dominant classes 
in maintaining a cheap labor force. Af ter abolition, prices in land went up 
while Italian immigrants were imported to keep the monopoly of land and 
of the means of subsistence in the hands of the rural coffee elite. 

Palavras chaves mercantilização das terras, transição para o trabalho livre, concentração 
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Título CAMINHOS E FRONTEIRAS: O  MOVIMENTO NA OBRA DE 
SÉRGIO  BUARQUE DE HOLANDA 

Autor llana Blaj e Marina Maluf 
Instituição  
Localização R. História, São Paulo, n. 122, p. 17-46, jan/jun. 1990 
Tipo de produção 
(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

Periódico 

Ano 1990 
Páginas 17-46 
Volume  
Número 122 
Série  
ISBN / ISSN  
Resumo O artigo pretende realçar a idéia de movimento no espaço e no tempo 

presente em Sérgio Buarque de Holanda, tomando como referência básica 
a obra Caminhos e Fronteiras. 
Através de uma pesquisa minuciosa que tem como base o fazer e o refazei 
cotidiano, o autor vai construindo dialeticamente a interação 
meio/sociedade/cultura, isto é, a relação tensional entre patamares 
diferentes de civilização consubstanciados RO colono europeu e no início 
do planalto paulista. Sua obra é elaborada em torno da idéia de 
movimento, das tensões do devir, onde realidade, método, estilo são uma 
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só e mesma coisa. Assim, Caminhos e Fronteiras não é apenas o título de 
um de seus livros mas é toda sua obra, onde a realidade está sintetizada no 
movimento dos caminhos e nas tensões das fronteiras 

Abstract Taking as point of reference the suggestive title of Sérgio Buarque de 
Holanda's book Caminhos e Fronteiras, the authors grasp essential 
peculiarities of the historian's works as synthesized in the idea of 
movement. The article analyses the historian's methods of interpretation 
in relation to his literary style. Focusing on his book on the changes in the 
daily lives of the first paulista colonizers, mainly through the gradual 
adoption of the Indian's ways of living, they analyse the historian's 
peculiarities in exploring the interaction between geographical habitat, 
society and culture. 
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Título A PAISAGEM DO PANTANAL E A RURALIDADE NAS MINAS DO 
CUIABÁ  
(PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII) 

Autor Tiago Kramer de Oliveira 
Instituição  
Localização Revista de História, São Paulo, n. 164, p. 161-194, jan./jun. 2011 
Tipo de produção 
(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

PERIÓDICO 

Ano 2011 
Páginas 161-194 
Volume  
Número 164 
Série  
ISBN / ISSN  
Resumo Este artigo analisa a formação de ambientes rurais no contexto das 

conquistas portuguesas no centro da América do Sul, na primeira metade 
do século XVIII, e as implicações desta “formação” na construção (em 
suas várias dimensões) de um ambiente social reconhecido como 
Pantanal. 

Abstract This article analyzes the formation of rural areas in the context of the 
Portuguese conquests in the center of South America in the first half of 
the eighteenth century, and the implications of this “formation” in the 
construction (in its various dimensions) of a social environment 
recognized as Pantanal. 
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Título NHUNGUARA: UMA COMUNIDADE RURAL DO VALE DO 
RIBEIRA 

Autor Mary Francisca do Careno 
Instituição  
Localização Revista de Historia 132  1º semestre de 1995 
Tipo de produção 
(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

PERIÓDICO 

Ano 1995 
Páginas  
Volume  
Número 132 
Série  
ISBN / ISSN  
Resumo O Vale do Ribeira, localizado no litoral sul do Estado de São Paulo, 

apresenta vá r i as  comunidades rurais formadas por elementos da raça 
negra. Uma delas, Nhunguara, compÕe:se endogeni camente por uma 
única família —os  V i e i r a -, representando os diversos bairros do 
município de Eldorado. Este artigo objetiva apresentar alguns antigos 
dados históricos sobre o Estado de São Paulo, relativos a esta região, que 
possam justificar a formação e a existência desses núcleos rurais ainda tão 
característicos, apesar da grande aproximimação corri a cidade mais 
desenvolvida do país. 

Abstract Based on recorded statements and documents researched in libraries and 
archives, my purpose in this  article is to present historic facts which 
justify the existence of black rural districts in Ribeira Valley. One of these 
black rural districts, Nhunguara, is entirely composed of only one black 
family - the Vieira's - with about one hundred and fifty members, which 
exemplifies the many black communities of Eldorado District - SP 
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5. Revista Brasileira de História (Associação Nacional de História – ANPUH) 
 

Título Entre o sertão e a floresta: natureza, cultura e experiências sociais de 
migrantes cearenses na Amazônia (1889-1916) 

Autor Lacerda, Franciane Gama. 
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(Tese, Dissertação, 
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Ano 2006 

Páginas 197-225 

Volume 26 

Número 51 

Série  

ISBN / ISSN 1806-9347 

Resumo O entendimento da história dos muitos migrantes cearenses que, entre 1889 e 
1916, deixaram sua terra natal e aportaram em terras paraenses parece-nos 
indissociável de uma leitura das compreensões construídas sobre o Ceará e sobre 
a Amazônia, no caso aqui específico, o estado do Pará. Perceber o que 
significavam o Pará e o Ceará desse período é fundamental para entendermos os 
múltiplos sentidos presentes no ato de migrar. Um caminho profícuo para esse 
entendimento é o de compreender os significados atribuídos aos elementos que 
compunham a natureza desses dois estados. 

Abstract The history of the migrants who left the state of Ceará, Brazil, between 1889 and 
1916, and arrived in the state of Pará, in the Brazilian Amazon region, is 
impossible to dissociate from a comprehension about the perceptions drew about 
the state of Ceará and the Amazon region themselves. To understand what 
represented the states of Pará and Ceará throughout this period is essential to 
perceive the various meanings attributed to the migration process. A fruitful path 
for understanding this process is to analyse the ways by which the different 
nature of these two places was understood and described. 
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Título Historiadores e cronistas e a paisagem da colônia Brasil 
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(Tese, Dissertação, 
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PERIÓDICO 

Ano 2006 

Páginas 63-87 

Volume 26 

Número 51 

Série  

ISBN / ISSN 1806-9347 

Resumo Este artigo discute a paisagem da colônia Brasil no primeiro século da 
colonização. Analisamos as descrições da paisagem elaboradas por Capistrano de 
Abreu e aprimoradas por Caio Prado Júnior, as quais ainda são reproduzidas pela 
historiografia nacional. Comparamos esses quadros com as narrativas feitas por 
cronistas do século XVI e início do XVII. Objetivamos mostrar através do 
levantamento de dados sobre as formas indígenas de ocupação e utilização da 
terra e de seus recursos - os quais conformavam o cenário visualizado e relatado 
pelos cronistas - que estamos diante de uma zona de fronteira. 

