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1. Critérios de pesquisa 

 
a) O levantamentode teses e dissertações sobre a temática da História Agrária e da 

História Rural nos séculos XVIII e XIX, no Brasil,foi realizadonos sistemas de 
bibliotecas digitais das universidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre julho 
e agosto de 2011. A busca efetuou-se nas bases de dados digitais,entrada por 
assunto, no catálogo geral de obras e também no banco de teses e dissertações 
específicas dos programas de pós-graduação em História.  

b) A entrada por assunto recuperou as seguintes palavras chaves e similares: 
Sesmarias; Terras; Propriedade territorial; Posse da terra; Sesmeiros; Posseiro; 
Fronteira; Território; Territorialização; Legislação; História rural; História agrária; 
Século XVIII; Século XIX. Nestes dois últimos casos, os resultados traziam obras de 
interesse e, por isso, optou-se por transcrever estes registros, com palavras 
adjacentes ou temas correlatos que incluíam, por exemplo:agricultura; escravidão, 
indígenas; camponês; trabalho rural; trabalho escravo; trabalho livre; leis; justiça; 
direito; direito agrário;colonização; administração colonial; câmara municipal; elite 
local; elite colonial; poder; poder local; poder judiciário; produção de alimentos; 
política imperial; imigração; reforma agrária; movimentos sociais rurais. 

c) Optou-se por transcrever a totalidade dos registros de dissertações e teses, no 
âmbito da temática,sob a guarda de cada universidade, mesmo quando não 
defendidas no referido programa de pós-graduação. Para isso, anotou-se, no 
campo ‘localização’ do fichário, o programa de pós-graduação de origem da 
dissertação e/outese. Portanto, alguns registros apresentam duplicidade. 

d) Os links citados no fichário permitem visualizar as fichas catalográficas, recuperar 
os registros, bem como fazer download das dissertações e teses quando 
disponíveis.  

e) Em relação ao CPDA/UFRRJ, utilizaram-se os dados disponíveis no site do 
programa de pós-graduação, referentes à teses/dissertações entre 2004 e 2010: 
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=Dissertacoes_teses.php. E ainda 
um catálogo no formato de CD ROM para o levantamento de teses e dissertações 
produzidas entre 1980-2003: UFRRJ/CPDA - Catálogo de Teses e Dissertações. CD 
ROM; Rio de Janeiro: Garamond, 2003. 

f) Em relação a UNESP, fez-se o levantamento considerando os programas de pós-
graduação em História dos campi de Assis e Franca. 

g) A UNIRIO não disponibiliza dissertações e teses em formato eletrônico.  

h) Na PUC-Rio, os poucos registros encontrados não perfaziam os critérios de 
pesquisas e não foram incluídos neste levantamento, assim como outras teses e 
dissertações encontradas, mas que já foram transcritas anteriormente. 

i) A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC-SP, base de dados SAPIENTIA, 
somente disponibiliza dissertações e teses em formato eletrônico a partir de 2005.  

j) Em relação ao campo ‘área temática’, quando não preenchido, refere-se sempre à 
área de História Social. 

  

http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=Dissertacoes_teses.php
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2. Biblioteca Digital da USP - BASE DE DADOS DEDALUS 
 

Título Senhoras Donas: economia, povoamento e vida material em terras 
maranhenses (1755-1822). 

Autor Campos, Marize Helena 

Instituição USP 

Localização São Paulo/Brasil 

Tipo de produção Tese 

Ano 2008 

Páginas 462 p 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo Esta tese tem como foco o Maranhão colonial, especificamente entre 
1755 1822, anos que o caracterizaram como grande centro produtor e 
exportador de algodão e arroz. Tomando como marco a instalação da 
Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão, interessou-nos 
investigar a atuação das mulheres naquela dinâmica sócioeconômica 
como proprietárias de escravarias, jóias, imóveis etc., na agricultura e 
pecuária, solicitando sesmarias para instalarem lavouras, criando gados e 
legando seus bens a herdeiros, dos quais a documentação revelou ser 
em maior número outras mulheres. O aporte teórico e metodológico da 
pesquisa assenta-se no campo de estudos relativo à História das 
Mulheres, dentro da qual emergem a economia maranhense e nela as 
vivências femininas. Já o núcleo documental, constituído de Testamentos 
e Cartas de Sesmarias, trouxe informações detalhadas sobre o exposto e 
permitiu criar um quadro de maior visibilidade acerca do objeto e do 
período. Assim, nossa intenção é evidenciar que muitas mulheres 
participaram da vida econômica maranhense como senhoras donas de 
patrimônios, disponibilizados a partir de suas determinações, e ou 
adentrando o interior do Maranhão como sesmeiras integrantes da 
marcha do povoamento. 

Abstract This doctor thesis explores Maranhãos Colonial period, specifically 
between 1755 and 1822; years that illustrate the great cotton productive 
and exporter age in Maranhão. Theres a specific interest of investigate 
the women action on social and economical field as slaveries owners, 
jewelries owners, properties owners, land and cattle owners and their 
very specific actuation at Maranhão and Grão-Parás Company of Trade. 
The methodological and theoretical support lies on Womens History 
studies field, in which also explores the Maranhãos economy and the 
dynamic of women action on it. The testaments and the letters of land 
grant are the main sources of this doctor thesis, and as it, they provide 
us of a great board of information that may possibly make us to 
understand the period and the problem of our investigation itself. 
Finally, the main object of this thesis lays on a discussion about the idea 
that those women were not only fitting their holes as wives or mothers, 
but they were as well, participating intensively at economical field as 
ladies of great heritages, and as so, giving their important contribution to 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-57756?func=service&doc_number=001783345&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-57756?func=service&doc_number=001783345&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-57755?func=service&doc_number=001783345&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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the settling of Maranhãos inside country areas. 

Palavras chaves Sesmarias; Terras; Séculos XVIII-XIX. 

Área Temática História Econômica. 

Link  
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Título Os povos indígenas e os sertões das minas do ouro no século XVIII. 

Autor Ribeiro, Núbia Braga 

Instituição USP 

Localização São Paulo/Brasil 

Tipo de produção Tese 

Ano 2008 

Páginas 405 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo Este estudo aborda as políticas de ocupação e exploração das minas dos 
sertões concomitante as reações indígenas, no século XVIII, 
principalmente, a partir da década de 1730. Ao analisar as fontes, 
contempladas nas correspondências entre autoridades, instruções, 
planos de catequese e civilização, se constatou que a violência, como 
resultado da prática consuetudinária, prevaleceu sobre as leis de 
integração social dos gentios. Avaliou-se as investidas dos índios, ao 
impedirem o êxito dos propósitos do Antigo Sistema Colonial, tornaram 
objetos da política de Estado incluindo o destino desses povos na pauta 
de diretrizes, donde derivou a série de planos de catequese. Entretanto, 
nada mais foram que alternativas dissimuladas de cooptação, articuladas 
numa seqüência estratégica de anulação das resistências indígenas, 
como a invenção dos aldeamentos foi um meio de confiná-los em 
redutos projetados para infligir os hábitos da vida sedentária e a 
extinção da vida nômade. Pretendia-se adaptá-los ao modelo de 
civilização européia, promover a convivência com os não índios e 
viabilizar o acesso às minas. Nesta perspectiva a colonização, 
inevitavelmente, esteve associada à apropriação das riquezas, condição 
determinante do sentido à conquista e a razão à catequese. Em 
contrapartida, originou uma situação permanente de tensões 
diretamente vinculada à desapropriação das terras indígenas, 
conjuntamente revelou a maior incidência das disputas nas áreas dos 
principais   focos de lutas indígenas e identificou-se, exatamente, nelas a 
concentração da política indigenista. Embora aparentemente as 
estratégias ressoassem o intuito de apaziguar os índios mediante os 
instrumentos de sujeição, tutela, liberdade restrita, a guerra ofensiva foi 
um recurso condicionado aos agravos das reações indígenas. Contudo, a 
guerra, fenômeno histórico-cultural tanto indígena quanto europeu, se 
efetivou nos ) combates armados de ambos os lados. Assim, sob o 
artifício da fé e civilização se enunciou o dever cristão de conduzir o 
bárbaro selvagem à salvação. No entanto, o cumprimento do dever 
esteve conexo à recompensa de administrar a vida dos índios, por 
conseguinte, de administrar a opulência do patrimônio abrigado nas 
sesmarias e datas minerais localizadas nos sertões. Em função disso, foi 
indispensável à pesquisa apreender a concepção de sertões e reconhecer 
a significância do nomadismo, comum aos índios, que forneceu a 
imagem de espaços em movimentos, compreendendo fronteiras 
imprecisas que se interagiam nas dimensões étnicas, sociais e 

javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-66068?func=service&doc_number=001788522&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-66067?func=service&doc_number=001788522&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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econômicas. A itinerância dos índios conferiu atributos à identidade dos 
ambientes naturais, à medida que se deslocavam se constituía a 
referência de fluidez dos espaços, mas para dominá-los dependia de fixá-
los em limites. Portanto, a correlação entre mobilidade dos sertões e 
inconstância dos gentios configurou uma geopolítica específica do 
interior da América portuguesa interligado pelos caminhos trilhados   das 
minas do ouro entre Minas-Goiases-Cuiabá, Minas e Espírito-Santo, 
Minas-Bahia e assim por diante. As Minas Gerais setecentista, 
respeitadas as peculiaridades do contexto e das diversas etnias dos 
povos indígenas, guardavam os metais preciosos e delas se partia para 
outras minas. Os sertões dos índios eram os sertões das Minas do ouro, 
espalhadas ao longo dos rios, distantes do litoral, se apresentaram nos 
focos de reações indígenas que se interpunham como desafio para 
atingi-las. 

Abstract This study focuses in the politics of settlement and exploitation of the 
mines of the hinterlands (sertões) and the Indians reactions in the 17th 
Century Brazil, mostly in the 1730´s. In analyzing the sources the 
correspondence between authorities, instructions, catechism plans, we 
were able to verify that the violence, as a result of the consuetudinary 
practice, prevailed over the social integration laws of the gentiles. We 
evaluated that the Indians attacks - that were successful in stopping the 
Ancient Colonial System purposes - were subject to State policy, 
including the fate of these peoples in the State agenda, generating the 
catechism plans. However, these were dissimulated alternatives of 
cooptation, articulated in a strategic sequence of annulment of the 
Indian resistance, such as the creation of the settlements (aldeamentos), 
that was a means to confine them in planned locals that were able to 
cause the habits of a sedentary life and the end of the nomad life. The 
purpose was to adapt the Indians to the European civilization model, to 
promote the familiarity with others and to enable the access to the 
mines. In this perspective, the colonization was associated to the 
appropriation of the riches, that was an important condition to give 
sense to the conquest and justify the catechism. On the other hand, it 
originated a scenery with permanent tensions, directly linked to the 
expropriation of the Indian land, that appeared in the greater incidence 
of the   dispute in the areas where the major Indian struggles developed, 
that were the same areas where were concentrated the policies 
regarding the Indians. Although apparently these strategies showed the 
intention of pacifying the Indians, by subjugation, tutorship and 
confinement, the war was a resource that was subject to the 
intensification of the Indians reactions. But the war, a historical and 
cultural phenomena both Indian and European, was accomplished in the 
battles. Thus the Christian duty of bringing the salvage barbarian to 
salvation was implanted under the artifice of faith and civilization. 
Nevertheless, the fulfillment of duty was connected to the rewards of 
governing the Indians, and of governing the riches of the estate that was 
located in the sesmarias and mines of the hinterland. Thus, it was 
important to the research the understanding of the concept of sertão, 
and to recognize the significance of nomadism, that supplied the image 
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of spaces in movement, with imprecise borders that interacted in the 
ethnic, social and economic levels. The Indians dislocations gave identity 
features to the natural environment, and demanded the research to 
apprehend these dimensions. To be able to dominate them it was 
necessary to settle them in determined limits. The correlation between 
the mobility of the sertões and the inconstancy of the gentiles, shaped a 
specific geopolitics in the Portuguese America hinterland, connected by 
the paths of the gold mines   (Minas- Goiases Cuiabá, Minas and Espírito 
Santo, Minas-Bahia and so forth). The Minas Gerais of the 18th Century, 
respected the peculiarities of the context and the various ethnics of the 
Indians peoples, kept the precious metals and from there they went to 
other mines. The Indians sertões were the sertões of the gold mines, 
scattered by the rivers, faraway from the coast, and they presented 
themselves in the reactions of the Indians that were an obstacle to attain 
it. 

Palavras chaves Sesmarias; Índios; Colonização; Catequese; Sertão; Terra; Mineração; 
Século XVIII. 

Área Temática História Social. 

Link  
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Título Desolado sertão: a colonização portuguesa do sertão da Bahia (1654-
1702). 

Autor Toledo, Maria Fátima de Melo 

Instituição USP 

Localização São Paulo/Brasil 

Tipo de produção Tese 

Ano 2006 

Páginas 279 p. 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo Este trabalho analisa o processo de colonização do sertão da Bahia, entre 
1654 e 1702, abordando os seguintes aspectos: a distribuição de 
sesmarias, a renda da terra, sesmeiros e posseiros, os contatos entre 
índios e brancos no sertão e a organização administrativa do sertão, com 
a fundação de vilas 

Abstract This research analyzes the colonization process centering in the Bahia 
hinterland, within the period 1654-1702, approaching the following 
aspects: sesmarias, lands, Indians contacts, administrative organization 
and the foundation of vilas 

Palavras chaves Sesmarias; Colonização: Capitanias Hereditárias; Bahia. 

Área Temática História Social. 

Link  

 
  

javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-70801?func=service&doc_number=001545689&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-70801?func=service&doc_number=001545689&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-70800?func=service&doc_number=001545689&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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Título Um potentado na mantiqueira : José Aires Gomes e a ocupação da terra 
na borda do campo. 

Autor Rodrigues, André Figueiredo 

Instituição USP 

Localização São Paulo/Brasil 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 2002 

Páginas 324 p 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo Esta dissertação propõe-se a investigar a ocupação e a posse de terras na 
freguesia da Borda do Campo, na comarca do Rio das Mortes, durante o 
século XVIII. Para tanto, optou-se por reconstituir a trajetória de José 
Aires Gomes, o maior proprietário de terras da região. O início de sua 
história e do povoamento das terras do alto da serra da Mantiqueira 
começou com a abertura do Caminho Novo, que ligava o Rio de Janeiro 
às minas de ouro, e com a criação da fazenda da Borda do Campo. Assim, 
iniciamos o primeiro capítulo reconstituindo a construção dessa estrada, 
a montagem desta fazenda e a participação do tenente-coronel Manuel 
Lopes de Oliveira, de sua família e do coronel José Aires Gomes na 
ocupação das terras da Borda. Em seguida, analisamos a posse e o 
povoamento das terras dos sertões proibidos da Mantiqueira e, em 
especial, das da freguesia da Borda do Campo. No terceiro capítulo 
continuamos a tratar da ocupação das terras, só que a partir das cartas 
de sesmarias. Por último, abordamos as estratégias utilizadas por José 
Aires Gomes e por sua família para se manterem como os maiores 
proprietários de terras em Minas Gerais no século XVIII e princípios do 
XIX 

Abstract This dissertation intends to investigate the occupation and the 
ownership of lands in Borda do Campo, in the district of Rio das Mortes, 
during the XVIII century. It reconstitutes the life of José Aires Gomes, the 
greatest landowner of the area. The beginning of his history and that of 
the settlement of the lands of Mantiqueira began with the opening of 
the Caminho Novo, that linked Rio de Janeiro to the gold mines, and with 
the creation of the Borda do Campo farm. The first chapter deals with 
the construction of that highway, the assembly of the farm and the 
participation of lieutenant-colonel Manuel Lopes de Oliveira and colonel 
José Aires Gomes and his family in the occupation of the lands. The 
second chapter analyzes the ownership and the settlement of the lands 
of the forbidden hinterlands of Mantiqueira, especially in the freguesia 
of the Borda do Campo. In the third chapter the analysis is carried on by 
means of the sesmarias letters. The last chapter studies the strategies 
used by José Aires Gomes and his family for maintaining themselves as 
the greatest landowners in Minas Gerais during the XVIII century and the 
beginning of the XIX century 

Palavras chaves Sesmarias; Posse da Terra; Rio das Mortes (MG). 

Área Temática  

javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-81633?func=service&doc_number=001240763&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-81633?func=service&doc_number=001240763&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-81632?func=service&doc_number=001240763&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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Link  
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Título A formação das elites numa vila colonial paulista : Mogi das Cruzes 
(1608-1646). 

Autor Dias, Madalena Marques 

Instituição USP 

Localização São Paulo/Brasil 

Tipo de produção Dissertação 

Ano  

Páginas  

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo A historiografia regional de Mogi das Cruzes se caracteriza pela atenção 
central dada às circunstâncias de fundação desta vila e à vida do seu 
fundador. Propõe-se neste trabalho, a partir da mesma documentação 
utilizada pelos pesquisadores de tal historiografia, analisar o processo de 
fundação desta nova vila e a constituição de suas elites em meio a um 
contexto histórico mais amplo. Nesta análise indaga-se sobre os colonos 
que vieram à região: como obtiveram terras, mão-de-obra a seu serviço, 
cargos de administração pública e como exerceram seu poder. Para isso, 
consultou-se as atas da câmara municipal mogiana, toda a 
documentação relativa à distribuição de terras na localidade e o registro 
de sua fundação (Foral), que constituíram o corpo de fontes civis. 
Quanto às eclesiásticas, foram selecionados os livros da Paróquia de 
Santa Ana de Mogi e da Ordem do Carmo (única que existia na vila nos 
princípios de sua história). Além disso, usou-se complementarmente as 
atas e registros da câmara de São Paulo - vila de onde partiram os 
colonizadores de Mogi das Cruzes - e também as Ordenações Filipinas - 
conjunto de leis às quais a administração colonial estava submetida. Na 
primeira parte, Histórias e colonos de Mogi, avalia-se toda a produção 
historiográfica sobre a colonização, fundação da vila e seus poderes 
constituídos. Esta parte divide-se em dois capítulos: no primeiro, 
"Histórias", demonstra-se o que foi produzido até então, o que não foi 
investigado e de   que modo pode-se contribuir para a historiografia 
regional, suprindo uma lacuna e ao mesmo tempo dialogando-se com o 
que já foi feito. No segundo capítulo, "Colonos", é feita a inserção do 
movimento colonizador da região no contexto político e social da colônia 
durante a União )Ibérica. A partir daí, procura-se saber quem eram esses 
primeiros colonos e por que saíram de São Paulo em direção à região do 
Alto Tietê. A segunda parte, Riquezas, poderes e prestígio, divide-se 
também em dois capítulos. O primeiro, "Distribuição de riquezas e 
poderes", traz a reconstituição do regime de distribuição de sesmarias, 
antes e depois da fundação da vila, assim como a repartição das datas de 
terras pela sua câmara. Também traz a explicação de como estes colonos 
resolveram o seu problema de mão-de-obra e que atividades 
econômicas desempenharam para seu sustento. Explica-se ainda a 
constituição da câmara municipal como espaço de poder daqueles que já 
tinham suas terras e posse de indígenas. O segundo capítulo, "O 
exercício do poder e o prestígio", dá continuidade ao anterior na medida 

javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-85799?func=service&doc_number=001216127&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/B4UGYKI6GR8UY1HPTXA2RTA5TQMYV72ID4PUSEJ49YHR9NUX83-85799?func=service&doc_number=001216127&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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em que se demonstra como alguns membros das elites, ainda em 
formação, alternavam-se nos cargos públicos e, através deles, imprimiam 
suas diretrizes à localidade. Também explica-se como a Igreja Matriz e a 
da Ordem Primeira do Carmo forneceram o espaço e as ocasiões 
necessárias para que os laços de família e compadrio que se formavam 
firmassem o poder dessas elites, e tivessem as oportunidades para   
adquirir prestígio perante a comunidade. A terceira parte, intitulada Com 
honra mas sem sangue, apresenta no capítulo "Histórias de vida" a 
história de quatro homens que fizeram parte desses grupos. O capítulo 
seguinte, "Mecanismos de ascensão social", traz a análise desses casos 
narrados, sempre questionando por que estes colonos saíram de São 
Paulo, quais seus interesses em criar uma nova vila, e como se 
articularam a outros no sentido de constituir novas elites econômicas e 
políticas. Na conclusão retomam-se todos os temas desenvolvidos na 
dissertação, a fim de demonstrar como os resultados obtidos na 
)investigação documental inserem-se numa ordem histórica mais ampla - 
o que não tem sido feito até então - e de que forma contribuem para as 
historiografias regional e colonial 

Abstract The regional historiography of Mogi das Cruzes is characterized for the 
central attention directed to this village foundation circumstances and to 
the life of its founder. This work aim, from de same documentation used 
by the researchers of such historiography, to analyze this new village 
foundation process and its elites formation among a extended historical 
context. In this analysis it´s inquired about the colonizer who had come 
to the region: how they had gotten lands, workers for their services, 
public administration positions and how they had exerted their power. 
For that, the Mogiana municipal chamber acts, all the relative 
documentation to the land distribuition in this locality and the 
foundation record (Foral) have been consulted. That had constituted the 
civil sources body. Concerning the ecclesiastic souces, the Paróquia de 
Santa Ana de Mogi and Ordem do Carmo books had been selected. 
Moreover, to complete it we´ve used the São Paulo chamber acts and 
records - village where the Mogi das Cruzes colonizers came from - and 
also the Ordenações Filipinas - that is a set of laws to which the colonial 
admistration was submitted. In the first part, Histórias e colonos de 
Mogi, it´s avaluated the historiographical production about the 
colonization, the village foundation and their constituted power. This 
part could be divided in two chapters: in the first one, "Histórias", it´s 
demonstrated what was produced until then, what wasn´t investigated 
and in what way   this work could to contribute for the regional 
historiography, supplying a gap and, at the same time, dialoguing with 
what´s already done. In the second chapter, "Colonos", it’s inserted the 
colonizer moviment of the region in the colony politician and social 
context during the Iberian Union. From there, it´s tried to find out who 
were these firsts colonizers and why they had left São Paulo in route to 
the High Tietê region. The second part, Riquezas, poderes e prestígio, is 
also divided in two chapters. The first one, "Distribuição de riquezas e 
poderes", bring the sesmarias distribution regimen reconstituition, 
before and after the village foundation, as well as the parts of lands 
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distribuition for its chamber. Also it brings a explanation of how these 
colonizers had decided the labour force problem and what economic 
activities they had developed to maintain themselves. The municipal 
chamber constitution is still justified as place of power from them who 
already owned their lands and natives. The second chapter, "O exercício 
do poder e o prestígio", put continuity to the previous one once it´s 
demonstrated how some elites members, still in formation, it´s 
alternated in public positions and printed their line direction to the 
locality. Also it´s justified how the Igreja Matriz and the Ordem Primeira 
do Carmo had supplied the place and the necessary occasions for the 
family loops and mutual protection, reinforcing these elites power and 
given it the chances to   aquire prestige in the presence of the 
community. The third part, intitled Com honra mas sem sangue, presents 
in the chapter "Histórias de vida" the history of four men who were from 
these groups. The following chapter, "Mecanismos de ascensão social", 
brings the analysis of these tolds cases, always questioning what for 
these colonizers had left São Paulo, what´s their interests creating a new 
village, and how they had articulated to others in the way to constitute 
the new economic and politics elites. In the conclusion, it´s recovered 
the meaning subjects in the dissertation, in order to demonstrate how 
the results that had been gotten in the documentary investigation are 
inserted in an ampler historical order - what haven´t been done until 
then - and in what way this results have contributed for the regional and 
colonial historiographys 

Palavras chaves Sesmarias; Mogi das Cruzes (SP). 

Área Temática  

Link  

 
  



 
 

15 
 

Título Discriminação de terras devolutas. 

Autor Costa, Helio Roberto Novoa da 

Instituição USP 

Localização São Paulo/Brasil 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 1999 

Páginas 170 p. 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo  

Abstract O eixo central da monografia é a análise da discriminação de terras 
devolutas. São examinados os antecedentes históricos, desde o 
ordenamento jurídico metropolitano, que se filiava ao direito clássico, 
até sua transposição à então colôniaultramarina. Da mesma forma são 
analisadas as formas de ocupação das terras no Brasil, desde os 
primórdios da ocupação, indicando-se os regimes das sesmarias e das 
posses, detendo-se na Lei de Terras do Império com suas inovações. 
Demonstra-se ainexistência de fundamentação jurídica para o conceito 
de terras devolutas, demorando-se nas duas acepções que o instituto 
admite: uma primitiva, correspondente a terras devolvidas ao Estado e 
outra moderna, consubstanciada em terrasdesocupadas, para, em 
seguida, indicar as diversas classes de terras devolutas em função da 
organização político-administrativa do Estado Brasileiro. Logo, exibe-se o 
conceito de discriminação de terras, distinguindo-o da demarcação de 
terras.Analisa-se o regime jurídico anterior à lei que regula a matéria, 
para, posteriormente, examinar artigo por artigo, alinhando todos os 
pontos disciplinados pela lei e promovendo, sempre que possível, estudo 
comparativo com a legislação anterior.Evidenciam-se as fases 
administrativa e judicial, detendo-se nos pressupostos de cada uma das 
mesmas. Examina-se a destinação das terras arrecadadas após a ação 
discriminatória, detendo-se na legitimação, objetivo jurídico, econômico 
e social dadiscriminação, que no regime   jurídico anterior transformava 
o posseiro em proprietário, sem nenhum estágio intermediário. Critica-
se, por fim, a inércia do poder público no processo discriminatório, 
concluindo-se que a reorganização fundiária ea manutenção de ordem 
jurídica, advindas do mesmo, são imperativos inadiáveis 
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Resumo A estrutura economica e social do parana tradicional esteve assentada 
no latifundio, na escravidao e na pecuaria. Desde sua gestacao, no seculo 
xvii, ate seu auge, na primeira metade do xix, essa estrutura manteve 
padroes proprios no emprego de mao-de-obra, apropriacao da terra e 
uso do solo. Esta pesquisa reconstroi e discute esses padroes, com base 
nas cartas de sesmarias concedidas no parana nos seculos xvii e xviii, no 
inventario de terras ocorrido em 1818 e na relacao das fazendas de gado 
existentes em 1825, complementando esses dados com as listas 
nominativas de habitantes referentes ao parana, disponiveis no arquivo 
do estado de sao paulo. A analise das sesmarias revelou que a origem do 
latifundio no parana remonta a primeira metade do seculo xviii, epoca 
em que as de maior tamanho foram distribuidas e 78% das areas 
tradicionais foram ocupadas. As redes de parentesco entre os 
beneficiados reforcaram a constituicao dos latifundios. Em 1818, os 20 
maiores proprietarios, que representavam 1% do total, detinham 51% 
das terras. Em contrapartida, os pequenos proprietarios com ate 100 
hectares, que correspondiam a dois tercos do total, possuiam 1,3%. Os 
minifundiarios dedicavam-se preferencialmente a pequena lavoura e um 
em cada dez recorria ao auxilio de escravos. Entre os latifundiarios com 
propriedades acima de 5000 hectares, oito em cada dez utilizava 
escravos 
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Resumo A presente dissertacao de mestrado analisou a cultura material e 
imaterial do sitio arqueologico sao januario, localizado na fazenda sao 
januario, municipio de jaragua, estado de goias. Constatou-se a 
existencia de um padrao de assentamento de fazendas em areas 
mineradoras, mediante o requerimento de sesmarias. Tais fazendas 
coloniais - conotadas como iniciantes da colonizacao goiana - 
desempenharam uma funcao de abastecimento, quando estas areas se 
encontravam em plena producao aurifera. Alem de contribuirem como 
importante instrumento de fixar o homem a terra, o modelo 
interpretativo da dissertacao foi construido com base em documentacao 
arqueologica e historica, articulado com as geociencias e a arquitetura 
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Resumo A presente obra trata da "Evolução histórica da propriedade territorial 
no Brasil". Tendo em vista que com a descoberta do Brasil, Portugal 
trouxe para o novo mundo sua pretensão de senhorio sobre as novas 
terras e seu ideário jurídico para justificar a apropriação, tornou-se 
necessário abordar, em primeiro lugar, formação de Portugal e o 
instituto das sesmarias, criado para resolver seu problema territorial, no 
século XIV. Posteriormente, demonstrou-se que as terras brasileiras 
pertenciam à Coroa portuguesa antes de serem descobertas, devido a 
Bulas Papais e a tratado com a Espanha. Com a descoberta das terras 
brasileiras, o instituto sesmarias foi adaptado para atender às 
necessidades da colonização do Brasil, sendo aplicado entre os séculos 
XVI e XIX, quando foi suspenso, propiciando a ocupação de terras pelos 
pequenos lavradores. A partir de então várias constituições e leis foram 
promulgadas, todas abordando aspectos da propriedade territorial. 
Assim, foram analisadas algumas normas referentes ao assunto nas 
Ordenações Afonsinas, Ordenações Manuelinas, Ordenações Filipinas, na 
Constituição Imperial de 1824, na Lei de Terras de 1850, na Lei de 
Hipotecas de 1864, na Constituição Republicana de 1891, no Código Civil 
de 1916, nas Constituições de 1934, de 1937 e de 1946, na Emenda 
Constitucional de 1964, no Estatuto da Terra de 1964, na Constituição de 
1967, na Constituição de 1988 e no Código Civil de 2002, entre outras. 
Ao traçar a "Evolução   histórica da propriedade territorial no Brasil", o 
presente trabalho teve por objetivo possibilitar a compreensão da atual 
situação territorial nacional 
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Resumo Esta dissertação examina as transformações territoriais sofridas por uma 
sociedade indígena - a Tupiniquim - percorrendo os meandros históricos 
que concorreram para uma contínua redução territorial até culminar em 
um verdadeiro confinamento quando da chegada de um projeto 
econômico de grande vulto - a empresa Aracruz Celulose - no município 
de Aracruz. Igualmente examina as conseqüências do ingresso de 
elementos exógenos ao local, que ocasionaram uma reorganização 
social, política e econômica na tradicional sociedade Tupiniquim, 
obrigando-a a grandes mudanças em seu modo de vida e relações. Este 
trabalho de pesquisa mostra, assim, como o grupo foi profundamente 
marcado pela situação fundiária estabelecida pela instalação da empresa 
e posteriormente pela redução das áreas quando da demarcação das 
terras. Esta redução contribuiu em muito para que se estabelecessem 
novas relações econômicas e sociais com a outra população, originando 
uma situação de desigualdade em que os índios, assim reconhecidos pela 
sociedade local, encontram-se em desvantagem 

Abstract We have analysed the territorial changes undergone by an indian society 
- the Tupiniquim - focussing on the historical aspelts that contribute to a 
continuous territorial reduction until it reached an actual confinement 
with the coming out of the great economic project - the Aracruz Celulose 
Company - in the municipal area of Aracruz. It also focusses on the 
consequences of the introduction of weird elements to the local area, 
which ended up helping a social, political and economic reorganization in 
the tradicional Tupiniquim society, producing significant changes in their 
way of living. Thus, this research shows how the settlement of the 
company deeply affected the indian society and even reduced their 
territorial areas by the time of its demarcation. This reduction led them 
to establish new social and economic relationships with the other 
population, creating some inequality which puts the indians in great 
disadvanteges 

Palavras chaves Índios; demarcação de terras. 

Área Temática Geografia Humana. 

Link  

 
  

javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/D3SL2RQC67B9RDEHTP35XDJJASCXVTGP2KPNG95QF5LSLIS3RB-55032?func=service&doc_number=001249624&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/D3SL2RQC67B9RDEHTP35XDJJASCXVTGP2KPNG95QF5LSLIS3RB-55032?func=service&doc_number=001249624&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/D3SL2RQC67B9RDEHTP35XDJJASCXVTGP2KPNG95QF5LSLIS3RB-55031?func=service&doc_number=001249624&line_number=0008&service_type=TAG%22);


 
 

22 
 

Título Campesinato e os faxinais do Paraná : as terras de uso comum. 

Autor Tavares, Luis Almeida 

Instituição USP 

Localização São Paulo/Brasil 

Tipo de produção Tese 

Ano 2008 

Páginas - 

Volume 2 v..  +anexos. 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo A prática de terras de uso comum desde tempos imemoriais, nas suas 
mais diversas formas, foi ou ainda é praticada em diversas partes do 
mundo, como na França (Vaine Pâtre, Biens Communaux), Itália (Della 
Comurione, Le Terre Del Compascuo), Angola, Colômbia, Portugal 
(Baldios), Espanha (Baldios e Montes Veciñais en Mam Común), 
Alemanha, Inglaterra, Ucrânia, Polônia, Brasil, entre outros países. No 
Brasil, as terras de uso comum e seus recursos naturais são apropriados 
por uma fração do campesinato. O uso dessas terras envolve elementos 
de identidade, indissociáveis do território ocupado, e regras de 
apropriação, que se expressam em diversas formas e denominações, 
como ’Terras de Preto’, ’Terras de Santo’, ’Terras dos Índios’, ’Terras de 
Herança’, ’Terras Soltas’, ’Fundo de Pasto’ e ’Faxinais’. Entendendo que 
até o presente momento, existe uma lacuna na Geografia Agrária 
Brasileira quanto à elaboração de uma pesquisa que aprofunde a análise 
sobre o campesinato, pautei como objetivo central desse trabalho a 
interpretação da trajetória histórica dessa fração do campesinato e seu 
território. Para isso, compreendo abstratamente que o campesinato, por 
meio de lutas, constitui-se como uma classe social, para si, e que, como 
sujeitos políticos, para se sustentarem no modo capitalista de produção, 
travam uma luta de classe. Para compreender o uso das terras de uso 
comum e de seus recursos naturais por essa fração do campesinato 
brasileiro e, mais especificamente,   paranaense, fez-se necessário 
resgatar como se davam essas práticas na Espanha e Portugal, assim 
como suas diversas formas e respectivas variantes de posse e 
propriedade daterra no Brasil. Considerando-se que a gênese dos 
faxinais do Paraná se deu por meio de uma aliança, construída nas 
grandes fazendas dos Campos Gerais do Paraná entre uma parcela de 
índios escravos e negros africanos escravos fugidos, ) a qual se 
concretizou nas matas mistas de Araucárias e se consolidou com a 
contribuição de uma fração de camponeses poloneses e de imigrantes 
ucranianos, que conseguiram escapar do genocídio da Guerra do 
Contestado. Na contemporaneidade, a formação social do faxinal tem 
diversas definições, tanto do ponto de vista de pesquisadores do Estado, 
quanto dos camponeses faxinalenses, que englobam seu tripé de 
sustentação: terras de uso comum no criadouro comum ou comunitário, 
cercas das terras de uso comum do criadouro comum ou comunitário e 
terras agrícolas ou terras de planta. As práticas sociais comuns e 
religiosas são o que consolidam o modo de vida dos camponeses 
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faxinalenses, mesmo enfrentando conflitos sociais e ambientais. Os 
resultados dessa pesquisa confirmam a luta e a resistência dos 
camponeses faxinalenses para se manterem enquanto classe para si e a 
certeza da manutenção da formação social do faxinal ou da sua 
expansão por meio da reconquista de espaços da fração do território 
comunitário camponês faxinalense expropriado pelo   desenvolvimento 
do modo capitalista de produção no campo paranaense 

Abstract The practice of shared lands since immemorial times, in its more diverse 
forms, was or still it is practiced in diverse places of the world, as in 
France Vaine Pâtre, Biens Communaux , Italy Della Comurione, Le Terre 
Del Compascuo , Angola, Colombia and Portugal Baldios ; Spain Baldios e 
Montes Veciñais en Man Común ; Germany, England, the Ukraine, 
Poland and Brazil, among others countries. In the Brazil, the shared lands 
and its natural resources are appropriate for a fraction of the peasantry. 
The use of these lands is followed of indispensable elements of identity 
of the busy territory and the rules of appropriation, that express 
themselves in diverse forms and denominations, as Lands of Black color, 
Lands of Saint, Lands of the Indians, Lands of Inheritance, Untied Lands, 
deep of grassland and communal lands. We understand that, until the 
moment, theres a gap in the Brazilian Agrarian Geography of research 
that deepens an analysis on the peasantry, which often appropriates of 
the natural resources (using them with equilibry) in the communal lands. 
Our central objective of this research is the interpretation of the 
historical trajectory of this fraction of the peasantry and its territory, 
understanding that the peasantry, by means of its fights, constitutes 
itself as a social class (class for itself), and, as politicians citizens, to 
multiply in the capitalist way of production, stop a class fight. To 
understand the use of shared lands and its natural   resources for this 
fraction of the brazilian and paranaense peasantry had made necessary 
to rescue these practices in the Spain and Portugal, as well as, its diverse 
followed forms of the variants of the ownership and property of the land 
in Brazil. The genesis of the communal lands of the Paraná occurred 
through an alliance constructed in the great farms of the General Fields 
of the Paraná, and enters a fraction of enslaved indians and Africans 
black run away enslaved, which materialize themselves in the mixing 
bushes of pine and its consolidation occurred with the contribution of a 
fraction of the polish peasants, Ukrainans immigrants and peasants who 
had obtained to escape of the genocide of the War of the Contested one. 
In the contemporaneity, the social formation of the communal land has 
diverse definitions, as much of the point of view of researchers, of the 
State, how much of the faxinalenses peasants, who hold its tripod of 
sustentation: shared lands in the common or communitarian creator, 
agricultural shared lands of the common or communitarian creator, 
lands or lands of plant. Social common practical and the religious ones 
are that they consolidate the way of life of the faxinalenses peasants, 
exactly facing social and ambient conflicts. The results of this research 
confirm the fight and resistance of the peasantry to multiply while 
classroom for itself and the certainty of the maintenance of the social 
formation of the communal land or its expansion   through reconquest of 



 
 

24 
 

spaces of its territory expropriated by the development in the capitalist 
way of production in the paranaense field 
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Resumo O objeto de estudo desta tese é a cultura material de sítios 
arqueológicos históricos do século XIX no RS: Sítio Guarda de San Martin 
e Casa dos Mello - Município de São Martinho da Serra. Os principais 
objetivos foram contextualizar a história do RS a partir do século XVII: 
um contexto indígena, missioneiro, espanhol, português rural e urbano; 
identificar personagens e relacioná-los ao contexto: sorocabanos - 
tropeiros, sesmeiros, militares, políticos, estancieiros, escravos, 
comerciantes, imigrantes libaneses, profissionais liberais; caracterizar o 
cenário / cotidiano do século XIX em regiões do centro e fronteira; a 
partir das campanhas de escavações de 1995, 1997, 1999 e 2001 (em São 
Martinho da Serra), identificar as técnicas de escavações em arqueologia 
histórica (caracterizar e identificar a aplicabilidade dessas técnicas e 
interpretações); identificar como os grupos que ocuparam São Martinho 
ao longo do tempo foram se apropriando, modificando e alterando a 
paisagem rural e urbana. Dessa forma, deixando suas marcas na cultura 
material e estruturas alterando, principalmente, a paisagem. Identificar e 
analisar aspectos sobre a formação do RS, as guerras, as definições de 
fronteira (política, urbanização, maçonaria ...). Os dois sítios tiveram sua 
cultura material estudada (louças, vidros, cerâmica indígena, cerâmica 
dos negros escravos, metal - tralha militar, doméstica, pessoal, eqüestre, 
chaves -, e as pederneiras). Além dos espaços físicos e estruturais (um 
dos   quartéis da guarda, a dispersão das casas e as casas, as ruas, a 
senzala e a cozinha) 

Abstract The object of this thesis is the material culture of historical 
archaeological sites from the XIX century in Rio Grande do Sul: Site 
Guarda de San Martin and House of the Mello - both located in São 
Martinho da Serra. The main purpose were contextualize the history of 
Rio Grande do Sul beginning from XVII century: an indigenous context, a 
perspective of the people living in the missionary regions as well as the 
Spanish and Portugueses in urban and rural areas: identify characters 
and associate them to the context: tropeiros from Sorocaba, farmers, 
militaries, libanese immigrants, liberal professionals; characterize the 
everyday setting of the XIX century in central and frontier regions; about 
the excavations in 1995, 1997, 1999 and 2001 in São Martinho da Serra 
identify the technics of historical archaeology excavations (characterize 
and identify the aplicability of these technics and interpretations); 
identify how the groups that occupied São Martinho through time 
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started to change the rural and urban landscape by leaving their marks 
on the material culture and structures: identify and analyze aspects of 
the Rio Grande do Sul history (the wars, frontier definitions, politics, 
urbanization, freemasonry ...). The two sites had their material culture 
studied (china, glass, Indian ceramics, black slaves ceramics, domestic 
and personal material, the horses equipment, keys and some specific 
stones). As well as the physical and structural spaces (one of the   
headquarters, the houses and their dispersion, the streets, the house of 
slaves and the kitchen) 
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Resumo A análise histórica da formação territorial dos sertões brasileiros mostra 
que, diferentemente do que sugerem os estudos da primeira metade do 
século XX e mesmo perspectivas historiográficas mais recentes, o 
processo foi marcado por reversões, lacunas e descontinuidades que 
põem em xeque o modelo do território contínuo, da expansão geográfica 
e da dilatação das fronteiras. O principal objetivo deste trabalho foi 
superar esse modelo a partir da abordagem de situações de reversão da 
ocupação luso-brasileira do sertão baiano, assim entendido o conjunto 
espacial constituído, no período de 1640 a 1750, pelo interior da 
capitania da Bahia, Piauí, norte do atual estado de Minas Gerais e 
margem esquerda do médio São Francisco. Na problematização proposta 
foram utilizadas as categorias de descontinuidade e reversibilidade 
espaço-temporal da ocupação luso-brasileira. Para desenvolvê-la foi 
necessário rastrear a trajetória histórica das zonas de fronteira desse 
espaço interior, de modo a realçar o processo de formação do território 
luso-brasileiro como conquista e ocupação de antigos espaços tapuias. 
As zonas fronteiriças foram tratadas como áreas de fricção entre o 
instável território luso-brasileiro e os espaços nativos, sujeitas, portanto, 
à constante ameaça de retomada indígena ou de esvaziamento pelas 
pressões do meio. A mobilização da categoria de fronteira resultou em 
análises comparativas do espaço estudado com outras regiões 
fronteiriças e iluminou as possibilidades analíticas abertas pela aplicação 
dessa ferramenta teórica à compreensão da colonização luso-brasileira 
do interior da América portuguesa. [...]. 