Abstract This article focuses the Brazilian colonial landscape. We analyze the pattern 
constructed by Capistrano de Abreu and improved by Caio Prado Júnior that is 
still a reference to the national historiography, and compare it with the 
descriptions made by the 16th century chroniclers. Our purpose is to raise facts 
about the indigenous forms of occupation and use of the land and its resources 
that outline the scenery visualized by the chroniclers at the first century of the 
Portuguese colonization. We want to show that the Brazilian coast, at that time, 
was a frontier zone. 
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Título Os sertões proibidos da Mantiqueira: desbravamento, ocupação da terra e 
as observações do governador dom Rodrigo José de Meneses. 

Autor Rodrigues, André Figueiredo. 

Instituição  



Lands Over Seas: property rights in the early modern Portuguese empire  47 

Bases de Dados Bibliográficas 

 

Localização Rev. Bras. Hist., 2003, vol.23, no.46, p.253-270 

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 
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Volume 23 

Número 46 

Série  

ISBN / ISSN 0102-0188 

Resumo Os sertões da Mantiqueira eram considerados pela Coroa portuguesa área 
proibida ao povoamento e à exploração econômica. Entretanto, ao longo do 
século XVIII, essa região foi ocupada fortuitamente e à revelia da lei. Demonstrar 
os significados, à ocupação e o entendimento dos sertões como algo movediço e 
em constante alteração será o nosso objetivo inicial de análise. A seguir, 
analisaremos as maneiras utilizadas pelos moradores dos sertões para burlar as 
proibições de usufruto daquelas terras, destacando-se, sorrateiramente, as 
atividades empreendidas por José Aires Gomes. Por último, mostraremos as 
observações que o governador dom Rodrigo José de Meneses legou-nos de sua 
viagem àquelas paragens, a fim de normalizar as ocupações das terras proibidas 
da Mantiqueira. 

Abstract The hinterlands of Mantiqueira were considered by Portuguese Crown as a 
forbidden area to settlement and economical exploration. However, along the 
XVIII century, that area was occupied randomly and without consent of the law. 
Discuss such occupation of the hinterlands as something fluid and in constant 
alteration is our main concern in this article. It will be analyzed the ways by 
which the individuals overcame the prohibitions of usufruct of those lands, and in 
particular the activities of José Aires Gomes. Lastly, it will be discussed the notes 
written by the governor Rodrigo José de Meneses concerning to his trip to that 
region in order to normalize the land occupation in Mantiqueira. 
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Título A terra dos Brasis: um tapete de Flandres jamais visto 

Autor Assunção, Paulo de 

Instituição  

Localização Rev. bras. Hist., 2001, vol.21, no.40, p.217-235. 

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

PERIÓDICO 

Ano 2001 

Páginas 217-235 

Volume 21 

Número 40 

Série  

ISBN / ISSN 0102-0188 

Resumo Este artigo discute a descoberta do Brasil a partir dos registros sobre a natureza e 
do seu significado para a mentalidade do século XVI. Procura-se entender como 
os primeiros jesuítas descreveram as terras brasileiras, enfatizando as qualidades 
da natureza tropical. 

Abstract This article analyzes the discovery of Brazil land considering the registers 
concerning the nature and its meaning for the mentality of XVIth Century. It also 
intends to understand how the first jesuits described the Brazilian land, 
emphasizing the qualities of the tropical nature. 
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Título Terras Indígenas do Espírito Santo sob o Regime Territorial de 1850. 

Autor Moreira, Vânia Maria Losada 

Instituição  

Localização Rev. bras. Hist. [online]. 2002, vol.22, n.43, pp. 153-169.  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

 

Ano 2002 

Páginas 153-169 

Volume 22 

Número 43 

Série  

ISBN / ISSN 1806-9347 

Resumo Neste artigo são analisados os direitos territoriais indígenas durante o século 
XIX, o impacto da Lei de Terras de 1850 sobre tais direitos, e o processo 
histórico-social de expulsão e de expropriação territorial, então em curso, contra 
as populações de índios do Espírito Santo (Tupiniquins, Puris e Botocudos). 

Abstract In this article, I discuss the territorial rights of the indigenous population during 
the 19th century, the impact of the Land Law of 1850 on such rights, and the 
historical and social process of territorial ouster and expropriation against the 
populations of Tupiniquim, Puri and Botocudo Indians. 
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Título Representações do universo rural e luta pela reforma agrária no Leste de 
Minas Gerais. 

Autor Borges, Maria Eliza Linhares. 

Instituição  

Localização Rev. Bras. Hist. [online]. 2004, vol.24, n.47, pp. 303-326.  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

PERIÓDICO 

Ano 2004 

Páginas 303-326 

Volume 24 

Número 47 

Série  

ISBN / ISSN 1806-9347 

Resumo O presente artigo se propõe a analisar o movimento de mobilização e organização 
político-ideológica dos setores subalternos do campo, no Vale do Rio Doce, 
região leste de Minas Gerais no imediato pré-golpe de 1964. Interessa-nos, 
especificamente, analisar as representações de mundo dos camponeses mostrando 
como elas orientaram suas formas de luta pela reforma agrária naquele período. 

Abstract The article analyzes the movement of political-ideological mobilization and 
organization of the subaltern rural sectors in the Rio Doce Valley, east of the 
state of Minas Gerais, Brazil, just before the 1964 coup. It aims specifically to 
analyze the worldviews of the peasants, showing how such views oriented their 
forms of struggle for land reform at that period. 
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Título Um intelectual viajante: Floriano de Lemos no sertão paulista (1926-1930) 

Autor Campos, Raquel Discini de. 
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Localização Rev. Bras. Hist. [online]. 2010, vol.30, n.60, pp. 157-173.  
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(Tese, Dissertação, 
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Ano 2010 
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Número 60 

Série  
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Resumo O artigo analisa a atuação do médico carioca Floriano de Lemos na região 
Noroeste Paulista, também conhecida como Alta Araraquarense ou Novo Oeste 
Paulista, na década de 1920. Procura relacionar as suas ações na esfera pública, 
particularmente seus escritos na imprensa regional, ao processo de transformação 
capitalista ocorrido naquela parte do estado no período. Ao mesmo tempo, busca 
situá-lo como personagem possuidor de trajetória emblemática a uma geração de 
intelectuais que intencionou mapear, analisar e organizar discursivamente o 
interior do país nas primeiras décadas do século XX. 