Abstract The historical analysis of territorial formation of the Brazilian hinterlands 
shows that, unlike from what suggest the studies of the first half of the 
twentieth century and even more recent historiographical perspective, 
the process was marked by reversals, gaps and discontinuities that put 
into question the model of continuous territory, geographic expansion 
and expansion of the borders. The main objective of this work was to 
overcome this model through the approach of cases of reversal of the 
Luso-Brazilian occupation of Bahia sertão, understood as the whole 
space constituted, in the period from 1640 to 1750, of the interior of the 
captaincy of Bahia, Piauí, north of the current state of Minas Gerais and 
the left bank of the middle part of São Francisco. In the problem 
proposed have been used the categories of discontinuity and spatial-
temporal reversibility of Luso-Brazilian occupation. To develop the 
problem, it has been necessary to trace the historical path of the frontier 
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zones of that interior space in order to enhance the formation process of 
the Luso-Brazilian territory as conquest and occupation of former tapuias 
spaces. The frontier zones have been treated as friction areas between 
the unstable Luso-Brazilian territory and indigenous spaces, subject 
therefore to the constant threat of indigenous resumption or 
unsettlement because of the pressures of the environment. The 
mobilization of the category of frontier resulted in comparative analysis 
of the space studied with other frontier regions, and highlighted the 
analytical possibilities opened up by the application of this theoretical 
tool to understand the Luso-Brazilian colonization of the interior of 
Portuguese America. The fruitful results provided by the analysis of the 
occurrence of terms such as frontier, boundary and final settlement in 
the documents reviewed provided the guarantee that the frontier was a 
constitutive hist 
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Resumo Esta dissertação tem por objetivo analisar a formação do Oeste 
brasileiro, isto é, daqueles espaços que até a Independência compunham 
as capitanias de Goiás e de Cuiabá e Mato Grosso e que, através de 
processos conflituosos, deram origem aos territórios políticos provinciais 
desde então. Partindo de uma breve exposição das matrizes gerais da 
ocupação e apropriação do espaço desde as primeiras décadas do século 
XVIII, passamos a uma análise da incorporação dessas áreas à Monarquia 
portuguesa, com especial atenção à emergência e à consolidação de uma 
geopolítica para a fronteira oeste. A seguir, tratamos das transformações 
.ocorridas no início do século XIX, quando novos processos de integração 
e as diretrizes do Reformismo Ilustrado atuaram decisivamente sobre 
esses espaços, redefinindo inclusive os sentidos da geopolítica. 
Entendendo o aprofundamento da crise do Antigo Regime português 
após a eclosão da Revolução Constitucionalista do Porto (1820) como um 
importante momento de ruptura, passamos a analisar os conflitos, as 
experiências e as identidades emergentes neste período. O foco está no 
movimento autonomista do norte goiano e na disputa pela condição de 
centro político provincial entre as cidades de Cuiabá e Mato Grosso. 
Conflitos estes que expressavam a diversidade e as contradições nos 
espaços das antigas capitanias, numa situação de erosão das 
legitimidades que conferiam um ordenamento político a esses espaços. 
Trata-se aqui, acima de tudo, de uma história política   do território, 
através da qual se procura compreender o processo pelo qual se 
formaram, a partir das conquistas da Monarquia portuguesa, os espaços 
de poder e representação do Império do Brasil 

Abstract This dissertation aims to analyze the formation of the Western part of 
Brazil, a region that, until Independence, encompassed the captaincies of 
Goiás and of Mato Grosso and Cuiaba, and that, through conflictive 
processes, gave rise to political provincial territories. Starting with a brief 
exposition of the general matrices of space occupation and 
appropriation from the first decades of the 18th century, we then 
analyze the incorporation of these areas to the Portuguese Monarchy, 
paying special attention to the emergency and consolidation of a 
geopolitical strategy concerning the West boundary. Following, we 
regard the transformations that occurred in the early 19th century, when 
new integration processes and Illustrated Reformism guidelines were 
laid upon those spaces, even redefining the former geopolitical 
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orientation. Understanding, as an important moment of rupture, the 
Portuguese Ancient Regimes deepening crisis on the aftermath of the 
Constitutional Revolution that erupted in the city of O Porto (1820), we 
analyze the emerging conflicts, experiences and identities in this period. 
We focus on the autonomist movement in Northern Goiás and on the 
disputes for the condition of provincial political center between the cities 
of Cuiabá and Mato Grosso. Conflicts that expressed the diversity and 
contradictions inherent to the spaces of the old captaincies in a situation 
of erosion of the legitimacy that used to guarantee a proper political 
order. It is, above all, a   political history of the territory that aims to 
comprehend the processes that led, from the Portuguese monarchys 
conquests, to the formation of spaces of power and representation in 
the Brazilian Empire 
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Resumo Neste estudo coloca-se como temática central a abordagem do processo 
histórico de construção das fronteiras de Goiás e Mato Grosso entre o 
final do século XVIII e início do XIX, com o que se busca avançar um 
pouco mais no entendimento das influências que a espacialidade da 
colonização portuguesa teve na formação do território brasileiro através. 
Agradecemos à FAPESP pelo auxílio concedido para o desenvolvimento 
desta pesquisa 

Abstract   This work focuses the historical formation of the western Brazilian 
frontier in Goiás and Mato Grosso during the eighteen and early 
nineteen centuries as an instance of how space and space relations, as 
Geography conceives them, can influence and even shape a wide gamut 
of historical phenomena. By so doing, we hope to give a little 
contribution to Brazilian territory-formation Geography 
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Resumo Este trabalho analisa os debates parlamentares sobre a legislação da 
atividade de imprensa e a publicação dos trabalhos da Câmara dos 
Deputados durante o período de 1820 a 1840. São aspectos que se 
relacionam intimamente com a construção de um Estado monárquico-
constitucional-representativo, por serem a liberdade de expressão, e 
consequentemente a de imprensa, assim como a publicidade dos atos 
governamentais, dois dos pilares deste sistema de governo. O objetivo é 
compreender de que maneira os deputados exploravam politicamente 
estes preceitos liberais e a forma por eles encontrada para corporificá-
los nas instituições do império brasileiro 

Abstract   This study analyses the parliamentary debates on press legislation and 
the publicity of the works of the Chamber of Deputies concerning the 
period between 1820 and 1840. These are issues closely related to the 
construction of a monarchic, constitutional and representative State, in 
the sense that freedom of expression - and therefore press freedom - 
are, together with the publicity of government acts, two of the pillars 
that sustain this system of government. The objective is to understand in 
what ways the legislators made these liberal concepts politically useful, 
as well as how were these concepts incorporated into the institutions of 
the Brazilian Empire 
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Resumo Ao lado da liberdade de expressão, a Constituição de 1824 garantiu o 
direito da sociedade se fazer ouvir pelas autoridades: o Artigo 179, 
parágrafo 30 estabelece que todo o cidadão poderá apresentar por 
escrito ao Poder Legislativo e ao Executivo reclamações, queixas, ou 
petições. A presente dissertação tem por objetivo compreender como 
este direito constitucional foi utilizado pelos cidadãos brasileiros durante 
o período em que a ordem monárquica constitucional se consolidava no 
Brasil. Durante os primeiros anos do Segundo Reinado, diversos grupos 
comerciantes, médicos, advogados, manufatureiros, autoridades locais, 
padres, proprietários de terra, votantes, eleitores etc. estabeleceram 
uma relação direta com a elite política que moldava as instituições do 
Império. A análise das petições que chegaram à Câmara dos Deputados 
na década de 1840 e do debate parlamentar que nela se desenvolveu 
indica que importantes mudanças políticas do período como a reforma 
eleitoral, a aprovação do Código Comercial, a reforma judiciária foram 
influenciadas por setores da sociedade brasileira que se organizaram 
para exercer o direito de petição. Por intermédio da atividade 
peticionária, governantes e governados se integraram em um diálogo 
que permeou a resolução de alguns dos mais relevantes assuntos 
concernentes à realidade brasileira. Este diálogo fez do ideal do regime 
representativo algo tangível para diversos setores que compunham o 
pacto político nacional 

Abstract Together with the freedom of thought and speech, the Constitution of 
1824 provided Brazilian society with the right to be heard by authorities: 
Article 179, Paragraph 30 states that all citizens will be able to present to 
the Legislative or the Executive Power written grievances, complaints, or 
petitions. This dissertation attempts to explore how this constitutional 
right was used by Brazilian citizens during the time that monarchical 
order was being consolidated. During the reign of D. Pedro 2nd, many 
groups, including businessmen, manufacturers, doctors, lawyers, local 
authorities, priests, landowners, voters, electors, and others, established 
a direct relation with the political elite responsible for molding the new 
institutions. The analysis of the petitions sent to the Chamber of 
Deputies by the 1840s and the parliamentary debate ensued provide an 
indication that important political changes of that period (i.e., electoral 
reform, approval of the Commercial Code, judicial reform) were 
influenced by the participation of certain sections of Brazilian society 
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that were able to organize themselves and successfully use their right of 
petition. Mediated by such petitionary activity, governors and governed 
took part in a dialogue that led to the resolution of some of the most 
important issues concerning Brazilian reality. That dialogue made the 
ideal of representative government tangible to many groups that formed 
the prevailing national political landscape 
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Resumo Este trabalho analisa a política de incorporação dos povos e territórios 
amazônicos aos domínios portugueses, do início da colonização (1614) à 
promulgação do Diretório dos Índios (1757). A partir da constatação de 
que os autóctones estavam na base tanto dos projetos políticos quanto 
econômicos, verificam-se as variações da legislação indigenista, bem 
como os princípios fundamentais que a nortearam. Esta análise sugere 
uma revisão do debate acerca da relação entre domínio imperial e 
mercado de trabalho na formação do Brasil. 

Abstract This study analyzes the incorporation of Amazonian indigenous peoples 
and their territories to the Portuguese imperial dominium, from the 
beginning of the colonization process (1614) until the promulgation of 
the Diretório dos Índios (1757). Considering the Native peoples integral 
role in the Portuguese political and economical policies, this study 
attempts to evaluate the variations of the legislation to the Amazon 
region, as well as its guiding principles. This analysis suggests a revision 
of the discussion about the relation between imperial dominium and 
labor market in the formation of Brazil. 
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Resumo Esta tese tem por objeto a retrospectiva do Direito Natural às portas do 
campo jurídico e a organicidade dos documentos do Tribunal da Relação 
do Rio de Janeiro (1751-1808). A implantação de uma estrutura judiciária 
na América portuguesa teve por intuito aparelhar os agentes ligados à 
Coroa para fiscalizar, julgar e punir as transgressões tipificadas na 
legislação. A segunda metade do Século XVIII foi palco do breve triunfo 
do Direito Natural. Foi por meio da Lei da Boa Razão (1769) que as idéias 
racionalistas e iluministas influenciadas pelo Direito Natural ganharam 
seu espaço nas concepções jurídicas da reforma pombalina. Os tribunais 
são espaços privilegiados de poder, visto que são um dos pilares 
fundadores do Estado do direito moderno. A existência desse campo 
jurídico, que confere aos operadores do direito o poder de mediar o 
acesso a justiça é a razão da dominação. O Tribunal da Relação do Rio de 
Janeiro é um caso exemplar e suas funções são as seguintes: resolução 
dos litígios, administração, criação de direito e controle social. E ao 
transportarmos todo o aparato ideológico do passado por meio de uma 
retrospectiva histórica do Direito Natural para o nosso presente que é o 
século XVIII semeado no campo jurídico às portas da organicidade dos 
alvarás, provisões e cartas de emancipação do Tribunal da Relação do Rio 
de Janeiro; intentamos cultivar alguns atos, medidas e diligências com o 
intuito de colher o fruto do poder soberano. Poder que se manifesta por 
meio   do Estado absoluto com seus tentáculos institucionais, visto que a 
figura do rei germina enquanto promotor da justiça. 

Abstract This thesis aims at the back door to the Natural Law of the field of 
organic and legal documents of the Court of Appeal of Rio de Janeiro 
(1751-1808). The establishment of a legal structure in Portuguese 
America was intended to equip the agents linked to the Crown to 
monitor, prosecute and punish transgressions typified in the law. The 
second half of the eighteenth century the stage was brief triumph of 
Natural Law. It was through the Law of Good Reason (1769) that the 
ideas and rationalist Enlightenment - influenced by Natural Law - won 
their place in the legal concepts of reform Pombaline. The courts are 
privileged spaces of power, since they are one of the pillars of the 
founders of modern law. The existence of this legal field, which gives law 
enforcement officers the power to mediate access to justice is the 
reason for domination. The Court of Appeal of Rio de Janeiro is an 
exemplary case and their functions are as follows: resolution of disputes, 
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administration, establishment of law and social control. And to carry all 
the ideological system of the past through an historical retrospective of 
natural law to our present which is the eighteenth century in the legal 
field planted at the gates of organicity of permits, supplies and letters of 
emancipation of the Court of Appeal Rio de Janeiro; intentamos cultivate 
some acts, measures and steps in order to reap the fruit of sovereign 
power. Power that comes through the state with its absolute 
institutional   tentacles, whereas the figure of the king germinates as 
promoter of justice. 
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Resumo O objetivo desta dissertação é analisar a gênese da tradição legal relativa 
à escravidão negra nas Américas castelhana e portuguesa e a sua 
conformação entre o início do século XVI e a primeira metade do século 
XVIII, período em que prevalecia a cultura jurídica do ius commune. A 
hipótese com a qual se trabalha é a de que a partir da articulação entre 
processo legislativo e prática social constituiu-se um modo de produção 
das leis escravistas típico aos ibéricos. Diante da infinidade de matérias 
abordadas na legislação, procurou-se efetuar um recorte temático que 
propiciasse a realização do escopo da investigação dentro das limitações 
de uma pesquisa de mestrado. Os temas eleitos em função da 
compreensão de sua importância na dinâmica dos regimes de escravidão 
ibero-americanos foram: manumissão e políticas de controle da rebeldia 
escrava. 

Abstract The aim of this dissertation is to analyze the genesis of the legal tradition 
on African slavery in the Castilian and Portuguese Americas and its 
configuration from the beginning of XVIth century to the first half of 
XVIIIth century, a period when the legal culture of the ius commune 
prevailed. The hypothesis is that by the relationship between legislative 
process and social practice a particular Iberian slave law mode of 
production took shape. Due the great diversity of subjects approached 
by this legislation, the dissertation makes a thematic selection 
appropriate to a M.A. Regarding its importance to the dynamics of 
Iberian American slave regimes, the themes elected to the inquiry were 
the manumissions and the politics of controlling slave resistance. 
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Resumo O presente trabalho tem por objetivo estudar as leis relativas à 
propriedade fundiária votadas sob a República jacobina (2 de junho de 
1793 - 27 de julho de 1794). Durante o período em que estiveram no 
poder, os jacobinos promoveram uma reforma do instituto da 
propriedade que levaria, por um lado, a uma reconstrução da 
propriedade individual tal como ela era concebida pelo direito romano e, 
por outro, a um esforço de democratização do acesso à terra e de 
reforço da pequena propriedade camponesa. O objetivo desta, 
dissertação é o de relacionar o conjunto da legislação produzida no 
período com o modelo social pregado por Robespierre e seus seguidores, 
um ideal que parecia apontar para uma sociedade de pequenos 
produtores independentes 

Abstract The aim of the present work is to study the laws concerning territorial 
property that werevoted underthe Jacobin republic (june 2nd, 1793 - july 
27, 1794). During the time. they were inpower, the jacobins promoted a 
legal reform of property that would lead, on the one hand, to a 
reronstruction of individual property as it was conceived by ancient ! 
Rornan law and, on the other hand, to an effort of democratization of 
land access and strengthening of small peasant property. This 
dissertation’s main objective is to establish a link betweenthe legislation 
produced during that period and thesocial model preached by 
Robespierre and his followers, an ideal that seemed to point to a society 
of small independent producers 
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Resumo Este trabalho tem por objeto de estudo o Directorio que se deve 
observar nas Povoaçoens dos Índios do Pará, e Maranhão em quanto Sua 
Magestade não mandar o contrário - legislação implementada no Estado 
do Grão-Pará e Maranhão, entre os anos de 1758 e 1798. Elaborada em 
meio às intervenções do ministério de Sebastião José de Carvalho e Melo 
para a região, essa lei tem sido vista pela historiografia como uma lei 
pombalina. A análise buscou acompanhar os processos de formulação da 
lei. Assim, a tese propõe uma compreensão distinta da comumente 
aceita: o Diretório dos Índios (como a lei ficou conhecida) surgiu como 
um desdobramento dos conflitos havidos entre a Metrópole portuguesa 
e sua Colônia americana. Logo, não se trata de uma lei pombalina, mas 
de uma resposta do ministério de Carvalho e Mello ao conflito que se lhe 
apresentou - a qual incorpora demandas coloniais e metropolitanas. Por 
outro lado, a tese buscou compreender o exercício da lei e, nesse 
sentido, tratou de evitar concebê-lo como o desdobramento lógico do 
que dispunham os seus dispositivos legais. Antes, tratou de entendê-lo 
como relacionado ao contexto que o fez emergir. Dessa forma, a tese 
busca evidenciar que os conflitos que provocaram a lei foram 
determinantes para a conformação da sua aplicação e trata de analisar, 
então, a atuação dos agentes históricos envolvidos, ao longo do período 
de sua vigência: as populações indígenas, os colonos, os missionários e 
os agentes da administração metropolitana 

Abstract This works subject matter is the Directorio que se deve observar nas 
Povoaçoens dos Índios do Pará, e Maranhão em quanto Sua Magestade 
não mandar o contrário - legislation implemented in the State of Grão-
Pará and Maranhão during forty years, since 1758 until 1798. That 
legislation was elaborated at the same time of some others, 
implemented by Minister Sebastião Jose de Carvalho e Mello, as part of a 
political plan to improve relations between the Colony and its 
Metropolis. As a consequence of that, history has signed the legislation 
as a Marquis of Pombal’s law. The analysis realized in this work searched 
to follow the making process of the law. Thus, the thesis considers a 
distinct understanding in relation to the idea accepted by history: the 
Directory of the Indians (as the law became known) appeared as a result 
of the conflicts which occurred between the Portuguese Metropolis and 
its American Colony, and incorporates colonial and metropolitan 
demands. On the other hand, the thesis searched to understand the law 
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practices as related to the context that made it to emerge, to make 
evident that the conflicts that had provoked the law had been 
determinative for the conformation of its application the thesis analyzes 
the performance of the historical agents involved: the Indian 
populations, colonists, the missionaries and the agents of the 
metropolitan administration 
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Resumo Entre os anos de 1850 e 1889 o Estado Imperial procurou apropriar-se do 
patrimônio de uma ala bastante específica dos súditos brasileiros: a 
Província Carmelita Fluminense. Tal processo de restrição encetado por 
meio de uma Legislação Restritiva produziu profundas alterações na 
práxis administrativa desses frades no governo de seus escravos. O 
objetivo central desta tese reside na compreensão do universo desses 
escravos da Santa na medida em que percebiam o fim do mundo que 
conheciam e a necessidade de construção de diferentes cumplicidades 
na nova ordem estabelecida 

Abstract Between 1850 and 1889, the Imperial Rule attempted to take hold of the 
properties owned by a very specific segment of Brazilian subjects: the 
Província Carmelita Fluminense (Rio de Janeiro Carmelite Province). Such 
restraining action, which started with the introduction of a Restrictive 
Legislation, caused major changes to the administrative practices of the 
Carmelite friars in dealing with their slaves. The main goal of this 
dissertation is to provide a better understanding of the Saint’s slaves’ 
inner world as they began to sense the end of the world as they knew it, 
and the need to establish new bonds in the new social order 
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Resumo A ação dos movimentos por moradia da cidade de São Paulo acompanha 
uma transformação recente dos movimentos populares no Brasil: o 
engajamento nas discussões e proposições a respeito da legislação. A 
disputa pelo espaço, tanto no campo quanto na cidade, evidencia o 
caráter inviolável que a propriedade privada apresenta no Brasil. Essa 
condição é posta, num primeiro momento, pela relação entre terra e 
poder. Num segundo momento - o da consolidação da Lei de Terras de 
1850 - coloca definitivamente o solo na condição de mercadoria. Sendo 
assim, os grandes centros urbanos abrigam uma disputa pelo espaço em 
específico: a luta pela moradia. Entretanto, essa luta ganha um 
significado especial quando, no caso da cidade de São Paulo, 
movimentos populares que lutam por moradia reivindicam a sua fixação 
numa área dotada de toda infra-estrutura e de uma significativa oferta 
de empregos: o centro. Se até algumas décadas atrás, vários 
movimentos populares engajavam-se em reivindicações pontuais, os 
movimentos de sem teto do centro reivindicam um conjunto de direitos, 
que vai além da busca do direito a moradia e alcança o direito ao uso e 
fruição da cidade. Para tanto, se engajam na construção de novas 
representações sobre o urbano e a cidade, discutindo e fazendo 
incorporar seus pontos de vista em leis e instrumentos urbanísticos. No 
entanto, a iniciativa desses movimentos não é única. A disputa apresenta 
atores sociais que reivindicam a permanência da área   central enquanto 
espaço a ser valorizado, agora com as iniciativas de revitalização. 
Configura-se, então, um conflito mais acirrado 

Abstract The action of the mouvements homeless in the city folloies a recent 
transformation of the popular mouvements Brazil: the enrollment in the 
quarrels and proposals regarding the legislation. The dispute of the 
space, as much in the field how much in the city, it evidences the 
inviolable character that the private property presents in Brazil. This 
condition is put at the first moment, for the relation between land and 
power. Secondly - the consolidation of the 1850 Land Law place 
definitively the ground in the merchandise condition. So, the great cities 
of a dispute for the space in specific: the struggle for the housing. 
However, this struggle gains one meaning special when, in the case of 
the city of São Paulo, popular mouvements demand is setting in an area 
endowed with all infrastructure and offering of jobs: the center. If until 
decades before, some popular mouvements were engaged in proumpt 
claims, the mouvements of homeless of the city demand a set of rights, 
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over there that the search of the right surpasses the housing and reaches 
the right to the use and enoyment of the city. For in such a way, if they 
engage in the construction of new representations on urban and the city, 
arguing and making to incorporate its urbanistic points of view in laws 
and instruments. However, the initiative of these mouvements is not 
unique. The dispute presents other social actors who demand of the 
central area, now with the "revitalização" initiatives. It is configured a 
more incited 
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Resumo Este estudo investiga os debates em torno da política econômica 
brasileira entre 1840 e 1860, tomando como objeto o Código Comercial. 
Ele avalia o processo de reconstrução do Estado brasileiro, as condições 
econômicas verificadas naquele contexto, o universo político-partidário, 
o teor do pensamento econômico que permeava as discussões junto aos 
homens do governo, em especial, as idéias liberais, e a política 
econômica implementada no início do Segundo Reinado, a partir de uma 
documentação emanada pelo governo imperial: Falas do Trono, 
Relatórios Ministeriais, Atas do Conselho de Estado, os Anais do Senado 
e do Parlamento, contemplando também os programas dos gabinetes 
ministeriais, os orçamentos e a legislação referente à administração na 
esfera econômica. Revela a importância do comércio e dos comerciantes 
na conformação do Estado, cuja consolidação ao longo do Segundo 
Reinado é concomitante à elaboração de uma política econômica 
articulada, à uma reorganização administrativa, à adoção de uma 
legislação cada vez mais abrangente e à formação de novos quadros 
políticos e burocráticos 

Abstract Cette étude recherche les débats à propos de la politique économique 
brésilienne entre 1840 et 1860, prenant comme objet le Code 
Commercial. Elle évalue le processus de la reconstruction de l’État 
brésilien, les conditions économiques vérifiées dans ce contexte-là, 
l’univers politique-partisan, le teneur de la pensée économique qui 
pénétrait les discutions auprès des hommes du gouvernement, en 
spécial, les idées libérales, et la politique économique accomplie au 
début du Deuxième Royaume; à partir d’une documentation émanée par 
le gouvernement impérial: les Prononciations du Trône, des Rapports 
Ministériels, des Registres du Conseil de l’État, les Annales du Sénat et 
du Parlement, contemplant aussi les programmes des cabinets 
ministériels, les budgets et la législation concernant à l’administration 
dans l’espace économique. Elle révèle l’importance du commerce et des 
commerçant dans la conformation de l’État, dont la consolidation le long 
du Deuxième Royaume est concomitant à l’élaboration d’une politique 
économique articulée, à une réorganisation administrative, à l’adoption 
d’une législation chaque fois plus englobant et à la formation de 
nouveaux cadres politiques et bureaucratiques 
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Resumo A dissertação estuda a elaboração dos textos legais que organizaram 
institucionalmente desarticulação da escravidão no Brasil, após a 
imposição do fim do tráfico de escravos, pelo Bill Aberdeen, da 
Inglaterra. O pânico gerado entre os escravistas levou progressivamente 
à Lei Eusébio de Queiroz, que legalizou domesticadamente o Bill, (1850), 
à Lei do Ventre Livre (1871), dos Sexagenários (1885) e à Lei Áurea 
(1888). O processo institucional de regular, através de legislação, o fim 
da escravidão, permitiu ao Estado Imperial encontrar um elemento de 
diálogo e reflexão com as elites escravistas desesperadas e, estabelecer 
um contato político com a massa negra escravizada. Este ponto de 
contato foi o Abolicionismo. Através deste movimento, os negros foram 
conduzidos para fora do mercado escravista, sem quaisquer ganhos 
adicionais, e permitindo a transição regulatória para o industrialismo. A 
dissertação examina este processo através dos debates das referidas leis, 
nas sessões do Senado e da Câmara dos Deputados do Império 

Abstract The essay studies the preparation of legal texts that organized the 
disarticulation of slavery in Brazil after the imposition for the end of 
slave traffic, made by Bill Aberdeen from England. The panic generated 
among the proslavers gradually lead into some laws, such as "Lei Eusébio 
de Queiroz, which legalized Bill’s statu in Brazil in 1850; and then "Lei do 
Ventre Livre" in 1871; "Lei dos Sexagenários" in 1885 and finally "Lei 
Áurea" in 1888. The institutional process to legalize the end of slavery 
through legislation, allowed the Empire State to find an element of 
dialogue and reflection with the proslavers elites, and therefore to 
establish a political contact with the slave population. This contact was 
the Abolicionism. Thoughout this movement, the blacks were taken out 
of the slave market with no additional earnings and thus allowing the 
regulatory transition to the industrialism. The essay examines this 
process through debates related to the laws mentioned above, as well as 
in sessions in the Senate, and in the House of Deputies of the Empire 
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Resumo O presente estudo trata dos investimentos britânicos na mineração do 
ouro no Brasil independente. Analisa aspectos gerais desses 
investimentos, a legislação brasileira e inglesa que regulou a constituição 
e estabelecimento das empresas de mineração inglesas no Brasil, e 
centraliza a pesquisa na história de uma das diversas companhias 
inglesas que atuaram em Minas Gerais no século XIX, a National Brazilian 
Mining Association, conhecida no Brasil como Companhia de Macaúbas e 
Cocais. Essa companhia, formada em Londres em 1828, apesar de nunca 
ter pago dividendos aos acionistas, durou mais de oitenta anos, sendo 
extinta somente em 1912. Na Inglaterra foi controlada inicialmente por 
alguns comerciantes, entre eles Eduardo Oxenford, que no ano de 1840 
fundaram o Banco Comercial de Londres. A partir de 1855, com a 
intervenção da Justiça britânica na companhia devido a fraudes e 
ocultamentos de documentos praticada pelo seu principal diretor, passa 
a ser controlada pela família Sheppard, proprietária de uma das maiores 
corretoras de valores na Inglaterra, a Sheppard and Chase Ltd., que 
atuou 150 anos no mercado londrino - 1827-1977. No Brasil, a história da 
companhia está ligada a figuras notáveis do Império, destacando-se o 
Barão de Catas Altas e o Barão de Cocais, sócios brasileiros que 
arrendaram suas minas para os ingleses, o Marquês de Queluz e a 
Marquesa de Santos, entre outros 

Abstract - 
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Resumo O presente tabalho indica que o sistema coronelista foi um arranjo 
institucional adeqüado aos processos de mudança vivenciados durante a 
Primeira República. Tais processos de mudança são observados teórica e 
empiricamente pela ótica sócio-antropológica, econômica e política. O 
sistema coronelista foi uma expressão transitória de uma ordem rural, 
senhorial, patrimonial e oligárquica para outra, urbana, capitalista, 
racional-legal e republicana, encetando as bases de construção do 
Estado, da cidadania e da democracia no país. A tese que se apresenta 
recompõe a história do estado de São Paulo e do município de Ribeirão 
Preto como representativas desses processos de mudança. Para tanto, 
debruça-se sobre a trajetória das elites que mantiveram votos e negócios 
na região 

Abstract The present work describes the "coronelista"system as an institutional 
arrangement adequate to the changing processes experimented in the 
country during the First Republic. Such processes are observed from a 
social-anthropological, economic and political perspective. The 
"coronelista"system was a transitory expression of a rural, landowner-
dominant and patrimonial order to another one, urban, 
capitalist,rational-legal and republican.This system established the basis 
upon which the Brazilian State, democracy and citizenship were 
constructed. The present thesis reconstructs the history of São Paulo 
state and the city of Ribeirão Preto as representative of the above 
mentioned changing processes. In order to achieve this goal, it focused 
on the elites that controlled both the elections as well as businesses in 
the region 
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Resumo Com base em vários processos-crime de responsabilidade, em ofícios, 
em ofícios reservados e em correspondências entre autoridades, 
pretendemos mostrar que o Vale do Paraíba paulista continuou a 
receber africanos ilegalmente introduzidos entre as décadas de 1830 a 
1860, e se constituiu num grande entreposto escravista do século XIX no 
Brasil. Durante o processo de proibição da atividade negreira, o tráfico 
de escravos foi se estruturando e se organizando enquanto atividade 
ilegal. Nessa estruturação do tráfico ilegal, fundamental foi o papel 
exercido pelas autoridades policiais e judiciárias que, geralmente, eram 
coniventes com o crime e complacentes com os envolvidos. A população 
local também participou no tráfico ilegal, aliando-se direta ou 
indiretamente aos envolvidos. A elite rural se envolveu e fez fortuna com 
o comércio de almas. Os fatores que mais contribuíram para a 
perenidade do tráfico ilegal no Vale do Paraíba foram as fortes redes 
clientelísticas que existiam entre a elite plantadora, autoridades e 
políticos locais e famílias poderosas da região. Essas fortes alianças 
garantiram a permanência dos interesses locais (que envolviam o tráfico 
de africanos e a escravidão) e garantiram a impunidade dos réus 

Abstract Based in several criminal processes of responsibility, in official 
correspondence and in correspondences among authorities, we intend 
to show that the Paraíba River’s Valley, in São Paulo, continued to 
receive Africans illegally introduced between the decades from 1830 to 
1860, and it was constituted in a great proslavery warehouse of the XIX 
century in Brazil. During the process of prohibition of the slavery activity, 
the traffic was structured and organized as illegal activity. In this 
organization of the illegal traffic, the role performed by the police and 
judiciary authorities was fundamental. They were usually conniving with 
the crime and compliant with the others involved. The local population 
also participated in the illegal traffic, allying direct or indirectly with the 
involved ones. The rural elite wrapped up and made fortune with the 
trade of souls. The factors that more contributed to the perpetuity of the 
illegal traffic in the Paraíba’s River Valley were the strong clientelistic 
nets that existed among the planting elite, local authorities and 
politicians and powerful families of the area. These strong alliances 
guaranteed the permanence of the local interests (involving the traffic of 
Africans and the slavery) and the impunity of the culprits 
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Resumo Trata-se de um estudo sobre a vila de Itu, entre 1732 e 1776, em 
articulação com a idéia da cristandade defendida pela política religiosa 
portuguesa, que ansiava incorporar a colônia na sociedade cristã, 
fornecendo-lhe um teor universal de coesão e harmonia, cujo modelo 
provinha do catolicismo europeu. Procuramos apreender o encontro 
entre as diretrizes oficiais e a formação social no espaço apontado, 
levando em consideração a tentativa metropolitana em dar um contorno 
preciso à totalidade das situações diárias ali desenvolvidas, as quais 
devem ser compreendidas percebendo que os contatos com o sertão 
foram influentes no modo como os sujeitos envolvidos nessa pesquisa 
construíram as suas trajetórias de vida, perante as incertezas de uma 
sociedade que vivia no limiar do território desconhecido. Itu era ponto 
estratégico entre o litoral e o interior - no qual era marcante a presença 
de indígenas, os quais deveriam ser integrados na cristandade local, 
cujos representantes, desde cedo, ali estiveram presentes. O período em 
questão também foi caracterizado pelo incremento da população 
africana, influenciando no direcionamento dos dispositivos 
uniformizantes. Dentro da política universal, surgiam estratégias de 
convivência com as diferenças étnicas e de disseminação dos discursos 
do projeto da cristandade em uma sociedade dispersa pelas áreas rural, 
urbana e do sertão Nota Local   História social 

Abstract This is a study about Itu village, nowadays a city located in São Paulo 
State, during the period from 1732 to 1776, in relation to the idea of 
Christendom defended by the Portuguese religious policy. Such a policy 
was interested to incorporate the colony of Brazil into the Christian 
society, providing it with universal qualities of cohesion and harmony, 
according to the standards of the European Catholicism. In this work, the 
connection between official procedures and social formation in that 
particular place is emphasized, considering the metropolis’ attempt to 
portray accurately the totality of everyday situations developed in the 
area. These everyday situations must be understood taking into account 
the fact that the contacts with the backwoods had interfered directly in 
the way people studied in this research built their lives, facing the 
uncertainties of a society established in an unknown territory. In Itu, a 
strategic place between the seashore and the countryside, there was a 
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strong concentration of the indigenous population. According to the 
colonialist thought, those people would have to be integrated into the 
Christendom, whose representatives had been there since the beginning 
of the domination of that area. The period described above was also 
characterized by the African population growth, which influenced the 
orientation of the standardization precepts. In that "universalizing" 
policy, some strategies emerged, supporting the living together with the 
ethnic   differences and the dissemination of the discourses of the 
Christendom project among a society spread across the rural, urban and 
backwoods areas 
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Resumo As análises sobre o setor rural, na transição do século XIX para o XX, têm 
priorizado o setor exportador da economia brasileira. Este trabalho 
prioriza as articulações internas, consolidadas no município de Franca, 
que permitiram a coexistência da cafeicultura e da produção mercantil 
de abastecimento interno, no período de 1890 a 1920. A dinâmica da 
cafeicultura, ligou o município ao mercado externo, mas, ao mesmo 
tempo, sem se tornar monocultura, promoveu a retroalimentação dos 
setores destinados ao abastecimento interno, como a pecuária e a 
agricultura de alimentos. Nesse contexto, houve, em grande medida, a 
permanência da estrutura material das propriedades rurais, bem como 
limitada alteração da estrutura fundiária. Diante da diversificação das 
atividades econômicas, inclusive no meio urbano, a maior porcentagem 
das pessoas continuaram a se dedicar a profissões agrícolas - lavradores 
e criadores. A maior parte da riqueza dos proprietários permaneceu no 
campo. Diante dos reveses do mercado, boa porção dos resultados da 
produção foram guardados ou investidos em imóveis 

Abstract The analyses on the rural sector in the transition from the 19th to the 
20th century have given priority to the export sector of the Brazilian 
economy. Notwithstanding this, the present paper gives priority to the 
internal articulations consolidated within the City of Franca, which 
allowed the coexistence of coffee growing and the commercial 
production for the internal supply between 1890 and 1920. On the hand 
the dynamics of coffee growing linked the city to the external market, 
but on the other hand, at the same time, without ever becoming a "one-
produce-only" kind of farming, promoted the feedback of the sectors 
originally meant to the internal supply, such as cattle-breeding and 
produce agriculture. In this context, to a large extent, there was the 
continuation of the material structure from rural estates, as well as a 
limited alteration of the agrarian structure. In face of the diversification 
of the agrarian structure. In face of the diversification of the economic 
activities , even in urban areas, the largest percentage of people 
continued to dedicate themselves to rural professions: farming and 
breeding. Most of the wealth from the owners remained in the 
countryside. In face of the difficulties of the market, a great part of the 
results of production was saved or invested in real estate 
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Resumo A proposta principal deste projeto é a reconstituição da vida cotidiana de 
fazendeiros de café da zona da Mata de Minas Gerais, durante o período 
da Primeira República. A partir de um arquivo particular, pretende-se 
recompor a vida familiar, doenças, educação dos filhos, as relações 
políticas e financeiras sem, contudo, esquecer do contexto histórico ao 
qual o grupo está inserido. Pesquisa que, acredita-se, contribuirá para o 
maior conhecimento da história social da região 

Abstract This project aims primarily at reconstituting the day-to-day life of Coffee 
Farmers in the Zona da Mata Region, in the State of Minas Gerais, during 
the Brazilian First Republic. Information from a family file was used in 
order to retrieve family life, diseases, upbringing of the children, and 
political and financial relations, with the focus being kept on the 
historical context of the group. This research will contribute to further 
knowledge of the social history of the focused region 
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Resumo Idealizados com o objetivo de solucionar os problemas do abastecimento 
urbano, os quatro mercados que existiram em Campinas entre 1859 e 
1908 (Mercado Grande, Mercadinho de Hortaliças, Mercado de 
Hortaliças e Mercadão) surgiram marcando períodos importantes da vida 
da cidade e de sua população. Para facilitar a chegada dos gêneros 
alimentícios vindos dos sítios e chácaras dos arrabaldes e de regiões mais 
distantes, sua localização foi estrategicamente definida nos limites do 
perímetro urbano. Desta maneira, os mercados acabaram por balizar as 
fronteiras entre o espaço urbano e o rural sem, no entanto, opor cidade 
e campo, muito ao contrário: neles estes universos se encontravam e se 
complementavam, eram cúmplices no jogo das trocas, na produção, no 
consumo. Instalados em terrenos inadequados sob o aspecto da 
salubridade, três dos quatro mercados foram agentes de mudanças 
sanitárias, verdadeiros arautos do "progresso" naqueles locais e em suas 
vizinhanças. Regrados por normas específicas, os mercados, que 
polarizaram a maior parte do comércio de gêneros alimentícios de 
primeira necessidade e de hortaliças, foram controladores e 
organizadores do abastecimento de Campinas, procurando ordenar 
também a circulação e as atitudes das pessoas em suas dependências e 
até nos seus arredores 

Abstract In order to solve problems in the supply of foodstuffs for the city of 
Campinas, four different markets were installed between 1859 and 1908: 
Mercado Grande, Mercadinho de Hortaliças, Mercado de Hortaliças and 
Mercadão. Each arose within aspecific reality in the life of the city and 
the needs of the population, and all were strategically located on the 
outskirts of the city at that time to facilitate the arrival of foodstuffs from 
outlying farms and cities, as well as their distribution within the county. 
These markets thus formed the dividing line between urban and rural 
spaces, without, however, invading either. In fact, these markets were 
the meeting point between two worlds, one completing the other. They 
served as pawns in the trade off between production and consumption. 
Originally installed on undeveloped land lacking even rudiments of 
infrastructure, three of the four actually played a role in the introduction 
of basic sanitation. They were true figure heads of progress in the area. 
Subject to explicit regulations, these markets dominated the 
commercialization of the basic foodstuffs, specially grains and 
vegetables, and contributed to the organization of distribution systems 
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of the city, as well as shaping the attitudes of the people who lived and 
worked in the area 
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Resumo Trata-se de um estudo sobre a vida familiar de escravos e libertos - 
contração, reprodução, manutenção e esfacelamento - em Cotia 
colonial; onde discutimos a importância do parentesco e do compadrio, 
o papel da mulher nas sociedades africanas, o significado da 
maternidade e da criança na África e no Brasil. A conformação 
econômica de Cotia de 1790 a 1810, aponta para uma região rural, 
pobre, voltada para a economia de subsistência, mas que permitiu o 
estabelecimento de famílias escravas e libertas. Os pardos encontravam-
se organizados em famílias, consangüíneas e extensas, corroborando 
com as estruturas familiares africanas onde havia espaço não apenas 
para a organização familiar nuclear, mas também para a poligamia, 
apoliandria e outras estruturas. Em Cotia, a posse de escravos 
encontrava-se difundida entre a população, destacando-se como 
proprietários os religiosos, os militares, as mulheres e os roceiros 

Abstract This is a study about the family of slaves and free who had been 
enslaved-marriage, reproduction, maintaining the union and breaking up 
of marriage -in colonial Cotia, in wich we discuss the importance of 
kinship and the bonds developed among slaves by baptism, the role of 
women in African societies as well as the meaning of motherhood and 
children in Africa and in Brazil. The economic conformation that took 
place from 1790 to 1810 portrays a poor rural region, headed to an 
economyof sub-existence, that nevertheless provided conditions for the 
settlement of enslaved families as well as free families. The "Pardos" 
(offspring of the union between whites and blacks) were organized in 
direct families (including parents and their children) and extended 
families, (including relatives and friends) according to the structure of 
African family . This family structure permitted not only nuclear family 
organization, but also poligamy, poliandry, and other structures. 
Different people possessed slaves in Cotia. Among the owners were: 
religious leaderes, members of the military, women and owners of small 
plantation 
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Título De frequesias rurais a subúrbio : Inhaúma e Irajá no município do Rio de 
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Resumo Este estudo tem como objetivo apreender o processo pelo qual Inhaúma 
e Irajá, antigas freguesias rurais, se transformaram nos subúrbios 
residencias mais significativos do município do Rio de Janeiro. Além das 
análises das alterações ocorridas em diferentes aspectos da vida 
econômica-social particular à área pesquisada, abrangendo um período 
de longa duração, o trabalho se amplia em outras direções. Ao olhar o 
município como um todo, destaca tanto o processo de distribuição de 
sesmarias, como os procedimentos utilizados para a fundação das 
freguesias e paróquias, caracterizando as funções que cabiam a cada 
uma. Trata dos conflitos entre o Estado e a Companhia de Jesus em 
torno das propriedades territoriais, apontando o que representaram 
como empecilho ao controle da Câmara sobre suas terras patrimoniais. 
Demonstra como essa questão, resolvida com a expulsão dos jesuítas e o 
confisco de suas terras em 1759, colaborou em seguida para a formação 
de pequenas propriedades e para mudanças econômicas-sociais na parte 
da zona rural situada ao norte da cidade. Isso facilitou o avanço do 
perímetro urbano naquela direção no decorrer do século XIX, até que 
fosse melhor demarcado em 1873 com a criação da freguesia do 
Engenho Novo, em área em grande parte desmembrada de Inhaúma. 
Esta última e as demais freguesias situadas para além dela no município, 
foram mantidas como rurais e depois denominadas suburbanas. A elas, 
durante a reforma urbana executada na prefeitura Pereira Passos   
(1902-1906), o Estado atribuiu o papel de áreas residenciais para as 
camadas trabalhadoras no município do Rio de Janeiro. Ao finalizar a 
segunda década do século XX, Inhaúma e Irajá encontravam-se 
plenamente definidas em torno dessa função 
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Resumo O objeto do estudo e a cidade de sao paulo, buscando compreender o 
processo de urbanizacao, ocupacao e uso da terra na area urbana, tendo 
como ponto de partida a lei de terras e seus regulamentos de 1850, e 
retornando historicamente a imposicao da decima urbana de 1809 e ao 
rossio e ao termo, do seculo xviii e xvii, buscando as primeiras definicoes 
legais dos governadores gerais e dos donatarios. A pesquisa permitiu 
recuperar a nocao de terra urbana como diferenciada da rural, pelas 
ordenacoes portuguesas, e o sentido que possuia a locucao bem comum, 
bem do conselho para uso dos moradores da urbana, que no periodo 
colonial e imperial, pelo menos ate o ultimo quartel do seculo xix, 
possibilitou a apropriacao da terra para uso e necessidade 
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Resumo Este trabalho procura apresentar as facetas da luta pela terra no 
momento de expansao do capitalismo no brasil, tendo como exemplo o 
municipio de jau. Para abordar a questao proposta procuramos seguir 
alguns caminhos. Um deles foi o de averiguar a luta pela terra atraves do 
juridico; tal analise evidencia tanto as forcas em jogo quanto seus 
limites. Uma outra pista explorada foi a verificacao da cadeia de poder 
que perpassava pela estrutura das familias-proprietarias, pois no ambito 
das relacoes familiares articulava-se a rede de sustentacao de poder 
politico, que por sua vez era bastante determinante no processo de 
conquista e manutencao da propriedade da terra. Por outro lado, a 
descricao minuciosa de algumas propriedades desvenda uma diversidade 
na forma de ocupacao da terra, o que possibilitou verificar nao so a forca 
economica dos proprietarios mas tambem os limites da visao 
empresarial de cada um deles 
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Resumo O objeto deste trabalho é a atuação dos agentes mercantis na cidade de 
São Paulo no período compreendido entre 1711 e 1765. Figuras centrais 
para o abastecimento da população, para a articulação da urbe com 
outras regiões coloniais e com a metrópole, e para a concorrência com a 
elite agrária nas posições de mando, eles são uma chave para o 
entendimento da dinâmica sócio-econômica de Piratininga setecentista. 
Para estudá-los, primeiramente, foram pesquisados os ramos de 
negócios a que se dedicavam, as mercadorias envolvidas nas transações 
comerciais, os espaços por onde circulavam homens e carregações, as 
atividades que propiciaram o acúmulo de fortunas. Como, no mundo 
colonial, riqueza e prestígio eram requisitos necessários para a 
promoção e a hierarquização de homens e valores, num segundo 
momento, foi analisada a participação dos comerciantes em instituições 
de poder local 

Abstract This work deals with the activities of merchants in the city of São Paulo 
between 1711 and 1765. Central characters in the provision of goods to 
the population, in the connections between the city and other regions of 
the colony and Portugal, and in the competition with rural elites for 
ruling positions, they have a key role in the understanding of 18th 
Century Piratininga’s social-economic dynamics. Firstly, the analysis 
focuses on the business activities to which merchants were devoted, on 
the goods that were traded, on the places where these people and goods 
circulated and on the most profitable businesses they were involved in. 
As in colonial society wealth and prestige were necessary conditions for 
men and values to ascend and to be hierarchically positioned, this work, 
in a second moment, sheds light on the participation of merchants in 
local power institutions 
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Resumo A históriaagrária de São Mateus (ES) no século XIX é o tema central deste 
estudo, no qual partimos do pressuposto geral de que o núcleo 
mateense, localizado na região norte espírito-santense, teve papel 
relevante na conformação das estruturas agrárias do Espírito Santo neste 
período, quando apresentou especificidades importantes no conjunto 
das atividades agrícolas regionais, especializando-se na produção da 
farinha de mandioca para exportação, cuja atividade proporcionou um 
expressivo movimento comercial no seu porto fluvial. Procuramos 
inicialmente situar São Mateus no contexto mais amplo da 
históriaagrária capixaba, fornecendo os traços gerais dos processos 
históricos verificados nos três principais núcleos produtivos da província 
(Itapemirim ao sul, Vitória ao centro e São Mateus ao norte), visando 
caracterizar as estruturas agrárias existentes no Espírito Santo no século 
XIX, realçando suas especificidades regionais e destacando São Mateus 
neste processo. Para melhor situar nosso objeto de estudo e abordar 
temáticas imbricadas no evolver da históriaagrária regional, analisamos 
os aspectos ligados às condições de infraestrutura da província, 
principalmente as vias de comunicações terrestres, fluviais e marítimas, 
utilizadas no transporte e comercialização dos gêneros agrícolas 
produzidos na província. O tema da fiscalidade também foi objeto de 
análise específica, onde procuramos realçar as características da 
estrutura tributária capixaba, a   situação das finanças provinciais e a sua 
estreita dependência em relação às conjunturas verificadas nos setores 
produtivos da agricultura, haja vista que os tributos de maior 
arrecadação provincial incidiam sobre a atividade agrícola. Nesta 
perspectiva colocamos em evidência a forte influência exercida pela 
expansão da cafeicultura regional sobre o crescimento das rendas 
provinciais a partir de meados do século XIX, quando ) também se 
destacou o aumento progressivo das demandas e dos recursos 
referentes às melhorias infra-estruturais necessárias ao processo de 
ampliação das fronteiras agrícolas capixabas. O estudo da ocupação 
territorial de São Mateus foi aprofundado fornecendo-se um perfil 
aproximado da estrutura fundiária regional, para o qual utilizamos os 
dados dos Registros Paroquiais de Terras (decorrentes da Lei de Terras 
de 1850), dos Processos de Terras que tramitaram nas décadas 
subseqüentes e também os registros oficiais produzidos no âmbito do 
governo provincial, sobretudo os Relatórios dos Presidentes da 
Província. A existência de uma farta documentação referente à 
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fiscalidade regional, possibilitou uma análise mais apurada do 
movimento das exportações verificadas no \"complexo portuário\" 
mateense, formado pelo porto fluvial de São Mateus interligado com o 
porto marítimo da Vila da Barra de São Mateus, cuja grande atividade 
mercantil esteve voltada para as exportações da farinha de mandioca e, 
posteriormente, também do café.   Constatamos que, mesmo com as 
rápidas mudanças observadas nos núcleos produtivos da região central e 
sul da província, onde o ritmo de expansão da economia cafeeira 
apresentou-se mais dinâmico, a região de São Mateus ao norte, manteve 
a tradicional produção da farinha de mandioca e seus derivados como a 
sua principal atividade econômica no decorrer do período estudado, 
além de inserirse, mesmo que lentamente, nos quadros da produção 
cafeeira do Espírito Santo à época 

Abstract The nineteenth century agricultural history of São Mateus - located in 
the north of Espírito Santo State, in Brazil - is the main theme of the 
present study. A prior thesis is considered that São Mateus played a 
major role in the formation of the agricultural structure in Espírito Santo 
during that period, when it showed important specificity in the whole 
context of the regional agricultural activities. São Mateus specialized the 
production of manioc flour for exportation, which caused to develop an 
expressive movement of its fluvial port. Firstly, an attempt to situate São 
Mateus in a broader context of the agricultural history in the Espírito 
Santo state has been done, with the general features of the historical 
process within the three major productive centers of the province - 
Itapemirim in the south, Vitória, in the middle, and São Mateus in the 
north - in order to characterize the agricultural structures in the region in 
the nineteenth century, showing the regional specificities with a 
highlight on São Mateus. To better explain the object of this study, and 
to approach intricate topics during the development of that context, an 
analysis of the aspects of infrastructural conditions in the province has 
been carried out, mainly the terrestrial, fluvial, and sea ways, that were 
used for the transportation and commerce of the crops produced in the 
province. The fiscal activities has also been treated as a specific analysis, 
in which characteristics have   been highlighted on the Espírito Santo\’s 
tributary structure, the financial situation of the province, as well as its 
strict dependence of the conjuncture seen in the agricultural production, 
once the highest tributary rates laid on the agriculture. Under this 
perspective, a focus is given on the strong influence of the coffee 
production expansion over the rise of the provincial income from the 
mid nineteenth century, when a progressive increase of the demand and 
the resources referring to a necessary infra-structure improvement for 
the enlargement of the agricultural activities in the province was a must. 
The study of São Mateus\’ land occupation was strengthened by 
providing a profile of the regional agricultural structure, for which 
Parochial Land Records (originated from the Brazilian Law of Lands of 
1850), also Land Processes that ran in the subsequent decades, and the 
official records produced inside the province government, mainly the 
President of the Province\’s Reports have been used. A fair amount of 
the regional fiscal documentation has yielded a deeper analysis of the 
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movement of the exportations in the São Mateus\’ port complex, formed 
by the local fluvial port, which was linked to the Barra de São Mateus 
Village seaport, whose great mercantile activity was related to the 
manioc flour exportations, and later also to coffee exportations. A 
constatation has been accomplished that, in spite of the rapid changes in 
the productive nucleuses in the central   and southern regions of the 
province, where the rhythm of the expansion of the coffee economy had 
been more dynamic, the region of São Mateus at the north kept the 
traditional production of manioc flour and its derivates as its main 
economical activity during the period under study, besides being 
inserted, even slowly, in the Espírito Santo\’s coffee production boards 
at the time 
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Título Entre lojas e boticas: o comércio de remédios entre o Rio de Janeiro e 
Minas Gerais (1750-1808). 