Abstract This article analyzes the actions of Floriano de Lemos, a physician from Rio de 
Janeiro state in the Northwest region of São Paulo state in the 1920's, an area also 
known as Alta Araraquarense, or Novo Oeste Paulista. Its objective is to link his 
actions in the public sphere, specifically texts he published in the regional press, 
to the process of capitalist transformation which was occurring there at that time. 
In addition, it is intended to situate him as a person with an emblematic trajectory 
for a generation of intellectuals whose intentions were to map, analyze and 
organize the backlands of the country in the first decades in the twentieth 
century. 
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Título (Re)significações culturais no mundo rural mineiro: o carro de boi - do 
trabalho ao festar (1950-2000). 

Autor Machado, Maria Clara Tomaz 

Instituição  

Localização Rev. Bras. Hist. [online]. 2006, vol.26, n.51, pp. 25-45.  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

 

Ano 2006 

Páginas 25-45 

Volume 26 

Número 51 

Série  

ISBN / ISSN 1806-9347 

Resumo Este artigo versa sobre a reinvenção de uma das atividades de trabalho mais 
comuns ao mundo rural do interior de Minas Gerais. Nesse cenário, o carro de 
bois era parte integrante de uma economia de subsistência, cujas relações sociais 
eram mediadas pela interação do homem com a natureza. Na década de 1970, 
com as transformações econômicas, quando o cerrado torna-se terras produtivas 
em grãos para exportação, o carro de bois é celebrado em festa popular e as 
práticas sociais em seu entorno são (re)figuradas, (re)significando sociabilidades 
e memórias de um tempo que não mais existe. 

Abstract This article argues about the reinvention of a common work activity from the 
agricultural world in Minas Gerais countryside. In this work activity, the ox-cart 
was integrant part of a subsistence economy, whose social relations were 
mediated by the interaction of the man with the nature. In the 1970's, with the 
economic transformations, when the open pasture becomes productive lands in 
grains for exportation, the ox-cart is celebrated in a popular party and the social 
practical related to it is transformed, earning a new social meanning and 
memories of a time that does not exist anymore. 
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Título Euclides da Cunha, Os Sertões e a invenção de um Brasil profundo.  

Autor Oliveira, Ricardo de. 
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(Tese, Dissertação, 
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Ano 2002 

Páginas 511-537 

Volume 22 

Número 44 

Série  

ISBN / ISSN 1806-9347 

Resumo Há um século nascia Os Sertões, verdadeiro monumento da cultura literária 
brasileira. Indissociável à própria idéia de Brasil, o livro foi considerado, ao 
longo desse período, como obra essencialmente nacional, a desvelar um Brasil 
profundo e autêntico. No entanto, poucas vezes se questionaram as conflituosas 
relações entre os conceitos de sertão e nação existentes no pensamento de 
Euclides da Cunha. Neste sentido, propomo-nos aqui a discutir esse problema, 
tomando como ponto de referência boa parte do corpus textual euclidiano. 
Procuramos compreender como o escritor, ao mesmo tempo em que constrói o 
mito da brasilidade sertaneja, vivencia-o de forma singularmente dramática. 

Abstract Os Sertões, a real monument of Brazilian culture, was published one hundred 
years ago. The book was considered as an essentially national text, discovering a 
deep and authentic Brazil. However, only a few times, the conflicting relations 
between Euclides da Cunha's concepts of hinterland and nation were questioned. 
Thus, I intend to discuss that problem based on "euclidiano" textual corpus. I will 
emphasize his elaboration of the myth of rustic "brasilidade" and his personal and 
dramatic experience. 
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Título Andantes de Novos Rumos: A Vinda de Migrantes Cearenses para Fazendas 
de Café Paulistas em 1878. 
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Série  
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Resumo O texto problematiza o tema da migração de cearenses para São Paulo no ano de 
1878, do ponto de vista das práticas que permearam a dinâmica desse 
movimento. 

Abstract This text questions the cearenses migration theme to São Paulo in 1878 and 
possible practices that made part in that movement. 
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Título As Lutas Camponesas no Rio Grande do Sul e a formação do MST 

Autor Ioki, Zilda Márcia Gricoli 
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Resumo Este artigo trata do capitalismo brasileiro e suas transformações a partir 
dos anos 1950, e das lutas sociais que se produziram no sul do país, que 
deram origem ao Movimento dos Sem Terra. 

Abstract This article deals with Brazilian capitalism and its transformations since 
1950s, focusing  on the social struggles in Rio Grande do Sul and on the 
origins of the Movimento dos Sem Terra. (Landless People Movment). 
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Resumo O objetivo principal do artigo é examinar a resistência camponesa no 
Haiti. A autora busca identificar nas condições de produção e de vida 
dessa população, sobretudo em seus aspectos culturais, as razões dessa 
resistência. 

Abstract The main purpose  of the article is to examine  peasant resistance in Haiti. 
The author seeks to identify the reasons for this resistance in the working  
and living conditions of the population and particularly emphasizes  the 
cultural aspects of the question. 
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Resumo Este artigo trata da reforma agrária em Cuba. Nele os Autores sustentam a 
posição de que a eficácia da medida no país deve ser avaliada, 
principalmente, em virtude de sua inserção em um processo nacional de 
transformações revolucionárias. 

Abstract This articles deals with the agrarian reform in Cuba. The authors defend 
the position that the efficacy of the measure has to be evaluate primary as 
a result of its involvement in a national process of revolutionary 
transformations. 
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Resumo O material literário contém potencialidades ainda pouco exploradas pelos 
historiadores. Analisando textos de Monteiro Lobato, este artigo procura 
recuperar suas posições diante do trabalho. Além da inspiração taylorista 
e fordista, Lobato tematiza a modernidade social e econômica no Brasil 
debatendo a questão agrária e apresentando propostas para sua 
sustentação. 
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Resumo Analiso a política de distribuição e ocupação da terra no centro-oeste 
brasileiro (principalmente no estado do Mato Grosso do Sul) desde o 
Estado Novo até (com maior ênfase) a década de 1950. Aponto os 
critérios políticos que favoreceram a atribuição de terras aos detentores de 
capital, em detrimento de trabalhadores pobres. 

Abstract  
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Resumo O artigo analisa a organização do mercado de trabalho livre na região do 
café em Minas Gerais e suas diferenças em relação a São Paulo. Destaca a 
importância do trabalhador nacional, inclusive o ex-escravo empregado 
como parceiro ou assalariado temporário, em oposição ao imigrante que 
predominou em São Paulo. 

Abstract  
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Resumo Este artigo analisa as persistências de padrões tecnológicos na agricultura 
fluminense do século XIX, acompanha propostas de inovações técnicas 
feitas para a agricultura brasileira do mesmo período e a acomodação dos 
imigrantes europeus às regras de cultivo agrícola então vigentes no país. 

Abstract  

Palavras chaves  

Área Temática 

 

 

Observações: 

(Links ou base de 
dados na qual foi 
realizada a pesquisa). 

 

 

 

Título A subordinação dos lavradores de cana aos senhores de engenho: 
tensão, conflito e mundo dos brancos. 

Autor Ferlini, Vera Lúcia do Amaral 

Instituição  

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

Periódico 

Ano 1986 

Páginas  

Volume 06 

Número 12 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo O artigo aborda o funcionamento da camada dominante dos senhores de 
escravos na economia açucareira no nordeste colonial, analisando os 



Lands Over Seas: property rights in the early modern Portuguese empire  62 

Bases de Dados Bibliográficas 

 

mecanismos de poder utilizados pelos detentores dos engenhos para 
subordinar as diversas categorias de fornecedores de cana, mantendo a 
supremacia da unidade manufatureira sobre o conjunto da produção. 

Abstract  

Palavras chaves  

Área Temática 

 

 

Observações: 

(Links ou base de 
dados na qual foi 
realizada a pesquisa). 

 

 

 

Título As Estratégias de Exploração de Recursos do Vale do Guadalquivir 
em Época Romana. 

Autor Funari, Pedro Paulo Abreu. 

Instituição  

Localização  

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico) 

Periódico 

Ano 1986 

Páginas  

Volume 06 

Número 12 

Série  

ISBN / ISSN  

Resumo Este artigo procura repensar a economia do Vale do Guadalquivir em 
época romana através de uma abordagem que interagem em três níveis 
inter-relacionados: o funcionamento sincrônico de um sistema de 
exploração de recursos; suas transformações; e a medição política na 
concentração imperialista de recursos. 
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6. Mneme – Revista de Humanidades (Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte) 

 
 
MACEDO, Muirakytan Kennedy. “História e Espaço seridoense entre os séculos XVII e XIX”. Mneme, vol. 
1, nº 1 (2000). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/46/37 

Resumo: Com esse artigo pretende-se demonstrar como o espaço seridoense foi produzido a partir da 
expansão pecuarística no âmbito da economia colonial. Discute-se o processo histórico em que esse 
espaço geográfico foi moldando-se como locus de atuação das elites no período imperial. 
Territorialização do poder que foi expressa espacialmente dentro dos limites da freguesia e vila - 
primeiras instâncias administrativas que serviram de referência para a distribuição do poder e para a 
localização do Seridó no mundo físico e que, por fim, tornaram-se ponto de partida para a configuração 
cartográfica desse espaço - recorte geográfico hoje utilizado pelos órgãos de planejamento estatal. 

 

• 

 
SANTOS, Maria do Socorro dos. “A produção social do espaço: Do campo à cidade, da cidade ao campo”. 
Mneme, vol. 2, nº 4 (2001). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/35/26 

Resumo: Há milênios, o homem transforma o espaço para melhor adaptar-se, suprindo suas necessidades 
de sobrevivência. A ação do homem sobre o meio que o envolve transforma esse espaço em espaço rural 
e espaço urbano. Durante décadas este binômio foi abordado numa visão dicotômica: o campo, analisado 
de modo a ser referendado como espaço, por excelência, do arcaico, do atrasado, do velho; a cidade, 
contrariamente, sendo o espaço do novo, de abertura ao moderno, às novas tecnologias que favoreciam 
prover de forma mais racional e científica as necessidades sociais. Atualmente esta ótica é fato superado e 
o assunto é abordado numa perspectiva onde as funções desempenhadas pelo campo e pela cidade se 
complementam e se complexificam. A temática a ser problematizada, neste trabalho, pauta-se numa 
referência empírica, a realidade urbana de uma cidade da Paraíba. 
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MACEDO, Muirakytan Kennedy. “Tudo que brilha é ouro-branco – as estratégias das elites algodeiro-
pecuarísticas para a construção discursiva do Seridó norte-rio-grandense”. Mneme, vol. 3, nº 6 (2002). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/159/149 

Resumo: Neste artigo analisamos como o espaço seridoense foi pensado pela elite algodoeiro-pecuarística 
do Rio Grande do Norte à época do processo de mudança do eixo político potiguar do litoral para o 
sertão, na década de 20. Um dos elementos que assomam do discurso dessa elite é um Seridó - região 
localizada no semi-árido do estado - apreendido unilateralmente como espaço voltado quase que 
exclusivamente para a produção cotonicultora. 
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DANTAS, Maria da Paz Medeiros. “Desvendando o viver nas fazendas dos Azevêdo, Carnaúba dos Dantas-
RN (1870-1940)”. Mneme, vol. 5, nº 9 (2004). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/188/177 

Resumo: Este estudo possibilitou a interpretação do espaço histórico, através das articulações deste com 
as dimensões sócio-econômicas e com um de seus entes específicos, as práticas culturais que se nutrem da 
memória de um lugar específico, as Fazendas Azevêdo de Carnaúba dos Dantas. Tal interpretação foi 
articulada a partir do movimento colonizador empreendido pelas elites no espaço do Rio Grande do 
Norte, desde o momento em que pela pecuária deu-se a ocupação do Seridó (Século XVII) e da Data da 
Carnaúba (Século XVIII) até a década de 1940, quando são perceptíveis as mudanças e permanências 
significativas no cotidiano e nos ritos da vida privada das Fazendas Antonio de Azevêdo e Cabrinha de 
Azevêdo. 