Autor Almeida, Danielle Sanches de 
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Localização São Paulo/Brasil 

Tipo de produção Dissertação 
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Páginas 146 p. 

Volume - 

Número - 
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Resumo O objeto desse trabalho é a atuação dos agentes mercantis, ligados ao 
comércio de remédios, na cidade do Rio de Janeiro no final do 
séculoXVIII e início do XIX. Figuras centrais no abastecimento de 
medicamentos para Minas Gerais tiveram um papel de intermediários no 
que diz respeito as práticas médicas. A pesquisa desses homens revelou 
o universo dos remédios consumidos e a utilização e aplicação dos 
mesmos até as mudanças estruturadas com a chegada da Família Real 

Abstract The main object of this study are the market agents and them activities, 
related to trade remedies, in Rio de Janeiro at the end of the eighteenth 
century and beginning of the nineteenth century, those traders are 
central figures in the supply of medicines for Minas Gerais had a role as 
intermediary with regard to medical practices; The research of these 
men revealed the universe of drugs and its applications until the 
structural changes with the arrival of the Royal Family 
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Título O trâmite da fé : a atuação da Junta das Missões de Pernambuco, 1681-
1759. 

Autor Gatti, Agatha Francesconi 
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Resumo A dissertação tem como objetivo compreender a atuação da Junta das 
Missões de Pernambuco que, instituída em 1681, funcionou ao longo da 
primeira metade do séculoXVIII, sendo extinta apenas em 1759. A Junta 
das Missões de Pernambuco foi criada no contexto de consolidação da 
economia da pecuária e do conseqüente incremento do número de 
ordens religiosas envolvidas no processo de missionação. A necessidade 
de conquistar novos territórios, de garantir a estabilidade do 
povoamento na região e, portanto, o inevitável contato com populações 
indígenas desconhecidas e que, via de regra, tornaram-se os maiores 
obstáculos aos anseios portugueses, levou a Coroa a desenvolver novas 
estratégias de domínio e conquista com base nas contingências e 
especificidades locais. Pretende-se estudar a referida instituição 
buscando identificar suas competências, sua esfera de atuação, e seus 
mecanismos de funcionamento, observando como se chegavam às 
soluções e a maneira que se davam os encaminhamentos, tendo em 
vista que, em virtude da diversidade de sua composição, a Junta das 
Missões de Pernambuco constituiu-se num espaço privilegiado para a 
percepção dos diferentes interesses em jogo. Considerando a jurisdição 
que a Junta exercia nas chamadas capitanias de fora do sertão norte do 
Estado do Brasil, buscarse- á investigar seu papel na configuração da 
política indigenista, uma vez que se trata de uma instituição 
especializada no gerenciamento do projeto missionário, bem como na 
consecução dos interesses metropolitanos na região. Pretende-se 
observar, em outras palavras, não apenas sua dimensão missionária, mas 
também sua dimensão política, como uma instituição que, direta ou 
indiretamente, zelava pela estabilidade do domínio português em 
Pernambuco e em suas capitanias anexas 

Abstract This master thesis aims to comprehend the action of the Junta das 
Missões de Pernambuco, institution that was founded in 1681 and 
continued to work during the first half of 18th century, ending its 
activities in 1759. The Junta das Missões de Pernambuco was created in 
the course of the consolidation of the cattle economy and of the 
increase of the number of the religious orders involved in the missionary 
work. The need to acquire new territories, to settle the people in the 
area and, therefore, the inevitable contact with unknown indian people 
who, in general, represented the main obstacles to the Portuguese 
willings, estimulated the development of new strategies of control and 
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conquest by the Crown based on local aspects and contexts. We intend 
to study the institution in order to identify its competences, its area of 
influence and the mecanisms of its work, observing the making of its 
resolutions and the ways the directions were made, considering that, 
due to the diversity of its composition, the Junta das Missões de 
Pernambuco became a privileged locus to comprehend the different 
interests in dispute. Considering the jurisdiction of the Junta on the 
capitanias de fora of northern backlands of the State of Brazil, we intend 
to investigate its action in the configuration of policies for the indians, 
knowing that the institution dedicated its efforts to the management of 
the missionary project, as well as to the viabilization of the metropolitan 
interests in the area. In other words, we intend to observate not only its 
missionary dimension, but also its political dimension, keeping in mind 
that it was an institution that mantained, directly or undirectly, the 
stability of the Portuguese domain in Pernambuco and in its annexed 
captaincies 
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Título Política, administração e negócios : the capitania of São Paulo and its 
insertion in the mercantile relations of the Portuguese Empire (1788-
1808). 

Autor Mattos, Renato de 
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Resumo O objetivo primordial da Dissertação é o de discutir, por intermédio da 
bibliografia e de fontes impressas e manuscritas, a inserção da capitania 
de São Paulo nas linhas de comércio e crédito do Império português, 
entre 1788 (início do governo de Bernardo José de Lorena) e 1808 
(chegada da Corte portuguesa à colônia). Partindo-se do debate em 
torno de decisões e procedimentos mercantis, que a bibliografia sobre o 
período designou como lei do porto único, pretende-se não só 
problematizar o quadro econômico e social da capitania como alguns dos 
fundamentos da decadência e pobreza de São Paulo na segunda metade 
do séculoXVIII, evidenciando-se os modos como essas expressões 
serviram de argumentos para o discurso e a prática tanto de capitães 
generais quanto de outros sujeitos históricos. Reconhecendo-se a 
complexidade da época e dos temas abordados, a proposta é a de 
contribuir para a compreensão de momento crucial da história paulista, 
notadamente no tocante às relações comerciais com o Reino, com a 
praça do Rio de Janeiro e com outras áreas da América Portuguesa 

Abstract From previous investigations toward the so called lei do porto único, we 
pretend to questioned the decay and the poverty of the capitania of São 
Paulo in the second half of the eighteen century, mapping the actuation 
of the merchant groups of the region, in the attempt to understand not 
only the economic and social frame of the capitania, but also the politic 
arrangements and conflicts between these sectors and metropolitan 
authorities, using as main reference the pombalinas reforms and their 
implications in colonial relations, particularly after 1780, when these 
reforms became more evident. In this sense and recognizing the 
complexity of this theme, the main goal of this study is to discuss, using 
selected bibliography and sources, the insertion of the capitania of São 
Paulo in the credit and trade lines of the Portuguese empire, between 
1788 (beginning of the government of Bernardo Jose Lorena) and 1808 
(arrived of the Portuguese court in Brazil), privileging the merchant 
groups of São Paulo and their connections with Portugal and the rest of 
the capitanias of the colony, in special with the market of Rio de Janeiro, 
administrative center of the colony and the main market of the 
Portuguese in America, since the second half of the XVIII century 
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Título Correspondência oficial para o Morgado de Mateus : transcrição 
semidiplomática do livro n° 170 do AESP (de 1767 a 1775). 
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Resumo Este trabalho apresenta a edição semidiplomática de 68 documentos 
manuscritos da segunda metade do séculoXVIII, entre os anos de 1767 e 
1775, referentes ao período de governo de Dom Luís Antonio de Sousa 
Botelho Mourão como Capitão General da Capitania de São Paulo. O 
conjunto desses documentos, originalmente avulsos, encontra-se 
reunido em um livro manuscrito de número 170 no Arquivo do Estado de 
São Paulo (AESP). A fim de melhor estudar tal livro manuscrito, esse 
trabalho compõe-se de um capítulo acerca da descrição codicológica e 
paleográfica, seguido da classificação das espécies documentais 
existentes no corpus transcrito. Além de um capítulo sobre o momento 
histórico em que foram executados os documentos. Após os capítulos de 
análise do corpus, há o núcleo do trabalho: a transcrição 
semidiplomática e justalinear face a face com a reprodução facsimilar de 
cada fólio dos documentos. No livro manuscrito há também páginas 
impressas, que foram anexadas após as transcrições, embora não façam 
parte do presente estudo. Uma vez que os documentos aqui publicados 
encontravam-se inéditos, a sua divulgação certamente contribuirá para 
os estudos filológicos, linguísticos e históricos da época 

Abstract - 
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Autor Almeida, Joseph Cesar Ferreira de 
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Páginas 120 p. 

Volume - 
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Resumo Este mestrado tem por objetivo o estudo sobre a atuação das Senhoras 
do Açúcar, que poderiam ser tanto proprietárias quanto as esposas de 
donos de engenhos, em Itu do final do séculoXVIII a meados do século 
XIX. A documentação escolhida reúne inventários, testamentos, mapas 
com relações de engenhos, recenseamento dos bens rústicos e registros 
de notas de imóveis, cujas informações permitiram obter dados para 
uma análise bastante ampla do tema em pauta. A pesquisa insere-se no 
campo de estudos relativos à História das Mulheres, voltando-se para a 
análise das distinções e semelhanças entre aquelas do período e a sua 
situação específica neste contexto histórico. O trabalho, no entanto, não 
se limita apenas à uma História das Mulheres na economia canavieira de 
Itu, mas busca, sobretudo, uma oportunidade de dialogar com a 
historiografia brasileira sobre temas mais abrangentes, como a própria 
formação econômica de São Paulo 

Abstract This work has for objective the study on the performance of the sugar 
Ladies who could be proprietors or wives of owners of sugar mill in the 
city of Itu in the late XVIII or middle XIX. The chosen documentation 
congregates inventories, testaments, maps with relations of sugar mills, 
census of the rustic goods and registers of properties, whose information 
had allowed to get data for a sufficiently ample and complete analysis of 
the subject in guideline. The research is inserted in the field of studies of 
the History of the Women, turning itself to the analysis of the 
distinctions and similarities between those of the period and its specific 
situation in this historical context. The work, however, does not limit 
only to a History of the Women in the sugar economy of Itu, but it 
searchs an opportunity to dialogue with the Brazilian historiography in 
reference of more including subjects, as the proper economic formation 
of São Paulo   
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Resumo O litoral norte paulista, no fim do séculoXVIII, tem a produção do açúcar 
e aguardente como os principais produtos exportados aos portos do Rio 
de Janeiro e de Santos através da navegação de cabotagem. O café 
aparece na região logo nos primeiros anos do século XIX, e torna-se 
dentro de dez anos o maior produto agrícola a ser exportado pelas vilas 
do litoral norte paulista. A região sofre com duas restrições comerciais 
do governo paulista que visava desenvolver a agricultura na província, 
em finais do séculoXVIII e início do XIX, o que marcará a decadência da 
produção açucareira e de aguardente. O potencial econômico da região 
só é retomado alguns anos depois com a produção cafeeira, o que eleva 
o número da população livre, o contingente escravo, e também, a posse 
média dos proprietários de cativos. O crescente econômico da região se 
apresenta até meados da primeira metade do século XIX, entrando a 
seguir em um declínio econômico acentuado devido à concorrência do 
café de outras regiões próximas, que detinham maior potencialidade de 
produção e distribuição. No início do século XIX a região também se 
dedicou a outras atividades comerciais como a pesca de baleias e o corte 
venda de madeiras de alto valor comercial empregada na construção 
naval. A decadência econômica do litoral norte paulista só tem fim com a 
descoberta pelo turismo e um novo planejamento econômico nacional 
no início da segunda metade do século XX. 

Abstract The north coast of São Paulo, in the end of the XVIII century, has sugar 
and sugar cane brandy as the main products exported to the Rio de 
Janeiro and Santos ports through the coast. Coffee shows up in the 
region right in the first years of the XIX century,becoming in a period of 
ten years the biggest agricultural product exported by the north Coast 
villages. The region has suffered with two commercial restrictions from 
São Paulo´s government that aimed to develop the agriculture in the 
province,in the end of XVIII and beggining of XIX century, that will point 
the decay of sugar and sugar cane brandy production.The region 
economical power is retaken only some years later with the coffee 
production, which increases the number of free population, the number 
of slaves, and also, the average number slave owners. The region 
economic growth is present until the first half of XIX century, getting into 
a severe economic decline due to the coffee competition of other close 
regions, which had more production and distribution power. In the 
beggining of XIX century the region has also been into other commercial 
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activities, such as the whaling and the cutting and selling of timbers of 
high commercial value used in ship building. The north coast economic 
decay has only an end with the tourism and a new national economic 
planning in the beggining of the second half of the XX century. 
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Título Sesmeiros e posseiros na formação histórica e econômica da Capitania 
de São Vicente, depois chamada São Paulo : das suas origens ao século 
XVIII. 

Autor Leovigildo Duarte Junior 
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Resumo Analisando pela visão histórica da apropriação territorial das "terras do 
brasil", veremos que muito ainda há para ser estudado, envolvendo a 
questão agrária ou fundiária, mal resolvida desde as primeiras décadas 
do achamento das novas terras. Demarcando nosso recorte pelos limites 
geográficos da Capitania de São Vicente, depois chamada São Paulo, 
desde o século XVI, com objetivo de demonstrar a precedência de 
sobreviventes náufragos, desertores, degredados e aventureiros -, e a 
implantação do sistema sesmaria revisando das suas origens em Portugal 
como também na colônia, através de uma legislação metropolitana 
massiva e difusa, imediatista ou casuística, deparando com intrusos e 
moradores de ocupação, ou posseiros, durante as três décadas da fase 
pré-afonsina; e, conjuntamente aos sesmeiros contribuindo para a 
colonização de povoação exercida, pelas formas assumidas para sua 
apropriação e exploração nas fases pós-afonsina, isto é, no curto período 
das capitanias hereditárias e pelo governo-geral em diante. Através da 
análise evolutiva das relações posseiros-sesmarias-sesmeiros, 
apresentamos breve visão econômica da região delimitada e o seu novo 
papel de componente importante na geopolítica econômico-militar da 
Metrópole implantada nos meados do século XVIll; assim como, a análise 
do processo concessor de sesmarias, os trâmites necessários para obtê-
las, sua caracterização, a discussão sobre a questão da grande ou 
pequena propriedade, destacando pormenorizadamente o importante 
aspecto da passagem de muitos posseiros a sesmeiros, como elementos 
permanentes no quadro histórico da Capitania e a sua decisiva 
contribuição para o seu desenvolvimento social político e econômico, até 
o século XVIII, em um processo secular e gradativo, a nosso ver, ainda 
por se completar, deixandoo, como um século que não terminou. 

Abstract From the historical point ofview ofthe territorial appropriation ofthe 
"lands ofthe brasill", we will see tbat there is still a lot to be studied, 
involving the agrarian or land possession subject, poorly solved since the 
first decades of the new lands findings. Demarcating our cut-out for the 
geographica1limits of São Vicente's Captaincy, later called São Paulo, 
since the XVI century, with the objective of demonstrating the survivors' 
precedence - castaways, deserters, exiled and adventurers -, and the 
implantation of the sesmarial system, revising their origins in Portu~ as 
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well as in the colony, through a metropolitan legislation massive and 
diffuse, immediacy or casuistty, coming across intruders and occupation 
residents, or squatters, during the fIrst three decades of the pre-afonsina 
phase; ando joint1y to the sesmeiros contributing to the colonization of 
exercised population, for the forms assumed for its appropriation and 
exploration in the postafonsina phases, tbat is, in the short period of the 
hereditary captaincies and for the governmentgeneral in before. 
Through the evolutionary analysis of the relationships squatters-
sesmariassesmeiros, we presented brief economical vision of the 
delimited area and its new role of important component in the 
economical-military geopolitics of the Metropolis implanted in the 
middles of the XVIII century. We also ana1ysed the grantor process ofthe 
sesmarias, the necessary procedures to obtainmed and its 
characterization. In addition, we discussed on the subject of the large or 
small property, detaching in detail the important aspect of the passage 
of many squatters into sesmeiros, as permanent elements in the 
historica1 picture of the Captaincy and its decisive contribution for its 
social, political and economical development, until the XVIll century. This 
was a secular and gradual process, in our point of view, still for 
completing, leaving it as one century that didn't finish. 
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Resumo Esta tese trata da constituição da propriedade privada em duas regiões 
de fronteira no século XIX: o sudeste bonaerense e o oeste paulista. De 
uma perspectiva comparada aborda: a legislação argentina e brasileira 
sobre terras, uma série processos civis e administrativos que oferecem 
evidencia e iluminam as práticas no processo de constituição da 
propriedade privada. Também se aproxima da relação terra-trabalho 
através da normatização de uma série de práticas no meio rural que 
atentavam contra a constituição do mercado de trabalho livre 

Abstract This thesis studies the constitution of private property on two frontier' s 
regions in XIX Century: The Buenos Aires' southeast and São Paulo West. 
We study this question in a comparative way: Argentine and Brazilian 
law legislation. Some civilian and administrative process gives us a great 
quantity of evidence about this, and shows us the process on the 
constitution of private propertY. We also study the relationship between 
land and work through the establishment of some practices in rural 
environrnent that prejudices the constitution of the work free market 
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Resumo Com o advento do capitalismo e da expansão ultramarina, a prática do 
degredo adquire novos contornos na Época Moderna. Em Portugal a 
partir do século XV, tendo como pano de fundo as grandes navegações e 
a montagem e implantação do sistema colonial, a pena de degredo 
passou a sofrer alterações significativas, como é possível acompanhar na 
legislação do reino. Tomando por base o Livro V das Ordenações 
Filipinas, o objetivo desta Dissertação é entender o degredo em sua 
historicidade, buscando reter a sua especificidade no mundo português 

Abstract In the Modero Age, with the capitalism and the maritime expansion, the 
practice of degredo (an especific kind of penal transportation) acquires 
new profiles. In Portugal, since the 15th century, as a result of the great 
discoveries and the introduction of colonial system, the punishment of 
degredo became to change, as we can see in the kingdom's legislation. 
Taking as a reference the Livro V of the Ordenações Filipinas, the 
objective of this Dissertation is to understand the degredo in the history, 
trying to keep its specific features in the portuguese world 
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Resumo Este trabalho tem como objetivo analisar as leis provinciais baianas que 
foram destinadas a conter a suposta ameaça representada pela 
população africana liberta. Do mesmo modo, nos interessam os debates 
que envolveram a elaboração dessas leis e a repercussão delas no 
cotidiano dessa parcela da população. Fazendo referência às leis 
nacionais, em especial a Constituição do Império do Brasil e o Código 
Criminal de 1830, veremos como a situação legal dos africanos libertos, 
então estrangeiros e sem direitos de cidadania, acabou deixando-os à 
mercê de medidas restritivas locais. Sendo assim, decidimos analisar as 
leis elaboradas em dois momentos, um anterior e outro posterior ao 
Levante dos Malês ocorrido em 1835. Ainda no que tange às medidas de 
segurança que se dirigiam à população africana, veremos como a lei do 
fim do tráfico de 7 de novembro de 1831 foi incorporada a este debate, 
o que contrariava os interesses de senhores e traficantes de escravos 
africanos. Este tipo de comércio não deixou de existir em nome da 
tranquilidade da província, mas também veremos como, sob o 
argumento da urgência de segurança, as leis se tornaram mais duras no 
seu propósito de restringir ao máximo a autonomia dos africanos libertos 
ou até mesmo tirá-los completamente do Império, o que foi muito 
comum através das deportações. Este trabalho também aborda a forma 
como esses africanos e africanas utilizaram-se dos instrumentos legais 
disponíveis para, quando possível, fazer uma releitura das leis e do 
conceito de justiça de maneira a revertê-los em seu favor 

Abstract This work aims to analyze the provincial laws of Bahia that were 
intended to limit the alleged threat posed by freed African people. 
Similarly, we are interested in the debates surrounding the drafting of 
these laws and their daily effect on this segment of the population. 
Referring to national laws, particularly the Constitution of the Empire of 
Brazil and the Criminal Code of 1830, we will explore the legal situation 
of freed Africans, in addition to foreigners without citizenship rights, who 
were both left at the mercy of local restrictive measures. Therefore, we 
decided to examine the laws made in two stages: laws made before and 
laws made after the Malês' Revolt of 1835. In terms of security measures 
that affected the African population, we will analyze the law that ended 
trafficking on November 7, 1831 in this debate, which contradicted the 
interests of lords and traffickers of African slaves. This type of trade was 
not stopped on behalf of peace in the province, but as we shall see, 
under the argument of the urgency of security, the laws became tougher 
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with the intention to restrict the maximum autonomy of freed Africans, 
or even remove them completely from the Empire, which was very 
common through deportations. This work also addresses how these 
Africans used the legal tools available to them, where possible, to 
reassess the concept of justice and reverse these laws in their favor. 

Palavras chaves Legislação; Africanos; Diáspora; Bahia. 

Área Temática  

Link http://cutter.unicamp.br/document/?code=000467551 

 
  



 
 

96 
 

Título Trajetória cruzadas: meninos (as), moleques e juízes em Campinas 1866-
1899. 

Autor Livia Maria Botin  

Instituição UNICAMP 

Localização Campinas/São Paulo 

Tipo de produção Tese 

Ano 2007 

Páginas 199p 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo O objetivo principal da dissertação é analisar as intervenções das 
instâncias jurídicas em Campinas na temática da infância pobre desde a 
criação do "Censo estatístico dos órfãos pobres", em 1866, até o ano de 
sua extinção, em 1899 a partir do cruzamento dos processos criminais, 
ações tutelares e a legislação específica sobre a questão infantil 
elaborada no século XIX, presente no código criminal e nas ordenações 
Filipinas. Outra preocupação é resgatar como as crianças pobres 
enfrentaram a intensificação dessas atuações jurídicas. Através da 
análise que denomino de ?perfil social? das crianças, buscarei apresentar 
não só as características étnicas e etárias deste grupo, como também as 
práticas cotidianas e as estratégias criadas por esses sujeitos. A intenção 
é entender como, e em que medida, esses indivíduos assimilaram e 
utilizaram as formalizações do aparelho jurídico para constituir suas 
visões de mundo. 

Abstract The main objective of this dissertation is to analyze the juridical 
instances on the careless child since the creation of the ?Censo 
estatistico dos orfãos pobres? (Statistic census of the poor orphans), in 
1866 till its extinction in 1899, from the crossing of criminal processes, 
tutelary actions and specific legislation about the child question 
elaborated in XIX century, present in the criminal code and in the 
Filipinas ordinances. Another concern is to recover how poor children 
came face to face with the intensification of these juridical 
performances. Through the analysis of what I name ?social profile? of 
the children, I?ll try to analyze not only the ethnic and age group 
characteristics, but also the everyday practices and strategies created by 
them. The intention is to understand how and how far those individuals 
assimilated and made use of these juridical formalizations in order to 
constitute their world visions. 
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Resumo Em vários países o desajuste entre a demanda e a disponibilidade de 
terras ociosas foi parcialmente reduzido por meio de diversas formas de 
cessão do uso da terra (por exemplo, arrendamento e parceria). No 
Brasil, apesar da coexistência de terras ociosas e de produtores sem (ou 
com terra insuficiente) para produzir, o arrendamento fundiário não se 
disseminou nem se consolidou como alternativa de acesso à terra. O 
objetivo central desta dissertação é analisar a dinâmica do mercado de 
arrendamento fundiário no Brasil, buscando identificar seus principais 
determinantes, institucionais e econômicos, assim como as falhas que 
afetam seu funcionamento. Parte-se da hipótese básica que o quadro 
institucional coloca entraves ao funcionamento do mercado fundiário, 
especialmente dos contratos envolvendo produtores mais pobres. Os 
proprietários não estariam interessados em correr riscos relacionados 
aos contratos com garantias precárias. Haveria ainda o risco de 
desapropriação para fins de reforma agrária de terras arrendadas e de 
inadimplência, uma vez que os arrendatários sofrem restrições aos 
mercados de insumos, serviços e, principalmente, financeiro. O estudo 
analisa um conjunto de hipóteses extraídas da literatura econômica para 
explicar as falhas de mercado. Está baseado na experiência dos 
Programas Municipais de Arrendamento de Terras na Região do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Conclui-se que mudanças nos 
direitos de propriedade poderiam beneficiar os arrendatários e os 
proprietários que estão sujeitos aregimes de propriedade ambíguos ou 
adversos. A redefinição desses direitos geraria os incentivos e a 
segurança necessários tanto para os proprietários arrendarem suas 
terras sem risco de perdê-Ias como para os produtores arrendatários 
realizarem investimentos mais arriscados e de longa maturação 
suficientes para atingir um nível de rendimento compatível com o 
pagamento da renda fundiária e a retenção de um excedente. 

Abstract In many countries the desagreement between the demand and the 
avaliability of inoccupation lands was partly reduced by several ways of 
surrender of effects or transfer of ownerships, like rent ou partnership. 
Although in Brazil exist a coexistence of inoccupation lands and people 
with or withoutenough lands to produce. The agrarian lease lands 
doesn't diffused and consolidated eithe such as an altemative of accesse 
to lands. The central objective of this study is to analyze the dynamics of 
the agrarian lease lands market in Brazil, trying to identify its mainly 
economical and institucional determinants as well as the defects that 
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affect its functioning. The study begings by the fundamental hypothesis 
that the institucional chart placed impediments at the lease lands market 
functioning, especially about the agreements envoluing poorly people. 
The landlords are n't interested in risks relationed to the agreements 
with precarious guarentee. Exist also to risk about the dispossession for 
agrarian reform of land leases and breach of contract at a time that the 
lease-holders suffer restriction into the raw material and service market 
and principally financier. This study also analyze a set of hypothesis 
reproduced at economicalliterature to explain some market defects basis 
on an experiences in Municipal Land Lease Programs at Triângulo 
Mineiro and Alto Paranaíba areas. It follows that the changes refering to 
property rights could benefit the lease-holders and landlords who are 
submilted to an ambigous property administration or adverse. The 
redefinition about those rights may be given the incentive and security 
necessaries as much as the landlords can lease its lands without risks of 
loosing them and the lease lands producers can make investiments toa 
risky and with a long maturation, enough to reach a level of efficiency 
compatible to the payment of the agrarian income and the retention of 
an excess. 
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Resumo o presente trabalho analisa os dois Congressos Agricolas realizados em 
1878: o primeiro ocorreu em julho, na cidade do Rio de Janeiro, e o 
segundo em outubro, na cidade do Recife. Busca compreender as 
condições históricas - econômicas, sociais e políticas - do período em que 
são realizados os eventos, assim como depreender, através da análise 
dos textos e discursos contidos nos mesmos, a compreensão das elites 
agrárias sobre as mudanças em andamento e os rumos que desejavam 
dar a essas transformações. Procura, enfim, mostrar como o 
pensamento dos participantes da reunião forma quadro representativo 
do pensamento reformista brasileiro ao final do século XIX 

Abstract The present work analyzes the two Agricultural Congress organized in 
1878: the first happened in July, in the city of Rio de Janeiro, and the 
second in October, in the city of Recife. Search to understand the 
historical conditions (economical, social and politics) of the period in that 
the events are accomplished, as well as to comprehend, trough the 
analysis of the texts and speeches contained in the Congress, the 
understanding of the agrarian elites on the changes in process and the 
directions that wanted to give to those transformations. He seeks, 
finally, to showas the participants' of the meeting thought forms 
representative picture of the Brazilian reformist thought at the end of 
the century XIX 
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Resumo Em todas as áreas das Américas Negras onde se estabeleceram grupos 
de escravos fugidos, destaca-se a maneira como se forjaram políticas de 
alianças entre os fugitivos com outros setores da sociedade envolvente. 
Assim foi também no Brasil, em todas as regiões escravistas onde 
quilombolas procuraram se organizar econômica e socialmente em 
grupos e comunidades. Tentavam manter a todo custo sua autonomia e 
ao mesmo tempo agenciavam estratégias de resistência junto a 
indígenas, taberneiros, fazendeiros, lavradores, até autoridades coloniais 
e principalmente aqueles que permaneciam escravos. A partir de tais 
estratégias e experiências -- permeadas de contradições e conflitos -- os 
fugitivos determinaram os sentidos de suas vidas como sujeitos de sua 
própria história. Nesta tese analisamos as experiências históricas dos 
quilombolas na Amazônia Colonial, no Maranhão e comparativamente 
outras áreas coloniais brasileiras, destacando como eles estavam 
articulados sócio-economicamente a sociedade envolvente mas também 
representavam uma ameaça para ela 

Abstract In all Latin American societies where runaway slaves shaped maroon 
communities alternatives economy and fighting for feedom lived 
together with many allinace forms involving wholi colonial society. It had 
occured also in slave areas in Brazil where the quilombolas (maroons) 
organized themselves in social and economic groups and communities in 
order to maintain their autonomy, otherwise it may include daily 
relations with indians, farmers, rural workers, colonial authorities and, 
mainly slaves. Although these strategies -- wich involved conflict and 
contradictory aspects -- the runaways gave sense to their lives as 
subjects of their own history- In this thesis the historical experience of 
maroon societies in colonial amazoniam region and Maranhão will be 
analized. Futher the cases studied will be compared with other colonial 
areas, foccusing how slave communities was articulated wich the 
brazilian colonial society as a whole represents a threat 
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Resumo O presente estudo buscou analisar as práticas criminosas e as relações 
de poder em Mato Grosso, no período de 1870 a 1910. Observando que 
a consolidação da autonomia do Judiciário, enquanto instituição pública 
esteve condicionada as lutas travadas pelo poder de ação e decisão na 
dimensão jurídica e política com as outras instituições representativas do 
poder do Estado, central e local. Fundamentando-se no principio de 
neutralidade e universalidade das leis o aparato jurídico ampliou seu 
poder resolutivo nas questões sobre a violência e os conflitos 
envolvendo homens e mulheres que viviam em terras matogrossenses, 
logo após o fim da Guerra com o Paraguai. Ao adaptarem os 
procedimentos judiciais as praticas de controle dos comportamentos 
sociais, os responsáveis pela justiça empregaram com margens de 
segurança os mecanismos legais e também ações coercitivas e 
repressivas para com aqueles menos privilegiados na hierarquia social. 
Nessa perspectiva, verificou-se que nem sempre os Códigos e as leis 
vigentes a época serviram para coibir a violência desencadeada entre 
indivíduos e grupos, em muitas situações, foram utilizados como 
instrumento de regulação das oportunidades e ascensão social. Tal 
atitude deixou brechas no judiciário, as quais foram utilizadas pelos 
grandes proprietários de terras, escravos e comércio na manutenção de 
seus privilégios e interesses. A análise qualitativa e quantitativa dos 
processos crimes, envolvendo homens e mulheres nos crimes contra a 
vida, a propriedade e a honra permitiram desvelar as relações 
entre os supostos criminosos e a justiça, entre os indivíduos de uma 
mesma categoria social e as com os membros de outros grupos, assim 
como as influências do poder da elite local nas decisões e andamento 
dos trâmites processuais. Os dados contidos nos processos criminais 
associados àqueles apreendidos nos relatórios oficiais permitiram, 
também, caracterizar quais as estratégias e manobras adotadas 
pelas categorias menos favorecidas na hierarquia social na resolução de 
conflitos interpessoais e intergrupais. Homens e mulheres vivendo 
situações de constrangimentos e tensões lutaram pela manutenção ou 
ampliação de suas posições sociais, recorrendo quando necessário aos 
usos sociais da justiça e aos vínculos com os poderes locais; 
configurando-se, em muitos casos, a prática do mandonismo, 
coronelismo e clientelismo como forma de dominação política, 
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econômica e simbólica. Por último, com o objetivo de proporcionar uma 
visualização mais global do objeto, busquei apreender a partir de três 
dimensões presente na atividade jurídico-forense as 8 
motivações que desembocaram em crimes; a legislação específica; e a 
prática do Tribunal do Júri. Abordando de forma crítica como a 
normalização da ordem vinculava-se a determinação e defesa dos 
interesses políticos, jurídicos e econômicos das elites locais; que 
procuravam através da instituição judicial e das hierarquias sociais 
condicionar costumes, condutas e valores morais a construção da 
imagem de nação civilizada, interferindo através dos discursos 
e práticas políticas no cotidiano de homens e mulheres, criminosos e não 
criminosos em Mato Grosso. 

Abstract The present study searches to analyze the criminal practices and the 
power relations in Mato Grosso, at period of 1870 to 1910. Observing 
that the consolidation of the autonomy of the Judiciary, how public 
institution, has been conditioned at conflicts engaged for the power 
of action and decision in the juridical and political dimension with the 
others representative institutions of the power of State, central and 
local. Basing in the neutrality principle and universality of the laws, the 
juridical ostentation amplified your resolute power in the questions 
about the violence and the conflicts involving men and women that lived 
in matogrossenses lands, after the end of war with Paraguay. 
To the they adapt the judicial procedures practice them of control of the 
social behaviors, the responsible for the justice used with margins of 
safety the legal mechanisms and also coercive and repressive actions to 
those less privileged ones in the social hierarchy. In that perspective, it 
was verified that not always the Codes and the effective laws the time 
was to restraint the violence unchained between individuals and groups, 
in a lot of situations, they were used as instrument of regulation of the 
opportunities and social ascension. Such attitude left breaches in the 
judiciary, which were used by the great proprietors of lands, 
slaves and trade in the maintenance of their privileges and interests. 
The qualitative and quantitative analysis of the processes crimes 
involving men and women in the crimes against the life the property and 
the honor allowed to reveal the relationships between the criminal 
assumptions and the justice, among the individuals of a same social 
category and the with the members of other groups, as well as the 
influences of the power of the local elite in the decisions and course of 
the procedural procedures. The data contained at the criminal processes 
associated for that apprehended at the official report, permited, also, to 
characterize which strategies and maneuver adopted for the categories 
less benefited at the social hierarchy at resolution of interpersonals and 
intergroups conflits. Men and women living situations of constraint and 
tension fought for the maintenance or amplified of their socials 
positions, retracing when it needed to social justice uses and the links 
with local power, shaping in many cases, the practice commanding, 
colonelcy and clientele politic, economic and symbolic like domination 
manner. At last, with the aim of provide a more global visualization 
about the object, I surched from three dimensions present at juridic-
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forense activity apprehend the motivations that emptyed in crimes, the 
specific law and the practice juri tribunal, boarding in the critic form 
like the normalization of order linked at the determination and defense 
of the politics, juridics  

Palavras chaves Terras; Poder judiciário; Crime; Criminosos. 

Área Temática História e Sociedade 

Link http://www.athena.biblioteca.unesp.br 

 
  



 
 

110 
 

Título Ecologias em Terra Paulista (1894-1950) : as relações entre o homem e o 
meio ambiente durante a expansão agrícola do Estado de São Paulo  

Autor Mahl, Marcelo Lapuente. 

Instituição Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

Localização Assis 

Tipo de produção Tese 

Ano 2007 

Páginas 215 f.  il. 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo Ao longo do século XIX, ganhou projeção o processo de desbravamento 
do território paulista, impulsionado, principalmente, pelo surto cafeeiro. 
Regiões até então pouco exploradas, acabaram atraindo imensas levas 
populacionais, que buscavam perspectivas de enriquecimento e trabalho 
em novas terras, iniciando uma série de mudanças no mundo natural 
que, até então, havia se mantido relativamente intocado em grande 
parte do Estado. Dentre as várias regiões transformadas em zonas 
pioneiras, durante essa expansão econômica, merece destaque o 
Noroeste paulista, onde a cidade de São José do Rio Preto tornou-se, 
entre as décadas de 1910 e 1940, sede de uma das zonas de maior 
crescimento do Estado de São Paulo. Nesse movimento de conquista do 
interior de São Paulo, entre o final do século XIX e a primeira metade do 
século XX, percebe-se, por meio da análise de jornais e revistas que 
circulavam comumente nos maiores centros urbanos, a formação de 
uma contundente crítica ambiental, que começava a tentar 
compreender quais foram os efeitos dessa expansão econômica ao meio 
ambiente paulista. Esses discursos, mesmo partindo de realidades tão 
distintas - capital e interior - mostram uma grande similaridade, ao 
apresentarem fundamentalmente dois eixos centrais de discussão. De 
um lado, a valorização do progresso e da expansão econômica, que 
entendia a destruição do mundo natural como uma conseqüência 
necessária para o desenvolvimento, além de um símbolo de vitória do 
homem sobre o meio ambiente. De outro, discursos que criticavam os 
impactos ambientais desencadeados pela conquista do interior, além de 
defenderem a necessidade do surgimento de novas formas de interação, 
menos violentas e mais harmoniosas, entre a sociedade e a natureza. O 
presente trabalho analisa a origem e as tensões existentes entre essas 
duas concepções de ecologia, que emergiram naquele momento de 
crescimento da economia paulista. 

Abstract All over the nineteenth century, the process of cleaning land in Paulista 
territory, stimulated especially by the sudden appearance of the coffee 
production, gained ground. Regions that were little exploited started to 
attract huge masses of the population that looked for enrichment and 
work in new lands. In consequence, a series of changes in the natural 
world, which had been relatively untouchable up to that moment, began 
in great part of the State. São José do Rio Preto was one among the 
various regions which were transformed into pioneering growing zones 
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during the economic expansion, from the 1910s to the 1940s. With this 
movement of conquest in the interior of São Paulo, it was possible to 
observe, through the analysis of commonly circulated newspapers and 
magazines of the time, the formation of a consistent environmental 
criticism. Critics, then, started to understand the effects of such 
economic expansion on Paulista environment. Their discourses, even 
from distinct realities (from the capital city and from the interior) show a 
great similarity when they present two-center-lines of discussion: on the 
one hand, the appreciation of the progress and the economic expansion 
leading to the destruction of the natural world as a necessary 
development of the areas as well as the victory of the human being over 
the environment; on the other hand, the discourses that criticized the 
environmental impacts as a result of the conquest of the interior of the 
state, besides defending the necessity of the appearance of a less violent 
and more harmonious form of interaction between society and nature. 
The present work analyses the origin and tensions between these two 
conceptions of ecology that emerged in that moment of Paulista 
economic growing. eng 
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Resumo A dissertação ora apresentada pretende discutir as experiências 
relatadas pelo viajante Joan Nieuhof, em seu livro: Memorável Viagem 
Marítima e Terrestre ao Brasil (Gedenkweerdige Brasiliaense Zee - en 
Lant - Reize). Tentaremos compreender como foi forjado o imaginário de 
liberdade e tolerância que serviram de suporte para a construção das 
representações do homem holandês do século XVII. Acreditamos que de 
forma inconsciente esse explorador levou para as terras distantes do 
Brasil as representações da nação holandesa, impressas em sua obra. 
Neste contexto, esse viajante submeter sua cultura a um enfrentamento 
com um novo sistema de significações totalmente desconhecido e 
adverso. A narrativa de Nieuhof nos coloca diante do encontro de dois 
mundos: de um lado, a Holanda - nação mais próspera da Europa neste 
momento histórico -, e do outro, o exótico Brasil, onde já residiam duas 
culturas dispares, os portugueses e os indígenas.A cada página que 
escreve, Nieuhof transporta o leitor para seus oitos anos de permanência 
no Brasil. Descreve desde os deslumbrantes recursos naturais, até as 
sangrentas batalhas da guerra luso-holandesas pela disputa das 
Capitanias Nordestinas. Portanto, procuramos desvendar a mentalidade 
de um indivíduo através de suas palavras, para compreender e recompor 
o imaginário e a representação da sociedade em que viveu. 