 

• 

GONÇALVES, Múcio Tosta. “Espaço rural em transformação: Um lugar de (qual) memória?”. Mneme, vol. 
5, nº 10 (2004). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/206/189 

Resumo: Interpretando um processo histórico de produção de um território subordinado ao 
desenvolvimento de atividades agroindustriais baseadas em grandes plantações florestais homogêneas e 
por meio do qual o mundo rural local sofreu transformações significativas, o artigo discute como os 
diversos atores privados e públicos, dominantes e subordinados construíram uma leitura própria dos 
elementos dessa história e aborda as principais implicações tanto do processo quanto da forma como ele 
foi apropriado e elaborado. 

 

• 
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MENASCHE, Renata. “Capinar: Verbo Conjugado no Feminino? Notas de Pesquisa sobre Gênero e 
Percepções de Risco na Agricultura Familiar”. Mneme, vol. 5, nº 11 (2004). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/221/204 

Resumo: O artigo se propõe a discutir as interações entre os papéis sociais de gênero na agricultura 
familiar e as representações e práticas desses agricultores em relação à utilização de agrotóxicos. Os 
dados analisados foram obtidos a partir de pesquisa etnográfica realizada junto a famílias rurais de duas 
localidades do Rio Grande do Sul, uma região no sul do Brasil. 

 

• 

 

MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. “Os Documentos do Cartório de Pombal-PB e sua importância 
para o entendimento da História Colonial do Sertão do Rio Grande do Norte”. Mneme, vol. 5, nº 12 (2004). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/250/229 

Resumo: Este artigo trata de Documentos do Cartório de Pombal-PB dos séculos XVI, XVII e XVIII 
onde estão registradas informações sobre o Sertão do Seridó, encontrados perdidos em uma Biblioteca 
Pública de Carnaúba dos Dantas-RN. Também apresenta a transcrição integral dos documentos e a 
situação dos Arquivos Públicos da região do Seridó. 

 

• 

 

FRANÇA, Anna Laura Teixeira de. “As possibilidades de ascensão social oferecidas no Pernambuco 
Colonial – Séculos XVII e XVIII”. Mneme, vol. 5, nº 12 (2004). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/263/239 

Resumo: Em Pernambuco, após a expulsão dos holandeses, a burguesia em ascensão encontrava 
aprovação na Coroa e, por isso, foi a elite agrária que foi levada a recorrer às armas para preservar seus 
privilégios. As atividades mercantis possibilitavam a formação de intricadas redes e tinham por objetivo 
garantir a ascensão social de determinados grupos da sociedade colonial. Sendo assim, ameaçados no seu 
predomínio econômico e político, os senhores de engenho, lavradores, profissionais liberais e militares 
“mazombos”, que se autodenominavam “nobreza da terra”, começam a recear o poder dos comerciantes e 
a temerem ver-se desalojados do seu prestígio até então indisputado. 

 

• 

 

SILVA, Flávio Marcus da. “Economia moral e abastecimento alimentar em Minas Gerais no século XVIII”. 
Mneme, vol. 7, nº 16 (2005). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/296/271 
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Resumo: Analisando a documentação oficial do governo português na capitania de Minas Gerais, no 
século XVIII, percebemos que a política de abastecimento alimentar empreendida pelas autoridades 
coloniais no território mineiro refletia uma forma particular de organização do poder político na Península 
Ibérica, mais especificamente em Portugal, em que a família - unidade orgânica criada por Deus - era o 
principal modelo de organização do poder. Partindo dessa perspectiva, o objetivo deste artigo é discutir o 
conceito de "economia moral", cunhado pelo historiador inglês E. P. Thompson, e adaptá-lo para a 
realidade histórica mineira do século XVIII, levando em conta essa visão particular do poder político em 
Portugal. 

 

• 

 

BARROS, José Márcio. “Negociação de identidades numa empresa rural”. Mneme, vol. 7, nº 19 (2006). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/341/315 

Resumo: Análise do processo de negociação de identidades entre dois grupos de trabalhadores em 
situação de contato durante a colheita do café numa fazenda no sudoeste de Minas Gerais. A pesquisa foi 
realizada nos anos 90. 

 

• 

 

RIBEIRO, Jorge Luiz Barreto. “A saída do campo ou saída para o campo? Apontamentos sobre a questão 
agrária no Brasil”. Mneme, vol. 7, nº 19 (2006). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/343/316 

Resumo: Desde o advento da modernidade as políticas agrárias estatais, quase em sua totalidade, foram 
voltadas para incentivara propriedade patronal. A conseqüência deste modelo agrícola foi um massivo 
êxodo rural e a saturação dos grandes centros urbanos. Desde então, os Estados de capitalismo avançado, 
têm empreendido políticas estruturais voltadas para o desenvolvimento econômico da agricultura familiar. 
Em contrapartida, este segmento vem demonstrando um grande potencial de racionalidade. Um caso 
exemplar encontra-se na pluriatividade. Este fato demonstra a necessidade da co-participação estatal na 
fomentação do desenvolvimento da agricultura familiar - especialmente àquelas de pequenas dimensões 
econômicas e/ou territoriais.  

 

• 

 

MORALES,Walter & MOI, Flavia. “Um modelo de uso e circulação humana na região da Serra de Santana, 
Rio Grande do Norte: Um exercício de arqueologia da paisagem”. Mneme, vol. 8, nº 21 (2006). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/361/334 
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Resumo: Esse artigo apresenta um modelo de uso e ocupação do espaço para a região de Serra de Santana, 
Rio Grande do Norte. Para tanto, emprega o arcabouço teórico-metodológico da Arqueologia da Paisagem, 
com o objetivo final de traçar antigos caminhos, rotas de passagem, pontos de parada e marcos na paisagem 
que teriam sido utilizados desde tempos ancestrais pelas diversas populações que habitaram essa região ao 
longo dos séculos. 

 

• 

 

CHRISTILLINO, Cristiano Luís. “Colonização e a grilagem no Rio Grande do Sul no século XIX”. Mneme, 
vol. 8, nº 22 (2006). 
http://www.periodicos.ufrn.br/ojs/index.php/mneme/article/view/367/340 

Resumo: No Rio Grande do Sul as conturbações políticas, motivaram os investimentos da Coroa em colônias 
de povoamento. Mas, se por um lado a imigração esteve na base de um projeto do Governo Central, em criar 
uma base de apoio alternativa aos milicianos gaúchos, por outro, a expansão do complexo colonial foi 
conduzida, e disputada, pela elite local interessada no comércio de terras. A colonização intensificou a 
grilagem na Província, à medida que ela avançava, crescia o número de fraudes em torno da apropriação das 
terras públicas. Este processo concentrou um grande patrimônio fundiário nas mãos de alguns agentes da 
colonização. 