Abstract The following dissertation intends to discuss the experiences related by 
the traveler Joan Nieuhof, in his book: Memorável Viagem Marítima e 
Terrestre ao Brasil - Gedenkweerdige Brasiliaense Zee - en Lan t- Reize. 
We will be trying to understand how the liberty and tolerance imaginary 
were shaped, which were made as a support to the Dutch men’s 
constructions of representations of the XVII century. We believe that, 
unconsciously, this Explorer took these representations of his home land 
to the Brazilian far lands, told in his work. In this context, this traveler 
submitted his culture to a new system ordeal dealing with complete 
unknown and different signification systems. Nieuhof’s narrative place us 
facing the meeting of two worlds: at one side, Dutch land - Europe most 
flourishing nation at this historical moment - and on the other side, the 
exotic Brazil, where two unequal cultures already dwelled together, the 
Portuguese and the native people. At each written page, Nieuhof 
transports the reader to his eight years of living in Brazil. He describes 
since the dazzling natural resources, to the bloody battle of the 
Portuguese-Dutch war claiming the Northeast administrative divisions of 
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Brazil. Therefore, we will try to reveal the mentality of a person through 
his words, to also understand and reframe the imaginary and the 
representation of the society he lived in. eng 
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Resumo As realidades políticas e sociais são determinantes na explicação da 
prevalência de modelos de caridade e assistência em detrimento de 
outros. No Reino Português o sistema assistencial acompanhou a 
evolução do modelo europeu, estruturado nos valores do Cristianismo, 
em que couberam à comunidade as respostas para os problemas sociais. 
Com base na filosofia das Luzes, além de questões de cunho técnico-
científico em busca do progresso econômico, ou com a garantia das 
fronteiras territoriais, nota-se após a transferência da Corte para o Brasil, 
e principalmente após a Independência, um despertar para a realidade 
social brasileira, em que ação do Estado na intervenção na questão 
assistencial esteve ligada não só à preocupação de que esse cuidado não 
caísse sobre si, mas também à política de manutenção da ordem 
tradicional. Pensando nisso, essa pesquisa procurou conhecer o 
comportamento do Estado monárquico constitucional brasileiro diante 
dos .socorros públicos. no momento da organização de suas bases 
jurídicas e administrativas. As principais fontes que a fundamentaram 
foram as Leis e Decisões de Governo do Império do Brasil de 1822 a 
1834, cuja análise permitiu dimensionar as mudanças na concepção das 
obrigações do Estado e o discurso que ele próprio produzia de si, 
tornando explícita a estreita relação entre pobreza, desordem, trabalho 
e o desenvolvimento de uma moral, logo, a intimidade da questão da 
assistência com os interesses do Estado. 

Abstract Political and social realities are determining factors in the explanation of 
the predominance of certain charity and social assistance models. In the 
Portuguese Kingdom the social assistance system followed the evolution 
of the European model, based on Christian values, in which the 
community was in charge of responding to social problems. Based on the 
Enlightment philosophy, apart from technical scientific issues in search of 
economic progress or guarantees for territorial frontiers, after the 
transfer of the Royal Court to Brazil and especially after Independence, 
an awakening is observed as to Brazil.s social reality, in which State 
agency in social assistance issues was tied not only to the preoccupation 
that such care would not be devolved to the State itself but also to the 
policy of maintaining traditional order. With such in mind, this research 
seeks to reveal the behavior of the Brazilian Constitutional Monarchy as 
to public social aid at the moment of organizing her legal and 
administrative foundations. The main sources that grounded these were 
the Leis e Decisões de Governo do Império do Brasil de 1822 a 1834 
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(Laws and Decisions of the Government of the Empire of Brazil from 
1822 to 1832), the analysis of which enabled dimensioning the changes 
in the conception of the State.s responsibilities and the discourse it 
produced on itself, revealing the tight relation between poverty, 
disorder, work and the development of a moral, therefore, between the 
intimacy of the social assistance issue and the concerns of the State. eng 
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Resumo Este trabalho analisou o pensamento jurídico penal no Brasil e sua 
historicidade durante o século XIX, atentando para a produção do 
discurso em documentos processuais denominados termos de bem 
viver, uma das fontes documentais da pesquisa. Foi possível, por meio da 
análise dessa documentação, acompanhar o percurso da produção do 
vadio enquanto indivíduo passível de conhecimento do saber/poder. 
Refletiu-se ainda sobre a produção do Código Criminal de 1830, base 
para o nascimento legal do poder disciplinar no Brasil. Com essa nova 
estrutura jurídica, a polícia ganhou embasamento legal para agir no 
cotidiano dos indivíduos pobres livres, seu alvo preferencial. Esse novo 
tipo de controle e punição de comportamentos indesejáveis irá 
perpassar e irradiar-se por todo o corpo social em forma de rede, 
levando finalmente as informações até o Imperador. Portanto, este 
estudo analisou as formas de poder que nortearam o período imperial 
brasileiro de 1824 a 1889 e se constituíram em instrumentos utilizados 
pela elite agrária para inserir os pobres livres no modelo de nação 
pretensamente liberal e moderna. 

Abstract This dissertation broached the penal juridical thought in Brazil and its 
historical process during the 19th century focusing on the writing of 
discourse in processual documents, the so-called termos de bem viver 
(the propriety of conduct law), one of the documentary sources of the 
research at issue. By means of an analysis of such papers, one could 
trace the course of the expression idler as someone subject to the 
knowledge of the keepers of the law. One also pondered upon the 
working up of the disciplinary power in Brazil. Due to the new juridical 
framework the police attained legal power to act on the everyday life of 
the free poor, their preferred target. The new kind of control and 
punishment of undesired behavior will affect and spread about the 
whole "social body" like a network which eventually puts the information 
up to the emperor. Therefore, this dissertation analyzed the new ways of 
power which guided the Brazilian imperial period from 1824 to 1889 and 
which became a device used by the imperial agrarian elite meant to 
insert the free poor into an alleged liberal and modern nation model. eng 
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Resumo Constitui-se o presente trabalho em uma biografia política de Bento de 
Abreu Sampaio Vidal (1872-1948), integrante da oligarquia cafeeira 
paulista durante a Primeira República. Bento de Abreu participou da vida 
política de Araraquara tendo presidido a Câmara local de 1911 a 1916 e 
de 1923 a 1930. Grande cafeicultor, ajudou fundar a Sociedade Rural 
Brasileira em 1919, presidindo-a em várias ocasiões. Nos anos 1920, 
elegeu-se deputado estadual, ao mesmo tempo em que participava da 
expansão da fronteira agrícola rumo ao oeste do Estado, incentivando a 
criação de vários distritos, o mais importante dos quais deu origem à 
cidade de Marília, em 1929. A Revolução de 1930 não interrompeu sua 
carreira política e filiado ao Partido Constitucionalista elegeu deputado à 
Constituinte estadual de 1935. Durante o Estado Novo, ocupou o cargo 
de Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo e após 1945, elegeu-
se novamente deputado estadual, pelo Partido Social Democrático, 
participando da Constituinte Estadual de 1947. 

Abstract The present work constitutes a political biography of Bento de Abreu 
Sampaio Vidal (1872-1948), a man who integrated the coffee planters’ 
oligarchy of the State of São Paulo (Brazil) during the political period 
called First Republic (1889-1930). Bento de Abreu took part in the 
political life of Araraquara (SP), where he was the president of the local 
town council from 1911 to 1916 and from 1923 to 1930. He was a big 
coffee planter and helped to establish the Brazilian Rural Society in 1919 
and became its president of severeal times. In the 1920s he was elected 
one of the stately deputies; meanwhile he took part in the extension of 
the agricultur forntiers leaing west of State and promoting the criation of 
several villages. The most important of them gave origin to what later 
would become the city of Marília (SP), in 1929. The Revolution of 1930 
did not interrupt his political career and joining the called Partido 
Constitucionalista he was elected deputy to the Stately Constitution of 
1935. During the political period called New State (1937-1945) he was 
the Agricultur Secretary of the State of São Paulo and after 1945 he was 
again elected stately deputy, this time joining the called Partido Social 
Democrático and so he took part of the Stately Constitution of 1947. eng 
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Resumo O objeto de análise constituiu na apropriação dos recursos naturais na 
capitania de Santa Catarina entre os anos de 1738 e 1808. Buscou-se 
interrogar as formas de exploração e uso da natureza, bem como os 
interesses econômicos envolvidos. A análise do modelo 
políticoadministrativo adotado nessa capitania evidenciou as relações 
estabelecidas entre o poder decisório nos níveis local e central e as 
alterações processadas ao longo da formação histórica da capitania. A 
colonização da capitania foi marcada por um viés militar e também 
econômico; militar devido à posição estratégica da ilha de Santa 
Catarina, e econômico porque as potencialidades naturais nutriam 
interesses mercantis, desde o momento da criação da capitania e mais 
fortemente no momento da crise do sistema colonial luso-brasileiro da 
segunda metade do séculoXVIII. As fontes consultadas foram 
documentos oficiais avulsos e informações coletadas na literatura de 
viajantes e naturalistas. 

Abstract The present work aimed to analyze the appropriation of natural 
resources in the captainship of Santa Catarina between the years 1738 
and 1808. We tried to interrogate the ways of exploration and use of the 
nature, as well as the involved economic interests. The analysis of the 
adopted political-administrative model in this captainship evidenced the 
relations between the decisive power at the local and central levels and 
the occurred alterations throughout the historical formation of the 
captainship. The colonization of the captainship was marked by a military 
and also an economic feature; military due to the strategical position of 
the island of Santa Catarina and economic because of the natural 
potentialities that sustained mercantile interests, since the creation of 
the captainship and even more at the period of "crisis" of the Luso-
Brazilian colonial system in the second half of the XVIII century. The 
consulted sources consisted of official documents and literature from 
travellers and naturalists.  
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Resumo Esta pesquisa se insere dentro da bibliografia especializada sobre a 
agricultura no Brasil, especialmente no Estado de São Paulo, a partir da 
segunda metade do séculoXIX, início do século XX. Um de seus objetivos 
é ressaltar as propostas de modificação ou modernização da agricultura 
em São Paulo dentro deste período, em contraposição, ou substituição 
aos métodos e técnicas agrícolas considerados tradicionais e efetuados 
historicamente na agricultura brasileira. É dentro da Revista Agrícola 
paulista (1895-1907) que essas propostas foram suscitadas por dezenas 
de pessoas, escritores, agrônomos, grandes fazendeiros, políticos, e 
outros. As propostas de modificação agrícola giravam em torno de 
diferentes assuntos, mas sempre interligados, como: diversificação da 
agricultura, adubação química e natural, cultura intensiva do solo, mão-
de-obra, povoamento e colonização, instalação de núcleos coloniais 
dentro dos moldes da moderna agricultura então desejada, instrução 
agrícola por meio de campos de experiências e demonstração, ensino 
agrícola para diferentes graus, a mecanização da lavoura, o que era 
chamado na época de Moderna Agricultura, em substituição ao que era 
considerado como agricultura rotineira ou atrasada, praticada deste o 
início da agricultura no Brasil 

Abstract This research inserts itself into the historical analyses upon agriculture in 
Brazil, especially in the State of São Paulo, from around late XIX century 
and beginning of the XX century on. One of its goals is to stand out the 
agricultural modification proposals in São Paulo during that period, in 
opposition or substitution for the agricultural methods and techniques 
considered to be traditional, and historically effectuated in Brazilian 
agriculture. It was within the publication Revista Agrícola (São Paulo, 
1895-1907) that such proposals were raised by dozens of people, 
publicists, agronomists, major farmers, politicians, among others. The 
agricultural modification proposals turned around different subjects, but 
always holding a connection, such as: agriculture diversification, natural 
or chemical manuring, intensive soil culture, labor, population and 
colonization, installation of colonial areas attending the desired patterns 
of modern agriculture by then, agricultural instruction through 
experience and demonstration fields, agricultural education for different 
levels, farming mechanization, which was called Modern Agriculture by 
that time, in substitution for what was considered to be routine and 
outdated agriculture, practiced since the beginning of agriculture in 
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Resumo Esta pesquisa insere-se no campo dos estudos históricos culturais. Assim, 
a análise histórica é aqui empregada com o objetivo de compreender o 
fenômeno artístico literário, a saber, o Indianismo Romântico do 
séculoXIX. Desse modo, o Indianismo é visto como uma Invenção 
Histórica, ou seja, é fruto de um trabalho e de um projeto consciente dos 
escritores no sentido de criação de uma cultura e uma literatura 
nacional, tendo o índio como figura central. Utilizando-se de preceitos 
teóricos e metodológicos do sociólogo Pierre Bourdieu, onde a produção 
artística mantém profundas ligações com o campo político, a pesquisa 
procura mostrar a ligação do campo literário romântico em formação e o 
campo político. Assim, vai-se analisar o papel do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro nesse processo de Invenção Histórica. IHGB 
congregava em seus membros a elite letrada da Corte entre eles, 
importantes escritores indianistas, tais como Gonçalves Dias e Gonçalves 
de Magalhães. O Instituto foi responsável ainda por uma vasta produção 
de conhecimento sobre o índio, sendo essa produção responsável pela 
configuração de um campo de possíveis estéticos a respeito do indígena 
através de representações do mesmo. E mais, o IHGB foi o palco 
principal de uma acalorada contenda sobre a viabilidade de se escrever 
uma literatura tendo o índio como figura central, mostrando as 
diferentes tomadas de posição dos intelectuais do período acerca da 
Literatura Indianista. 

Abstract This research is within the field of historical and cultural studies. Thus, 
the historical analysis employed here aims at understanding the literary 
artistic phenomenon, namely the XIX century Romantic Indianism. In this 
aspect, Indianism is seen as a historical invention, that is, it arises 
involuntarily within the European thought and within the Romantism 
aesthetic precepts, which later became the result of writers’ 
conscientious work and project in order to create both a national culture 
and literature, having the Indian as its central figure. By using sociologist 
Pierre Bourdieu’s theoretical and methodological precepts – in which 
artistic production is strongly connected with the political field – the 
research seeks to show the connection between the romantic literary 
field in formation and the political field. Thus, the role of the Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (Brazil’s Historical and Geographical 
Institute - IHGB) is analyzed in this historical invention process. The IHGB 
congregated the literate elite of the Court, among who were important 
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indianist writers such as Gonçalves Dias and Gonçalves de Magalhães. 
The Institute was also accountable for the vast production of knowledge 
on the Indian. This production was responsible for shaping the aesthetic 
possibilities regarding the Indians through the representations of them. 
Furthermore, the IHGB was the main stage of a fierce argument on the 
viability of making literature having the Indian as its central figure, 
showing the different positions the intellectuals of the period held about 
the Indianist Literature. With this, the research shows that Indianism 
comprises a historical invention having the IHGB as its main stage. 
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Resumo Ao longo do séculoXIX, ganhou projeção o processo de desbravamento 
do território paulista, impulsionado, principalmente, pelo surto cafeeiro. 
Regiões até então pouco exploradas, acabaram atraindo imensas levas 
populacionais, que buscavam perspectivas de enriquecimento e trabalho 
em novas terras, iniciando uma série de mudanças no mundo natural 
que, até então, havia se mantido relativamente intocado em grande 
parte do Estado. Dentre as várias regiões transformadas em zonas 
pioneiras, durante essa expansão econômica, merece destaque o 
Noroeste paulista, onde a cidade de São José do Rio Preto tornou-se, 
entre as décadas de 1910 e 1940, sede de uma das zonas de maior 
crescimento do Estado de São Paulo. Nesse movimento de conquista do 
interior de São Paulo, entre o final do séculoXIX e a primeira metade do 
século XX, percebe-se, por meio da análise de jornais e revistas que 
circulavam comumente nos maiores centros urbanos, a formação de 
uma contundente crítica ambiental, que começava a tentar 
compreender quais foram os efeitos dessa expansão econômica ao meio 
ambiente paulista. Esses discursos, mesmo partindo de realidades tão 
distintas - capital e interior - mostram uma grande similaridade, ao 
apresentarem fundamentalmente dois eixos centrais de discussão. De 
um lado, a valorização do progresso e da expansão econômica, que 
entendia a destruição do mundo natural como uma conseqüência 
necessária para o desenvolvimento, além de um símbolo de vitória do 
homem sobre o meio ambiente. De outro, discursos que criticavam os 
impactos ambientais desencadeados pela conquista do interior, além de 
defenderem a necessidade do surgimento de novas formas de interação, 
menos violentas e mais harmoniosas, entre a sociedade e a natureza. O 
presente trabalho analisa a origem e as tensões existentes entre essas 
duas concepções de ecologia, que emergiram naquele momento de 
crescimento da economia paulista. 

Abstract All over the nineteenth century, the process of cleaning land in Paulista 
territory, stimulated especially by the sudden appearance of the coffee 
production, gained ground. Regions that were little exploited started to 
attract huge masses of the population that looked for enrichment and 
work in new lands. In consequence, a series of changes in the natural 
world, which had been relatively untouchable up to that moment, began 
in great part of the State. São José do Rio Preto was one among the 
various regions which were transformed into pioneering growing zones 
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during the economic expansion, from the 1910s to the 1940s. With this 
movement of conquest in the interior of São Paulo, it was possible to 
observe, through the analysis of commonly circulated newspapers and 
magazines of the time, the formation of a consistent environmental 
criticism. Critics, then, started to understand the effects of such 
economic expansion on Paulista environment. Their discourses, even 
from distinct realities (from the capital city and from the interior) show a 
great similarity when they present two-center-lines of discussion: on the 
one hand, the appreciation of the progress and the economic expansion 
leading to the destruction of the natural world as a necessary 
development of the areas as well as the victory of the human being over 
the environment; on the other hand, the discourses that criticized the 
environmental impacts as a result of the conquest of the interior of the 
state, besides defending the necessity of the appearance of a less violent 
and more harmonious form of interaction between society and nature. 
The present work analyses the origin and tensions between these two 
conceptions of ecology that emerged in that moment of Paulista 
economic growing. 
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Resumo Com o objetivo de contribuir para a história intelectual dos conflitos que 
antecederam a Independência do Brasil, o presente trabalho analisa 
duas fontes impressas: A Economia Brasileira no Alvorecer do SéculoXIX 
(1807) e Recopilação de Notícias Soteropolitanas e Brasílicas (1802), 
escritas na Bahia respectivamente pelo Desembargador João Rodrigues 
Brito e por Luiz dos Santos Vilhena. Os escritos de Vilhena são a 
expressão da mais genuína tradição mercantilista do mundo 
lusobrasileiro, para quem os dissabores enfrentados pelos colonos 
brasileiros derivavam da falta de ação mais enérgica do Estado no 
controle da produção e do comércio colonial. No outro extremo do 
debate estava Brito, um atualizado estudioso da Economia Política, cujos 
escritos revelam aspectos surpreendentes do mal-estar experimentado 
por setores coloniais às vésperas da transferência da Corte. A novidade 
apresentada por esse escrito reside no diagnóstico feito pelo seu autor 
de que os problemas dos produtores brasileiros não radicavam na 
oposição de interesses entre metrópole e colônia, mas no excesso de 
intervenção do Estado na economia colonial. Entretanto, por Estado 
Brito entendia não só a estrutura metropolitana, mas principalmente o 
sistema estatal instalado na própria colônia como instância de poder 
local, especialmente o Senado da Câmara. Assim, a análise dessas fontes 
documentais projetam novas luzes sobre as tensões e conflitos que 
antecederam a Independência do Brasil. O presente trabalho evidencia 
ainda que, além dos conflitos colônia versus metrópole já fartamente 
documentados pela historiografia tradicional haveria também a 
luta dos colonos contra as restrições ditadas pelos próprios poderes 
locais dentro do espírito mercantilista que dominava a mente e oferecia 
meios de vida a amplos círculos da própria colônia. 

Abstract The aim of the present work is to contribute to the intellectual history of 
the conflicts that occurred before the Independence of Brazil, by 
analyzing two sources: A Economia Brasileira no Alvorecer do SéculoXIX 
(1807) and Recopilação de Notícias Soteropolitanas e Brasílicas (1802), 
written in Bahia by Desembargador João Rodriques Brito and by Luiz dos 
Santos Vilhena, respectively. Vilhena, whose writings are the expression 
of the most genuine mercantilist tradition of the Portuguese-Brazilian 
world, believed that the annoyances faced by the Brazilian colonists 
were a reflect of the lack of a more energetic posture of the State on the 
control of the colonial production and commerce. On the other edge of 
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the debate was Brito, a political economy researcher, whose writings 
reveal surprising aspects of the adversities faced by colonialists sectors 
on the eve of Court’s transference. The novelty of this work was the 
analysis made by his author that the problems of the colonialist 
producers were not a consequence of the conflict of interests between 
metropolis and colony, but, in fact, a result of an excessive state 
intervention on the economy. However, by state Brito understood not 
only the metropolitan structure, but mainly the state system placed at 
the Colony as a part of the local power, specially the Senate and the 
Camera. Therefore, the analysis of these documental sources brings new 
lights on the conflict that preceded the Independence of Brazil. The 
present work also makes evident that beyond the conflicts between 
colony an metropolis, which have already been fully studied, there was  
also a struggle of the colonialists against the restrictions imposed by the 
local powers inside the mercantilist spirit that dominated the minds and 
provided means of life to wide intern circles of the Colony. 
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Resumo Propõe-se, nesta pesquisa, refletir sobre a formação do pensamento 
brasileiro no período que antecede ao denominado Romantismo, 
destacando a “participação”, durante o momento de passagem da 
colônia para país independente, da literatura de viagem no processo de 
formação da identidade nacional. Através da leitura de alguns periódicos 
que circularam no Rio de Janeiro no início do século XIX, mais 
precisamente entre a chegada da corte (1808) e o lançamento da revista 
Nitheroy (1836), pretende-se demonstrar como a formação da cultura 
escrita nacional esteve intimamente ligada à ideia que os europeus 
tinham dos trópicos. Para tanto, a proposta é mapear em tais periódicos 
as menções aos viajantes estrangeiros e ao conteúdo de suas narrativas, 
de modo a conhecer o que a intelectualidade carioca dos primeiros 
decênios dos oitocentos pensava das imagens do Brasil e dos brasileiros 
vinculadas nestes escritos 

Abstract The objective of this work is to study the construction of the brazilian 
thought in the period that is right before the Romantism age, 
highlighting the participation of the type of literature known as ’travel 
literature’ in the process of construction of the national identity when 
Brazil was being transformed from a colony into an independent country. 
Based on journals that were on circulation in the beginning of the 19th 
century, precisely in the period between the Court arrives in the country 
(1808) and the release of the magazine "Nitheroy" (1836), and 
conceiving them as the stands of the construction of the country 
identity, we aim to show how the formation of the national literature 
was attached to the idea that european people had about the tropical 
lands. For that matter, the purpose is to map in this periodics the 
messages for the foreign travellers and the content of this narratives, 
such as references, quotes and comments in order to indicate the books 
that the intelectuals from Rio de Janeiro read in the first decades of the 
18th century  
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Resumo O presente estudo tem como objetivo, analisar os tipos e características 
dos conflitos – violentos ou não - vivenciados pela população da Vila de 
São Sebastião do Ribeirão Preto (área que abrange atualmente os 
municípios de Ribeirão Preto, Sertãozinho e Cravinhos), dentro do 
contexto histórico que corresponde ao fim da escravidão, e a transição 
de práticas econômicas que iam do abastecimento local e regional e 
primeiros impactos da cafeicultura e da ferrovia. O período corresponde 
a 1874, quando a vila tornou-se política e juridicamente autônoma em 
relação à vila de São Simão, e 1888, último ano de vigência do sistema 
escravista no Brasil. A pesquisa teve como base documental, os censos 
populacionais de 1872 e 1886 (realizados em 1874 e 1887, 
respectivamente, na província de São Paulo) e processos judiciais 
localizados no Arquivo Público de Ribeirão Preto: processos-crime de 
livres e cativos, de liberdade de escravos e de tutela de filhos de 
escravas. Concluiu-se que as ações judiciais foram requeridas por 
indivíduos originários dos vários segmentos sociais, que o custo da 
tramitação das ações restringia a formalização dos crimes, que os 
processos geralmente ficavam inconclusos, e que a justiça catalogou 
uma gama variada de crimes 

Abstract This study aims to analyze the types and characteristics of the conflicts – 
violents or non - experienced by the population of the town of São 
Sebastião do Ribeirão Preto (currently the area that covers the 
municipalities of Ribeirão Preto, Sertãozinho and Cravinhos), within the 
historical context that corresponds to the end of slavery, and the 
transition of economics practices of local and regional supply and early 
impacts of the coffee production and railroad. The period corresponds to 
1874, when the town became politically and legally autonomous in 
relation to the town of São Simão and 1888, last year of the slavery 
system in Brazil. The search was based on documentary census 
population of 1872 and 1886 (completed in 1874 and 1887, respectively, 
in the province of Sao Paulo) and judicial processes located in public 
archive of Ribeirão Preto: criminal processes of free and captive 
population, freedom of slaves processes and guardianship of children of 
slaves. It was concluded that the lawsuits were required by individuals 
from various social segments, that the cost of functioning of actions 
restricted the formalization of crimes which processes generally were 
inconclusive, and that justice catalogued a variety of crimes  
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Resumo Este estudo aborda os mecanismos forjados pelos pardos da Capitania 
de Minas Gerais, mais precisamente na Vila Rica Setecentista, visando a 
conquista de reconhecimento em uma sociedade colonial herdeira de 
critérios de hierarquização típicos do Antigo Regime, mas igualmente 
trespassada por valores ligados ao acúmulo de riquezas e por 
concepções jurídicas vinculadas ao Direito Natural. Neste sentido, por 
meio de um estudo prosopográfico, buscamos analisar de que maneira 
os homens pardos da Confraria de São José de Vila Rica procuraram 
distinguir-se socialmente dos demais homens livres de cor durante a 
segunda metade do século XVIII (1750-1803). Para tanto, observamos a 
captação de recursos materiais e simbólicos, o desempenho de 
atividades religiosas, militares, artísticas e artesanais, e a negociação dos 
pardos com as autoridades locais e ultramarinas para um melhor arranjo 
do grupo na escala social 

Abstract The present study sorts the mechanisms forged by the pardos of the 
Capitany of Minas Gerais, precisely the 1700’s Vila Rica, aiming the 
conquest of recognition in a colonial society heir to the hierarchy criteria 
typical from the Old Regime, but equally affected by the values related 
to the fortune amassed and legal conceptions connected to Natural 
Right. In that sense, through a posopographical study, we search in 
which ways the pardos from Confraria de São José de Vila Rica attempt 
to differ from the other men free in colour during the second part of the 
XVIII century. For this purpose, we observe the collection of material and 
symbolic resources, the performance of the religious, military, artistic 
and handmade activities, as well as the negotiation among the pardos, 
the local authority and ultramarine for a better rearrangement of the 
group into the society 
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Resumo Em 10 de maio de 1808, no Rio de Janeiro, foi revogada a proibição para 
a instalação e funcionamento de tipografias no Brasil. Surgiram, nesse 
momento, uma gama variada de escritos e escritores nacionais que 
formaram, em pouco tempo, uma “literatura nacional” – na concepção 
mais abrangente do século XIX. Dos prelos da primeira tipografia 
brasileira, a Impressão Régia, veio à luz uma série muito variada de 
publicações, que incluíam ofícios, editais, romances, jornais, livros sobre 
avanços técnicos e científicos, entre tantas outras. A criação dessa 
tipografia, obra do governo joanino que estava instalado no Rio de 
Janeiro, não foi um ato isolado, mas fazia parte de um plano que 
almejava transformar e civilizar o Brasil. A elite intelectual local também 
aderiu ao plano civilizatório. Após o retorno do monarca para Portugal e 
a Independência do país, esse projeto foi intensificado. Ferramenta 
importante destas ações com objetivos civilizatórios foram as revistas de 
época, que anunciavam, quase sem exceções, em suas introduções, que 
seu objetivo era o de levar e espalhar a luz entre os homens livres do 
país. Essas publicações foram importantes na formulação de um discurso 
acerca do Brasil, do brasileiro e de sua literatura que gradativamente foi 
sendo absorvido pela sociedade. O presente tem por objetivo 
compreender as nuances e os contornos do projeto civilizatório para o 
Brasil veiculado pela imprensa periódica “cultural”, produzida no Rio de 
Janeiro na primeira metade do século XIX, e o papel que a ciência e a 
técnica ocuparam nesse projeto, tendo em vista que a ciência e a técnica 
eram sinônimos e extremamente valorizadas no continente Europeu 
(parâmetro de civilização). Em resumo, pretendemos compreender qual 
o lugar destas tópicas no pensamento brasileiro oitocentista e sua 
relação com as práticas sociais 

Abstract On May 10, 1808, in Rio de Janeiro, was revoked the prohibition for the 
installation and functioning of the press in Brazil. Emerged at that time, a 
range of national writers and writings that formed in a short time, a 
"national literature". Since then a varied gamma appeared of national 
publications that dealt with diverse subjects. The creation of this 
printing, the work of D. João that government, was not an isolated act, 
but was part of a plan which sought to convert and civilize Brazil. The 
intellectuals have also acceded to the plan of civilization. After returning 
to Portugal of the monarch and the Independence of the country, this 
project was intensified. Important tool civilizing goals with these actions 
were the magazines. Most of periodicals, in its introductions, said that its 
objective one was to take and to spread the illustration between the free 
men of the country. These publications were important in formulating a 
discourse about Brazil, the Brazilian and his literature was gradually 
being absorbed by society. This aims to understand the variety and 
perimeter of the civilizing project for Brazil reported in the press, 
produced in Rio de Janeiro in the first half of the nineteenth century and 
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the position that science and technology had in this project. In short, we 
want to understand what place these topics in nineteenth-century 
Brazilian thought and its relation to social practices 
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Resumo Esta dissertação está situada no campo da história política, pretendendo 
investigar o papel desempenhado pelo Conselho de Estado – espécie de 
agência central do governo no período de 1828 a 1834 – na emergência 
e na construção do princípio da separação de poderes, no Império 
brasileiro. Com este objetivo, o trabalho analisa o livro de Atas do 
Conselho de Estado, cotejando-o com a historiografia sobre o período. 
Estas atas podem revelar aspectos daquela construção, fornecendo-nos 
a medida do propalado “absolutismo” do período 

Abstract This dissertation is situated in the political history field, intending to 
investigate the role played by the Council of State – a central 
government agency in the period of 1828 to 1834 – in the emergence 
and construction of the separation of powers´ principle in the Brazilian 
Empire. With this purpose, the work analyses the Council of State’s 
minutes, comparing them with the historiography of the period. These 
minutes can reveal aspects of that construction, providing us the 
measure of the “absolutism” of the period  
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Resumo Este trabalho utiliza os recursos da Demografia Histórica para estudar os 
padrões familiares numa região de fronteira. A região oeste da Província 
de São Paulo, em sua área delimitada pelos rios Tietê e Paranapanema, 
foi a fronteira do povoamento durante boa parte do século XIX, área de 
conflitos entre a população indígena que ocupava aquela extensa faixa 
de terreno e os primeiros povoadores brancos que davam início à 
formação dos primeiros núcleos urbanos. A precariedade das condições 
de ocupação dos incipientes núcleos urbanos (ausência de um aparato 
administrativo, judiciário, educacional etc.) que apenas iniciavam a 
construção da estrutura institucional, aliada à instabilidade representada 
pelo perigo de ataques indígenas, dava à região características 
singulares, típicas, no entanto, de áreas de fronteira. Lençóes foi, 
durante a segunda metade do século XIX, o último núcleo urbano da 
fronteira, a chamada boca do sertão, ponto de apoio de expedições que 
demandavam o vasto território desconhecido da porção oeste da 
província. A análise dos registros paroquiais e cartoriais de Lençóes 
permitiu traçar um quadro da família na fronteira. Por ele, vemos que a 
ilegitimidade era baixa, menor do que em outras áreas que serviram de 
parâmetro, contrariando o que poderia se esperar para uma área de 
fronteira. Os batismos ocorriam em maior quantidade nos meses finais 
do ano (novembro e dezembro), seguidos pelo mês inicial, janeiro. Não 
havia acentuadas variações sazonais com relação aos batismos, embora 
os meses de outubro, fevereiro e março fossem aqueles de menor 
ocorrência. Enquanto o domingo era o dia preferido pelos pais para esta 
cerimônia, concentrando aproximadamente um terço delas, sexta era 
um dia a ser evitado. O apadrinhamento seguia uma estratégia: os pais 
escolhiam padrinhos numa faixa de renda superior à sua própria. 

Abstract This work uses the Historical Demography resources to study the familiar 
standards in a frontier area. The west region of São Paulo Province, in its 
area delimitated by the Tietê and the Paranapanema rivers, was a 
frontier of the settlement during great part of the nineteenth century, 
area of conflicts between the indigenous people that occupied that large 
region of land and the first white settlers that started the formation of 
the first urban nuclei. The precarious conditions of the incipient urban 
nuclei’s occupation (absence from administrative, judicial and 
educational help etc.) that just began the construction of the 
institutional structure, allied to the instability represented by danger of 
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indigenous attacks, gave the region singular features, typical, however, 
of the frontier areas. Lençóes was, during the second half of the 
nineteenth century, the last urban nucleus of the frontier, the 
backwoods mouth as it was called, support place of expeditions that 
demanded the vast unknown territory of the province west portion. The 
analysis of the parish and registry office Lençóes last registers allowed us 
to draw a family description in the frontier. Because of this description, 
we can see that the illegitimacy was low, less than in other areas that 
were used as a parameter, going against what people could expect from 
a frontier area. The baptisms used to take place, in a bigger amount, in 
the final months of the year (November and December), followed by the 
initial month, January. There weren’t accentuate seasonal variations 
related to the baptisms, although October, February and March were 
those months with less occurrence. While Sunday was the perfect day 
for this ceremony, considered by the parents, Friday was a day to avoid, 
concentrating approximately a third of them. Parents had to follow a 
strategy in order to choose the godparents: they used to choose people 
whose ... 
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Resumo A idéia central desta pesquisa é analisar a atuação política do cônego 
Hermógenes Casimiro de Araújo Brunswik no contexto da construção do 
Estado Nacional brasileiro durante o século XIX. No entanto, para 
entender o significado de sua atuação política foi preciso voltar até as 
suas origens familiares assim como analisar a formação religiosa do 
cônego. A Igreja estava vinculada ao governo durante o Império e a 
atuação religiosa dos padres estava intimamente ligada à atuação 
política. O cônego estudou em São Paulo onde recebeu a ordenação em 
1809 e em seguida foi administrar a freguesia do Desemboque, no 
Triângulo Mineiro, região que naquela época era quase desabitada. Ali 
ele desenvolveu uma sólida liderança religiosa e política, tornando-se 
vigário geral e vereador nas câmaras municipais de Araxá e 
Desemboque. Como vigário geral da freguesia teve atuação pioneira: 
fundou capelas e conseguiu verbas para a construção de estradas e 
pontes que conectaram a região ao comércio imperial e contribuíram 
para seu povoamento. Bom pregador, proprietário de terras e líder 
político local, o cônego conquistou reconhecimento na província, aliou-
se ao Partido Conservador mineiro e ganhou espaço no cenário político 
imperial. A partir de 1850 ascendeu politicamente sendo eleito deputado 
provincial e deputado geral pela província de Minas Gerais, atuando na 
Câmara dos Deputados até 1860 quando se afastou por motivos de 
saúde. Morreu em 1861 após trabalhar nas três instâncias do legislativo 
brasileiro: municipal, provincial e imperial 

Abstract The central idea of this research is to analyze the political performance 
of the canon Hermógenes Casimiro de Araújo Brunswik in the context of 
the construction of the Brazilian National State during the century XIX. 
However, to understand the meaning of his political performance it was 
necessary to return until their family origins as well as the religious 
formation of the canon. The Church was linked to the government during 
the Empire and the priests’ religious performance was intimately linked 
to the political performance. The canon studied in São Paulo where 
received the ordination in 1809 and soon afterwards he went to 
administer the clientele of Desemboque, in Triângulo Mineiro, area that 
was almost totally uninhabited in that time. There he developed a solid 
religious and political leadership, becoming general vicar and alderman 
in the city halls of Araxá and Desemboque. As general vicar of the 
clientele he had pioneering performance: founded chapels and it got 
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budgets for the construction of highways and bridges that connected the 
area to the imperial trade and they contributed to its settlement. Good 
preacher, proprietor of lands and local political leader, the canon 
conquered recognition in the province, he formed an alliance with 
Conservative Party and it won space in the imperial political scenery. 
Starting from 1850 he ascended politically being chosen provincial 
deputy and general deputy by the province of Minas Gerais, acting in the 
Camera of the Deputies up to 1860 when he stood back because of 
health. He died in 1861 after working in the three instances of the 
brazilian legislative: municipal, provincial and imperial  
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Resumo Este trabalho remete a processos de construção de atribuições 
identitárias tecidas em torno da região extremo - oeste paranaense, área 
situada na fronteira internacional entre Argentina Paraguai e Uruguai. 
Inclui-se nessa leitura, mecanismos de produção e também de 
reelaboração de sentidos ao regional através do trabalho de múltiplos 
agentes mediadores, desde o final do século XIX, estendendo-se até 
meados do século XX. Na abordagem, o regional é entendido enquanto 
territorialidade, expressão e materialização de traços culturais e 
identitários. Destaca-se, contudo, a região como um conceito em 
construção. Evidenciam-se ainda, nesse trabalho de criação, intensas 
transformações no traçado do espaço regional em questão. Considerado 
pelas autoridades Provinciais, desde o século XIX, vazio e impregnado 
pelo estrangeirismo, debruçaram-se no período, atributos tais como 
"sertão abandonado" e " região magnífica." Tais representações ou 
referências simbólicas que combinadas com atributos forjados pelo 
século XX, serviram de suporte a elaboração de novas representações do 
regional. No período, o referido espaço transforma-se em paisagem 
social. Discursos acerca do regional no período propalam um novo 
arquivo de imagens para a região. Exaltamse o progresso desencadeado 
pela emergência de pequenas cidades nascidas de empreendimentos de 
colonização privados privado do trabalho de seus habitantes. No período 
a historiografia regional extremo-oeste paranaense, reveste-se como 
discurso autorizado servindo como importante mediador na cristalização 
do conceito extremo-oeste paranaense para as décadas de 1960 e 
imediatamente posteriores. A construção identitária do regional é 
evidenciada, contudo, como resultado de (re)significações. A trajetória 
desse trabalho, é construída em ações ou práticas inseparáveis de 
representações imagéticas que lhe atribuíram significados. Discursos 
erigidos em relatos de viagens, também retiveram com propriedade 
expressões do regional e por extensão, de seus significados. 

Abstract This work remits to one of the constructions processes of a an 
international border region among Argentina, Paraguay and Uruguay. 
Refers to extreme west of Paraná and to the multiple processes of 
construction of its region. Analyzes the temporal space between the 
firstist decades of XX century and the posterior decades up to 1980, - 
fertile period in studies of "local history." During this period the space 
mentioned suffers intense transformations in the tracing of his territory. 
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Considered for the Provincial authorities, since XIX century , emptiness 
and impregnated of foreignism, (mainly Argentine and Paraguayan) over 
it were constructed diverses attributes of regionalist like to "fishery of 
feras," "abandoned sert," "magnificent region" Transformed in a 
productive space face to the process of (re)occupation of its territory, XX 
century will elaborate for this space other representations. Of empty 
land passes to be identified as merchandise land ahead of the politics of 
mercantile occupation traced by private capital colonizer in it installed. 
The secular space investigated includes the first decades of XX century 
and the posterior decades until to 1980, - fertile period in studies of 
"local history." In elapsing of this period the space in question suffers 
transformations in the tracing from its territory. Thus, is demonstrated 
the formation of an images archive about the west of Paraná and in turn, 
on Paraná. To such a degree, the thesis puts back the problematic of the 
paranaenses territorial limits in the end of XIX century and the beginning 
of XX century and, the politics unfoldings, in the society and the regional 
historiography.  
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Resumo O clientelismo compunha a trama de ligação da política no Brasil do 
século XIX e sustentava potencialmente todo o ato político. O sucesso 
eleitoral dependia, sobretudo, de seu uso competente. Meu objetivo 
nesta pesquisa visa investigar o modo específico como a concessão de 
proteção, cargos públicos e outros favores, em troca de todo um 
processo que manipulava as eleições a custo de lealdade política e 
pessoal funcionava essencialmente para benefícios dos interesses das 
elites. A correspondência passiva do Barão de Camargos permite-nos 
examinar mais profundamente a dimensão sociológica e cultural do 
fenômeno clientelista em Minas Gerais durante os primeiros anos do 
governo de D. Pedro II, da década de 1840 até a conciliação em 1853. 

Abstract The clientelism set the political link web in 19 century in Brazil and 
supported potencially all political act. The electoral success depended 
especially of its competent use. My objective in this research aims to 
investigate the specific way of how the protection concession, public 
positions and others favors, in exchange of a whole a process that used 
to manipulate the election wits difficult of personal and political loyalty; 
worked essentially to the elite benefits. Barão de Camargos passive 
correspondence allow us to consider deeper the sociological and cultural 
extend of the clientelistic phenomenon in Minas Gerais, during the first 
years of D. Pedro II kingdom, between 1840 until the conciliation in 
1853. 
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Título Os recrutamentos militares e as relações sociedade-Estado na 
Capitania/Província de São Paulo (1765-1828)  

Autor Karina da Silva.  
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Volume - 
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Resumo Os recrutamentos militares foram uma realidade na Capitania de São 
Paulo, desde o século XVIII. Os conflitos na Bacia do Prata, na busca de 
delimitar as fronteiras da América portuguesa e espanhola, exigiram a 
organização de uma estrutura militar no Brasil. Para sediar essa estrutura 
foi escolhida a referida Capitania. A união de interesses, de segmentos 
da elite paulista e da Coroa portuguesa, possibilitou a consolidação da 
militarização da Capitania ao longo da segunda metade do século XVIII. 
Todavia, a dinamização da economia e da sociedade paulista, a partir das 
últimas décadas do século XVIII e início do XIX, entrou em conflito com a 
militarização ali desenvolvida. O presente trabalho buscou analisar as 
diferenças entre os recrutamentos realizados em São Paulo nesses dois 
momentos, focando as relações entre a sociedade e o Estado na 
organização e manutenção da estrutura militar. 

Abstract The military recruitment had been a reality in São Paulo, since the 18th 
century. The conflicts at the Silver Drainage Basin, in search to delimit 
the Portuguese and Spanish America borders, they had demanded to 
orgazine the military structure in Brazil. Hosting this structure São Paulo 
Captainship was chosen. The union of interests, segments of São Paulo’s 
elite and the Portuguese Crown, made it possible the militarization of 
Captainship consolidation throughout the second half of 18th century. 
However, the joining of the economy and the paulista society, from the 
last decades from the 18th and beginning of 19th century, it got in 
conflict with the militarization developed there. The current paper 
searched to analyze the differences between the recruitment fulfilled in 
São Paulo at these two moments, focusing the relations between the 
society and the State over the organization and maintenance of the 
military structure. 
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Título Alimentação, saúde e doenças em Goiás no século XIX  
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Resumo Este estudo analisa os efeitos das carências alimentares na saúde dos 
goianos ao longo do século XIX. Em decorrência das limitações da 
atividade de subsistência, que não conseguia produzir o necessário para 
o consumo, havia um verdadeiro estado crônico de carestia e de crise 
alimentar que comumente se tornava fome declarada e generalizada. 
Desde os tempos mais remotos, os goianos habituaram-se a buscar 
suprimentos alimentícios nas matas para completar a sua dieta, diante 
da insuficiente produção de alimentos. Tais condições determinaram a 
constituição de uma alimentação banal, baseada em milho, mandioca, 
arroz, feijão, carne-seca, temperada com pouquíssimo sal. Apesar de 
essa comida enfadonha ter saciado a fome de muitos, a longo prazo, 
contribuiu para a disseminação de doenças, principalmente as 
nutricionais. O tratamento terapêutico, a assistência à saúde e os 
mecanismos a serviço da cura também são questões tratadas nesse 
estudo 

Abstract - 
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Título Os oficiais do povo : a Guarda Nacional em Minas Gerais oitocentista, 
1831-1850  

Autor Saldanha, Flávio Henrique Dias. 
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Resumo Este trabalho tem como objeto de análise os oficiais da Guarda Nacional 
no atual Estado de Minas Gerais, em especial na cidade de Mariana. A 
Guarda Nacional foi uma milícia criada pelos liberais durante a Regência 
e participou ativamente da vida institucional do Brasil no processo de 
formação do Estado Nacional no oitocentos. Neste sentido, pretendemos 
evidenciar o sistema eletivo para o oficialato da milícia cívica como um 
mecanismo de teste do prestígio social dos oficiais civis, no período 
entre 1831 e 1850, numa tentativa de esmiuçar o microcosmo social dos 
indivíduos arregimentados no afã do espírito de associação territorial do 
Império e de legitimidade do Estado 

Abstract This paper broaches the National Guard’s officers in the present State of 
Minas Gerais in the special city of Mariana. The National Guard was a 
militia created by liberals during the Regency and participated actively in 
the institutional life of Brazil in the National State’s formation process in 
eighteen hundred. So, this paper intends to show the officers’s election 
of civic militia as a test mechanism of officers’s social prestige, in the 
period between 1831 and 1850, trying to research about the social 
microcosmos of individuals enlisted in association spirit of Empire 
territory and State’s legitimacy 
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Título As Sesmarias de Sergipe del Rey  
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Resumo Estudo das propriedades rurais em Sergipe no periodo colonial brasileiro 
baseado nos documentos de sesmarias. Destes foram extraidos os dados 
referentes as dimensoes e as formas de aproveitamento das terras, que 
foram relacionadas as areas e as epocas em que as doacoes se 
realizaram. Identificamos as caracteristicas da producao da capitania, 
mas nao conseguimos reunir elementos suficientes para avaliar 
objetivamente sua participacao relativa no conjunto da economia 
nordestina do periodo. Concluimos que se tratava da area secundaria, 
que foi ocupada e aproveitada economicamente para atender as 
necessidades da Bahia, apos relacionar as condicoes peculiares de 
Sergipe ao comportamento dos aspectos estruturais forjados pelo 
sistema colonial portugues na America. Nao tendo meios para um 
desenvolvimento autonomo, e que corresponde as expectativas do 
mercantilismo, dedicou-se principalmente a pecuaria e a producao de 
generos alimenticios que eram fornecidos a capitania agro-exportadora 
vizinha. 
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Título Índios de verdade: territorialidade, história e diferença entre os Mura da 
Amazonia Meridional. 

Autor Athila, Adriana Romano 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Tese 

Ano 1998 

Páginas 263 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo Os Mura, ausentes por tanto tempo do interesse etnológico, encontram-
se distribuídos em, pelo menos, 42 T.I. situadas na Amazônia Meridional. 
Esta dissertação pretende reinserí-Ios no campo das pesquisas 
etnológicas atuais, através de uma abordagem etnográfica sobre o 
significado de seus territórios e sobre o modo pelo qual constróem e 
articulam sua diferença hoje, depois de séculos de contato. Fornece, 
ainda, um balanço crítico da história da etnia do século XVIII ao XX. Para 
as primeiras cinco décadas do século XX sugere a existência de um 
modelo de usurpação de terras indígenas, construído a partir da 
documentação interna do SPI sobre sua atuação no Estado do Amazonas 
e Território do Acre. Uma das conseqüências desta dissertação é a 
revisão de algumas idéias que embasam a maioria das abordagens atuais 
sobre índios "atípicos", lançando questões que sugerem uma 
reconsideração das mesmas e propondo um tipo de análise diferenciado. 

Abstract The Mura, absent since long from the ethnologic interest, are distributed 
into at least 42 T.I. ( territories) placed in the Meridional Amazon. This 
essay means to re-insert them in the field of to-day ethnologic searches 
by means of an ethnographic approach about the meaning of their 
territories as well as about the way they construct and articulate their 
differences nowadays, after centuries of contact. The essay also gives a 
critical balance ot the history ot this ethnics trom century XVIII to XX. For 
the first five decades ot century XX it sugests the existence of a model of 
usurpation of the indian lands, built upon infernal documenfs of SPI 
(liferally: Service of Profecfion of fhe Indians) abouf its performance in 
lhe States of Amazonas and Acre (this then a Federal Territory). AHn 
output of this dissertation wou!d be the revision of some ideas lhal base 
mosl of lhe present approaches aboul "atypical" indians, arising 
questions that suggest their reconsideration and proposing a different 
kind of analysís 
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Título A Semente da terra :identidade e conquista territorial por um grupo 
indigena integrado 

Autor Mata, Vera Lúcia Calheiros 
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Resumo Este trabalho versa sobre a reelaboracao da identidade etnica e a luta 
pela retomada de terras empreendiddas por um grupo indigena 
integrado do nordeste brasileiro, os Kariri-Xoco de Porto Real do Colegio 
em Alagoas. Material etnografico e fontes historicas sao uasados para 
perceber como a memoria social deste grupo manteve, ao longo de sua 
historia, o anseio pelo reconquista de um territorio cujas dimensoes 
fotam transmitidas de geracao a geracao. Essa aspiracao da ensejo a que 
o grupo mantenha sua unidade, mesmo quando integrado a um 
segmento regional, da economia brasileira.Eno complexo ritual onde se 
vivencia, para o grupo, a comunhao com as divindades e com os 
antepassados, que a coesao se mantem. E a partir do espaco 
sagrado,onde se realiza este culto, que se desencadeia, na ocasiao 
propicia, o movimento de invasao de terra. O aspecto relevante desta 
tese esta na percepcao do uso politico da identidade etnica, no processo 
de resgate do territorio ancestral, que a documentacao compulsada 
fundamenta. Deste modo, conclui-se que o exito da mobilizacao do 
grupo so foi possivel porque respaldada na condicao diferenciadora de 
indio, que o distingue dos demais segmentos de trabalhadores rurais da 
regiao. A continuidade da conquista de um espaco politico, certamente 
tornara viavel a convivencia das comunidades indigenas integradas com 
a politica que o Estado Brasileiro, atraves dos mecanismos da tutela, 
desenvolve junto a essas populacoes. 
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Resumo Apreciacao da Quinta e da Oitava Legislaturas, 1843 e 1850, no que se 
refere as mudancas propostas para a distribuicao de terras e substituicao 
de braco escravo, num periodo de revisao desses problemas que 
afetavam o Imperio, exigindo solucoes decisivas e rapidas. Apresentacao 
dos debates parlamentares sobre a politica de terra e trabalho, seus 
argumentos e mecanismos de defesa visando manter o sistema de 
producao estabelecido, bem como o embate de forcas novas contra a 
resistencia conservadora. A realidade brasileira da epoca com seus 
conflitos e contradicoes vista criticamente, pelos deputados. Aprovacao 
da lei de Terras no. 601, de 18.09.1850, que firma a legalizacao da 
grande propriedade, estabelecendo a vinda de terras devolutas como 
recurso para financiar a colonizacao de estrangeiros, objetivando a 
introducao de trabalho livre, numa sociedade escravocrata. 
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Resumo O trabalho apresenta uma discussão acerca da implementação do 
instituto da sesmarias na América portuguesa e os problemas fundiários 
que derivam de sua aplicação. As sesmarias, legislação presente nas 
Ordenações, foram incorporadas ao processo de colonização, 
acarretando em aspectos específicos nas formas de apossamento da 
terra colonial. A pesquisa trata, mais especificamente, de um conflito de 
terra na região de Mangaratiba, na Capitania do Rio de Janeiro do século 
XVIII. O conflito deve como agentes principais os próprios índios, 
indicando que a luta pela terra não foi apenas travada entre brancos e 
índios, ou apenas entre brancos. A disputa índios na justiça pela terra 
acabou revelando uma disputa pelo poder no interior da antiga Aldeia 
dos Índios de Mangaratiba. Para tanto, as fontes utilizadas foram 
processos judiciais julgados na corte de apelação do Tribunal da Relação 
do Rio de Janeiro, que estão depositados no Arquivo Nacional. 

Abstract The dissertation presents a discussion about the implementation of the 
Sesmarias Institute in Portuguese America and about the land conflicts 
that arise from its implementation. The Sesmarias, the legislation 
present in the Portuguese Ordenações (Colonial and Imperial Laws), 
were incorporated into the colonization process that lead to specific 
aspects, such as the forms of land appropriation. The research deals, 
most specifically, with a Land conflict in the Mangaratiba Region, in the 
Rio de Janeiro Captaincy of the XVIII Century. The conflict had as its 
major agents the Indians among themselves, indicating that the struggle 
for land was not only between whites and Indians, or only among whites. 
The Indians dispute in the justice for land end out revealing a power 
dispute from the old Mangaratiba Indians Settlement. For the purpose of 
the research, the sources used were the judicial processes judged at the 
Appellation Court of the Rio the Janeiro Relations Tribunal, kept at the 
National Archive. 
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Resumo O problema proposto pretende uma abordagem que combina a 
caracterização político-jurídica dos regimes de propriedade e o 
funcionamento e dinâmica das estruturas fundiárias, entendidos como 
objetos não separáveis, partes de um mesmo conjunto. As sesmarias, 
enquanto instrumento da colonização, foram utilizadas para viabilizar a 
exploração agrícola em larga escala, não se constitutindo em elemento 
gerador de um tipo específico de propriedade. O esgotamento do 
sistema das sesmarias, entendido como parte da crise do sistema 
colonial, manifestou-se com maior vigor na segunda metade do século 
XVIII, quando situamos a análise das estruturas fundiárias. Nesta 
oportunidade, tomamos como estudo de caso a serra fluminense, a qual 
teve o seu processo de desbravamento/ocupação iniciado no próprio 
século XVIII estendendo-se ao longo do período que denominamos de 
transição entre os regimes de propriedade. Tal processo comportou 
diversas etapas de exploração econômica e, conseqüentemente, perfis 
diferenciados de estrutura fundiária. Dentre estes destaca-se aquele 
consolidado a partir do predomínio do café na economia regional, 
marcado pela concentração da propriedade que se ligava à entrada da 
capital comercial na produção, associada à ampla disponibilidade de 
terras. Neste contexto, a Lei de Terras do Império fomentou o 
desenvolvimento do sistema de plantation, dando a terra o sentido de 
mercadoria e capital. A crise, o declínio e o parcelamento da propriedade 
na serra fluminense constituem processo paralelo ao esgotamento da 
cafeicultura, tal como a sua constitutição estivera relacionada à 
expansão dessa lavoura. Fecha-se um círculo : a concentração de terras, 
que alimentara a dinâmica da produção, limitava à suas possibilidades de 
reprodução, acelerando-lhe a degradação e o parcelamento da 
propriedade. 

Abstract The problem offered here intend to make an approach that combines 
the legal and political caractheristics of the regimes of property and the 
dynamic and working of the agrarian estructures, understood as non-
separated objects, parts of the same entirety. The "sesmarias", while a 
colonization instrument, were used to implement agriculturist 
exploration in large escale, not constituting itself in a generating element 
of any specific kind of property. The debility of the system of "sesmarias" 
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comprehended as part of colonial system crisis, expressed with more 
strenght in the second half of the 18th century, where we established 
our agrarian estrutures analyses, taking as a case study the moutain 
range of Rio de Janeiro which has had its cultivating/occupation proccess 
started on the same 18th century and, during the period we called the 
transition between the property regimes, admited several stages of 
economic exploration and consequently distinguished sketchs of 
agrarian estructures. The consolidated sketch since the coffee supremay 
tillage in the regional economy marked by property concentration which 
was linked by the entrance of comercial capital in the prodution, 
associated to large availability of lands, must be detached. In this 
context, the "Empery law of lands" prometed the plantation system 
development, given the land a merchandise and capital acceptation. The 
crisis, decline and desmenberment of the property in the moutain range 
of Rio de Janeiro constitute a paralell process of the coffe growing 
debility, in the same way its constitution was related to that farming. A 
circle is enclosed: the lands concentration that has developed the 
dynamic of the production, restrained its reproduction possibilities, 
hastened the property degradation and disbenberment. 
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Resumo A presente pesquisa propõe uma revisão histórica da colonização 
européia desencadeada no Rio Grande do Sul do século 19 a partir da 
perspectiva de abordagem da história ambiental, com foco nas antigas 
colônias alemãs e italianas. Além de examinar seu impacto ambiental, 
procurou-se demonstrar que a floresta subtropical, vista pelos colonos 
como uma fronteira verde aberta e inesgotável, foi mais do que simples 
“palco dos acontecimentos”, condicionando o tipo de sistema produtivo 
e as formas de organização social adotadas na nova terra. 

Abstract This study presents a historical review about the European colonization 
in Rio Grande do Sul during the 19th century from the perspective of the 
environmental history, focusing on German and Italian colonies. In 
addition to examining the ecological impact of the colonies, this research 
shows that the subtropical forest, which the colonists saw as a green 
frontier open and inexhaustible, was much more than just the "stage of 
events," tying the type of production system and the ways of social 
organization adopted in the new land. 
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Resumo A presente pesquisa dedica-se a estudar a composição, a lógica social e 
as estratégias da elite agrária da Fronteira Meridional do Império do 
Brasil. O foco do trabalho recai sobre Alegrete, o maior município da 
Campanha, principal zona pecuária do Rio Grande do Sul, entre 1825 e 
1865. Aquela economia pecuária era a base do abastecimento de 
charque enviado às plantations de açúcar e café em outras regiões do 
Brasil. A construção daquela realidade sócio-econômica foi marcada pela 
pecuária extensiva e profundamente condicionada pela instabilidade 
institucional gerada pela guerra e pela situação de fronteira. Nesse 
contexto, os grupos de elite precisavam combinar esforços destinados a 
melhorar a atividade agrária, mas também a construir alianças sociais 
favoráveis e procuravam estar próximos ao poder militar. Todos esses 
setores estavam inextrincavelmente conectados naquela realidade. Nem 
sempre era possível estar presente pessoalmente em todas essas áreas, 
mas se podia conseguir faze-lo através de alianças familiares. Mais do 
que por indivíduos, a elite agrária era composta por famílias que 
conseguiam diversificar suas atividades e atuar em diferentes áreas 
daquele contexto sócio-econômico. Por outro lado, essa elite precisava 
lidar com uma larga e diversificada base de setores médios rurais e 
população pobre. A grande pecuária estava assentada em uma 
combinação de trabalho escravo e formas de trabalho livre. Os peões 
livres, ao contrário do que a historiografia costuma afirmar, não eram 
homens errantes e sem vínculos familiares significativos. Eles estavam 
inseridos em famílias de pequenos produtores que buscavam sobreviver 
naquele mundo onde os recursos produtivos, em escala modesta, ainda 
eram acessíveis. Essa realidade foi se modificando ao longo do período 
estudado, mas essas transformações somente se radicalizaram na 
segunda metade do século XIX. 

Abstract This research is devoted to study the composition, the social logic and 
the strategies of the agrarian elite of the Southern Boundary of Brazil. 
The focus of the work relapses on Alegrete, the largest municipal district 
of the Campanha, main ranching area of Rio Grande do Sul, between 
1825 and 1865. That ranching economy was the base of the salted and 
dried meat provisioning sent to the plantations of sugar and coffee in 
other areas of Brazil. It was treated of a context in which the extensive 
livestock was influenced by the war and for the border context. The elite 
groups needed to combine efforts destined to improve the agrarian 
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activity, to build favorable social alliances and to control could militate. 
All those sections were connected. The elite was gotten to be present in 
all those areas, through family alliances. Plus than for individuals, the 
agrarian elite was composed by families. On the other hand, that elite 
needed to manage a wide one and diversified base of rural medium 
sections and poor population. The great livestock was seated in a 
combination of slave work and forms of free work. The free workers 
were not wandering men and without significant family bonds. They 
were inserted in families of small producers in a reality where the 
productive resources were still accessible. That reality was modifying 
along the studied period, but those transformations were only 
radicalized in the second half of the century XIX. 
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Resumo Ao longo do século XIX, os países sul-americanos enfrentaram processos 
de independência política e o Brasil alcançou resultados distintos, no que 
se refere à abolição do regime de trabalho escravo. O objetivo principal 
deste trabalho é demonstrar o desenvolvimento dos processos de 
legitimação e defesa da propriedade escrava no concerto sul-americano, 
bem como analisar a argumentação desenvolvida pelos representantes 
do Império brasileiro nas negociações diplomáticas que conjugavam 
ajustes de fronteira, comércio e navegação fluvial, com as tentativas de 
repatriar os prófugos escravos, pelo exame da correspondência oficial 
que trata das fugas ocorridas da província de Mato Grosso para o 
território da República da Bolívia. Na América do Sul, apesar dos poucos 
estudos sobre as fugas internacionais de escravos, tais movimentações 
foram mais comuns do que se pensa e despertaram o interesse dos 
representantes brasileiros que, em suas tentativas de obter a devolução 
dos escravos fugidos, esbarravam na falta de convenções ou tratados 
específicos sobre extradição. 

Abstract Along the XIX century, South America split into different countries 
politically independent. Regarding slavery, the position adopted by Brazil 
diverged from the other South American countries. The objective of the 
present work is: a) to analyze the process to legitimate and defend slave 
property in the South American context; and b) to analyze the dialectics 
developed by Brazilian diplomatic representatives in the negotiations 
that tried to put together different problems, such as border lines, 
commerce, the navigation of international basins and the repatriation of 
runaway slaves, through the exam of the official correspondence that 
deal with the escape of slaves from the Mato Grosso province to the 
neighbor territory of the Republic of Bolivia. Despite the small number of 
studies devoted to the theme, the escape of slaves to other countries 
was quite frequent in South America and raised the interest of Brazilian 
representatives who found it difficult to repatriate slaves found abroad 
due to the lack of clear legal instruments, such as extradition treaties or 
conventions. 

Palavras chaves Fronteiras; Escravidão. 

Área Temática 
 

 

Link http://fenix2.ufrj.br:8991/F/FDFLGCR1U3YPE6AUGE97LFKP87ARRHR18B



 
 

162 
 

S26RFULLYCBGQF6B-02331?func=item-
global&doc_library=UFR01&doc_number=000675149&year=&volume=&
sub_library=34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

163 
 

Título A fronteira do Guaporé :o processo de apropriação de terras do espaço 
agrário. 

Autor Caban, Lea. 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 1999 

Páginas 137 f. 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo - 

Abstract - 

Palavras chaves Fronteiras; Colonização Agrária; Guaporé/MT. 

Área Temática 
 

Geografia. 

Link http://fenix2.ufrj.br:8991/F/FDFLGCR1U3YPE6AUGE97LFKP87ARRHR18B
S26RFULLYCBGQF6B-13961?func=item-
global&doc_library=UFR01&doc_number=000271929&year=&volume=&
sub_library=10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

164 
 

Título O Horizonte da província: a república rio-grandense e os caudilhos do Rio 
da Prata (1835-1845). 

Autor Guazzelli, Cesar Augusto Barcellos. 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Tese 

Ano 1997 

Páginas 430 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo trabalho pretende uma abordagem do Rio Grande do Sul numa 
conjuntura muito peculiar de resistencia por parte de seus grupos 
dominantes a organizacao nacional pretendida pelo Imperio do Brasil. 
Tal situacao nao estava desvinculada do intrincado processo de 
formacao dos Estados nacionais nas regioes da America Latina que se 
haviam descolonizado de Espanha, particularmente o espaco platino. 
Com antecedentes historicos peculiares de uma ocupacao tardia e 
marcada pela disputa de bens e terras com os "castelhanos", havia-se 
desenvolvido uma sociedade no antigo Rio Grande de Sao Pedro 
caracterizada por uma classe dominante de proprietarios de terras - os 
estancieiros -, que tinham submetido os antigos homens livres das 
campanhas sulinas - os gauchos - como trabalhadores nos latifundios 
pecuarios. Estava ainda muito presente a escravidao africana, 
majoritariamente na producao do charque para o centro do pais, mas 
nao desprezivel nos proprios trabalhos das estancias de criacao. Os 
permanentes conflitos com o mundo colonial espanhol foi gerador nao 
apenas de conflitos, mas tambem de convivencias entre os agentes 
privados. Mais que isto, a incapacidade das autoridades coloniais - mais 
tarde nacionais - em controlar militarmente o espaco disputado, fazia 
dos senhores de terras os verdadeiros guardiaes de uma fronteira 
indefinida, desde que estes estavam habilitados em transformar seus 
peoes do campo em tropas irregulares para as guerras na disputa do 
espaco. Num processo de tensao entre os interesses regionais e 
nacionais ocorreu a secessao farroupilha, que resultou na Republica Rio-
Grandense e comprometeu as intencoes hegemonicas do Imperio do 
Brasil no Rio da Prata. Para a prolongada sobrevivencia desta provincia 
que pretendia constituir-se em Estado, a semelhanca do que acontecera 
com a fronteirica Banda Oriental, foram fundamentais os acordos 
privados entre os caudilhos do Rio Grande e seus vizinhos... 

Abstract This research intend to make an approach for the very peculiar 
resistance in Rio Grande do Sul by the dominant groups against the 
national organization manners impost by the Brazilian Empire. Such 
situation was not apart from the difficult process of the national States’ 
formation in the Latin America that had been in a process of 
independence from Spain, in particular, the River Pate space. With some 
peculiar historic antecessors by a late marked by the fight for land and 
possessions with the "castelhanos", it had developed a society in the old 
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Rio Grande de Sao Pedro characterized by a dominant class of 
landowners - "estancieiros" - that had been submitted the ancient free 
men of the southern fields - "gauchos" - as workers in the cattle ranches. 
It was present too the African slavery, in the majority for the production 
of jerked meat to the center of the country, but was commonly used in 
the cattle ranches as well. The permanent fights in the Spanish colonies 
was not only a generator of conflicts, but the conviviality of the private 
agents too. More than that, the incapability of the colonial authorities - 
later nationals - in controlling the land occupation, made landlords truly 
guardians of and undefined frontiers, as long as they were able to 
transform their workers in soldiers for the fight for lands. In a tensioned 
process between the regional and national interest occured the 
"farropilha" secession, that resulted in the "Rio-Grandense" Republic 
that interfered with the hegemony of the Brazilian Empire in the River 
Pate. For the last long survival of this province that wished to become an 
independent State, likely happened with the "Banda Oriental" frontier it 
was very important the private agreements between the "caudilhos" 
from Rio Grande and their neighbors the "platinos", establishing 
commercial relationships and mutual pacts for recognition and 
cooperation. 
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Resumo O presente trabalho utiliza conhecimentos e procedimentos das Ciências 
Sociais, na discussão de questões relativas à transposição da cultura 
européia ocidental ao tempo da colonização e sua absorção pelos índios 
brasileiros. Trata-se da leitura analítica de uma lei colonial, o Diretório 
dos Índios, que vigorou entre 1757 a 1789, com objetivo de instruir o 
comportamento do colonizador em relação às populações indígenas que 
foram envolvidas nos empreendimentos de definição da fronteira do 
norte do Brasil e seu povoamento. O Diretório é aqui examinado de uma 
perspectiva a longo prazo mediante a qual a qual é definido como uma 
lei relacionada a uma tradição colonizadora que constitui a própria base 
política e cultural dos países europeus, em particular, de Portugal. Por 
outro lado, são também discutidos os aspectos inovadores contidos no 
Diretório, como lei que regulamentou a nova condição civil de liberdade 
dada aos índios, a partir dessa época. 

Abstract - 
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Resumo Na primeira metade do século XVIII, em conseqüência da riqueza 
aurífera e da imigração intensa, as principais cidades da Colônia - 
Salvador, Rio de Janeiro, Ouro Preto - estimularam o convívio artístico 
desenvolvendo uma literatura laica, fruto do ambiente urbano 
cosmopolita que congregou as primeiras academias surgidas na América 
Portuguesa, a partir da década de 20. Na segunda metade do século 
XVIII, sob o signo da administração do Marquês de Pombal, deu-se em 
Minas Gerais a fermentação ideológica que getou o ideal político de 
independência, consubstanciada na Inconfidência de 1789. Ao mesmo 
tempo, acompanhou a mutação estética do Ocidente através de uma 
geração excepcional de artistas - poetas, músicos, pintores, escultores - 
que revelaram de maneira original, um encontro de tendências 
neobarrocas e neoclássicas, o universo local, miscigenado de grande 
mobilidade social, numa nascente sociedade de fronteira. A clivagem 
entre o mundo mental do colonizador e o do colonizado se deu pela veia 
libertina de mazombos inconformistas que mesclaram politicamene o 
nativismo e o nacionalismo nascente. Essa fusão transparece em obras 
árcades iluministas da "Escola Mineira", em que a dicção poética singualr 
realça o expressivo sentimento da realidade americana que transmudou 
a visão exótica em expressão local peculiar, universalizando a Literatura 
Brasileira. As Cartas Chilenas, como radiografia da crise da derrocada do 
estatuto colonial, refletem a fermentação ideológica que dominava o 
letrado brasileiro da segunda metade do século XVIII: jacobinismo 
libertário e crítica política ao desconcerto do mundo colonial. 

Abstract - 
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Resumo A revolta rural denominada Cabanada (1832-1835), inicialmente 
associada aos “restauradores” reivindicando o retorno do ex-Imperador 
D. Pedro I, eclodiu no sul de Pernambuco e norte de Alagoas, reunindo 
proprietários de engenhos, índios, lavradores e escravos sob a forma de 
guerrilha. Posteriormente, desenvolveu uma feição popular sob a 
liderança de Vicente Ferreira de Paula, rompendo as “alianças” com os 
senhores-deengenho e caracterizando-se como uma luta anti-
escravagista. No mesmo período, nas serras algarvianas de Portugal, 
revoltas rurais miguelistas também utilizavam guerrilhas sob a bandeira 
do “absolutismo” para combater D. Pedro. Se no Brasil, o ex-Imperador 
era visto como um rei absolutista cuja “revolução” dos povos o haviam 
deposto para o bem e a liberdade da Nação, na Europa D. Pedro era um 
liberal, um herói constitucionalista, defensor dos direitos de sua filha D. 
Maria da Glória contra a usurpação de seu irmã Miguel. Assim, emerge a 
figura de José Joaquim de Sousa Reis, o Remexido, utilizando estratégias 
militares semelhantes às táticas cabanas pernambucano-alagoanos, 
sendo ambos os movimentos sociais instituídos na representação social 
política da imprensa como: “salteadores”, “facciosos”, “bandidos”, 
“criminosos”. Fora dos lugares da luta política oficializada o acirramento 
das revoltas e repressões decorrentes destas revela a complexidade de 
interesses e configurações sociais. Uma vez que esta sociedade 
apresentava-se multifacetada e balizada por permanências, 
acomodações e negociações entre seus componentes. 

Abstract The countryside called Cabanada revolt (1832-1835), originally 
associated with "restorative" demanding the return of ex-Emperor D. 
Pedro I, erupted in the south of Pernambuco and Alagoas north of 
bringing together owners of devices, Indians, farmers and slaves in the 
form of guerrilla warfare. Later, he developed a popular feature under 
the leadership of Vicente Ferreira de Paula, breaking the "alliance" with 
you-to-machine and characterizing himself as an anti-slavery. In the 
same period in the mountains of Portugal algarviana, rural revolts miguel 
guerrillas also used under the banner of "absolutism" to combat D. 
Pedro. If in Brazil, the ex- Emperor was seen as an absolutist king whose 
"revolution" of the people had deposed for the good of the nation and 
freedom in Europe D. Pedro was a liberal, a constitutional hero, defender 
of the rights of his daughter D. Maria da Glória against theft of his 
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brother Miguel. Thus emerges the figure of José Joaquim de Sousa Reis, 
the Remexido, using strategies similar to military tactics huts 
Pernambuco-Alagoano, with both social movements social policy 
introduced in the representation of the press as "robbers," "sectarian," 
"bandits "," criminals. " Outside of official posts in the political struggle 
of the worsening riots and repression under these reveals the complexity 
of interests and social settings. Since this society was and is marked by 
multifaceted stays, accommodation and negotiation between its 
components. 
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Título A cidade de Salvador: estrutura econômica, comércio de escravos e 
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Resumo Esse estudo está focado na análise dos padrões de investimentos e 
formas de transmissão de propriedades rurais, urbanas e mercantis na 
cidade de Salvador, bem como do sistema de crédito disponível na 
cidade, na segunda metade do século XVIII. Buscamos, desta forma, 
analisar o comportamento dos diversos agentes sociais residentes na 
cidade. Como pano de fundo, trabalhamos a paisagem sócio-econômica 
da capital baiana desde sua fundação até o limiar do século XIX, com 
destaque para a atividade comercial, notadamente do tráfico de 
escravos, mecanismo fundamental para a reprodução física do escravo 
na colônia e acumulação de capital. A renda obtida na atividade 
mercantil era direcionada para diversos setores, mostrando o grau de 
complexidade atingido pela sociedade soteropolitana. No mundo 
colonial, riqueza e prestígio eram requisitos fundamentais para a 
obtenção de respeitabilidade e status, assim, num segundo momento, 
procuramos analisar trajetórias individuas de alguns dos mais 
proeminentes homens de negócio, em sua maioria traficantes de 
escravos, estabelecidos na cidade de Salvador na segunda metade do 
Setecentos. 

Abstract This dissertation analyzes the patterns of investment and forms of 
transmission of rural, urban and mercantile properties in Salvador, Bahia, 
as well as the credit system available in the city during the second half of 
the eighteenth century. It traces the behavior of several social agents 
resident in Salvador, providing the socio-economic landscape of the city 
since its foundation to the beginning of the nineteenth century, and 
focusing on its commercial activity, notably the slave trade, the principal 
means for the reproduction of the slave population and the 
accumulation of capital in Salvador. The revenue produced by the 
mercantile activity was directed to several economic activities, showing 
the sophistication achieved by the city’s society. In the colonial world, 
wealth and prestige were prerequisites for individuals to achieve respect 
and status. As a consequence, this dissertation also traced the individual 
trajectories of some of the most prominent merchants, many of them 
notorious slave traders, established in Salvador during the second half of 
the eighteenth century. 
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Abstract O turismo é uma atividade econômica em crescente expansão. A 
semelhança do que ocorre em outros países, o Brasil possui um universo 
em potencial turístico, destacando-se principalmente aqueles de cunho 
natural. Com o crescimento da população urbana nas últimas décadas, 
aumentou a procura por ambientes no espaço rural, onde se passou a 
resgatar uma vida mais simples e tranqüila. A diversidade de paisagens e 
patrimônios culturais vem possibilitando a exploração de múltiplas 
atividades econômicas no meio rural, dentre as quais o turismo. As 
propriedades que se inseriram nas atividades rurais tornaram-se um 
grande atrativo para a população interessada em conhecer lugares 
diferentes. Além disso, o turismo rural está sendo considerado uma 
alternativa econômica, criadora de renda e de ocupações não agrícolas, 
que se desenvolve em conjunto com a agropecuária. O Vale do Paraíba 
Fluminense é a região onde a lavoura do café atingiu índices máximos de 
produção e valorização, que em um curto espaço de tempo se 
transformou no maior produtor de exportação do Brasil. Com essa 
monocultura, fez acumular fortunas que proporcionaram a construção 
de residências no espaço rural, monumentais para a época. Passados um 
século e meio de sua existência, esses palacetes rurais representam hoje, 
a memória material de uma história de contrastes e paradoxo entre a 
riqueza, o glamour e a decadência, retratados na sua arquitetura 
imponente. Assim, atraves da mobilizarção dos proprietários atuais e 
pelos roteiros monitorados de visitarção que reinterpretam com diversos 
repertórios desse período objetiva-se a conservar;ao arquitetónica dos 
edifícios (sedes, senzalas, estábulos) para atender a demanda turistica. 
Dessa forma, o presente trabalho visa uma analise do turismo como urn 
agente no processo de resignificação dos espaços rurais no estado do Rio 
de Janeiro, 0 que vem promovendo transformarções espaciais através da 
refuncionalizarção de formas e funções, em especial o patrimônio 
arquitetônico das antigas fazendas de café do Vale do Paraíba 
Fluminense. 
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Resumo O trabalho teve por objetivo estudar a indústria madeireira - entendida 
no sentido marxista, como um processo de trabalho - nos limites da 
bacia hidrográfica do rio Macacu, localizada na porção norte-oriental do 
Recôncavo da Guanabara, antiga Capitania do Rio de Janeiro, entre 1763 
e 1825. Este objeto é desdobrado segundo três grandes "frentes" de 
investigação: (1) a reconstrução da paisagem florestal e a diversidade de 
usos da matéria lenhosa, (2) a apropriação estatal e (3) a apropeiação 
privada originada daqueles usos. Usando documentação primária do 
último quartel do setecentos, principalmente do pequeno período pós-
1797 (ano-chave para a produção de fontes florestai no Brasil), me foi 
possível chegar, no primeiro capítulo, a estimatimas razoáveis da 
passagem florestal - tanto em termos espaciais quanto estruturais -, bem 
como determinar como essa matéria bruta era transformada em recurso 
social. Se o século XVIII representou um ponto de inflexão da Mata 
Atlântica, no sentido de taxas de desflorestamento exponencialmente 
maiores, a bacia do Macacu parece ter constituído, ainda no final da 
centúria, um grande "refúgio" do bioma, com uma enorme variedade de 
espécies de vegetais propícias à exploração madereira, com finalidades 
múltiplas. No segundo capítulo, uso de documentação administrativa 
(principalmente correspondência oficial) para mostrar que o manejo 
florestal era muito mais complexo do que a simples leitura das 
prescrições contidas nas cartas régias poderia levar a pensar. Inspirando-
me nos insights de E.P. Thompson, descrevo a instituição das madeiras-
de-lei como uma prática florestal que emergia como resultado dinâmico 
das relações sócio-políticas estabelecidas entre uma proto-burocracia 
florestal - concebida como um grupo de indivíduos dotados de 
interresses pessoais e conscientes das peculiaridades sociais e ecológicas 
do ambiente no qual atuavam - e os produtores rurais privados .. 

Abstract The aim of this dissertation is to study the timber industry – understood 
in the Marxist sense, as a work process – in the limits of the Macacu 
hydrographic basin, located in the northeast portion of the Guanabara 
plain, formerly Rio de Janeiro captaincy, between 1763 and 1825. This 
object has been unfolded according to three major investigation 
“fronts”: the reconstruction of the forested landscape and the diversity 
of timber uses, the royal appropriation, and the private appropriation 
originated from those uses. Using primary documentation from the last 
quarter of the eighteenth century, specially the small period post-1797 
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(key-year for the production of forest sources in Brazil), it was possible, 
in the first chapter, to estimate the forest landscape – both in spatial and 
structural terms – as well as to define how this raw material was 
transformed in social resources. If the eighteenth century has witnessed 
a turning point in the history of Brazilian Atlantic Forest, in the sense of 
exponentially higher deforestation rates, the Macacu basin seems to 
have been, even in the end of the century, a great “refugee” of the 
biome, with an enormous variety of tree species suitable to timbering 
activities, and with multiple ends. In the second chapter, I use 
administrative documentation (especially official mailing) in order to 
show that forest management was far more complex than the simple 
reading of royal letters prescriptions would lead one to think. Drawing 
on E. P. Thompson’s insights, I describe the “timbers-under-the-law” 
institution as a forest practice that emerged as a dynamic result of socio-
political relations established between a proto-forest bureaucracy – 
conceived as a group of individuals with personal interests and aware of 
the social and ecological peculiarities of their surrounding environment – 
and the rural private producers for whom continuous ... 
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Resumo A proposta deste estudo é a análise da formação da sociedade do 
Continente do Rio Grande do São Pedro, antigo nome da parte do atual 
estado do Rio Grande do Sul e, talvez, de parcela do território uruguaio. 
Privilegiou-se para este estudo o aproveitamento comercial dos gados 
existentes na região. Esta formação, ocorrida a partir da década de 1730 
deu-se fortemente calcada na exploração para o mercado dos diferentes 
rebanhos. O comércio dos animais e de seus produtos foi um dos fatores 
que colocou, desde os primódios, esta região em contato com o restante 
da Colônia. Através do incessante ir e vir das condutas de tropas, os 
homens que povoaram as rotas entre o extremo-sul e as áreas mais 
centrais da América lusa, estabeleceram alianças, relações de parentesco 
e de negócios. As redes nas quais estavam inseridos extrapolaram os 
limites do Continente do Rio Grande de São Pedro e chegavam a 
metrópole, demonstrando que a distância não esmaecia os laços criados. 
Com uma apropriação do método onomástico enunciado por Carlo 
Ginzburg em "O nome e o como", artigo da obra A Micro-história e 
Outros Ensaios, mapeou-se os homens que atuaram neste comércio de 
tropas e suas famílias, para, através de exemplos significativos revelar 
aspectos dessa sociedade em formação. 

Abstract This study analyses sthe constitution of the society of the Continente do 
Rio Grande de São Pedro, former name of current Brazilian state of Rio 
Grande do Sul, and perhaps part of the Uruguayan territory. The study 
focuses on commercial usage of cattle in the region. The process, 
developed in the 1730s, was strongly based on the exploration of the 
market for several types of livestock. Trading of animals and their 
products was one of the factors establishing, from the beginning, the 
contact of the region with the rest of the colony. Through the ongoing 
movement of herds, the men who populated the routes between the 
deep south and more central areas of Lusitanian America established 
alliances, family and business ties. The networks they were inscribed in 
went beyond the Continente de São Pedro’s boundaries and reached the 
metropolis, showing that distance did not weaken those links. Based on 
Carlo Ginzburg’s onomastic method, in the article "o nome e o Como", 
included in the work A Micro-história e Outros Ensaios, men who acted 
in that herd trade were tracked along with their families in order to 
reveal aspects of the society in process of constitution, through 
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Resumo O objetivo deste estudo e a analise das principais transformacoes 
ocorridas na vida economica e social e nas funcoes desempenhadas pela 
antiga freguesia de Inhauma no Rio de Janeiro entre 1743 e 1920. O 
periodo em estudo visa abarcar a historia de Inhauma entre sua 
fundacao como freguesia rural do Rio de Janeiro e a sua completa 
transformacao em area residencial proletaria nas duas primeiras decadas 
do seculo XX. A escolha dessa area de estudo, alem de envolver razoes 
afetivas, partiu da percepcao atraves de um trabalho preliminar de que 
nao existem estudos especificos sobre a mesma, apesar de ter sido a 
freguesia rural, depois suburbana, que mais sofreu transformacoes 
economicas e sociais e em suas funcoes durante o periodo do estudado, 
ao fim do qual tornou-se a mais importante area residencial proletaria 
do municipio, a medida em que era a mais proxima do centro da cidade. 
Como hipotese basica supomos que as transformacoes que se deram em 
Inhauma no periodo que aqui tratamos foram sempre comandadas por 
diretrizes estabelecidas pelo centro comercial e urbano e nao pela 
oligarquia rural, o que nos leva a considerar que o Rio de Janeiro nao 
esteve ligado a um modelo de cidade patrimonialista 
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Resumo Esta tese estuda o modelo particular de sociedade agraria de Capitania 
de Minas Gerais entre 1674 e 1807. A partir da perspectiva do carater do 
processo de producao, propoe que na Capitania de Minas Gerais 
organizaram-se dois modos de producao distintos - escravista e 
campones, que fixaram padroes regionais diversificados de agricultura e 
pecuaria e de estrutura de propriedade rustica. Em decorrencia disso, 
enfatiza que os movimentos de importacao de mercadorias e de 
comercializacao da producao agraria referem-se em sua maior parte a 
parcela da sociedade mineira participante do modo de producao 
escravista, cabendo a outra parcela a producao de alimentos destinados 
ao auto-consumo. 

Abstract This thesis studies the specific structures of the agrarian society of the 
Captaincy of Minas Gerais, Brazil, between 1674 and 1807. In accordance 
with the viewpoint of the nature of the production process, it puts 
forward the model of the organization of two different ways of 
production in the colonial Minas Gerais - slave and peasant economies, 
which set up diversified regional patterns of agriculture and cattle-
breeding as well of landed property. Because of it, it stresses that the 
imports of goods and the commerce of the agrarian production mostly 
refer to the part of the Minas Gerais’ society engaged in the slave 
economy, the other part however occupied with producing its own 
maintenance. 

Palavras chaves História Rural; Agricultura; Pecuária. 

Área Temática 
 

 

Link http://fenix2.ufrj.br:8991/F/C6S5V8GXX4IQ86Y3N3LMHTYSLEKN21X5B8
VLB6P5BKYKHMD173-37433?func=item-
global&doc_library=UFR01&doc_number=000461385&year=&volume=&
sub_library=30 

 
 
 
 
 
  



 
 

184 
 

Título Sistemas agrários em Paraíba do Sul (1850-1920): um estudo de relações 
não-capitalistas de produção. 

Autor Fragoso, João Luis Ribeiro 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Tese 

Ano 1983 

Páginas  

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo O presente trabalho tem por objetivo empreender uma primeira 
abordagem ao sistema agrario de uma economia de exportacao (cafe), 
procurando exemplifica-lo numa dada regiao (Paraiba do Sul/RJ) o 
periodo de 1850 - 1920. E para tanto, neste estudo a preocupacao de 
reter alguns aspectos desta forma de producao, quais sejam: certos 
tracos de seu processo de reproducao e de suas relacoes de producao. 
Traç s estes, que no texto, aparecem ligados entre si e a nocao de 
frequencia de cultivo. Outrossim, atraves da caracterizacao destes 
aspectos, particularmente, o caracter extensivo da reproducao do 
sistema e a "associacao" do trabalho direto aos meios de producao 
procura-se demonstrar a logica propria daquele sistema agrario 
historicamente definido e fundamento de uma economia de exportacao. 
Na parte final do trabalho (3. capitulo), tenta-se mostrar a persistencia 
daquela forma de producao agricola na regiao, pos-escravidao, o que iria 
conferir um caracter nao-capitalista as relacoes de producao fundada no 
trabalho livre. E por ultimo, o definhamento do sistema agrario da 
economia de exportacao, na regiao estaria ligado aos seus proprios 
mecanismos de reproducao. 
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Resumo O presente trabalho tem por objetivo analisar a formação do que 
denominamos de "milícias particulares" de escravos armados montadas 
por poderosos locais estabelecidos na comarca de Vila Rica entre os anos 
de 1711 a 1750. Mais especificamente, pretendemos investigar o que 
possibilitava a estes potentados colocar armas nas mãos de seus 
escravos e os levarem em diligências de prestação de serviços à Coroa 
portuguesa visando mercês régias que construiriam e/ou reafirmariam 
seu status de homem poderoso, sem temores de retaliações. Para tanto, 
na primeira parte da tese, fizemos um estudo acerca do perfil sócio-
político e econômico dos indivíduos que vieram para região das Minas 
para povoá-la e organizá-la. Na segunda parte do trabalho o objetivo foi 
analisar no que se baseava e como ocorria na prática as negociações e 
reciprocidades entre senhores e escravos que possibilitavam aos 
primeiros pôr armas nas mãos de seus cativos, evidenciando também 
que tipos de benefícios e ganhos os indivíduos em foco podiam adquirir 
com estas interações. Por fim, e de forma complementar, procuramos 
analisar a ocorrência de certos conflitos e suas motivações e, assim, 
outras formas de interdependência entre senhores e escravos através 
dos processos-criminais. 

Abstract The present work has the objective of analyzing the formation of what 
we call "milícias particulares" (private militias) of armed slaves organized 
by local powerful established on the county of Vila Rica between 1711 
and 1750. More specifically, we would like to research what make 
possible to those potentates put guns on the hands of their slaves and 
take them on diligence to serve the Portuguese Royalty with the purpose 
of getting royal "mercês" that would build and/ or reaffirm their status of 
powerful man, with no fear of retaliation. With this purpose, on the first 
part of the thesis, we made a study about the economical and socio-
political profile of the individuals that came to live and to organize the 
region of Minas. On the second part, the purpose was to analyze on 
what was based and how it happens on the practice the negotiations and 
reciprocities between masters and slaves that make possible to the first 
put guns on the hands of their slaves, showing also which kind of 
benefits and gains the individuals in focus could obtain with those 
interactions. At last, and in a complementary form, we try to analyze the 
occurrence of certain conflicts and their motivations and, then, others 



 
 

187 
 

forms of interdependence between masters and slaves through the 
criminal actions. 
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Resumo A presente pesquisa tem por objetivo investigar os indivíduos que 
exerceram o cargo de cobrador dos quintos reais no Termo de Mariana 
Setecentista de 1718 a 1733, um ofício de grande responsabilidade nos 
quadros do Império português no Ultramar. Os propósitos foram traçar o 
perfil e inserção social desses homens, analisar sua atuação e funções, 
delimitar suas estratégias de ascensão social e recursos disponíveis para 
efetivar seus interesses, e reconstruir algumas redes sociais criadas e 
mantidas por esses "homens do ouro" com outros cobradores dos 
quintos e poderosos locais. Além disso, e paralelamente, foi essencial 
compreender o funcionamento local da cobrança do quinto e as 
responsabilidades institucionais sobre esse direito que mais 
preocupações trouxeram à Coroa portuguesa no século XVIII. 