 

• 

 

CARRÉRA, Mércia & SURYA, Leandro. “A organização espacial de uma fazenda colonial beneditina 
reflexo da estruturação social vigente”. Mneme, vol. 9, nº 24 (2008) – Anais do II Encontro Internacional de 

História Colonial. 
http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais/st_trab_pdf/pdf_6/mercia_st6.pdf 

Resumo: Pesquisa realizada na Fazenda de São Bento de Jaguaribe, propriedade beneditina do século 
XVII, localizada em um dos primeiros núcleos de povoamento da Capitânia de Pernambuco, área da 
antiga Sesmaria Jaguaribe, atualmente zona rural do Município de Abreu e Lima, no litoral norte do 
Estado de Pernambuco, visando reconstituir o modelo de organização espacial nas propriedades rurais do 
tipo fazendas, do período colonial, e apreender as correlações sociais específicas. Os dados foram 
coletados através de pesquisa arqueológica. Precedendo o trabalho de campo foi realizada pesquisa 
documental, visando coletar informações textuais, iconográficas e cartográficas, para o embasamento 
teórico da investigação. A pesquisa evidenciou que a estruturação social desta fazenda obedecia aos 
mesmos padrões dos engenhos, podendo-se concluir que a espacialidade da Fazenda Beneditina reflete a 
mesma ideologia que direcionava a organização espacial dos engenhos. 

 

• 
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DIAS, Alves. “O reino nos sertões: formação de novos espaços coloniais na capitania do Rio Grande”. 
Mneme, vol. 9, nº 24 (2008) – Anais do II Encontro Internacional de História Colonial. 
http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais/st_trab_pdf/pdf_7/thiago_st7.pdf 

Resumo: Num processo lento, que despendeu vidas – nativas e portuguesas – e investimentos bélicos, a 
Coroa portuguesa conseguiu levar seu aparato civil e administrativo para as regiões interioranas da 
Capitania do Rio Grande. Já na segunda metade do século do XVIII, efetivou-se a colonização do interior, 
com a fixação de sesmeiros e grandes posseiros, construindo suas fazendas e consolidando o domínio 
lusitano nas áreas mais afastadas do litoral. No entendimento da historiadora Maria Yedda Linhares, o 
desenvolvimento do comércio interno do Brasil dependeu primariamente desses homens e dos produtos 
desse sertão da pecuária e da subsistência que foi se formando paulatinamente, seja com a constituição 
das fazendas e posses, seja pela formação das vilas e freguesias. Nesse sentido, este trabalho visa 
demonstrar em que medida as áreas sertanejas da Capitania do Rio Grande, ocupadas a partir do final do 
século XVII, foram anexadas ao projeto colonial português não somente como novas áreas dominadas, 
mas como espaços produtores e economicamente ativos, relevantes tanto à economia local como para a 
própria Metrópole. 

 

• 

 

MORAES, Ana Paula da Cruz Pereira de. “Pensando o sertão através de micro-história: alguns traços da 
experiência social nas ribeiras do rio Piranhas, PB (século XVIII)”. Mneme, vol. 9, nº 24 (2008) – Anais do II 

Encontro Internacional de História Colonial. 
http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais/st_trab_pdf/pdf_8/ana_st8.pdf 

 Sem resumo 

 

• 

 

 SILVA, Rafael Ricarte da. “Os sesmeiros dos ‘Sertões de Mombaça’: um estudo acerca de suas trajetórias e 
relações sociais (1706-1751)” Mneme, vol. 9, nº 24 (2008) – Anais do II Encontro Internacional de História 

Colonial. 
http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais/st_trab_pdf/pdf_11/rafael_st11.pdf 

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar as trajetórias, as relações sociais e estratégias de poder 
empreendidas por parte dos sesmeiros dos Sertões de Mombaça no processo de requerimento, ocupação e 
manutenção das sesmarias pedidas por estes. Para tanto, buscaremos investigar as justificativas elencadas 
pelos sesmeiros e os tipos de pedidos (coletivos e individuais) – qual a diferença que poderia existir entre 
estas formas; compreender quem eram esses sujeitos históricos através de suas procedências, condições 
econômicas e sociais permitindo assim entender o porque de suas movimentações e o que os teria levado 
a pedirem terras nesta região. 
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7. História Social – Revista de Pós-Graduandos em História da UNICAMP 
(Universidade de Campinas) 

 

Título A LEI DE TERRAS NOS FOLHETINS D’O DEZENOVE DE 
DEZEMBRO 

Autor Silvia Cristina Martins de Souza, Reinaldo Nishikawa 

Instituição  

Localização Revista de Pós-Graduandos em História da Unicamp 

Tipo de produção 

(Tese, Dissertação, 
Periódico). 

Periódico 

Ano 2010 

Páginas 239-262 

Volume  

Número 19 

Série  

ISBN / ISSN 1413-7046 

Resumo Este artigo pretende analisar as relações entre história e literatura sob uma perspectiva 
comparativa, a partir de um gênero literário típico do século XIX, o folhetim. O objetivo é 
mostrar como esses textos, à primeira vista ideologicamente isentos, foram utilizados pelos seus 
autores como instrumentos de intervenção política sobre a realidade social. O corpus 
documental utilizado compõe-se dos jornais O Dezenove de Dezembro, o Correio Mercantil e O 
Cronista, as Coleções das Leis do Império, os Relatórios do Ministério do Império e da 
Agricultura e Obras Públicas dos anos de 1850, 1854, 1860 e 1871 e os Relatórios do 
Presidente da Província do Paraná (1854-55). 

Abstract This article intends to analyze the relationship between literature and 
history, under a comparative perspective starting from a typical literary 
genre of XIX century –the feuilleton. The objective is to show that these 
texts which at first seem ideologically impartial were used by its authors 
as instruments of political intervention in social reality. The corpus 
documental used the newspapers  O Dezenove de Dezembro, Correio 
Mercantil and  O Cronista, the Collections of the Laws of the Empire, the 
Annals of the Brazilian Parliamentand the Reports of the Ministry of the  

Empire and of the Agriculture and Public Works of the years of 1850, 
1854, 1860, 1871 and the Reports of the President of the Province of 
Paraná (1854-55). 