Abstract The present research has as objective to investigate the individuals that 
exercised the royal fifth collectors office in the 18th century Mariana’s 
Term in the period from 1718 to 1733, one big responsibility office in the 
scenes of Ultramarine Portuguese Empire. The purposes were to trace 
the profile and social insertion of those men, to analyze their 
performance and functions, to delineate their social ascension strategies 
and available resources to effect their interests, and to reconstruct some 
social networks created and maintained to those "gold men" with others 
fifth collectors and local powerful. Moreover, and paralleling, it were 
essential to understand the local functioning of the fifth collect and the 
institutional responsibilities about this right that carried more 
preoccupations to Portuguese crown in the 18th century. 
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Resumo Esta dissertação trata de alguns elementos constitutivos à sociogênese 
de uma mobilização indígena em Olivença, sul da Bahia, a partir de 
meados da década de 1990. Olivença está localizada a quatorze 
quilômetros do município de Ilhéus e foi fundada como aldeamento 
indígena pelos jesuítas em 1700, antes chamado Nossa Senhora da 
Escada. O conjunto de atores sociais de que trato, lideranças e militantes 
que se ocupam com as atividades do movimento indígena em Olivença 
desde o seu início, possuem vínculos de parentesco com as famílias 
aldeadas no século XVIII. Além da recuperação de alguns eventos 
históricos, por meio de documentos de diversas naturezas e 
proveniências, este trabalho pretende trazer as memórias e narrativas 
destes atores sociais sobre essas histórias, sobre o início do movimento 
Tupinambá e, sobretudo, sobre suas trajetórias. Estes elementos não 
constituem, absolutamente, mero apêndice ilustrativo, com o propósito 
de “dar a voz” a uma determinada população subjulgada ou excluída 
socialmente. Ao contrário, em suas narrativas estão implícitas as 
próprias motivações de suas ações sociais e, sobretudo, explicitam as 
formas pelas quais os atores sociais experimentam e significam 
determinados processos sociais. Importa-me observar como os eventos 
do passado são vividos no presente por um conjunto específico de atores 
sociais, e não averiguar a sua “veracidade”. 
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Resumo Este trabalho apresenta um estudo sobre a importancia das rotas de 
circulação no processo de produção territorial brasileiro na primeira 
metade do seculo XVIII, quando as minas de ouro foram descobertas e 
exploradas; iniciando a "interiorizacão da metrópole". Tal processo se 
materializou grac;as ao sistema de circulação que se instalou sobre 0 
territ6rio, articulando os interesses da Coroa portuguesa e os dos 
"homens coloniais", ora convergentes, ora divergentes; imprimindo na 
regiao aurffera e ao longo dos eixos de circulac;ao uma configurac;ao 
socioepacial marcada pela alteridade. 
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Resumo O presente estudo analisa a formação e consolidação sócio-econômica 
da vila de Barbacena no universo colonial escravista, em fins do século 
XVIII e início do século XIX. Para tanto procurou inserir a trajetória de 
povoamento intensificado desta região no contexto de decadência da 
extração aurífera na capitania de Minas Gerais. No mais buscou entender 
os mecanismos pelos quais o sistema econômico vigente se reproduzia 
tentando apreender as principais características de concentração da 
riqueza na região. Tomando por base a sociedade então existente do 
tipo pré-industrial verificou-se que por fim último a reprodução da 
hierarquia sócio-econômica perpassava pela busca na demarcação das 
desigualdades de qualidade dos indivíduos. Diferenças estas, que ficaram 
visíveis com a necessidade da incorporação do aparelho administrativo 
da Coroa, a saber, a elevação do arraial à condição de vila com a 
conseqüente criação da casa de câmara. 

Abstract The present study analyses the formation and the social-economic 
consolidation of the village of Barbacena in the colonial slavish universe, 
in the end the XVIII century and beginning of the XIX. To do so, we tried 
to insert the trajectory of the intense settlement in that region in the 
context of the auriferous extraction decline in the captaincy of Minas 
Gerais. In addition, we tried to understand the mechanisms of 
reproduction of the effective economic system, trying to apprehend the 
main characteristics of the wealth concentration in that region. Taking as 
a basis the pre-industrial society existent then, we verified that at the 
end the reproduction of the social-economic hierarchy passed over the 
search for a demarcation of the inequality of the individuals. Such 
differences became clear with the necessity of the incorporation of the 
Crown’s administrative apparatus, which means the elevation of the 
hamlet to the condition of village with the consequent creation of the 
City Hall. 
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Resumo O objetivo deste estudo é realizar uma análise da arquitetura das casas- 
grandes, sedes dos antigos engenhos de açúcar do Rio de Janeiro 
setecentista, identificando em seus contextos espaços-temporais, os 
significados culturais constitutivos de suas características formais e 
espaciais. Baseados na premissa de que uma arquitetura pode ser 
entendida como uma criação histórica, em que pese o individuo como 
sujeito e o tempo e o espaço como elementos condicionantes, 
entendemos que o significado e a importância dessa arquitetura se 
desvela na relação com o seu próprio contexto histórico-cultural e, para 
tanto, adotamos uma leitura interdisciplinar, articulando os conceitos de 
arquitetura e de cultura. A inexistência de uma ampla e sistematizada 
documentação, textual e iconográfica, referente a essa arquitetura, fez 
da possibilidade da análise direta das casas a mais importante fonte de 
pesquisa e informação. Portanto, escolhemos como objetos de estudo, 
as casas da Fazenda do Viegas, em Senador Camara; da Fazenda do 
Engenho D’Água, em Jacarepaguá; da Fazenda da Taquara, também em 
Jacarepaguá; da Fazenda do Capão do Bispo, em Del Castilho e da 
Fazenda de Colubandê, no Município de São Gonçalo, RJ. Essas casas são 
exemplares remanescentes da arquitetura rural do século XVIII, sedes 
dos antigos engenhos de açúcar na região, tombadas pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e que ainda preservam 
muitas de suas características originais. 

Abstract The objective of this study is to analyse the architecture of the “great- 
houses”, headquarters of the old sugar farms of the XVIII century Rio de 
Janeiro, identifying, in its space-time contexts, the cultural meanings that 
constitute its formal and space characteristics. Based on the premise 
that an architecture can be understood as a historical creation, where 
the individual acts as subject, and the time and the space as 
condictioning elements, we understand that the meaning and the 
importance of this architecture is revealed in the relation with its own 
historical-cultural context; in order to do so, we adopt an interdisciplinar 
approach, articulating the concepts of culture and architecture. The 
nonexistence of a huge and systematized documentation, both literal 
and iconographic, referring to this architecture, turned the possibility of 
direct analysis of the houses into the most important source of research 
and information. Therefore, we choose as objects of study the houses of 
the following farms: Fazenda do Viegas, in Senador Camara; Fazenda do 
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Engenho D’Água, in Jacarepaguá; Fazenda da Taquara, in Jacarepaguá 
too; Fazenda do Capão do Bispo, in Del Castilho, and Fazenda de 
Colubandê, in São Gonçalo, State of Rio de Janeiro. These houses are 
remainders of the country architecture of XVIII century, headquarters of 
the old farms of sugar culture in the region, tumbled by the Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) and that still preserve 
many of its original characteristics. 
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Resumo A pesquisa analisa, durante as quatro primeiras décadas do século XVIII 
mineiro, as diferentes trajetórias de vida e estratégias de ação dos 
participantes da revolta mineira de Vila Rica de 1720 – tendo sido eles 
revoltosos ou não. Parte-se do pressuposto segundo o qual a cada 
mudança do governador responsável pela capitania fazia-se necessário, 
por parte da elite local, (re)estabelecer suas estratégias de ação, haja 
vista que um novo representante régio trazia consigo não somente novas 
instruções de El-Rei, como também interesses particulares os quais, em 
muitos casos, chocavam-se com os interesses dessa mesma elite. Não 
podendo prescindir do auxílio dela na busca e na manutenção de sua 
governabilidade, esses oficiais estabeleciam laços estratégicos com parte 
dos poderosos locais; laços que beneficiavam tanto os governadores 
quanto a própria elite. O jogo de interesses e negociações então 
estabelecidos perpassa os capítulos componentes do trabalho ora 
apresentado. 

Abstract The research analyses, during the four first decades of the XVIII century 
in Minas Gerais, the different life courses and action strategies of the 
participants of the rebellion in Vila Rica en 1720 – if they could be 
considered rebels or not. We can assume the idea, that to which 
changing of governor in charge of the province, it was necessary, from 
the part of the local elite, to (re)establish its strategies of action, 
considering that a new roya representantive would bring with himself 
not only new instructions from the King, but his own private interests as 
weel, which in many cases, collided with the interests of that same elite. 
Those officials could not set aside the elite’s help in searching and 
maintaining its governance, for this reason they established strategic 
liaisons with some of the local powerful men; those liaisons benefited 
both the governors and the elite itself. The game of interests and 
negotiations established at that time is inherent to all chapters of this 
work. 

Palavras chaves Elite; Redes Clientelares; Vila Rica (MG); Século XVIII. 
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Resumo Ao final do século XVII, predominam cativos indígenas em Taubaté/SP. 
Com a descoberta do ouro, investe-se em cativos de origem africana 
(naturais/descendentes de) e no plantio de cana de açúcar. Cresce, nas 
primeiras décadas do século XVIII, o índice de masculinidade (razão de 
sexo), a idade média dos escravos, a média de cativos por escravista. 
Cresce também a proporção de plantéis com vinte ou mais escravos, 
bem como a proporção de sob controle destes. Após a década de 1730, o 
arrolamento de indígenas é quase nulo e os indicadores descritos 
anteriormente decaem todos, associados ao refluxo da atividade agrícola 
mercantilizada. Somente no século XIX tais índices se elevam, associaidos 
a uma pequena retomada do crescimento do plantio de cana e, 
especialmente, ao crescimento de plantio de café a partir da década de 
1820. Tem-se, assim, uma periodização em três grandes fases.A 
longevidade da escravidão supõe mecanismos apaziguadores (sem 
eleiminar o conflito, também inerente). Em todo o período estudado, 
presença de laços familiares entre cativos, iniciados por aqueles que 
alguma vez conheceram o casamento. Dois grandes padrões emergem. 
Um predominante entre indígenas, na passagem do século XVII para o 
XVIII, com aproximadamente metade dos cativos com quinze anos ou 
mais casados ou viúvos. Outro entre africanos e descendentes, na 
passagem do século XVIII para o XIX, com valores próximos a um terço. 
Nos dois padrões, casos de relação estável com duração superior a duas 
décadas. A presença destes laços familiares repercute em crescimento 
vegetativo, indicado por 43 a 55% dos cativos com quinze anos ou mais 
nascidos em Taubaté (anos 1805 a 1835), e índice geral de fecundidade 
mais elevado quanto maior for o tamanho do plantel (no período 1785-
1835). 

Abstract - 
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Resumo Este trabalho é um estudo sobre o processo de ocupação ocorrido sobre 
as áreas do interior da Capitania de Minas Gerais durante a Segunda 
metade do século XVIII. Naquele momento o contexto nessa região 
estava condicionado a necessidade de se encontrar terras para aumentar 
as extrações de ouro, aumentar a agricultura e consequentemente, 
incrementar a arrecadação de impostos devidos à Metrópole. Para tanto, 
era necessário buscar a incorporação de novas areas. Em função destes 
objetivos foi criado na Metrópole e transferido para a Colônia, um 
Projeto Civilizacional baseado no controle sobre populações que viviam 
nessas áreas e na montagem de expedições enviadas à várias partes da 
Capitania. O objetivo destas eram civilizar e povoar estas áreas com 
grupos que pudessem ser controladas. Era necessário "limpar" os 
Sertões de seus moradores considerados indesejados, ou seja, índios 
tidos como bravios, quilombolas e vadios. Para justificar estas 
expedições foram criadas inúmeras imagens negativas a respeito desses 
moradores e para cada um foram de desenvolvidas atitudes específicas. 
Todavia, todas negavam o direito a estas terras por estes grupos. 

Abstract The present dissertation is a study about the process of occupation over 
the lands of interior in Minas Gerais during the second half of 18th 
century. At that moment, the context in Minas Gerais was conditioned 
by the necessity of finding more lands to improve the agriculture and to 
be a promise of finding more gold to solve the diminution of collection. 
To do this was necessary to make an expansion to interior’s areas 
(Sertão) which were inhabited by runways slaves and indigenous, 
considered as beast. So, the metropolitan and colonial’s authorities 
made a "Civilisation’s Project" to permit the accomplishment of this 
intents using different types of expeditions. The principal objective was 
to civilise and to populate these areas with people that could be 
controlled on bis movements and they were obliged to pay the taxes. It 
was necessary "to clean" the Sertão of dangerous people: runways slaves 
and brave indigenous. To justify this a lot of depressing images about 
those people were created. The first part of this work shows the Sertão 
and the images created about it. After that the next part analyses its 
inhabitants (indigenous, runways slaves and people without work). Ali 
were identified with negatives images... 
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Resumo Esta dissertacao e um estudo sobre as alternativas de vidas apresentadas 
aos escravos a partir do momento de suas fugas na Provincia do Rio de 
Janeiro durante a segunda metade do seculo XIX.Os escravos que 
conseguiam fugir possuiam tres caminhos para continuarem as suas 
vidas: tornavam-se bandido, vivendo de assaltos e roubos nas 
redondezas; buscavam uma cidade para que pudesse ocorrer uma 
mistura com a populacao livre e liberta e conseguir desta forma 
empregos; ou buscavam quilombos a fim de tentar se proteger das 
tentativas de aprisionamento. Cada uma dessas alternativas foram 
usadas ou nao, pelo fugitivo, de acordo com as caracteristicas pessoais e 
historicas de cada um.Alem desses tracos gerais, a pesquisa interessou-
se tambem em resgatar atraves dos anuncios publicados no Jornal do 
Comercio do Rio de Janeiro no ano de 1850, o perfil do escravo que fugia 
na mesma cidade. A partir de dados quantitativos, elaborou-se uma 
analise qualitativa destes mesmos anuncios procurando perceber que 
tipo de motivos poderiam ter levado o escravo a procurar a fuga e, 
consequentemente, que tipo de vida lhe era oferecida no cativeiro.Por 
causa de sua complexidade o quilombo foi detalhado em tres tipos que 
variam de acordo com as caracteristicas internas de sua estrutura e de 
seus relacionamentos com a populacao total.O que levava um escravo a 
fugir nao era o fato dele querer acabar com o sistema escravista. Na 
realidade, atraves das fontes estudadas, pode-se perceber que as 
maiores reivindicacoes eram por melhores condicoes no cativeiro, fim 
dos maus tratos, uma melhor alimentacao, etc.Pode-se dizer que o 
caminho desta pesquisa foi estabelecido na crenca de que o escravo era 
um agente ativo de sua vida e da propria Historia. Ser que buscava tinha 
nada a perder. Mas era tambem um ser que ao fugir, ao rebelar-se e ao 
formar quilombos, nao balancava os alicerces do sistema economico 
social do qual fazia parte... 

Abstract The present dissertation is a study about the slaves alternative lives on 
the moment of their fligts in the province of Rio de Janeiro during the 
secon half of century XIX. The slaves who got run away had three ways to 
continue their lives: became thieves living of assaults and robberies at 
the roundness, searched a city to mix themselves with the free 
population and free men to try to obtain an employ or to search a 
quilombo to try to protect themselves. Each of those alternatives were 
used or not by the fugitive according to personal caracteristics and 
historicals of each one. Beyond thoses generals lines, the research was 
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interested in rescue through the annoucement published on the Jornal 
do Comercio of Rj during the year of 1850, the slave’s profile who run 
away in the same city with some information quantity was made a 
quality study of the annoucement trying to know the fligh reason and 
the type of life into the captivity. As the quilombo is very complex, was 
particularized in 3 types which change according the internal 
caracteristics of its structures and its relationships with the local 
population. The flight’s reason was not the hope in destroy the slavery 
system. Thought the sources we can understand that the major claims 
were better conditions in the captivity, the end of the bad treatments, a 
better alimentation etc. We can say that the way of this research was 
established on the belief that the slave was an active agent of his life and 
history. He was a person who searched his freedom on the moment that 
he couldn’t more trade or when he didn’t have anything to lose. But he 
also was a person that when escaped and formed new quilombos not 
balance the foundations of the economical system. He escaped of the 
structural but he couldn’t break with the society where he was the 
weaker link of all. 
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Resumo A proposta central deste trabalho e analisar o processo de 
transformacao urbana da Cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, no 
periodo compreendido entre os anos de 1710, data da primeira invasao 
da cidade pelos franceses, comandados por Du Clerc, e 1810, quando 
nela aporta a frota portuguesa transladando a Corte e a familia real para 
o Brasil, que convertem a cidade em sede do Reino 
Portugues.Subdividido o estudo em tres partes, inicialmente sao 
enfocados os condicionantes mesologicos, psicossociais, historicos e os 
decorrentes da subordinacao colonial que mais diretamente 
influenciaram na configuracao da cidade. Em seguida, a analise se detem 
na composicao social dos setores profissionais mais importantes e das 
organizacoes coletivas mais ativas, o que possibilita destacar os 
principais agentes responsaveis pela formacao da urbe carioca. Na 
terceira e ultima parte, a populacao e o patrimonio imobiliario da cidade, 
tal como se apresentavam no primeiro decenio do seculo XIX, sao 
dimensionados, e as edificacoes, classificadas segundo sua tipologia. A 
formacao intelectual e tecnica de seus mais eminentes projetistas, 
artifices e construtores, bem como suas obras de maior destaque sao 
particularmente consideradas.Como parte conclusiva do trabalho sao 
mostradas cinco grandes paisagens, correspondentes a diferentes 
epocas do seculo XVIII, de desenhistas que estiveram na cidade do Rio, e 
e reconstruida conjecturalmente a Rua Direta, principal logradouro da 
cidade setecentista de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro. 

Abstract La proposition centrale de ce travail est d’analyser le processus de 
transformation urbaine de la ville de Saint Sebastien de Rio de Janeiro, 
dans la periode comprise entre 1710, date de la premiere invasion de la 
ville par les francais, sous le commandement de Du Clerc, et 1810, 
lorsque la flotte portugaise y est arrivee, ammenant la famille royale et 
la Cour au Bresil et transformant la ville en siege du royaume portugais. 
L’etude contient trois parties: dans la premiere l’on a affaire avec les 
conditions mesologiques, psychosociales, historiques et celles qui 
decoulent de la subordination coloniale, qui ont le plus influences la 
configuration de la ville. L’analyse se detient ensuite dans la composition 
sociale des secteurs professionnels les plus importants et des 
organisations collectives les plus actives, mettant ainsi en evidence les 
principaux agents responsables de la formation de la ville carioca. Dans 
la troisieme et derniere partie, la population et le patrimoine immobilier 
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de la ville, tels qu’ils se presentaient dans la premiere decennie du 
XIXeme siecle, sont evalues, et les immeubles classes selon leur 
typologie. La formation intellectuelle et technique des projetistes, 
artisans et constructeurs les plus eminents, ainsi que leurs oeuvres les 
plus remarquables sont specialement considerees. Dans les conclusions 
du travail cinq grands paysages de dessinateurs qui ont visite la ville de 
Rio, correspondant aux differentes periodes du XVIII eme siecle, sont 
montres. La Rua Direita (Rue Droite), principale voie publique de la ville 
septcentiste de Saint Sebastien de Rio de Janeiro, est reconstruite d’une 
facon conjecturale. 
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Resumo Esta dissertação reconstrói as histórias de duas famílias rivais, 
pertencentes à elite de La Rioja colonial (Argentina), que a princípios do 
século XVIII se enfrentaram em um pleito judicial por tentativa de 
assassinato. Para compreender este pleito, foram analisados e discutidos 
temas como as formas de organização familiar (filiação, herança de bens, 
papéis, hierarquias, estratégias matrimoniais, etc.); a construção da 
identidade baseada na conservação da memória genealógica (noções de 
casa e "abolengo") e a formação de parentelas, que articularam os 
interesses familiares com o controle das instituições políticas e 
econômicas que regiam a vida da cidade. 

Abstract Parentesco; Família; Século XVIII. 
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Resumo Este estudo analisa as condicoes de existencia do artesanato na 
sociedade colonial na passagem do seculo XVIII para o XIX. Tomando 
como caso a cidade do Rio de Janeiro, usa como fontes basicas os 
registros dos exames corporativos, as licencas para oficinas dadas pela 
Camara da cidade e inventarios post-morten de artesaos O artesanato 
era de natureza escravista e colonial, resultando em sua dependencia 
frente ao capital mercantil, em um processo produtivo tosco, em 
limitadas possibilidades de acumulacao e mobilidade social, em padros 
de crescimento puramente extensivos e na liberacao de interacoes 
competitivas entre os mestres artesaos, sabotando a organizacao 
tradicional e europeia dos artifices em corporacoes de oficio. 

Abstract - 
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Resumo Esta tese versa o relacionamento entre relacoes de trabalho, padroes de 
coabitacao e o estabelecimento de aliancas matrimoniais na cidade do 
Rio de Janeiro entre 1786 e 1844. Utiliza-se um leque amplo de fontes, 
como registros paroquiais, inventarios post-morten, processos civeis e 
criminais, documentacao relativa ao estabelecimento de oficinas e lojas 
artesanais, textos de viajantes, mapas de populacao, escrituras, bem 
como memorias e almanaques do periodo. Combinando tecnicas 
quantitativas e analises qualitativas do vivido, maneja metodos que 
enfatizam tanto a analise da estrutura da sociedade, quanto 
aproximacoes aos trajetos e as perspectivas dos atores. Tem por 
constatacoes centrais que a realidade em questao era marcada por 
acesso relativamente aberto aos fatores produtivos e as oportunidades 
de negociar; que um processo marcado de concentracao de fatores e 
trabalho no interior dos domicilios tinha papel central na viabilizacao da 
acumulacao, nao obstante conjugar-se com tendencias igualmente 
centrais a movimentacao e a dispersao de membros das familias; e que a 
conjugacao de imigracao, possibilidade de estabelecimento autonomo 
atraves da mobilidade espacial e padrao de alforria criavam um mercado 
matrimonial flagrantemente facilitador da ascensao social de mulheres, 
em meio a outros fatores propiciadores de ascensos sociais. 

Abstract - 
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Resumo O estudo se propoe a examinar o processo de ocupacao e exploracao de 
uma area do interior da Capitania do Rio de Janeiro, entre 1750 e 1820. 
O espaco estudado - a "Serra Fluminense" - compreende a area entre o 
Caminho de Minas e suas variantes e o Caminho de Sao Paulo. 
Identificaram-se tres etapas de exploracao economica na regiao: a 
"economia de passagem", a exploracao agricola diversificada, voltada 
para o abastecimento e a lavoura cafeeira. Articuladas no interior do 
sistema colonial, comercio e producao geraram no seculo XVIII, a 
dinamizacao da economia fluminense, que se coloca a partir deste 
momento, como um dos nucleos mais importantes da economia colonial. 
No curso das sucessivas etapas de exploracao economica criaram-se 
condicoes favoraveis, que aliadas as conjunturas globais, favoreceram a 
expansao cafeeira. 
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Resumo O problema proposto pretende uma abordagem que combina a 
caracterização político-jurídica dos regimes de propriedade e o 
funcionamento e dinâmica das estruturas fundiárias, entendidos como 
objetos não separáveis, partes de um mesmo conjunto. As sesmarias, 
enquanto instrumento da colonização, foram utilizadas para viabilizar a 
exploração agrícola em larga escala, não se constitutindo em elemento 
gerador de um tipo específico de propriedade. O esgotamento do 
sistema das sesmarias, entendido como parte da crise do sistema 
colonial, manifestou-se com maior vigor na segunda metade do século 
XVIII, quando situamos a análise das estruturas fundiárias. Nesta 
oportunidade, tomamos como estudo de caso a serra fluminense, a qual 
teve o seu processo de desbravamento/ocupação iniciado no próprio 
século XVIII estendendo-se ao longo do período que denominamos de 
transição entre os regimes de propriedade. Tal processo comportou 
diversas etapas de exploração econômica e, conseqüentemente, perfis 
diferenciados de estrutura fundiária. Dentre estes destaca-se aquele 
consolidado a partir do predomínio do café na economia regional, 
marcado pela concentração da propriedade que se ligava à entrada da 
capital comercial na produção, associada à ampla disponibilidade de 
terras. Neste contexto, a Lei de Terras do Império fomentou o 
desenvolvimento do sistema de plantation, dando a terra o sentido de 
mercadoria e capital. A crise, o declínio e o parcelamento da propriedade 
na serra fluminense constituem processo paralelo ao esgotamento da 
cafeicultura, tal como a sua constitutição estivera relacionada à 
expansão dessa lavoura. Fecha-se um círculo : a concentração de terras, 
que alimentara a dinâmica da produção, limitava à suas possibilidades de 
reprodução, acelerando-lhe a degradação e o parcelamento da 
propriedade. 

Abstract The problem offered here intend to make an approach that combines 
the legal and political caractheristics of the regimes of property and the 
dynamic and working of the agrarian estructures, understood as non-
separated objects, parts of the same entirety. The "sesmarias", while a 
colonization instrument, were used to implement agriculturist 
exploration in large escale, not constituting itself in a generating element 
of any specific kind of property. The debility of the system of "sesmarias" 
comprehended as part of colonial system crisis, expressed with more 
strenght in the second half of the 18th century, where we established 
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our agrarian estrutures analyses, taking as a case study the moutain 
range of Rio de Janeiro which has had its cultivating/occupation proccess 
started on the same 18th century and, during the period we called the 
transition between the property regimes, admited several stages of 
economic exploration and consequently distinguished sketchs of 
agrarian estructures. The consolidated sketch since the coffee supremay 
tillage in the regional economy marked by property concentration which 
was linked by the entrance of comercial capital in the prodution, 
associated to large availability of lands, must be detached. In this 
context, the "Empery law of lands" prometed the plantation system 
development, given the land a merchandise and capital acceptation. The 
crisis, decline and desmenberment of the property in the moutain range 
of Rio de Janeiro constitute a paralell process of the coffe growing 
debility, in the same way its constitution was related to that farming. A 
circle is enclosed: the lands concentration that has developed the 
dynamic of the production, restrained its reproduction possibilities, 
hastened the property degradation and disbenberment. 

Palavras chaves Sesmarias; Propriedade; Século XVIII-XIX. 

Área Temática 
 

 

Link http://fenix2.ufrj.br:8991/F/VVTMYQB66CGJ45TH2FNJ7NJA39GH8V47F3
94PQGL5N653UFL68-11139?func=item-
global&doc_library=UFR01&doc_number=000470452&year=&volume=&
sub_library=30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

209 
 

Título A mais santa das causas: a Revista Agrícola do Imperial Instituto 
Fluminense de Agricultura (1869-1891). 

Autor Capilé, Bruno 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 2010 

Páginas 260 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo A economia do Brasil no século XIX se baseava nas atividades agrárias. 
No entanto, a ignorância de técnicas de restituição da terra evidenciava 
um comportamento que implicava na deterioração do solo. Na década 
de 1860, após o reconhecimento desses problemas, o governo Imperial 
iniciou um processo de revitalização da agricultura através da criação do 
Ministério da Agricultura, do Comércio e Obras Públicas (MACOP) e dos 
Institutos Agrícolas, como o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura 
(IIFA, 1860-1897). O IIFA, que tinha como fim animar, facilitar e dirigir os 
progressos e desenvolvimento da agricultura brasileira; publicou durante 
vinte e dois anos o periódico Revista Agrícola do Imperial Instituto 
Fluminense de Agricultura (1869-1891). O presente trabalho teve como 
objetivo a compreensão dos conhecimentos técnicos e científicos 
coadjuvantes do processo de modernização da agricultura brasileira no 
século XIX, a partir da pesquisa dos noventa números da Revista 
Agrícola, onde foi possível perceber padrões de crescente especialização 
dos conhecimentos científicos, e decrescente esforço na vulgarização 
para o leitor leigo. Sendo assim, concluiu-se que a Revista Agrícola 
contribuiu para por abaixo o paradigma vigente de fertilidade 
permanente do solo sem intervenções, através da publicação de 
conhecimentos técnicos e científicos, além de focalizar outros assuntos 
de interesse do agricultor com a pretensão de animar a produção 
agrícola e pecuária nacional. 

Abstract The Brazilian economy in the nineteenth century was based on 
agricultural activities; however, the ignorance of the techniques in soil 
regeneration suggests a behavior that implies in land deterioration. In 
the 1860`s, after the acknowledge of those problems, the Imperial 
government begun a process of agricultural revitalization through the 
creation of the Ministry of Agriculture, Commerce and Public Works, and 
Agriculture Institutes, such as Imperial Instituto Fluminense de 
Agricultura. The IIFA, that had the goal of encourage, facilitate and direct 
the progress and development of Brazilian agriculture, published 
through twenty-two years the journal Revista Agricola do Imperial 
Instituto Fluminense de Agricultura (1869- 1891). The present work has 
the objective of understanding the technical and science knowledge that 
cooperate in the modernization process of the Brazilian agriculture 
transformation in nineteenth century. Through the research of the 
ninety numbers of the Revista Agricola, we can notice the specialization 
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of scientific knowledge and the decrease of the effort in scientific 
vulgarization. Therefore, I conclude that the Revista Agricola contributed 
to terminate the paradigm of the everlasting soil fertility without 
intervention, through the publication of technical and scientific 
knowledge, and to focus other subjects of the farmer’s interest, with the 
pretension of develop the national agriculture production. 
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Resumo O presente trabalho identifica e analisa as imagens ‘nacionalizadas’ 
sobre os indígenas dos atuais territórios brasileiros e argentinos, a partir 
de dois conjuntos iconográficos elaborados pelo artista-viajante alemão 
Johann Moritz Rugendas (1802-1858) em ambos os países. 
Estabelecendo uma leitura comparativa, os capítulos estão organizados 
com o propósito de traçar um percurso entre as condições de 
aparecimento e realização de tais conjuntos, na primeira metade do 
século XIX, e as posteriores trajetórias e definições sociais destas obras 
até aos nossos dias. As imagens são abordadas enquanto portadoras de 
relações sociais, antes do que em sua condição de referentes empíricos; 
tornadas objetos-meios de pesquisa, através delas se constroem os 
contextos pelos quais evidenciar, nessas imagens, a participação de 
atores sociais, esquemas ideológicos e projetos políticos concretos, 
demonstrando-se as condições que tornaram possível visualizar a 
realização das imagens de ‘os índios do sertão brasileiro’ e ‘os índios do 
deserto argentino’. Sustentando-se, portanto, que elas albergam e 
reproduzem parte das dinâmicas sócio-políticas envolvidas na produção 
de uma determinada identidade indígena e do lugar do índio nos 
projetos de nação destes países, naturalizando tratamentos sobre a 
diferença social, argumenta-se então que seu valor documental reside, 
principalmente, em sua capacidade para nos aproximar a tais dinâmicas. 
Tomando distância das leituras estetizantes e documentais (científicas 
ou históricas) geralmente exercidas até ao momento sobre estas obras, 
estabelece-se então a necessidade de abordá-las em sua condição de 
produtos coloniais, desde o momento em que as dinâmicas que elas 
documentam se enquadraram em diferentes ordens de dominação 
cultural, que interpretaram o indígena como objeto de pensamento e de 
intervenção política. 

Abstract This text identifies and analyses ‘nationalized’ images of Indigenous 
populations of contemporary Brazilian and Argentinean territories, 
departing from two iconographic sets authored by the German artist 
traveller Johann Moritz Rugendas (1802-1858). Proposing a comparative 
reading of these sets, the text establishes their conditions of emergence 
and achievement in the first half of the 19th century, and their posterior 
paths and social definitions until the present days. These images, it is 
argued, are less relevant as bearers of empirical data, than as bearers of 
social relations. Conceptualized as artefacts and research mediators, 
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they allow for disclosing contexts participated by social actors, 
ideological schemes, and specific political projects, demonstrating the 
conditions that made it possible to visualise the production of ‘Indians of 
the Brazilian hinterlands’ and of ‘Indians of the Argentinean desert’. 
These images encapsulate and reproduce part of the socio-political 
dynamics engaged in the production of a specific indigenous identity, 
and the concomitant place assigned to ‘Indians’ in the nation building 
projects of these countries. Inasmuch as they naturalise conceptions of 
social differentiation, their documentary value – it is argued – rests on 
their potential to unveil the socio-political dynamics of their inception. 
Parting from the aesthetical and documental (scientific or historical) 
readings these images have been subjected to, it is argued they must be 
seen as colonial products. As such, they document different orders of 
cultural domination, which have interpreted indigenous populations as 
objects of thought and political intervention. 
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Resumo O século XIX marcou um processo de intensas transformações na Ilha de 
Santa Catarina, onde se localizava a cidade de Nossa Senhora do 
Desterro, capital de Santa Catarina, ao sul do Brasil. Momento de 
reconhecimento das potencialidades econômicas e ambientais locais, de 
ocupação e consolidação da colonização européia iniciada meio século 
antes, é nesse período que a população da Ilha redesenha seus espaços 
sociais e culturais e também impõe um novo ritmo nas transformações 
ambientais. A partir daí ocorre uma redefinição nos “usos” dados à 
floresta, ao mar e à terra da Ilha. O que até então era uma vila distante, 
passa a ser um ponto estratégico na ocupação das fronteiras do Brasil. 
Esse território insular, com fronteiras naturais definidas, tem no século 
XIX intensas mudanças que vão da derrubada da floresta para uso local, 
passando por um crescimento agrícola significativo com exportação de 
excedentes para outras regiões do Brasil, ponto mais importante para 
uso da Real Armada portuguesa, a um grande crescimento urbano. 
Fazendo uso de um amplo acervo documental do período em questão, 
buscou-se analisar esse processo de transformação da Ilha de Santa 
Catarina dando ênfase a três aspectos considerados basilares da questão 
ambiental local: A floresta, a agricultura e o crescimento urbano. Esse 
trabalho de análise das transformações da natureza e de suas influências 
na vida de uma sociedade em um espaço em constante transformação 
permite uma leitura de novos ângulos da história local, considerando a 
questão ambiental como elemento essencial. 

Abstract The nineteenth century marked a process of intensive changes in the 
Saint Catharine’s island, where it was located the city of Nossa Senhora 
do Desterro, the capital of Santa Catarina, in southern Brazil. Period of 
recognition of the economic and environmental potentialities sites, the 
occupation and consolidation of European colonization started a half 
century before, it is also in this period that the island’s population 
redesigns their social and cultural spaces and imposed a new rhythm in 
environmental changes. From this moment a shift occurs in the "usage" 
given to the forest, to the sea and to the land of the island. What was so 
far just a distant village, started to become a strategic point in the 
occupation of Brazil’s border. This island territory, which has a defined 
natural’s boundaries, had in the nineteenth century severe changes 
ranging from felling of forests for local use and, more importantly, for 
the Portuguese Royal Navy use, a significant agricultural growth with 
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surpluses exportation to others Brazil’s regions and a large urban 
growth. Using a great deal of documents from the period at issue, sought 
to examine this transformation process of Saint Catharine’s island 
emphasing three basal points about the local environmental issue: The 
forest, the agriculture and the urban growth. This analytic work of the 
changes in the nature and of their influences on the life of a society in a 
space in constant transformation allows a reading from new angles of 
the local history, considering the environmental issue as an essential 
element. 
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Resumo Historiador e ecologista, busquei, neste estudo, examinar 
diacronicamente o impacto dos modos de vida dos povos pre-
colombianos sobre a natureza nao-humana em comparacao com os 
modos de vida instalados pelos povos de origem europeia, tomando por 
base um espaco geografico que denomino ecorregiao norte-noroeste 
fluminense. Ecorregiao porque o espaco analisado nao se define apenas 
por fronteiras arbitrarias criadas pela historia politica, senao tambem 
que por fatores de ordem ecologica. Norte-noroeste fluminense porque 
se situa nestes pontos cardeal e colateral do que futuramente vira a 
constituir-se no Estado do Rio de Janeiro, uma das unidades da 
federacao brasileira. O adjetivo fluminense pareceu-me mais apropriado 
por permitir me esquivar de anacronismos, ja que me movimento no 
longo periodo situado entre os seculos XVII e XX. Foi no seculo XVII que 
comecou uma ocupacao continua de colonos europeus na ecorregiao 
localizada entre os rios Macae e Itabapoana - a ecorregiao norte-
noroeste fluminense. Impos-se chegar a atualidade com o fim de mostrar 
as profundas transformacoes que se operam nos ecossistemas aquaticos 
continentais, nos ecossistemas vegetais nativos, na biodiversidade 
faunistica na coerencia dos ecossistemas caracteristicos da ecorregiao 
em pauta pela introducao de especies exoticas. Para empreender tal 
estudo, esforcei-me para atingir a convergencia de ciencias humanas da 
natureza nao-humana (geologia, limonologia e biologia) com ciencias 
humanas da natureza humana (historia, antropologia, economia e 
sociologia) vistas pelo prisma da ecofilosofia e tratadas de uma forma 
transdisciplinar. No decurso do estudo, procuro sempre confrontar a 
ecorregiao sem a presenca de seres humanos e com a presenca deles, 
bem como contrastar os modos de vida desenvolvidos pelas 
antropossociedades nativas e as antropossociedades exoticas. O nativo e 
o exotico representam o elo de ligacao entre os capitulos aparentemente 
independentes... 

Abstract Historian and ecologist, we have tried, in this study, to examine 
diachronically the impact of pre-Columbus people’s lifestyle on nom-
human nature compared to the lifestyles established by peoples 
originally from Europe, based on a geographic area that we call north-
northwest "Fluminense" ecoregion. Ecoregion because the area analysed 
is not defined only by arbitrary boundaries, created by the political 
history, but also by factors of ecological order. North-northwest 
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"Fluminense" because it is located in these cardinal and collateral points 
of what, in the future, will be, in the state of Rio de Jneiro, one of the 
units of the Brazilian Federation. The adjective "Fluminense" has seemed 
to be the most appropriate for it allows us to avoid anachronisms, since 
we go through the long period between the XVII and XX centuries. It was 
in the XVII century that a continous occupation by European settlers of 
the ecoregion situated between Macae and Itabapoana rivers - The 
north-northwest Fluminense ecoregion - started. It has been necessary 
to reach the present time in order to show the deep transformations 
that have taken place on the continental aquatic ecosystems, on the 
native plant ecosystems, on the faunistical biodiversity and on the 
coherence of the ecosystems that characterize the mentioned ecoregion 
by the introduction of exotic species. In order to accomplish such study 
we have strived to get the convergence of human sciences of non-human 
nature (geology, limnology and biology) at human sciences of human 
nature (history, anthropology, economics and sociology) viewed under 
the point of view of ecophilosophy and dealt with in transdisciplinary 
way. During the study we have always tried to confront the ecoregion 
without the presence of human beigns with their presence in it, as well 
as to contrast the ways of life developed by the native anthroposocieties 
and the exotic ones. The native and the exotic ... 
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Resumo O presente trabalho se propõe ao estudo dos padrões de sociabilidade 
matrimonial forjada pelos escravos que se casaram nas freguesias da 
Candelária, São Francisco e Jacarepaguá na primeira metade do século 
XIX. São investigadas as escolhas feitas pelos casais no que tange à 
naturalidade, condição jurídica, cor e etnia dos cônjuges. A sazonalidade 
dos casamentos também é observada levando-se em consideração o 
ciclo anual da cana-de-açucar e as flutuações do tráfico atlântico de 
escravos neste mesmo período. E a partir da análise dos registros de 
matrimônio escravo da Candelária, busca-se perceber o papel 
desempenhado pelas testemunhas de casamento no processo de 
sociabilização desses cativos. 
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Resumo Este trabalho, de cunho regional, tem como objetivo central discutir a 
gênese e a consolidação da rede urbana fluminense e as ações 
planejadoras que nortearam o processo de povoamento e exploração 
econômica na porção ocidental do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul, no 
território da Província Fluminense, durante o século XIX. Procuramos 
demostrar que tanto a rede urbana como o planejamento são 
reminiscências de projetos que remontam ao período colonial. A 
consolidação desse processo que reorganizou o território fluminense 
intensificou-se durante o Império quando a grande lavoura cafeeira 
tomou toda a Província e trouxe transformações de natureza econômica, 
política, social e espacial. Com a crescente demanda pelo novo produto 
que findou a letargia econômica na qual o país se encontrava, "o sertão 
fluminense", principal "locus" da produção, tornou-se o coração 
econômico do Império. Em consonância com esse processo, houve 
incremento na urbanização com criação de inúmeras "cidades do café" 
que surgiam ao longo dos caminhos e estradas, fundamentais para a 
consolidação da rede de cidades. Estas cidades articuladas entre si, 
tornaram-se a materialização na imagem do poder da nova classe que 
emergia - os "barões do café" que, sob a égide do Estado, se incumbiram 
da organização territorial fluminense. Partindo de um arcabouço 
conceitual resgatado da Geografia e da História Urbana sobre o processo 
de urbanização brasileiro, esta abordagem regional vislumbrou a 
passagem do café na região, centrando-se na observação dos agentes 
sociais, nas relações de poder e nas formas de apropriação e usos do 
solo, fatores que atuaram conjuntamente na definição de um território e 
de uma rede urbana. 
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Tipo de produção Dissertação 

Ano 1985 

Páginas 265 f 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo O sertao nordestino na longa duracao (seculos XVI a XIX) focaliza a 
singularidade e a permanencia de alguns aspectos nessa area geografica. 
O sertao abordado nao esta limitado no Poligono das Secas nem e 
apenas oposto a maritimos; ele foi encontrado entre as arvores da 
floresta tropical, podia estar na barra de Sao Francisco ou nos Montes 
Altos. A populacao sertaneja conservou durante seculos seus utensilios, 
o modo de pensar e medir, a receita de manteiga. Ela sofreu com 
dificuldades para a manutencao da lei e delas se aproveitou para 
descaminhar a quinta parte do ouro. A partir do seculo XIX, a energia a 
vapor colocou diversos locais no litoral brasileiro em contato mais rapido 
entre si, vencendo as monsoes. A populacao litoranea, em contato com 
costumes de outros paises, esqueceu-se de habitos que por seculos 
foram praticados la e no sertao. 

Abstract - 
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Título A gênese do mercado urbano de terras, a produção de moradias e a 
formação dos subúrbios no Rio de Janeiro. 

Autor Pechman, Robert Moses 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 1985 

Páginas 169 F 

Volume - 
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Série - 
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Resumo A expansão da cidade do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o 
século XX está profundamente ligada ao surgimento do capital 
imobiliário. Investido em equipamentos urbanos, na produção de 
moradias e na compra de antigas chácaras ou fazendas para seu 
retalhamento em lotes urbanos, o capital imobiliário preside a reforma 
da cidade ao mesmo tempo em que comanda o processo de anexação de 
antigas áreas agrícolas ao tecido urbano. As consequências desse 
fenômeno serão a definição dos vetores de urbanização do Rio tanto 
para o sul, quanto para o norte e súburbios. É nessa perspectiva de 
crescimento direcionado pelos investimentos à cata de lucratividade que 
analisamos os súburbios. 

Abstract - 
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Título Carroças e carroceiros formação da infra-estrutura urbana do Rio de 
Janeiro: século XIX 

Autor Moura, Ana Maria da Silva 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Tese 
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Páginas  

Volume - 
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Resumo O objetivo desta pesquisa e o estudo do sistema de transporte da cidade 
do Rio de Janeiro, em particular da transicao das tropas de mulas para o 
sistema carrocavel, o qual corresponde ao declinio da escravidao. Esta 
pesquisa utilizou fontes primarias ineditas e revela a associacao entre 
burguesia mercantil, urbana e proprietarios das companhias de carrocas. 
Sao caracteristicas desta companhia o capital nacional e o uso exclusivo 
da mao de obra livre: portuguesa ate 1853 e nacional a partir de entao. 
Tambem e demostrada a importancia desta forma de transporte na 
abertura de novas fronteiras urbanas e como fator de formacao do 
espaco urbano carioca. A evolucao deste empreendimento feito pelas 
modernas companhias de transportes carrocaveis e tambem analisada, 
atraves do conflito com os carris urbanos e capital estrangeiro, no final 
do seculo XIX. Esta dissertacao aponta varios tipos de transportes 
utilizados tambem como linhas de abastecimento para o mercado 
interno do Rio de Janeiro e para a exportacao. Finalmente, enfatiza o 
carater comercial - urbano do Rio de Janeiro em contraposicao a teoria 
do dominio dos latifundiarios sobre a cidade. 

Abstract - 
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Título Os Produtos coloniais e a economia européia do século XVIII :uma 
análise do movimento de exportação do Rio de Janeiro 

Autor Silva, Maria Manuela Ramos de Sousa 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Tese 

Ano 1981 

Páginas  

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo O presente trabalho, procura explicitar os mecanismos que 
determinaram em Portugal e no Brasil, na dificil transicao do seculo XVIII 
para o seculo XIX, a permanencia de uma economia e sociedade de 
"Ancien Regime", precisamente no momento em que a Europa, liderada 
pela Inglaterra, procedia a implantacao do Capitalismo. Esse fenomeno 
de dependencia economica esta articulado a uma dinamica de trocas 
comerciais desiguais, baseadas na divisao internacional do trabalho. Este 
sistema, implanta em Portugal, e a reboque no Brasil, um esquema rigido 
de especializacao de determinados produtos para exportacao, 
invalidando, nos respectivos paises, qualquer tentativa em prol da 
industrializacao e, portanto, de desenvolvimento economico auto-
sustentado. 

Abstract - 
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Título Cantagalo :as formas de organização e acumulação da terra e da riqueza 
local 

Autor Vinhães, Eliana Maria Goncalves 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 1992 

Páginas 245 f 

Volume - 
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Resumo O presente estudo tinha por objetivo elucidar como se deu o processo de 
ocupação e uso da terra dinamicamente articulado ao processo de 
enriquecimento e empobrecimento, em Cantagalo, município do Rio de 
Janeiro, no período de 1850-88. Estes marcos cronológicos nos 
pareceram suficientemente significativos para a delimitação temporal da 
pesquisa. A extinção do tráfico de escravo africano para o Brasil, com a 
Lei Eusébio de Queiroz e a abolição definitiva da escravidão nos 
remeteram à questão de como Cantagalo comporta-se-ia face à 
limitação imposta ao Brasil, para a reposição sistemática de mão de obra 
africana. Acabamos estendendo estes marcos a 1920 por entendermos 
ser de relevante importância estudar as novas formas de extorsão do 
sobretrabalho, após a Abolição da Escravidão. Ainda que sem as mesmas 
bases documentais utilizadas até 1888, já que não nos propunhamos, de 
início, estênde-la ao século XX, esta pesquisa nos possibilitou entender 
porque se implantou, em Cantagalo, o sistema de parceria, 
diferentemente de outros sistemas adotados em outras regiões do 
Brasil, no pós Abolição. Procuramos para tanto, acompanhar a trajetória 
da evolução do sistema cafeeiro-exportador em Cantagaloprocurando 
detectar o momento do refluxo da produção local. 

Abstract - 
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Título Terra e trabalho :politica de regulamentacao 1843-1850 

Autor Silva, Genny da Costa e. 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Tese 
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Resumo Apreciacao da Quinta e da Oitava Legislaturas, 1843 e 1850, no que se 
refere as mudancas propostas para a distribuicao de terras e substituicao 
de braco escravo, num periodo de revisao desses problemas que 
afetavam o Imperio, exigindo solucoes decisivas e rapidas. Apresentacao 
dos debates parlamentares sobre a politica de terra e trabalho, seus 
argumentos e mecanismos de defesa visando manter o sistema de 
producao estabelecido, bem como o embate de forcas novas contra a 
resistencia conservadora. A realidade brasileira da epoca com seus 
conflitos e contradicoes vista criticamente, pelos deputados. Aprovacao 
da lei de Terras no. 601, de 18.09.1850, que firma a legalizacao da 
grande propriedade, estabelecendo a vinda de terras devolutas como 
recurso para financiar a colonizacao de estrangeiros, objetivando a 
introducao de trabalho livre, numa sociedade escravocrata. 
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Título "Do mais fiel e humilde vassalo": uma análise das dedicatórias impressas 
no Brasil Joanino 

Autor Ana Carolina Galante Delmas 

Instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 2008 

Páginas 294 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo O presente trabalho busca analisar a prática do oferecimento de 
dedicatórias impressas em um Brasil que acabava de se tornar 
impressor. As dedicatórias, representativas das práticas de homenagem 
e das relações de mecenato, são símbolo das relações políticas apoiadas 
na hierarquia vigente, e das trocas efetuadas na busca por poder e 
influência. Em uma época onde viver da própria pena constituía um 
desafio, era necessário utilizar-se das convenções para adquirir 
patrocínio e proteção, e o oferecimento público de lealdade e submissão 
através das páginas dos livros abria possibilidades de inclusão na 
sociedade de corte e de aquisição das benesses reais. A abertura da 
Impressão Régia contribuiu como nenhuma outra medida para o 
despertar da vida cultural da nova corte, atuando na circulação de 
escritos, de idéias, e de relações de sociabilidade. Nesse ambiente, a 
necessidade de conquistar as boas graças do soberano para obter 
prestígio fez com que as primeiras publicações do início do oitocentos já 
contassem com páginas destinadas às dedicatórias, cujo tom laudatório 
visava a convencer sobre o merecimento de mercês e favores. Muitas 
das obras publicadas Impressão Régia no período foram explicitamente 
dedicadas a alguma figura social ou política importante, e um número 
expressivo dirigiu-se ao soberano D. João. Muitos letrados alcançaram 
uma trajetória bem sucedida, outros não conquistaram sucesso; mas a 
utilização dos elogios impressos ao longo da carreira literária de muitos 
permite observar que a prática atravessou o oceano com a Família Real, 
e perdurou ao longo do oitocentos no Brasil. 

Abstract The present work seeks to analyze the offering of printed dedications in 
a Brazil that just begun to print. These dedications, representative of 
reverence and patronage, are symbols of politics relations based on the 
effective hierarchy, and of the exchanges seeking power and influence. 
In a time when live of its own quill was a challenge, it was necessary to 
make use of the conventions to acquire sponsorship and protection, and 
the public offer of loyalty and submission through the pages of the books 
was opening means of inclusion in the court society of and of acquisition 
of the royal emoluments. The opening of the Royal Impression 
contributed like no another measure to the awakening of the cultural life 
of the new court, acting in the circulation of written, of ideas, and of 
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relations of sociability. In this environment, the necessity of conquering 
the good graces of the sovereign to obtain prestige implicated that the 
first publications of the beginning of the 19th century disposed already 
of pages been intended for the dedications, whose laudatory tone it was 
aiming to convince on the merit of indults and favors. A great deal of the 
works published by the Royal Impression in the period were explicitly 
dedicated to some important social or politics figures, and an expressive 
number went to a sovereign D. John. Many scholars achieved a quite 
succeeded trajectory, others did not conquer success; but the use of the 
praises printed along the literary trajectory of many people allows to 
notice that the practice crossed the ocean with the Real Family, and it 
lasted a long time along eight hundred in Brazil. 

Palavras chaves Dedicatórias; Sociabilidades; Família Real; Século XIX. 
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Título O símbolo indumentário: distinção e prestígio no Rio de Janeiro (1808-
1821) 

Autor Camila Borges da Silva 

Instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 2009 

Páginas 214 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo O presente trabalho analisa a indumentária da Corte do Rio de Janeiro 
entre 1808 e 1821. Com a transferência da Corte portuguesa para o Rio 
de Janeiro foram estabelecidas relações de interpenetração entre a elite 
de negociantes de “grosso trato” fluminenses e as elites portuguesas 
recém-chegadas. Estas relações são analisadas através da indumentária, 
pois, esta, além de expressar o poderio econômico, demarcava o lugar 
ocupado pelo sujeito na hierarquia social, bem como a que “corpo” ele 
pertencia, pois existiam uniformes, que somente poderiam ser usados 
por quem ocupasse algum cargo público, e insígnias de Ordens Militares, 
que eram dadas pelo rei através de mercês régias. Assim, através da 
indumentária, analisa-se como esses negociantes buscaram se inserir na 
lógica do Antigo Regime por meio do uso de símbolos de prestígio, 
expressos em suas vestimentas 

Abstract The present work analyzes the fashion of the Rio de Janeiro´s Court 
between 1808 and 1821. Due to the transfer of Portuguese Court to Rio 
de Janeiro it was established relations of interpenetration between the 
elite of “grosso trato” dealers from Rio de Janeiro and the newcomers’ 
portugueses elites. These relations are analyzed through fashion, 
because, besides the fact that it could express economic power, 
demarcated the place occupied by the person in the social hierarchy, as 
well as the social group that he belonged to, because there were 
uniforms, which could be used only by who occupied some public posts, 
and insignias of Militaries Orders, which were given by the king through 
the “mercês régias”. Therefore, through fashion, it’s possible to see how 
these dealers searched get into the Ancient Regime logical, trough 
symbols of prestige and distinction 
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Título Sob a regência do medo: imprensa, poder e rebelião escrava na Corte 
Imperial, 1835. 

Autor Daniel Mandur Thomaz 

Instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 2009 

Páginas 239 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo Esse trabalho estuda o medo de levantes escravos através de discursos e 
políticas públicas publicadas na imprensa do Rio de Janeiro. Seu objetivo 
é analisar, através do tema do medo, as discussões sobre a escravidão no 
período regencial do Brasil (1831-1840). A repercussão na imprensa do 
Rio de Janeiro do levante Malê, ocorrido na Bahia em 1835, gerou uma 
ambiência de medo e paranóia capaz de legitimar ações violentas e 
arbitrárias contra toda a população negra. A constatação crassa da 
capacidade estratégica envolvida na articulação da revolta causou uma 
fissura no discurso que interditava ao negro a capacidade intelectual. A 
hipótese principal é de que o grande medo que varreu 1835, 
determinando medidas jurídicas, políticas e policiais, foi fruto desse 
fenômeno, cujo efeito será a construção de uma ambiência de medo e 
paranóia generalizada, que chamaremos de zona de tensão permanente. 
Essa zona de tensão possibilitou a apropriação do medo por diferentes 
tendências políticas. O medo produziu efeitos heurísticos, na medida em 
gerou discursos que buscavam nomear as ameaças à sociedade e 
apontar medidas cabíveis para saná-las. Além disso, o medo produziu 
efeitos políticos, na medida em que gerou políticas públicas para 
desarmar o perigo de levantes na Corte. Em última análise, o discurso 
que defendia a vinda de colonos europeus tornou-se generalizado. Essa 
medida, defendida como fórmula para acabar com a escravidão, é 
entendida como forma de postergar a abolição e garantir a continuidade 
do lucrativo comércio de escravos. 

Abstract The present work studies the fear of slave uprising through discourses 
and public politics published in Rio de Janeiro’s press. It aims to analyze, 
through the thematic of fear, the discussions about slavery in the 
Regency period in Brazil (1831-1840). The repercussion in the press, 
regarding the Malê uprising which occurred in Bahia in the year of 1835, 
generated an ambience of fear and paranoia capable of giving legitimacy 
to violent and arbitrary actions against the whole of the black 
population. The violent verification of the strategic capacity involved in 
the organization of the revolt caused a rupture in the discourse that 
interdicted intellectual capacity to the black population. The main 
hypothesis is that the great fear that swapped 1835, implementing 
juridical, political and suppression-surveillance measures, was a result of 
this phenomenon, which was effective in the construction of an 
environment of generalized fear and paranoia that will henceforth be 
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called permanent tension zone. This tension zone made possible the 
usage of fear by different political tendencies. Fear produced heuristic 
effects, creating discourses intended, in accordance to its political 
intentions, to name the threats to society and point suitable measures to 
quell them. On top of that, fear produced political effects, in the sense 
that it created public policies to disarm the danger of insurrection in the 
Court. Lastly, the discourse that supported the coming of European 
colonists became generalized. This measure, supported as a means to 
end slavery, is understood as a way to delay its abolition and to 
guarantee the continuation of the profitable slave market. 
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Título Por entre legados e demandas: um estudo sobre os programas históricos 
apresentados no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838-1856). 

Autor Fabiana Rodrigues Dias 

Instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 2009 

Páginas 113 

Volume - 
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Resumo A presente dissertação analisa a gama de programas históricos 
propostos no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, entre os anos de 
1838 e 1856. Enunciados e desenvolvidos pelos sócios do IHGB, os 
programas revelam uma série de questionamentos originados no seio 
daquela elite letrada. Através de um significativo contingente de 
agremiados protagonistas da esfera política, tais inquietações migravam 
rumo ao Instituto, em busca de soluções acadêmicas. Considerando a 
expressividade do IHGB no cenário político da década de 1840, o 
objetivo central deste estudo é avaliar em que medida tais formulações 
constituíam, por um lado, uma herança das práticas acadêmicas 
setecentistas e, por outro, um espaço para o debate intelectual acerca 
dos imperativos colocados por um Estado em processo de consolidação, 
bem como pela disciplinarização do saber histórico. 

Abstract This dissertation examines the historical range of programs proposed at 
the Institute of Geography and History Brazilian, between the years 1838 
and 1856. Statements and developed by members of the IHGB, the 
programs show a series of questions that originate among the erudite 
elite. Through a significant number of associates players in the political 
sphere, such concerns migrated to the Institute, in search of academic 
solutions. Whereas the expression of IHGB political scenery in the 1840s, 
the main purpose of this study is to assess the extent to which these 
formulations were, first, a legacy of academic practices eighteenth 
century and, second, a space for intellectual debate about the 
imperative posed by a state in the consolidation process, as well as the 
disciplining of historical inquiry. 
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Título Do altar à tribuna:os padres políticos na formação do Estado Nacional 
Brasileiro (1823-1841). 

Autor Françoise Jean de Oliveira Souza 

Instituição Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Localização Rio de Janeiro/Brasil. 

Tipo de produção Tese 

Ano 2010 

Páginas 460 

Volume - 
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Resumo Os anos transcorridos entre a emancipação política do Brasil e o término 
da experiência regencial caracterizaram-se pelos embates em torno da 
definição das linhas mestras do arranjo político que conformaria o novo 
Estado que se buscava forjar. Chamado a participar deste momento 
ímpar da história política brasileira, o clero apresentou-se como um dos 
segmentos numericamente mais fortes do Parlamento. Com base nesta 
constatação, o presente estudo busca compreender as íntimas relações 
estabelecidas entre religião e política no Império e como se deu a 
participação dos padres políticos no processo de construção das bases 
do Estado brasileiro. A partir da análise da trajetória dos padres 
presentes na Assembleia Constituinte de 1823 e na Assembleia Geral do 
Brasil, ao longo das quatro primeiras legislaturas do Império, 
transcorridas entre 1826 e 1841, procuramos lançar luz a três questões 
chave. A primeira refere-se à conjunção de fatores que levou os padres a 
entrarem para o mundo formal da política, via processo eleitoral. A 
segunda diz respeito a envolvimento do clero com as discussões que 
perpassaram a problemática da distribuição do poder entre o centro e a 
periferia do Império, entre poder executivo e legislativo, e entre o poder 
temporal e o espiritual. A terceira questão trata, por fim, das motivações 
religiosas que se encontravam por trás das inúmeras batalhas travadas 
pelos padres no Parlamento que traduziam sua expectativa de inaugurar 
uma nova fase da história do catolicismo brasileiro. 

Abstract The years between Brazil’s political emancipation and the end of the 
Regency experiment are characterized by conflicts over the definition of 
the outlines of political arrangement which would form the new state 
which was being created. The clergy was called to participate in this 
unique moment of Brazilian political history and it was one of the 
numerically strongest segments of the Parliament. Based on this 
evidence, this study seeks to understand the intimate relations between 
religion and politics in the Empire and how was the participation of 
political priests in the process of building the Brazilian state foundations. 
From the analysis of the trajectory of the priests present at the 
Constituent Assembly of 1823 and the General Assembly of Brazil, during 
the first four legislatures of the Empire, between 1826 and 1841, we 
focus on three key issues. The first refers to the conjunction of factors 
which led priests to enter into the formal world of politics, via electoral 
process. The second concerns the involvement of the clergy in 
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discussions which problematized matters of power distribution within 
the Imperial center/periphery; between the Executive and the 
Legislative; and between the historical and the spiritual. Finally, the third 
point refers to the religious motivation underlying numerous battles in 
the Parliament among the priests, which conveyed their expectations of 
opening a new phase in the history of Brazilian Catholicism. 
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Resumo O Tratado Descritivo do Brasil em 1587 de Gabriel Soares de Sousa é 
uma das maiores referências escritas para a historiografia colonial 
brasileira. Rico em informações sobre a nova terra, a autoria do texto foi 
identificada por Francisco Adolpho de Varnhagen, em 1838, num 
exercício de crítica documental. O colono português chegou ao Brasil em 
1569, tornou-se senhor de engenhos, foi explorador de riquezas pelo rio 
São Francisco e apresentou seus escritos à corte de Filipe II, no período 
da união das coroas. Mas além do conteúdo valioso do discurso, há uma 
biografia aventuresca a envolvê-lo, relacionando diversos aspectos 
presentes no processo de colonização e ainda a fascinante história da 
descoberta dos textos coloniais e de suas leituras. 

Abstract The text named Tratado Descritivo do Brasil em 1587, by Gabriel Soares 
de Sousa is one of the greatest written references for the brazilian 
colonial historiografy. Rich in information about the new land, the 
authorship of the text was identified by Francisco Adolpho de 
Varnhagen, in 1838, in an exercise of documental critic. The Portuguese 
colonist arrived in Brazil in 1569, and became gentleman of devices, 
explored all over San Francisco River and presented his writings to the 
court of Philippe II, during the period of the union of the crowns. But 
beyond the valuable content of the speech, there is an incredible 
biography involving it and relating diverse aspects presents in the 
process of settling; there is the fascinating history of the discovery of the 
colonial texts and its readings. 
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Resumo O presente trabalho analisa os africanos livres durante a construção da 
Casa de Correção da Corte. Para conhecer esse caminho, a investigação 
começa com a lei de 7 de novembro de 1831 e termina com a 
inauguração da primeira prisão com trabalho do país, em 1850. A 
dissertação tem como fio condutor o estudo da produção jurídica sobre 
os africanos livres e para isso, levam-se em consideração três eixos 
documentais: as leis brasileiras, os relatórios ministeriais e os despachos 
burocráticos relativos à administração da casa. O exame dessa material 
possibilita a operacionalização da noção de disciplinarização e como ela 
construiu a identidade dos africanos livres como trabalhadores. A 
disciplina como instrumento de formação de trabalhadores foi o meio de 
viabilizar a utilização dessa mão de obra. Esse estudo, ao problematizar 
aos africanos livres na condição de trabalhadores debate as formas de 
trabalho no Império do Brasil, colocando em pauta as experiências da 
escravidão e as expectativas do trabalho livre. E nessa análise, o sentido 
político das enunciações jurídicas foi o cerne para entendimentos desses 
agentes históricos. Dessa forma, eles foram instruídos e capacitados em 
diferentes ofícios, na qual recebiam salário e pagavam por sua 
subsistência. Nesse sentido, a dissertação se estrutura na relação da 
produção jurídica com a experimentação do trabalho livre. 

Abstract The present work analyzes the free africans during the construction of 
the House of Correction. To know this pathway, the investigation begins 
with the November 7, 1831 law and ends with the inauguration of the 
country´s first working prison, in 1850. The dissertation´s conduction 
wire is the study of the legal production regarding the free africans and, 
for this, three documental axes are taken into consideration: the 
Brazilian laws, the ministerial reports and the bureaucratic orders 
regarding the house administration. The examination of this material 
allows the operationalization of the notion of discipline undertaken by 
Michel Foucault. The discipline as an instrument of workers formation 
was the means to enable the use of the free africans working power. This 
study, by discussing the free africans as workers, debates the ways of 
work in Brazilian Empire, putting in evidence the experiences of slavery 
and the expectations of free labor. And in this discussion, the political 
sense of legal assertions was the core for the understanding of them as 
free workers. This way, they were instructed and trained in different 
trades, in which they received salaries and paid for their own 
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subsistence. At this point, the dissertation structures itself in the relation 
between legal production and free labor experimentation. 
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Resumo O trabalho analisa projetos e idéias de reforma agrária, formulados ou 
esboçados nos últimos anos do Império do Brasil por personalidades 
ligadas ao regime monárquico, incluindo abolicionistas liberais como 
André Rebouças e Joaquim Nabuco, ministros, presidentes de Província e 
o próprio Imperador Dom Pedro II. Através da consulta à diversos 
documentos - textos e livros lançados no período em questão, diários, 
relatórios oficiais, anais parlamentares - e à leitura de ampla bibliografia, 
a pesquisa busca compreender o alcance social e político dos projetos 
agrários reformistas, articulando tal questão com a da abolição da 
escravidão, cujo processo se completou no período estudado. O texto 
procura desenvolver os pontos de convergência e de divergência entre 
os diferentes programas e aborda as possibilidades de concretização de 
uma reforma agrária, no período posterior à Abolição entre 1888 e 1889. 
Busca-se discutir e compreender as causas que levaram ao abandono de 
uma política de reforma agrária, na passagem da Monarquia para a 
República 

Abstract The work analyzes projects and land reform ideas, formulated or 
sketched in the last years of the Empire of Brazil by personalities linked 
to the monarchic regime, including liberal abolitionists like André 
Rebouças and Joaquim Nabuco, ministers, Province presidents and the 
own Emperor Dom Pedro II. Through the research to several documents 
- texts and books written during the given period, diaries, official reports, 
parliamentary annals - and to the reading of wide bibliography, the 
research seek to understand the social and political reach of the agrarian 
reformists’ projects, articulating such subject with the slavery abolition 
one, whose process got completed in the studied period. It tries to 
perceive the convergence and divergence points among the different 
programs and approaches the possibilities about the materialization of a 
land reform in the subsequent period to the Abolition, between 1888 
and 1889, looking for discussing and understanding the causes which 
took to the abandon of a land reform politic in the passage from the 
Monarchy to the Republic. 
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Resumo O presente trabalho busca analisar dois manuais de história do Brasil 
produzidos e publicados entre as décadas de 1850 e 1870. São eles: o 
Epítome da História do Brasil e o Epítome Chronologico da História do 
Brasil, escritos, respectivamente, por José Pedro Xavier Pinheiro e 
Caetano Lopes de Moura. Pretende-se evidenciar aspectos relativos às 
trajetórias dos dois autores, assim como suas inserções – diretas ou 
indiretas – no contexto político e cultural do Segundo Reinado e as 
motivações que os levaram a produzir obras voltadas ao ensino da 
história do país. A análise focaliza a importância conferida à história no 
período – sua escrita e seu ensino – para a sociedade letrada do Brasil 
imperial, sobretudo no que dizia respeito à consolidação de um ideal de 
nação brasileira. A historiografia gerada em torno do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e o ensino da história pátria no Colégio Pedro II 
faziam parte de um mesmo movimento que agregava as preocupações 
concernentes ao fortalecimento de um sentimento de pertença à nação, 
construída sob os auspícios do Estado imperial. Desse modo, produções 
como as referidas obras foram importantes por formar os futuros 
“cidadãos ativos” do Brasil, por meio da iniciação de valores julgados 
adequados: o amor à “comunidade imaginada” brasileira e o respeito às 
instituições monárquicas. 

Abstract This monograph seeks to analyze two Brazilian History mannuals 
produced and published between the decades of 1850 and 1870. Those 
are: Epítome da História do Brasil and Epítome Chronologico da História 
do Brasil, written, respectively, by José Pedro Xavier Pinheiro and 
Caetano Lopes de Moura. It is intended to make evident aspects that 
relate to the trajectories of both authors, as well as to their insertion – 
direct or indirect – in the cultural and political context of the Second 
Monarchy and the motivations that led them to produce works guided 
towards the teaching of history in Brazil. The analysis focus on the 
importance attributed to history throughout the period – its writing and 
its teaching – for the educated society of the Brazilian empire, especially 
regarding to the consolidation of a Brazilian national ideal. The 
historiography produced around the Brazilian Historic and Geographic 
Institute and the teaching of national history at the Pedro II school were 
part of a single movement that weld together the concerns regarding the 
strengthening of a sentiment of belonging to the nation, constructed 
under the auspices of the imperial State. As such, works like the ones 
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already mentioned were an important factor in the formation of the 
future Brazilian “active citizens”, through the conveyance of values 
deemed appropriate: love to the Brazilian “imagined community” and to 
the monarchy’s institutions. 
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Resumo Este trabalho discute as relações entre a sociedade e o Estado, no Brasil, 
a partir do acesso da população às instâncias estatais de resolução de 
conflitos. As mudanças ocorridas aqui, nos últimos anos do século XIX e 
nas primeiras décadas do XX, trouxeram à tona muitas questões que se 
manifestaram e se expressaram de diferentes maneiras. Aos 
movimentos sociais e políticos, inserem-se as ações judiciais que foram 
movidas em busca de soluções para as questões cotidianas e que 
expressam a politização do comportamento político de uma parcela da 
população. A pesquisa foi delimitada pelos anos de 1890 e 1916. Trata-
se, respectivamente, das datas de aprovação dos códigos Penal e Civil 
republicanos. Esses marcos traduzem dois momentos importantes da 
produção legal da nova forma de governo instaurada em 1889 e, neste 
período, foram implementados leis e decretos organizando e 
institucionalizando o Estado republicano e as suas instâncias judiciais. A 
cidade do Rio de Janeiro, sede do governo republicano, foi o lugar 
privilegiado para a análise das ações e movimentos sociais e políticos. 
Trata-se da cidade mais importante do período, a mais densamente 
povoada e com características sociais bastante diversificadas, além de 
convergirem para ela as atenções políticas e as principais estruturas 
burocráticas do governo republicano. O estudo foi realizado através da 
análise da legislação que organizou o Poder Judiciário federal, o distrito 
federal, definiu as regras e as normas de direito e, fundamentalmente, 
do conjunto das ações judiciais impetradas no período pela população da 
capital da república. Por fim, conclui-se que o acesso à justiça, naqueles 
anos republicanos, foi um dos caminhos encontrados para a busca por 
direitos e por soluções dos problemas enfrentados no cotidiano. Esse se 
diferenciava das outras formas de participação política por ocorrer 
dentro do sistema a partir das estruturas do Estado, mas que se tratou 
de um processo limitado pelas características inerentes a uma sociedade 
desigual, excludente e autoritária. 

Abstract - 
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Resumo Este trabalho recupera a trajetória intelectual de Emílio Joaquim da Silva 
Maia, no Império Brasileiro, ao analisar sua produção científica no 
interior de importantes instituições do Brasil Oitocentista e, ao trazer à 
luz os inéditos Estudos Históricos sobre Portugal e Brasil , que permitem 
compreender sua produção historiográfica, como parte integrante do 
projeto de fundação da História Nacional. Para a reconstituição da 
trajetória intelectual de Silva Maia, foram investigados diversos aspectos 
de sua vida pessoal, bem como inúmeros estudos de natureza científica 
e histórica de sua autoria. O esforço de investigação sobre esse objeto 
justifica-se pelo fato de que a personagem havia sido abordada pela 
historiografia somente por sua atuação junto às Ciências Naturais, o que 
só contribuiu para que permanecesse inédita sua contribuição à escrita 
da História do Brasil. 

Abstract This work recovers Emílio Joaquim da Silva Maia’s intelectual life during 
the Brazilian Empire, analysing his scientific production at many 
important institutions in 18th century Brazil, unveling the never 
published Estudos Históricos sobre Portugal e Brasil [Historical Studies 
regarding Portugal and Brazil], and thus allowng us to understand this 
production as part os establishing National History. For Silva Maia’s 
intellectual trajetory reconstitution, several aspects of his life were 
investigated, as well as some of his numerous scientific historical studies. 
All study is justified by the fact that, until now, Silva Maia’s has been 
known by History just for his atuation on Natural Science while his 
contribution to brazilian historical writings remained intact. 
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Resumo Os índios Coroados do Médio Paraíba do Sul sofreram um cerco, no seu 
território, como conseqüência da expansão da fronteira social luso-
brasileira, nos sécs. XVIII e XIX. Esse processo foi estimulado pela 
expansão do mercado interno do Sudeste, que criou condições 
favoráveis para acumulação de capitais, necessários para o 
estabelecimento da lavoura cafeeira, na região de Valença (RJ), que 
acelerou o cerco e a desestruturação do modo de vida Coroado. Esse 
processo resultou em diferentes momentos de resistência e de 
composição com a sociedade luso-brasileira e depois brasileira, com 
avanços e recuos, que deram origem ao aldeamento de Valença (RJ).No 
século XIX, de uma maneira geral, a questão indígena foi subordinada ao 
problema da terra, mas cada local desenvolveu os seus processos com 
ritmos próprios e particulares, que devem merecer a atenção dos 
estudiosos. Em Valença (RJ) a questão da mão-de-obra indígena esteve 
presente, com peso, até a segunda década do século XIX, e somente daí 
em diante a questão de terras passa a ter centralidade. A política 
indígena variou também pela forma como foi aplicada pelos agentes do 
Estado, com repercussões demográficas nas populações indígenas. O 
desaparecimento político dos Coroados ocorre a partir da terceira 
década do século XIX. Esse desaparecimento político não significou a sua 
extinção física e nem étnica, como foi interpretado e difundido pela 
historiografia regional. 

Abstract Les indigènes Coroados du Moyen Paraíba du Sud eurent leur territoire 
assiégé à la suíte de l´expansion de la frontière luso-brésilienne, pendant 
le XVIII ème et le XIX ème siècle. Ce processus, stimulé par l´expansion 
du marché intérieur du Sud-Est , créa lês conditions favorables à 
l´accumulation de capitaux , nécessaires pour établir la culture du café , 
dans la région de Valença , ce qui fit accélerer le siège et la 
destructuration du style de vie Coroado. Il en résulta différents moments 
de résistance et d´alliance avec la société luso- brésilienne et plus tard 
brésilienne , faits de progrès et de marches en arrière , qui donnèrent 
naissance à la bourgade de Valença (RJ). Au XIX ème siècle , d´une 
manière générale, le problème indigène finit par être dépendant de la 
question de la terre néanmoins, ces processus se déroulèrent 
diféremment ,selon les localités, à des rythmes propres et particuliers, ce 
qui doit mériter l ´attention des chercheurs. À Valença (RJ), la question 
de la main-d´oeuvre indigène eut de l´importance jusqu’`a la deuxième 
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décennie du XIX ème siècle et ce n´est qu’à partir de ce moment-là que 
la question des terres devint fondamentale. La politique envers les 
indigènes subit dês variations selon la forme d´application employée par 
les agents de l` État, laquelle eut dês répercussions sur la démographie 
des populations indigènes. La disparition politique des Coroados a lieu 
dès la 3ème décennie du XIX ème siècle.Cette disparition politique ne 
signifia pas pour autant leur extinction physique ou éthnique, telle 
qu´elle est interprétée et diffusée par l´historiographie régionale. 
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Resumo Esta dissertação objetiva analisar a importância da Tipografia do Diário 
na Corte do Rio de Janeiro, no período compreendido entre 1821 e 1831. 
Fundada no bojo de crescimento da Modernidade nos trópicos, a 
referida tipografia foi parte integrante, enquanto objeto e sujeito da 
nova cultura liberal que crescia. Sua presença na Corte mostrou-se 
relevante não apenas como espaço privado destinado à produção de 
impressos, mas também como espaço público de troca e formador de 
novas sociabilidades. Analisar a trajetória dessa empresa tipográfica 
constitui ainda um dos caminhos possíveis para a análise de muitas das 
relações de poder, consolidadas no contexto de separação do Império 
luso-americano e da posterior constituição do Estado-nacional no 
Império do Brasil . Características como o ofício de impressor e a noção 
de comércio da época perpassam este trabalho. 

Abstract The present work seek to study the importance of Diário’s Typography , 
in the Court of Rio de Janeiro, in the period between the years of 1821 
and 1831. Established in the context of growth of the Modernity in the 
tropics, the above-mentioned typography was a component part, as both 
object and subject, of the new increasing liberal culture. Its presence in 
the Court was shown relevant not only as private space destined to the 
production of printed papers, but also as public space of exchanges and 
former of new sociabilities. To analyze the trajectory of this typographic 
enterprise also constitute one of the possible ways to investigate the 
various powers relations, consolidated in the context of the dissolution 
of the Lusitanian-American Empire, and the later constitution of the 
National-State in the Brazilian Empire. Characteristics as the presser 
work and the period notion of trade also pass by this dissertation. 
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Resumo O tema desta pesquisa abrange a penetração e a repressão inquisitorial 
portuguesa à chamada heresia luterana. Antes de qualquer comentário, 
é necessário dizer que o termo luterano, na Época Moderna, era 
utilizado pelos inquisidores como termo genérico para identificar os 
estrangeiros protestantes. É um tema inédito e original, no âmbito das 
pesquisas históricas especializadas em Inquisição, com o foco 
direcionado para os processos inquisitoriais do Santo Ofício Lisboeta 
contra réus em terra brasílica. Trata-se de uma investigação a respeito 
da introdução e da difusão do luteranismo no Brasil colonial entre os 
séculos XVI e XVII. Processos da Inquisição portuguesa são as fontes 
primárias de maior relevância nesta tese. Além de que, há documentos 
administrativos e jurídicos que aprimoram a exploração da temática. O 
luteranismo no Brasil Colonial apresentou várias facetas: desde um 
luteranismo das naus, quando os portugueses expandiam-se para o 
além-mar e eram tomados por luteranos ingleses e franceses ao 
luteranismo da terra firme com seus conflitos e guerras coloniais, 
contando, também, com aquele tipo de luteranismo por adesão 
voluntária. O crime perseguido e processado pelo Tribunal da Inquisição 
Portuguesa no Brasil foi um luteranismo articulado com as profundas 
mudanças sociais, políticas e culturais da Europa Moderna e com as 
singularidades da sociedade colonial. 

Abstract The issue of this research covers Portuguese penetration and 
inquisitional repression to the so-called Lutheran heresy. Before any 
comment, it is necessary to say the term Lutheran at the Modern age 
was used by inquisitors as a generic term to identify protestant 
foreigners. It is an unpublished and original issue among historical 
researches specialized in Inquisition, focusing the inquisitional processes 
of the Lisboeta Saint Services against defendants in Brazilian lands. It 
deals of an investigation concerning introduction and diffusion of 
Lutheranism in Colonial Brazil between the 16th and 17th centuries. 
Processes of the Portuguese Inquisition are the most prominent primary 
sources in this Dissertation. Besides, there are administrative and 
juridical documents which improve the issue exploitation. Lutheranism in 
Colonial Brazil presented many faces: since the ships Lutheranism, when 
Portuguese expanded off shore and were taken by French and English 
Lutherans to the land Lutheranism with its conflicts and colonial wars. 
Also presenting that Lutheranism for free adhesion. The pursued and 
sued crime by the Portuguese Inquisition Trial in Brazil was a 
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Lutheranism articulated with deep social, political and cultural changes 
in Modern Europe and with the singularities of colonial society. 
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Título A imprensa da Corte nos anos de 1860 e 1870:um estudo comparativo 
dos jornais Opinião Liberal e A Reforma. 
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Resumo Esta dissertação objetiva analisar, de maneira comparativa, a 
interferência dos periódicos Opinião Liberal 1866 e 1870 e A Reforma 
nos anos de 1869 a 1870, na formação de uma esfera pública no Rio de 
Janeiro – Capital Imperial. Contexto de profunda instabilidade política 
por que passava o Império do Brasil, considerado pela historiografia 
como de crise política, que desaguaria em curto prazo no movimento 
republicano. Nesta fase, a imprensa apresentava um importante papel 
na constituição do debate público, apesar da escassa, porém atuante 
“opinião pública”, além da importância da imprensa como meio de 
esclarecimento e formação do público leitor. Os temas preferenciais em 
voga na imprensa política faziam referência aos limites do Liberalismo no 
Império, a natureza do poder Moderador, a Guerra do Paraguai, a saída 
do Gabinete Zacarias de Góis e Vasconcelos e subida dos Conservadores. 

Abstract The present dissertation seeks to analyze, in a comparative form, the 
interference of the periodicals Opinião Liberal - 1866 to 1870, and A 
Reforma - 1869 to 1870, in the forming of a public sphere in Rio de 
Janeiro - Imperial Capital. Context of the profound political instability 
through which it was passing the Brazilian Empire, considered by the 
historiography as political crisis, which would flow in a short period into 
the republican movement. In this phase, we detach the press as an 
important vehicle in the constitution of the public discussion, in spite the 
scarce, however active public opinion was also mean of enlightenment 
and formation of the public reader. T he main subjects in rowing in the 
political press used to make reference to the limits of the Liberalism at 
the Empire, the nature of the Moderating Power, the War of Paraguay, 
the leave of the Zacarias de Góes e Vasconcelos Cabinet, and the rise of 
the Conservatives. 
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Título As cartas de alforria da Cidade do Rio de Janeiro: diversidades e 
peculiaridades nas relações de poder senhorial nas primeiras décadas do 
século XIX. 

Autor Verônica Maria Nascimento Tapajós 
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Resumo A presente dissertação tem como objetivo descrever, discutir e comparar 
as cartas de alforria identificando as peculiaridades e diversidades deste 
instrumento na relação de poder senhorial. As alforrias emergem como 
uma espécie de acordo, onde o senhor, em determinado momento, julga 
conveniente conceder liberdade a determinado escravo. Um acordo se 
estabelece entre duas partes, logo, destacamos a participação ativa dos 
escravos no processo. Embora fosse exigido obediência e submissão, eles 
souberam dentro das limitações que o sistema impunha, negociar com 
seus senhores, conquistando a liberdade na forma da lei. A carta de 
alforria concedia a liberdade jurídica aos escravos. Era a liberdade 
legitimada pela sociedade, a mesma que legitimava o sistema escravista. 
A carta de alforria contém informações tanto do alforriador quanto do 
alforriado. Assim, ao levantarmos os motivos que justificavam a 
libertação foi possível iluminar a complexa trama que marcou as relações 
entre senhores e escravos. 

Abstract - 
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Título Nas terras de Guaratiba: Uma aproximação histórico-jurídica às 
definições de posse e propriedade da terra no Brasil entre os séculos 
XVI-XIX. 

Autor Maria Sarita Cristina Mota 
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Resumo A perspectiva desta tese é a de contribuir para a história social da 
propriedade a partir da interface da história agrária e do direito. Estuda-
se a forma como se deu a apropriação da terra no Brasil a partir da 
hipótese de que na base dos conflitos fundiários está latente uma 
confusão interpretativa entre dois institutos jurídicos: a posse e a 
propriedade. Trata-se de investigar as condições históricas de realização 
da propriedade, ou seja, de dessacralizar o conceito de propriedade 
privada através de uma visão histórica dos mecanismos institucionais 
que possibilitaram a transmissão do patrimônio rural. A metodologia 
utilizada descreve o regime fundiário da freguesia de Guaratiba da 
Capitania do Rio de Janeiro desde a concessão da primeira sesmaria, em 
1579, até o ano de 1889. Analisam-se a constituição das redes sociais de 
poder; a natureza dos direitos de propriedades reivindicados pelos 
proprietários, arrendatários e posseiros na transição para a propriedade 
plena e absoluta. As principais fontes utilizadas referem-se a uma 
documentação de natureza administrativa, cartorária e judiciária. Tais 
fontes permitem apreender as diferentes interpretações dos direitos de 
propriedade que estão na gênese dos atuais conflitos de terra no Brasil. 

Abstract The perspective of this thesis is to contribute to the social history of 
property in Brazil from the interface of the agrarian history and the right. 
This thesis concerns the relation between landowners in Brazil. It focuses 
the social conflicts and shows that the basis of land conflict is latent an 
interpretative confusion between two juridical institutions: the 
possession and property. This is an investigation about the conditions 
under which the property turns absolute, it means, criticize the absolute 
nature of private property through a historical overview of the 
institutional mechanisms that allowed the transmission of the rural 
heritage. The methodology describes the land system and the use of free 
labor in a slave society of the Captaincy of Rio de Janeiro from 1579 to 
1889. The main sources consulted for this study were processes 
administrative, judicial and of the notary's office belongs the district of 
Guaratiba. These sources help to highlight the different interpretations 
of property rights that are the genesis of the current land conflicts in 
Brazil. 
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Título Terra, Família e Poder: trajetórias da família Souza Queiroz em 
configurações sócio-territoriais paulistas. 
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Resumo Esta tese trata de questões relativas à formação e reprodução de uma 
rede familiar fidalga (os Souza Queiroz), eminente na historia de São 
Paulo pelas avultadas dimensões de seu patrimônio de bens materiais e 
simbólicos, assim como pelos postos de administração da fazenda real 
ocupados por seus integrantes em diversos momentos. Dialogando com 
a bibliografia clássica sobre uma forma de organização familiar 
específica- o patriarcalismo de oligarquias coloniais -, vista na sua relação 
com produções mais recentes e críticas nas suas interpretações, opera-
se com um método que prioriza a trajetória dos indivíduos sociais em 
determinadas configurações sócio-territoriais, para a interpretação dos 
significados das relações de parentesco. Procede-se uma reconstituição 
histórica do regime português de fidalguia e sua transposição para as 
terras do Brasil, focalizando as origens familiares dos irmãos Martim 
Afonso e Pero Lopes, e os significados do sobrenome Souza por eles 
ostentado. A reputação de grande nobreza atribuída aos senhores de 
Souza é vista como elemento disputado por descendentes de ramos 
periféricos dessa família como meio de ascensão social e obtenção do 
status de fidalgo. Naquele contexto de expansão territorial, a monarquia 
portuguesa teve no regime de fidalguia um instrumento fundamental 
para o estímulo dos agentes da colonização e para o controle das 
conquistas. Os herdeiros dessas tradições aqui focalizados procuraram 
reproduzi-las em novos contextos e legaram-nas aos seus descendentes, 
atualizando-as como instrumentos para o exercício do poder e formação 
de patrimônios. Situados em espaços centrais da modernização 
capitalista brasileira, como a cidade de São Paulo e a região Oeste 
Paulista do século XIX, e em posição privilegiada na hierarquia social 
deste espaço-tempo, os Souza Queiroz são, simultaneamente, produto e 
produtores dessa transição. E através de sua análise pode-se entender a 
família patriarcal e seus processos de mudanças e reprodução. 

Abstract - 
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Título Inquietações literárias na busca por uma sociabilidade feminina no final 
do século XIX 
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Resumo A dissertação intenta uma reflexão sobre a polêmica desencadeada, na 
sociedade brasileira, pela investida de algumas escritoras de meados do 
século XIX e início do XX, em se afirmarem como respeitáveis literárias. 
Tentou-se entender como tais iniciativas acabaram por expressar a 
contestação em prol de uma completa socialização feminina, 
principalmente a partir dos escritos e da vivência daquelas que ousaram 
redefinir o papel feminino, os quais manifestavam a tentativa de uma 
participação efetiva na sociedade em que viviam. Buscou-se caracterizar 
o universo das escritoras brasileiras, a partir da vida e obras de Maria 
Benedita Bormann e de Narcisa Amália de Campos, porque se acredita 
na relevância das suas contribuições ao se preocuparem com questões 
políticas e sexuais, tidas na época como temas impróprios para a 
preocupação e análise feminina. Almejou-se discutir tais conseqüências a 
partir dos indícios deixados pelas escritoras, analisando suas próprias 
obras, assim como também as opiniões defendidas pelos pensadores 
cientificistas da época, cuja mentalidade era a de que a mulher seria 
naturalmente inferior e dependente eterna do homem e seu suposto 
atraso mental seria, inclusive, comprovado por exames minuciosos do 
cérebro das mulheres.  Também levou-se em consideração os 
comentários publicados nos jornais da época sobre tal tentativa 
feminina. 