Palavras chaves história –  folhetim  – Lei de Terras de 1850. 
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Área Temática 

 

 

Observações: 

(Links ou base de 
dados na qual foi 
realizada a pesquisa). 

 

 

 

 

8. Labirinto – Revista Eletrônica do Centro de Estudos do Imaginário 
(Universidade Federal de Rondônia)  

 

MIGUEL, Vinicius Valentin Raduan & SANTOS, Sari Possari dos. “Transformando a fronteira: Território 
Federal do Guaporé - Representação do espaço e discurso das elites na Imprensa (1950-1954)”. Labirinto, 
ano IX nº 12 (2009). 
http://www.cei.unir.br/artigo121.html 

Resumo: A pesquisa retoma a década de 1950, época marcada pela ascensão de uma nova classe dominante 
nacional, a burguesia industrial. Trata-se de um período de disputa de privilégios entre o tradicional e 
fragilizado setor agrário-exportador e a nova proposta econômica baseada na industrialização do sudeste do 
país. Longe dos grandes centros econômicos e políticos e dentro deste debate estava a Amazônia, alvo da 
cobiça desses distintos grupos e de seus antagônicos projetos de desenvolvimento econômico nacional. 
Oferecemos aqui uma análise da Amazônia a partir dos discursos das elites regionais demonstrando como 
estes grupos representavam a região na esfera local, repercutindo na esfera nacional e, deste modo, 
transformando a fronteira. 

 

 

9. Revista Eletrônica História em Reflexão (Universidade Federal da Grande 
Dourados) 

 

COELHO, Fabiano. “Camponeses e abastecimento interno na colônia: algumas reflexões”. Revista 

Eletrônica História em Reflexão, vol. 1, nº 2 (2007). 
http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/391/300 

Resumo: O objetivo deste texto é problematizar algumas questões que envolvem os camponeses e o 
abastecimento interno na América Portuguesa. Em meio ao contexto colonial existiam os trabalhadores 
rurais livres que, por muito tempo, tiveram suas faces escondidas pela historiografia tradicional brasileira. 
Estes camponeses, entretanto, desempenharam um papel relevante na questão do abastecimento interno 
da Colônia, principalmente com a produção de gêneros alimentícios. Ficando às margens das grandes 
propriedades, os camponeses provedores de alimentos poderiam ser considerados como a retaguarda das 
atividades latifundiárias. 
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• 

 

BACKES, Gilson. “O ciclo produtivo de hortelã no oeste do Paraná: outras memórias”. Revista Eletrônica 

História em Reflexão, vol. 2, nº 4 (2008). 
http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/299/259 

Resumo: Este texto põe-se a apresentar uma investigação em curso sobre experiências vividas por 
trabalhadores do ciclo produtivo de hortelã, migrados para o Oeste do Paraná durante as décadas de 1960 
e 1970. Tal caminho pretende demarcar novos olhares sobre este espaço, valorizando as dinâmicas sócio-
culturais processualizadas durante o período, a exemplo do aumento de alunos nas escolas. Este ponto de 
vista busca contribuir no sentido de pensar e interagir com outras memórias produzidas e/ou que 
permanecem reelaboradas neste cotidiano, não obstante a insistência de silêncios. As narrativas orais são 
problematizadas na perspectiva de diálogo, apontando outras interpretações para uma compreensão mais 
ampliada deste espaço, por sua vez constituído por múltiplas relações, conflitos e temporalidades. 

 

• 

 

MARTIN, Andrey Minin. “Terra, trabalho e família: considerações sobre a (re) criação do campesinato 
brasileiro nos movimentos sociais rurais”. Revista Eletrônica História em Reflexão, vol. 2, nº 4 (2008). 
 http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/321/273 

Resumo: O objetivo deste texto é apresentar algumas reflexões a respeito da construção da noção de 
campesinato ao longo das últimas décadas de pesquisa no campo das ciências humanas, abordando 
algumas de suas principais interpretações. Sem a preocupação de formular um constructo teórico-
metodológico desta noção, no sentido de encerrar seu campo de possibilidades de apreensão das 
potencialidades existentes nas práticas dos sujeitos, buscaremos, a partir das contribuições e da produção 
de alguns teóricos, apresentar questões que entendemos norteadoras para o debate sobre o conceito de 
campesinato e de agricultura familiar. 

 

• 

 

NUNES, Francivaldo Alves. “Entre a agricultura e a civilização: terra, matas e povoamento no Pará 
Oitocentista”. Revista Eletrônica História em Reflexão, vol. 3, nº 6 (2009). 
http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/481/350 

Resumo: Fomento à produção, reformas das técnicas agrícolas, intensificação dos sistemas de cultivo e 
aumento da produtividade são diretrizes recorrentes nos projetos de reformulação da agricultura 
desenvolvidos no Brasil no período imperial. Esses projetos objetivavam estimular a produção agrícola, 
seja para maior equilíbrio entre os volumes de importação e exportação, seja para atender as demandas do 
mercado interno. A criação dos núcleos coloniais constituiu-se em ações governamentais que buscavam 
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atender essas demandas relacionadas à produção e consumo. Atribuía-se assim a agricultura uma 
dimensão econômica, mas também civilizatória. Neste aspecto, nos propomos a discutir os variados 
significados da agricultura no Pará das últimas décadas do século XIX; evidenciando que além de uma 
questão de consumo e produção, a criação dos núcleos agrícolas na região Bragantina, a exemplo da 
Colônia de Benevides, foi também motivada por preocupações civilizatórias marcadas por um incentivo 
do Estado para um melhor aproveitamento da terra, do exercício de domínio das matas, promoção do 
povoamento; e igualmente disciplinarização dos sujeitos sociais envolvidos na construção desse espaço. 

 

• 

 

FONTANRI, Rodrigo. “Grandes elites e pequenas cidades: hierarquia mercantil e urbana no complexo 
cafeeiro paulista (1890-1914)”. Revista Eletrônica História em Reflexão, vol. 3, nº 6 (2009). 

http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/489/358 

Resumo: Este artigo busca analisar as relações entre as formas de acumulação de capitais na cafeicultura, 
intimamente vinculadas à atividade creditícia, e a urbanização em um município paulista: Santa Cruz das 
Palmeiras, no período de 1890 a 1914. Baseia-se em recentes pesquisas na área da história econômica que 
visa à dinâmica da economia e o manuseio de fontes documentais ainda pouco estudadas, dentre as quais 
os Livros Cartoriais, principalmente as dívidas hipotecárias e os penhores agrícolas. Todavia, explicitam-
se como as formas de financiamento interferiram no processo de urbanização, pois as elites centralizavam 
cifras consideráveis de capitais, reinvestiam-nos em grandes cidades e, ainda, não pagavam os impostos 
locais. 

 

• 

 

BACKES, Gilson. “‘E ninguém parece sentiu saudade’: narrativas e memórias da diferença, trabalhadores 
hortelaneiro no Extremo-Oeste do Paraná”. Revista Eletrônica História em Reflexão, vol. 4, nº 7 (2010). 

http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/741/457 

Resumo: Identificar as diferentes maneiras que trabalhadores circunscrevem em suas dinâmicas de 
trabalho, oportuniza uma maior compreensão do sentido da migração. Este, justificado aqui pela 
identificação da diferença que se institui na construção de identidades pelos modos de narrar o espaço 
social de pertença numa fronteira. 

 

• 

 

SANTOS, Raimundo Lima dos. “Manoel Conceição Santos: de camponês a líder político”. Revista 

Eletrônica História em Reflexão, vol. 4, nº 7 (2010). 
http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/742/458 
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Resumo: Este texto retrata parte da história de um camponês maranhense chamado Manoel Conceição 
Santos, um dos maiores articuladores da luta camponesa em resistência ao regime militar no país. 
Começou organizando o sindicato de trabalhadores rurais no vale do Pindaré-Mirim, no Maranhão, 
posteriormente contribuiu na organização de entidades importantes no cenário nacional como a Central 
Única dos Trabalhadores – CUT, o Partido dos Trabalhadores – PT e o Centro de Educação e Cultura do 
Trabalhador Rural – CENTRU. Por suas ações foi perseguido, preso e torturado na ditadura militar. No 
exílio em Genebra, se engaja, juntamente com outros exilados, na luta contra governos repressivos. Após 
três anos fora do Brasil, retorna e dá continuidade, até os dias atuais, a luta em favor de uma sociedade 
justa.Trabalha com associações e cooperativas, desenvolvendo atividades que visam o aperfeiçoamento 
dessas organizações e o bem-estar dos trabalhadores. 

 

• 

 

SENA, Divino Marcos de. “Camapuã no período do ocaso das monções: população, trabalho, lavoura, 
exploração e resistências”. Revista Eletrônica História em Reflexão, vol. 4, nº 7 (2010). 

http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/744/460 

Resumo: As monções contribuíram para garantir a expansão do território da colônia portuguesa na 
América. Saídas da capitania de São Paulo com o objetivo de dar suporte aos núcleos populacionais que 
se formaram no decorrer do século XVIII e nas primeiras décadas da centúria seguinte na região mais 
central da América do Sul, elas também proporcionaram o florescimento de tantos outros povoados. 
Assim nasceu Camapuã, que de ponto de passagem tornou-se fundamental localidade para dar apoio aos 
viajantes. Nesta perspectiva, o presente artigo visa apresentar algumas características de Camapuã no 
período final da rota das monções, demonstrando que sua existência foi fundamental no período 
monçoeiro. 
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MARTINS, Gelise Cristine Ponce. “As relações cotidianas de uma família de cafeicultores, nas memórias de 
Braz Ponce Martins (1897-1943)”. Revista Eletrônica História em Reflexão, vol. 5, nº 9 (2011). 
http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/1163/695 

Resumo: O presente artigo realizamos uma breve análise da história de vida de Braz Ponce Martins, filho 
de imigrantes espanhóis e cafeicultor, contada em sua autobiografia Memorial de um Século de 

Cafeicultores. O estudo desta fonte é relevante porque a memória individual se apoia na memória 
coletiva, pois todo individuo faz parte de um grupo. Metodologicamente, selecionamos as histórias de 
suas origens e de sua infância, inserindo-as em seu devido contexto histórico, que remonta à imigração 
espanhola para São Paulo e à colonização do norte do Paraná. Uma vez que a família de Braz participa do 
processo de expansão cafeeira do oeste paulista para o norte do Paraná, no intuito de adquirir terras. 
Indubitavelmente, as narrativas sobre o cotidiano dos cafeicultores na primeira metade do século XX, é a 
grande contribuição que a autobiografia traz para a História. 
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MENEZES, Ana Paula. “Colônia Agrícola Nacional de Dourados – história, memória: considerações acerca 
da construção de uma memória oficial sobre a CAND na região da Grande Dourados”. Revista Eletrônica 

História em Reflexão, vol. 5, nº 9 (2011). 
http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/1165/697 

Resumo: A atual região da Grande Dourados – Sul do Antigo Mato Grosso – foi palco dos projetos do 
Estado Novo que culminaram com a implantação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados – CAND. 
Esta colônia teve grande repercussão devido ao desenvolvimento que possibilitou à região, o que lhe 
garantiu destaque na memória coletiva da mesma. Nesse sentido houve recentemente na cidade de 
Dourados a tentativa de oficializar esta memória, o que de fato se deu por meio da construção de uma rica 
iconografia. Sendo assim o objetivo deste trabalho foi analisar esta memória, verificando que na citada 
região a memória oficial não só mitificou a representação histórica do que supostamente pretendia 
representar, mas encobriu absolutamente o mais simples e genérico significado da CAND nesta região. 
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LIMA, Rachel Gomes de. “Contribuição à história da freguesia de Inhaúma: elites, usos e formas de 
apropriação das terras, relações sociais e econômicas”. Revista Eletrônica História em Reflexão, vol. 5, nº 9 
(2011). 

http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao/article/view/1168/700 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as relações sociais e econômicas nas elites agrárias 
da freguesia rural de São Tiago de Inhaúma, no século XIX. Partindo deste, iremos abordar questões 
relativas às suas propriedades e o uso da terra a partir das influências econômicas do período. A freguesia 
de São Tiago de Inhaúma é analisada no contexto histórico do Rio de Janeiro entre o final do século 
XVIII e primeira metade do XIX. As transformações do perfil das propriedades neste último século e as 
formas de apropriação destas pela elite proprietária da freguesia são abordadas a partir do mecanismo de 
trabalho e das relações entre os proprietários, observando as relações econômicas, sociais e políticas. 
Deste modo o perfil social das elites abrange, dentre outros aspectos, as influências das atividades 
econômicas na vida destes membros. 
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