Abstract - 
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Título Pau-Brasil: os diferentes significados dos discursos para a sua 
conservação, nos séculos XIX e XX.  
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Resumo Neste trabalho foram analisadas fontes de documentação textuais com 
discursos produzidos desde o início do século XIX até a década de 1970. 
O objeto de estudo foram os discursos que denotam preocupação de 
uma árvore na natureza. O estudo teve como objetivo saber qual o 
sentido (ou os sentidos) dessa preocupação. Por que era importante 
manter aquela espécie vegetal? Dessa maneira, fontes que trataram 
exclusivamente da questão da sua presença na “mata” foram analisadas. 
Durante três séculos de exploração, o pau-brasil foi importante e viável 
comercialmente, mas no início do XX era tão raro que foi considerado 
extinto e sua principal utilidade tinha sido superada pela invenção dos 
corantes artificiais. Mas a árvore já tinha lugar garantido nos livros 
didáticos de história, em lugares públicos e, na década de 1970, foi 
declarada árvore nacional. As hipóteses preliminares eram que no século 
XIX, o pau-brasil seria visto como apenas mais um item de exploração e 
comércio, cuja conservação atendia interesses puramente econômicos. 
Nos discursos do início do século XX, a árvore seria considerada 
praticamente extinta na natureza e vista como um elemento que deveria 
ser mantido materialmente em espaços públicos como exercício de 
memória. As medidas governamentais tomadas em relação à árvore nas 
décadas de 1950 a 1970, não possuiriam como argumento principal a 
preservação ambiental, a árvore era vista como um elemento 
representativo das riquezas nacionais e importante para a história do 
país. 

Abstract This dissertation has analyzed texts, paper documents, from the 
beginning of the 19th century until the 1970s, and the records of the 
concerned thinking related to the preservation of the brazilwood/pau-
brasil tree (Caesalpinia echinata) which social and political developments 
were also the object itself. The study aimed to understand the meaning 
(or meanings) of these concerns and the importance of preserving and 
maintaining that species of the Atlantic Coastal Forest. Source text that 
dealt exclusively with species like that tree in the forest has been 
analyzed. For three centuries of exploitation, the brazilwood was 
significant and commercially feasible, but at the beginning of the 
twentieth century, the wood was so rare that it got considered an extinct 
species. Its main usability and commercial application was dyeing, even 
so, the wood of the brazilwood got devalued by the application of 
artificial dyes on that. This tree had already guaranteed place in the 
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history books, public spaces and, in the 1970s, occupied the post of 
national tree. The preliminary hypotheses were that in the 19th century, 
the brazilwood would be seen as just an item of exploration and trade, 
so that its conservation met with purely economic interests. In the 
speeches of the early twentieth century, the tree would be considered 
virtually extinct but it is now seen as a material that needs protection 
and preservation in public spaces for prosecuting the national memory. 
The governmental measures from the 1950s to 1970 would not have as 
the main argument the environment preservation. The brazilwood met a 
representative role of national wealth and it was historically important 
for Brazil. The speech analysis took into account the historical and 
symbolic evolution of the pau-brasil (Caesalpinia echinata) in different 
social contexts in which attempts to place its maintenance. 
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Área Temática Ciências Sociais 

Link http://www.ufrrj.br/cpda/static/teses/dissertacao_josemara_lima.pdf 

 
  



 
 

254 
 

Título O JARDIM BOTÂNICO NO BRASIL NO SÉCULO XIX: INSTITUIÇÃO 
CIENTÍFICA TAMBÉM VOLTADA PARA A PRÁTICA AGRÍCOLA 
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Resumo Supondo um interrelacionamento institucional entre a Ciência Botânica e 
a Prática Agrícola no século XIX, esta pesquisa se propõe a levantar e 
discutir alguns aspectos, eventos e trabalhos que possibilitem uma 
aproximação com esta suposição. Nesse contexto, o Jardim Botânico 
representa o espaço institucional onde, com mais evidências, é possível 
observar este interrelacionamento. Assim, com base no estudo mais 
detalhado da organização dos jardins botânicos, dos fatos que 
orientaram a sua criação no Brasil e do ensino agrícola na época, esta 
pesquisa tenta descrever as possíveis interrelações ocorridas entre a 
Botânica e a Prática Agrícola no decorrer do século passado. Desde 
meados do século XVII os jardins botânicos eram dotados de museus 
para abrigar coleções de experimentação para aclimatar e reproduzir 
vegetais nativos e exóticos. Dentre os vegetais aclimatados, estariam 
tanto aqueles próprios para alimentação, como aqueles de utilidade 
econômica ao homem. Dentre estes últimos se enquadrariam as 
essências florestais, tendo em vista a utilidade da madeira na maioria 
dos campos da atividade humana no século passado. Por desempenhar 
as funções de campo de aclimatação e reprodução de espécies vegetais 
e, conseqüentemente, de cultivares agrícolas, o Jardim Botânico foi, por 
muito tempo, a instituição onde se desenvolveram estudos e se 
acumularam grande parte dos conhecimentos sobre a prática agrícola. 
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Resumo Tendo sido o algodão o mais importante produto agrícola do Maranhão, 
importância essa que se prolongou por mais de cento e cinqüenta anos, 
e tendo sido o referido produto o responsável pela fase de maior 
progresso verificado na história maranhense, nada mais natural do que 
se tentar pesquisar as reais causas de sua ascensão e posterior 
decadência. O objetivo deste trabalho é procurar fazer uma 
reconstituição da história do algodão em terras maranhenses, desde sua 
expansão até sua grande crise no final do século passado, por ocasião da 
abolição da escravidão negra no país. Ao mesmo tempo, procuramos 
analisar e interpretar as verdadeiras causas que provocaram seu fim. A 
parte principal do trabalho aborda o período de 1830 até 1910, época 
geralmente aceita como o período de crise. Entretanto, julgamos 
conveniente recuar no tempo até o princípio da expansão algodoeira, 
iniciada a partir de 1755, com a criação da Companhia Geral do Grão 
Pará e Maranhão e explicar também os fatores que causaram sua rápida 
expansão até as primeiras décadas do século XX. Assim, o trabalho tem 
início com a passagem do sistema de produção de "roças" para a 
"plantation" escravista e termina com a volta do antigo sistema de 
"roças" após a total extinção da "plantation" no fim do século XIX. 
Apresentamos o fim da "plantation" como o fecho do trabalho, pois é a 
"plantation" escravista algodoeira que nos tomará quase toda a atenção. 
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Resumo Esta análise objetivou contribuir à compreensão da formação 
sócioeconômica do agro norte-paranaense, que se configurou na 
expansão cafeeira desde o final do século XIX até 1960. Para tal, 
utilizamos a teoria da renda fundiária como suporte para a organização 
dos dados e da análise. A análise demonstrou que a procura das terras 
do Norte do Paraná para serem incorporadas à cafeicultura, em geral 
mais férteis do que as piores em exploração com café no Estado de São 
Paulo, veio em decorrência dos altos níveis de renda que proporcionava 
a cafeicultura do oeste paulista, claramente apoiada pelo Estado no final 
do século XIX e nas primeiras três décadas do século XX. Todavia, no 
Norte do Paraná, esta procura se defrontou com a má localização dessas 
terras e sem o auxílio do Estado. Neste processo, a análise permitiu 
distinguir três períodos: o primeiro, do final do século XIX até 1929, 
caracterizou-se pelo esforço privado de grandes proprietários 
territoriais/cafeicultores, na busca de resultados regionais, no sentido de 
viabilizar os investimentos relativos à incorporação de terras aos 
mercados; o segundo, na década de 30, pela implantação do projeto de 
colonização e loteamento da Companhia de Terras Norte do Paraná e da 
conseqüente criação de pequenos proprietários/cafeicultores; e, o 
terceiro, entre 1940 e 1960, pelo desenvolvimento do projeto de 
colonização e loteamento e seus desdobramentos econômicos e sociais 
que caracterizaram o Norte do Paraná como um todo. 
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Título PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E EXTRATIVISMO: BELÉM E SEUS NÚCLEOS 
SUBSIDIÁRIOS (ILHA DE MARAJÓ E ZONA BRAGANTINA) – 1850-1920 

Autor Eli de Fátima Napoleão de Lima 
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Resumo A cidade de Belém do Pará, centro econômico e financeiro de toda vasta 
região amazônica teve, no período 1850/1920, seu abastecimento de 
gêneros alimentícios – indispensáveis para manutenção de uma 
população em ascenso, dedicada às atividades mercantis de exportação 
de produtos de origem extrativista – assentado em dois "Núcleos 
Subsidiários": Ilha de Marajó e Zona Bragantina. A primeira especializou-
se na indústria pastoril cuja produção, no entanto, não foi suficiente para 
suprir as necessidades da população da capital. Irregularidade na oferta 
dos produtos dessa indústria e, fundamentalmente, falta, escassez, 
carestia e má qualidade da carne verde, gênero de maior consumo, 
apresentaram-se como uma realidade imutável. A Segunda uma 
experiência agrícola empreendida pelo aparelho político-administrativo 
do Pará com recursos da economia gomífera – quando de seu auge, após 
uma série de fracassos que consumiram muitos anos e muito dinheiro – 
alcançou uma posição de celeiro de Belém, a partir de 1910, chegando 
em 1920 a uma produção agrícola para a qual já não eram suficientes os 
vagões da Ferrovia de Bragança. A visão/atuação do Estado face à 
produção de alimentos para o abastecimento doméstico de Belém 
inscreveu-se no contexto da especialização no padrão de economia 
extrativista (exportador de produtos da selva, dominante na Amazônia). 
Esta visão/atuação não se operou dentro dos parâmetros mais seguros 
de programar, administrar e promover qualquer evolução significativa 
que transformasse o efêmero em duradouro, as medidas de emergência 
em soluções de caráter definitivo, representante oficial que era da 
mentalidade extorsiva, especulativa da classe dominante extrativista. 
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Título O REMÉDIO AMARGO: AS OBRAS DE SANEAMENTO NA BAIXADA 
FLUMINENSE (1890-1950) 

Autor Leonardo Jefferson Fernandes 
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Resumo A dissertação trata da história da transformação de rios, lagoas, mangues 
e brejos da Baixada Fluminense (RJ), especialmente da baía de 
Guanabara. A pesquisa observa a trajetória das ações governamentais, 
em âmbito estadual e federal, desde o início da República até os anos 50. 
O eixo das ações analisadas são as obras públicas de saneamento. Além 
dos documentos oficiais escritos, usamos como fontes primárias 
fotografias, mapas e plantas de engenharia. As obras de saneamento 
objetivaram a conquista de terras para a sua valorização, seja para as 
atividades agrícolas, seja para a especulação imobiliária. As 
conseqüências das mudanças dos ecossistemas assinalados foram a 
degradação ambiental e a ocupação nas áreas afetadas, na maioria das 
vezes, por populações carentes com baixa qualidade de vida. 
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Título O LIBERALISMO NO BRASIL E AS COLÔNIAS DE PARCERIA:  
UMA ABORDAGEM HISTÓRICA (1840-1860) 
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Resumo A dissertação propõe uma análise do liberalismo moderado no Brasil, 
durante os últimos anos do período regencial até a década de 1860. 
Neste sentido, procura-se enfatizar a influência da Escola Histórica da 
Restauração Francesa na conformação desta corrente de pensamento 
político no Brasil. A hipótese principal sugere que as propostas que 
singularizaram o liberalismo dizem respeito à introdução da mão-de-
obra livre no país, no sentido de complementação do braço cativo, num 
contexto marcado pelo fortalecimento da instituição escravista 
identificada com a constituição do Estado Imperial. Nestes termos, 
busca-se relacionar a derrota do liberalismo ao insucesso do sistema de 
parceria adotado na cafeicultura paulista, a partir da implementação de 
uma direção política e moral conservadora. 
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Título QUÃO PENOSA É A VIDA DOS SENHORES – DISCURSO DOS  
PROPRIETÁRIOS SOBRE O TRABALHO ESCRAVO 
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Resumo Este trabalho procura fazer uma síntese a respeito da palavra 
escravidão. Alguns a utilizam para designar certas situações vividas por 
trabalhadores, mesmo depois das leis abolicionistas, mas outros 
consideram esta utilização inadequada. A palavra também foi 
empregada inúmeras vezes na literatura, em relatos de viagem, em 
memórias e na imprensa. O autor optou por utilizar a expressão trabalho 
escravo e apresentou: a) como as fazendas do Sul e Sudeste do Pará 
foram implantadas a partir do final dos anos 60, servindo-se de escravos; 
b) a relação nominal das empresas e fazendeiros acusados de incorrerem 
no crime; c) o discurso visível dos proprietários sobre o problema e os 
motivos para o descumprimento das leis; d) a solidariedade e a tensão 
entre os diversos atores envolvidos no problema; c) ilustrou o texto com 
desenhos, um mapa e fotos. 
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Título A CULTURA DO CAFÉ E O DEBATE AMBIENTAL NO SÉCULO XIX:  
O CASO DE CANTAGALO NA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO 
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Resumo Esta dissertação tem como objetivo específico resgatar parte do debate 
ocorrido no Brasil do século XIX sobre danos ambientais causados pela 
chamada "rotina da lavoura de café". A "rotina" era, na verdade, um 
conjunto de práticas agrícolas adotadas pelos grandes fazendeiros do 
século passado, que tiveram como conseqüência um grande desgaste 
dos solos de suas propriedades. A presença do grande latifúndio 
associada à itinerância da cultura do café que era plantado, 
preferencialmente, em áreas de floresta virgem, acabaram por consumir 
a maior parte das reservas de Mata Atlântica do Rio de Janeiro, num 
período de aproximadamente oitenta anos. 
Para cumprir este objetivo foram pesquisados documentos daquele 
período, que tratavam da agronomia do café, sendo pesquisados tanto 
autores que colocavam-se a favor, quanto aqueles que posicionavam-se 
contra as práticas de cultivo adotadas. 
Para adequar o trabalho aos prazos estabelecidos, o objeto de estudo foi 
restringido ao município de Cantagalo, no Rio de Janeiro, tido como 
principal foco de difusão da produção cafeeira na parte oriental da 
região serrana fluminense. 
Procuramos demonstrar que toda a região de Cantagalo, até meados do 
século XIX, era densamente florestada, estando a maior parte de seu 
território ainda por ser ocupada. Para esta tarefa, utilizamos como 
fontes os relatos de alguns viajantes, além de cartas e documentos 
provenientes daquela região, do final do século XVIII e início do XIX, que 
comprovam a presença e exuberância da floresta. 
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Título Positivismo e utopia: as idéias do socialismo utópico no Brasil na 
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Título Estrutura do poder numa economia de subsistencia : Sao Paulo de 

Piratininga: 1560 a 1640. 
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Resumo O estudo da estrutura do poder de Sao Paulo e proposto a partir das 
condicoes materiais de vida, que explicam as relacoes sociais de 
producao e sua inter-ligacao com a estrutura politica. O periodo de 
analise do tema se inicia a partir de 1560, data oficial do inicio da Vila de 
Sao Paulo, quando foram implantadas normas regimentais de Conselho 
de Verenca, ate 1640, marco de declinio do bandeirismo paulista de 
apresamento, cessando o fator basico da economia local. 
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Título Augusto Emilio Zaluar e os homens sem senhor: Vida cotidiana na 
peregrinação pela província de São Paulo, 1860 - 1861 

Autor Alan Modesto Dias 
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Resumo A dissertação analisa a vida cotidiana dos homens pobres e livres – 
condutores, vendeiros, leprosos, mulheres e caipiras – descritos pelo 
português Augusto Emílio Zaluar, em sua obra Peregrinação pela 
Província de São Paulo, 1860 – 1861. Seu escopo documental é 
fundamentado em relatos de viagem do século XIX, ofícios manuscritos e 
cartas do Congresso Agrícola do Rio de Janeiro de 1878. A dissertação 
está dividida em três capítulos. No primeiro analisa o universo de 
especificidades que determinaram o processo de revisitação da América 
Portuguesa, a intencionalidade dos viajantes de origem estrangeira no 
século XIX, assim como a sua perspectiva avaliativa diante dos valores e 
costumes dos homens pobres e livres. No segundo, aborda as 
particularidades dos caminhos terrestres entre as cidades do interior e a 
vida cotidiana de condutores e vendeiros. No terceiro, analisa o cenário 
urbano e a cotidianidade de leprosos, mulheres e caipiras 

Abstract The dissertation analyzes the daily routine of poor and free men – 
conductors, small grocers, leprous, women and hillbillies – described by 
the Portuguese writer Augusto Emílio Zaluar, in his written literary work 
Peregrinação pela Província de São Paulo, 1860 – 1861. (Peregrination 
through the Province of São Paulo). His documentary scope is based on 
trip accounts from the 19th century, work manuscripts and letters from 
the Agricultural Congress of Rio de Janeiro in 1878. The dissertation is 
divided into 3 chapters as following. The first chapter goes over the 
universe of particularities that establish the process of repeated visits of 
the Portuguese America, the intentions of foreign travelers from the 
19th century, as well as their assessment prospect before the values and 
customs of poor and free men. The second chapter goes over the 
peculiarities of the roads between small cities from countryside and 
conductors’ and small grocer’s daily routine. The third chapter goes over 
the urban scenery and the daily routine of leprous, women and hillbillies 
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Título Nódoas da Escravidão: senhores, escravos e libertandos em Fortaleza 
(1850-1884) 

Autor Alênio Carlos Noronha Alencar 
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Resumo A escravidão negra no Brasil tem sido um tema muito freqüente nas 
pesquisas realizadas nas últimas décadas do século XX. Percebemos 
nestes trabalhos uma ampliação dos objetos de estudo, dos temas, dos 
problemas, das fontes históricas a cerca das sociedades escravistas. 
Dessa forma, optamos desenvolver reflexões que nos ajudasse a. 
compreender a presença dos escravos em Fortaleza, durante a segunda 
metade do século XIX, tendo para isso, pesquisado Inventários Post-
mortem e Testamentos, junto ao Arquivo Público do Estado do Ceará 
(APEC). Diante disso, buscamos perceber como estes cativos 
participaram da história da cidade, através do trabalho, mas também da 
construção de espaços de liberdade, que tinham a finalidade de 
conseguir a carta de alforria. Entendemos que os Inventários e 
Testamentos como fonte de pesquisa, dão novas leituras à cerca da 
diferentes formas de compreender o universo do escravo, no que tange 
as muitas trajetórias percorridas por estes em conquistar direitos e 
liberdades. Também devemos ficar atentos à dinâmica das fontes: 
ofícios, declarações, testamentos, termos de juramento, concessões de 
liberdade e vários outros, estão relacionados, expressando ações, 
concepções e valores a respeito da vida e do mundo, muitas delas 
permitindo trabalhar as tensões entre os mais variados sujeitos. Estes 
documentos nos levam aos mundos dos proprietários e cativos de 
Fortaleza, distintos e indissociáveis, e nos permite concentrar nossa 
atenção nas relações entre os mais diferentes atores sociais, sejam eles: 
senhores, escravos, libertandos, homens pobres, crianças, mulheres e 
muitos outros que fizeram parte da trama da busca da liberdade 
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Título A sombra da pobreza na cidade do sol: O ordenamento dos retirantes 
em Fortaleza na segunda metade do século XIX 

Autor Ana Karine Martins Garcia 
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Tipo de produção Dissertação 
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Resumo O presente trabalho tem como proposta analisar os discursos e ações 
referentes ao desejo de modernização da cidade de Fortaleza na 
segunda metade do século XIX e, especialmente, tentar interpretar e 
entender como a presença dos retirantes, durante o período da seca 
(1877-1880), afetou e transformou o ordenamento espacial e social 
urbano. Dentre as questões principais analisadas nesse estudo estão: a 
busca pelo progresso através das reformas nos equipamentos urbanos a 
partir da década de 1870, o refúgio e a procura da sobrevivência na 
capital cearense, a construção dos discursos sobre os retirantes, as 
tentativas de controle e ordenamento da população sertaneja através da 
construção dos abarracamentos ou alojamentos e as tentativas de 
higienização e salubridade da população emigrante. Para contribuir com 
a análise do trabalho foram utilizados como fonte os periódicos, os 
relatórios de Presidente de Província, os ofícios expedidos, os códigos de 
posturas e os memorialistas 

Abstract This work examines documents and actions in order to comprehend the 
project of modernization introduced in Fortaleza at the end of XIX 
Century, and especially how the presence of flagellants during the 
drought period (1877-1880) modified the urban space and the social 
structure of the city. The study also analyses the construction of urban 
equipments in Fortaleza from 1870 on, the imaginary about the 
flagellants, the refugee camps and the attempts of hygienic control 
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Título O Gigante abatido: o longo processo de constituição da Província do 
Amazonas (1821-1850) 

Autor André Luiz dos Santos Freitas 
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Resumo Recuperando a trajetória política do Rio Negro no momento em que seu 
status jurídico passou de capitania à província, esta dissertação enfoca as 
rivalidades e embates políticos entre as autoridades locais e as do Pará 
em torno dos debates sobre sua autonomia. Após a Independência do 
país, o Rio Negro perdeu sua condição de província. Assim, o trabalho 
buscou trazer a tona o longo processo para o estabelecimento da 
Província do Amazonas. Para além da questão central, a pesquisa 
propiciou o vislumbre da ausência, na historiografia regional, das tensões 
ocorridas na região amazônica e dos embates travados na Câmara dos 
Deputados pela emancipação política do Rio Negro, que deu origem à 
Província do Amazonas. A análise desses embates pela autonomia rio-
negrense levou em consideração as problemáticas econômicas e 
geopolíticas enfrentadas pelas autoridades regionais e nacionais. No 
conjunto, esta pesquisa objetivou trazer à tona a história da constituição 
política do Amazonas, geralmente vista como dispensável diante de 
temas considerados mais necessários na conjuntura de um mundo 
globalizado. Entende-se que a constituição política de um território não 
garanta, a nenhum de seus habitantes, o acesso aos benefícios políticos, 
jurídicos e econômicos provenientes dessa nova ordenação. Contudo, a 
autonomia é o primeiro passo para um novo começo 

Abstract As a means to recover the political trajectory of Rio Negro at the 
moment its juridical status was elevated from Captaincy to Province, this 
work focuses on the rivalries and political clashes between local and Pará 
authorities around the debates on their autonomy. After the country´s 
independence, Rio Negro has lost its status as a province. Thus, the study 
sought to bring about the long process for the establishment of 
Amazonas Province. In addition to the core issue, the survey provided a 
glimpse of absence of the stresses occurring in the Amazon region and 
conflicts fought in the House of Representatives (Câmara dos Deputados) 
for the political emancipation of Rio Negro in the regional 
historiography, which led to the creation of the province of Amazonas. 
The analysis of these struggles for Rio Negro autonomy, took into 
account the economic and geopolitical issues faced by regional and 
national authorities. Overall, this study aimed at bringing out the history 
of the political constitution of the state of Amazonas, often viewed as 
expendable if compared to subjects considered as most needed in the 
context of a globalized world. It is understood that the political 
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constitution of a territory does not guarantee any of its inhabitants´ 
access legal, economic and political benefits, which have come out of 
such new order. However, autonomy is the first step towards a new 
beginning 
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Resumo Este trabalho pretende analisar alguns dos impactos provocados pela 
ferrovia, quando passou a fazer parte do espaço urbano de Ouro Preto e 
da vida das pessoas que residiam ali no final do século XIX. Procura 
investigar a percepção que grupos da sociedade mineira e ouropretana 
possuíam desta tecnologia, bem como as suas expectativas em torno de 
sua instalação. Após a Proclamação da República, em 1889, a intenção 
de se transferir a capital de Minas Gerais de Ouro Preto para outra 
região do estado ganhou força. Um dos argumentos que justificariam 
essa medida era o fato do espaço urbano da cidade não condizer com o 
modelo dos novos tempos, não havendo meios de melhorá-la. A 
interligação de Ouro Preto a outras partes do estado e à cidade do Rio de 
Janeiro, foi uma das alternativas tomadas para se evitar a mudança. 
Outra estratégia foi a realização de melhoramentos na malha urbana, 
tendo em vista o ramal ferroviário. Também será observado o 
surgimento de novas experiências cotidianas proporcionadas pela 
ferrovia, tais como a facilidade de circulação de pessoas, informações, 
mercadorias e até mesmo doenças 

Abstract This work intends to analyze some of the impacts provoked by the 
railway, when she started to do part of the urban space of Ouro Preto 
and of the people’s life that they resided there in the end of the 19th 
century. It tries to investigate the perception that groups of the Minas 
and Ouro Preto’s elite possessed of this technology, as well as its 
expectations around its installation. After the Proclamation of the 
Republic, in 1889, the intention of transferring the capital of Minas 
Gerais of Ouro Preto for another area of the state won force. One of the 
arguments that would justify that measured it was the fact of the urban 
space of the city non to correspond with the model of the new times, not 
having means of improving it. The ligation of Ouro Preto the other parts 
of the state and to the city of Rio de Janeiro, it was one of the 
alternatives takings to avoid the change. Another strategy went to 
accomplishment of improvements in the urban mesh, tends in view the 
rail extension. The appearance of new daily experiences provided by the 
railway will also be observed, such as the easiness of people’s circulation, 
information, goods and even diseases 
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Resumo Ao longo do desenvolvimento histórico de constituição da nação 
brasileira, a partir do século XIX, acentuam-se idealizações de construção 
de uma sociedade baseada nas noções de progresso e civilização. Em 
diversos momentos e de diferentes modos, projetavam-se ideais sociais 
para a nação em construção, que se formava nas políticas das elites 
associadas ao governo Imperial e numa economia fundamentada na 
escravidão. Essas noções que constituíam, ao mesmo tempo, a base ideal 
de partida e o termo de destino, eram referenciais tomados da Europa, 
especialmente da França, onde o desenvolvimento da técnica industrial 
entrava numa cadência firme de aceleração constante, sinalizando um 
processo irreversível de progresso e civilização. Neste contexto, como 
que uma justificativa da opção pelos modelos importados, o caipira, 
sujeito social relegado a um ostracismo histórico, passa a ser utilizado 
como representação do não progresso e do não civilizado. Este estudo 
procura, então, interpretar, dentro do referencial metodológico da 
Hermenêutica de Profundidade, e dos arcabouços conceituais 
desenvolvidos na História Cultural, como que as expressões simbólicas 
construídas com a imagem do caipira tinham potencial para operar como 
ideologia neste contexto social e histórico específico 

Abstract Along the historical development of the Brazilian nation constitution, 
from nineteen century, accentuate idealizations of building a society 
based on progress and civilization basics. At various times and in 
different ways, social ideals were projected for the nation in 
construction, which was formed in policies of the elites associated with 
the Imperial government and in economy based on slavery. Such notions 
that formed, at the same time, the basis of ideal departure and the end 
of destination, were benchmarks taken in Europe, particularly in France, 
where the development of the art industrial hinder a firm pace of 
constant acceleration, signaling an irreversible process of progress and 
civilization. In this context, as justifying the option for the imported 
models, the caipira, social subject relegated to the historical ostracism, is 
going to be used as a representation of the non-progress and the non-
civilized. This study seeks then to interpret, within the benchmark 
methodology of Depth Hermeneutics, and within the conceptual 
structures developed in Cultural History, as symbolic expressions built 
with the image of caipira had potential to operate as ideology, in this 
specific social and historic context 
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Resumo Esta pesquisa trata do comércio de escravos numa economia de 
abastecimento na segunda metade do século XIX. O propósito é 
compreender o comportamento de tal mercado numa época em que a 
demanda por escravos se dava na produção de café. Primeiro vê-se 
como se constituía esta economia de abastecimento de Sant’Anna de 
Mogy das Cruzes, na produção e transporte das mercadorias vendidas 
para outras cidades e regiões, e o quanto o trabalho escravo era 
empregado em tal empresa. Posteriormente, a partir da leituras de três 
Livros de compras e vendas de escravos e de inventários e testamentos, 
ficou evidente que as trocas de mão-de-obra escrava serviam para 
atender à produção local, havendo apenas um negociante que, ao que 
indicam as fontes, comerciava escravos com outras praças. Ao tratar do 
comércio de escravos surgiu a questão do tráfico internacional, que pode 
ser notado pela presença africana na cidade. A demografia escrava na 
região fora composta primeiro por escravos africanos e depois pela 
formação de famílias crioulas. É destas famílias que saíam grande parte 
dos escravos comerciados na região. Tal quadro mostra a existência de 
um mercado interno de mão-de-obra escrava 

Abstract - 
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Resumo Este estudo parte da análise visual de 20 ex-votos do século XVIII, 
produzidos na região aurífera de Minas Gerais e hoje expostos na sala 
dos exvotos do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas 
do Campo, MG. Os ex-votos escolhidos como objeto são os 
representados por meio de pinturas datadas do período de 1720 a 1780. 
Eles fazem parte do conjunto de ex-votos tombados pelo Conselho 
Consultivo da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico, em 
dezembro de 1980. O estudo da sociedade colonial mineira fez-se 
necessário e levou-me a trabalhar a partir de questões pontuais com o 
intuito de identificar, pelas imagens retratadas nas tábuas votivas do 
século XVIII, as relações criadas entre pessoas e santos. Outras questões 
se tornaram essenciais, como: quem são as pessoas que se utilizam dos 
ex-votos como recurso de diálogo com os santos católicos? Em que 
momentos procuram a ajuda dos santos? Quais os santos invocados para 
cada tipo de situação? Como representam os fatos e os milagres 
recebidos? Em que tipo de ambiente acontece o contato com o sagrado? 
Os ambientes e locais retratados dizem alguma coisa sobre essas 
pessoas? Qual a incidência dos ex-votos entre brancos e negros e entre 
homens e mulheres? Há um perfil comum que é possível perceber? Para 
o desenvolvimento deste trabalho, subdividimos o estudo entre o 
entendimento dos processos de formação da sociedade colonial mineira, 
o significado da religião no seu ordenamento, estudos sobre iconografia 
para definir as representações do discurso religioso, levantamento das 
manifestações populares religiosas mais significativas da época colonial e 
análise material, de documentos e in-loco, sobre os ex-votos 

Abstract This summary covers a study of 20 ex-votos [votive offerings], from a 
visual analysis, from the 18th century produced in the auriferous region 
of Minas Gerais that are currently exposed in the votive offerings room 
of the Sanctuary Bom Jesus de Matosinhos, in Congonhas, Minas Gerais. 
The chosen votive offerings as objects are the ones represented through 
paintings dated from the period of 1720 to 1780. They are part of the 
votive offerings group landmarked by the Art and Landmark Commission 
Office in December 1980. The study of the colonial society from Minas 
Gerais was necessary and led me to work on specific issues with the 
intention of identifying, through the images portrayed on the votive 
boards of the 18th century XVIII, the relations created between people 
and saints: Who are the people that use the votive offerings as a 
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dialogue resource with Catholic saints? In what moments do they seek 
the saints' help? Which saints are evoked for each type of situation? How 
do they represent the facts and the miracles received? In what kind of 
environment does contact with sacredness occur? Do the environments 
and locations portrayed describe something about these people? What is 
the incidence of the votive offerings between Caucasians and Afro-
Brazilians and between men and women? Is there a common noticeable 
profile? For the development of this work we subdivided the studies 
among the comprehension of the formation processes of the society 
from Minas Gerais, the religion significance in its ordinance, studies on 
iconography to define the representations of the religious discourse, 
survey of the most significant religious popular manifestations from the 
colonial period, and material analysis of documents and in loco on the 
votive offerings presented in this study 
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Resumo O presente trabalho apresenta aspectos da experiência do julgamento 
de um escravo homicida, natural da Bahia, julgado pela Justiça do Estado 
Imperial entre os anos de 1878 e 1880, na comarca de Piracicaba, 
interior da província de São Paulo. Problematiza as relações entre alguns 
dos protagonistas envolvidos nesse episódio, focando suas atuações e 
seus papéis nas arenas da justiça e as estratégias de ação adotadas pelos 
mesmos, num campo de disputa de forças políticas e de mandonismo 
local. Observações sobre a forma com que interagiam com as dinâmicas 
sociais e políticas do período em questão são discutidas neste trabalho: 
como o entendimento de situações nas quais se inseriam as políticas 
públicas e privadas de controle de escravos, assim como as tensões e 
acomodações dos mesmos sujeitos na sociedade, na política local e 
Imperial. O estudo trata, ainda, da ideia e existência de uma lógica 
paternalista de controle dos escravos e de outra de acomodação de 
poder político local dos sujeitos envolvidos no julgamento do escravo na 
região do Oeste Paulista 

Abstract The present work introduces the judgment experience`s aspects of a 
homicidal slave, from Bahia, judged by the Emperor State’s Justice 
between the years of 1978 and 1880, at Piracicaba’s County, São Paulo’s 
Province countryside. It probemizes the relations between some 
protagonists evolved in this episode, focusing your performances and 
your functions in the justice arena and the action strategies taken by 
them, in a battle field of political power and the local tyranny 
(mandonismo). Examinations about the way they interact with social 
dynamics and politics from the issued ages are discussed in this work: 
like the situation understanding of what the public and private slave 
control politics were inserted, such as the tensions and settle downs 
from the same people in the society, in the local politic and Emperor. 
The study intends, still, to deal with the idea and the existence of a 
fatherly logical (lógica paternalista) to control the slaves and of other 
local politic power settle down of people involved in the slave judgment 
in São Paulo West zone 
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Resumo O cultivo do café trouxe à Província de São Paulo um crescimento 
significativo nos campos econômico, político e social. Num contexto de 
rápida transformação e transição de mão-de-obra escrava para 
assalariada, o escravo que em breve receberia a sua liberdade e que 
conhecia seu lugar neste contexto social, passa a ocupar lugares 
limítrofes impostos pela elite cafeeira em crescimento. O período 
estudado neste trabalho corresponde ao final do século XIX (1871 a 
1890) e discute as práticas legais relativas à emancipação dos escravos 
antes da Lei Áurea, os procedimentos segregacionistas que se 
manifestam nas ações de entidades, dos juizes de órfãos, no ideário de 
limpeza étnica, nas concepções e práticas ditas científicas 

Abstract The coffee’s culture brought to the Province of São Paulo a significant 
growth in the fields economic, social, and politician. In a context of fast 
transformation and transistion of enslaved man power for wage-earner, 
the slave who soon would receive its freedom and that he knew its place 
in this social context, it starts to occupy bordering places taxes for the 
elite’s coffee in growth. The end of century XIX (1871 at 1890) 
corresponds to the period studied in this work and argues practical legal 
the relative ones to the emancipation of the slaves before the Golden 
Law, the procedures segregacionistas that if reveal in the actions of 
entities, of the orphans’ judges, in the mind of ethnic cleanness, the 
scientific said practical conceptions 
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Resumo Esta dissertação tem por objetivo analisar o processo de inserção de 
indivíduos egressos do cativeiro no mundo que se convencionou chamar 
de “livre” em Rio Claro na segunda metade do século XIX, entre os anos 
de 1862 e 1895. Através de documentos como os processos criminais, a 
imprensa, os relatórios governamentais, entre outros, procurou-se 
mostrar como esses indivíduos recém egressos do cativeiro, ou ainda em 
cativeiro, criaram estratégias próprias de sobrevivência tendo como pilar 
as experiências trazidas do período em que viveram, ou viviam, no 
regime escravista. Procuramos mostrar através das ações de escravos, 
forros e ex-escravos, a luta em um território estranho e a construção de 
uma rede de relações sociais mergulhados em solidariedade e conflitos 
étnicos em uma sociedade onde, um indivíduo de cor encontrava 
dificuldades para ter acesso a uma cidadania plena 

Abstract The objective of this essay is analyze the process of inserting individuals 
who were from the captivity in a world that was established “free” in Rio 
Claro in second half of XIX century, between 1862 and 1895. Through the 
documents as criminal trial, press, governmental reports, and others, it 
was tried to show how these individuals who were recently set free from 
captivity, or still in it, created strategies to survive having brought 
background experiences from the period when they lived in slavery. We 
tried to show through the slaves attitudes, recently set free slaves and 
ex-slaves, a fight in a strange territory and the construction of social 
relations based in solidarity and ethnic conflicts in a society where, an 
individual of color found difficulty to access to a complete citizenship 
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Resumo No decorrer do século XIX, os habitantes de Belém do Pará deram 
prosseguimento à construção da cidade em meio ao convívio com as 
águas. Assim sendo, a história de Belém é também a história do controle 
desse elemento, o que implicou em conhecer e organizar de diferentes 
modos, as muitas águas presentes – desde a constituição de saberes 
sobre a localização das mesmas, até as opções relativas ao seu uso. A 
presente tese tem por objetivo apresentar uma história social da água 
em Belém do Pará no decorrer do século XIX, a partir do estudo de 
inventários, testamentos, relatórios de dirigentes, textos jornalísticos, 
dentre outros documentos. Nesse sentido foi considerado que os usos 
das águas guardaram conexões com modos de pensar relacionados às 
ideias de natureza, civilização e com a recorrência a uma produção 
material importante. Os sujeitos enfocados são diversos, como diversos, 
também, a etnia, condição social, gênero, nacionalidade e naturalidade 
dos mesmos, suscitando discussões sobre sensibilidades esboçadas em 
relação aos objetos e/ou recursos pertinentes à lida com a água. No 
interregno proposto, o processo de apropriação das águas ocorreu 
mediante determinadas continuidades de procedimentos, ou seja, as 
águas usadas por muitos moradores de Belém eram coletadas nos 
exteriores de suas moradias e prédios em geral, não raramente nos 
poços. Pelos logradouros da cidade elas foram transportadas, 
adentrando os interiores das casas através do uso de pipas, potes, bilhas, 
bacias e demais recipientes, numa reprodução de ações indispensáveis à 
vida na cidade. Por outro lado, o processo de relação dos habitantes de 
Belém com as águas também passou por mudanças, conectadas aos 
modos de pensar o viver numa cidade que abrigava moradores variados 
e que “deveriam” observar regras de progresso e civilização. Daí, a 
recorrência crescente aos encanamentos, às torneiras, aos lavatórios, às 
latrinas entre outros. Nessa perspectiva, a água foi organizada mediante 
princípios de invisibilidade, percorrendo ruas e prédios através do 
encanamento, jorrando pelas torneiras em consonância à intervenção de 
cada morador e sendo “esgotada” por intermédio de um sistema de 
canalização específico. Mas esse não foi um processo definitivamente 
concluído. Em meio à expansão da cidade, no decorrer do século XX e 
primeira década do XXI, inúmeros são os habitantes de Belém atingidos 
pela carência de água e às voltas com a abertura de poços e usos de 
baldes, latas, bacias, potes e bilhas 
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Abstract During the XIX century, the inhabitants of Belém (Pará) continued with 
the construction of the city amid the living with the waters. Therefore, 
the history of Belém is also the history of controlling this element, which 
implicated in knowing and organizing by different ways, the many 
present waters – since the constitution of knowledges about the location 
thereof, until the relative options to their use. The present thesis aims to 
show the social history of water in Belém of Pará during the XIX century, 
from the inventory and testament studies, chief reports, journalistic 
texts, among other documents. In this sense, it was considered that the 
uses of waters maintained connections with ways of thinking related 
with the ideas of nature, civilization and with the recurrence to an 
important material production. The subjects focused are diverse, as 
diverse, also, the ethnicity, social condition, gender, nationality and 
naturally thereof, evoking discussions about delineated sensibilities 
regarding to the objects and/or resources that were relevant to the work 
with water. In the proposed interregnum, the appropriation process of 
waters occurred by some continuities of proceedings, that is, the waters 
used by many residents in Belém were collected outside their 
habitations and buildings in general, not rarely in wells. Around the 
public areas of the city, they were transported, entering inside the 
houses through the use of casks, pots, pitchers, bowls and other 
recipients, in a reproduction of actions, which were indispensable to the 
city life. On the other hand, the relation process of the inhabitants of 
Belém with the waters also passed through changes, connected to the 
ways of thinking the live in a city that housed diverse residents, who 
“should” observe rules of progress and civilization. Whence, the crescent 
recurrence to the plumbings, taps, lavatories, latrines, among others. In 
this perspective, the water was organized according invisibility principles, 
coursing streets and buildings through the plumbings, flooding through 
the taps in consonance to the intervention of each resident, and being 
drained through an specific canalization system. But that was not a 
definitely concluded process. Amid the expansion of the city, during the 
XX century and the first decade of XXI, many are the inhabitants of 
Belém, who were reached by the lack of water and involved with the 
opening of wells and uses of buckets, cans, bowls, pots and pitchers 
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Resumo O presente estudo acompanha, historicamente, dimensões e significados 
do movimento de italianos para a Província/Estado de Mato Grosso, via 
bacia do Prata, no período de 1856 a 1914, apreendendo diferentes 
trajetórias e experiências vividas por esses imigrantes no processo de 
apropriação e reapropriação de espaços em terras mato-grossenses. Essa 
abordagem acerca da presença italiana em Mato Grosso, em tempo de 
livre navegação e conexão comercial com os países do Prata, propõe-se a 
investigar as diferentes maneiras de como essas experiências 
imigrantistas foram elaboradas em termos culturais e incorporadas às 
tradições, sistemas de valores, idéias e formas institucionais do viver, do 
trabalhar e do fazer mato-grossense. Realizado com pesquisa em relatos 
de viajantes, relatórios de presidentes de província e registros - 
consulares, eclesiásticos, memoriais, jornalísticos, policiais e censuários -
, este trabalho possibilitou acompanhar dimensões dos modos de viver 
da população mato-grossense e da participação dos italianos no 
processo de constituição social de Mato Grosso, bem como fatores de 
desenraizamentos e o próprio ato de imigrar/reemigrar desses agentes 
históricos, formando redes de parentesco, no caminho das águas 
atlânticas e da bacia do rio da Prata, promovendo outras formas de 
contatos e interculturalidades. Nessa perspectiva, a partir de 
depoimentos de gerações sucessivas de italianos em Mato Grosso, foi 
possível conhecer particularidades das ações cotidianas desses 
imigrantes e formas de convivência e sociabilidades em diversos 
ambientes imigratórios de Mato Grosso, além de acompanhar 
diferenciadas histórias que levaram homens, mulheres e crianças a 
abandonarem seus espaços, ambientes e regiões de origem rumo às 
terras e mato-grossenses, através do caminho das águas do Prata 

Abstract In this work, dimensions and meanings of the Italian movement heading 
for the Province/State of Mato Grosso, through Prata basin, in the period 
from 1856 to 1914 are historically presented, considering different 
trajectories and experiences faced by those immigrants in the 
appropriation process and space re-appropriation in mato-grossense 
lands. The approach concerning the Italian presence in Mato Grosso, 
during the time of free navigation and the commercial connection with 
countries of Prata area, has as aim to investigate different ways of how 
those immigrant experiences were developed in cultural terms and how 
they were also consolidated to traditions, value systems, ideas and 
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institutional ways of living, working and developing Mato Grosso. The 
present work was based on travelers’ reports and on province 
presidents’ reports and statements – consular, ecclesiastic, memorials, 
journalistic, police and census – and it made possible to accompany 
dimensions of ways of life of the mato-grossense population, and also 
the participation of Italians in the social constitution process of Mato 
Grosso, as well as factors of uprooting and the act of immigrating/re-
immigrating of those historic agents. According to this perspective, from 
testimonies of successive generations of Italians in Mato Grosso, it was 
possible to know particularities of daily actions of those immigrants, 
living and sociability ways in many immigrant environments in Mato 
Grosso. Besides that it was possible to accompany different histories 
which took men, women and their children to abandon their own spaces, 
environments and origin regions heading for mato-grossense lands, 
through Prata basin 
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Resumo Este trabalho visa analisar a construção das famílias escravas no sul de 
Minas Gerais, compreendidas entre as décadas de 1810 a 1880. Este 
período é marcado pela “memória urbana” das principais cidades do 
baixo Vale do Sapucaí, como isento da presença escrava, principalmente 
pela benevolência dos senhores agricultores da época. Com farta e 
inédita documentação eclesiástica foi possível repensar esta imagem. 
Utilizando Autos de casamento, batismo e óbito, bem como os registros 
de correspondências expedidos e enviados pela presidência da província 
foi localizada uma pluralidade de realidades familiares, na qual os cativos 
estavam presentes, vivendo e sobrevivendo na complexa teia da 
realidade sul-mineira, abrindo possibilidades de novos olhares sobre a 
memória e resistência de homens, mulheres e crianças, forras ou 
escravas, em tempos de escravidão 

Abstract This work aims analyze the construction of slave families in southern 
Minas Gerais, between the decades from 1810 to 1880. This period is 
marked by the "urban memory" of the major cities of the baixo Vale do 
Sapucaí, as exempt of the presence slave, mainly by the benevolence of 
the agriculturists of that epoch. With plentiful and unpublished 
ecclesiastical documentation was possible rethink this image. Using 
marriage, baptism and death certificates, as well as records of 
correspondence issued and sent by the presidency of the province was 
located a plurality of family realities, in which the captives were present, 
living and surviving in the complex web of the reality of south Minas, 
opening up possibilities for new perspectives on memory and endurance 
of men, women and children, free or slaves, in slavery times 
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Resumo A tese GUERRA SEM FIM: MULHERES NA TRILHA DO DIREITO À TERRA E 
AO DESTINO DOS FILHOS (PARÁ-1835-1860) analisa as estratégias e 
mecanismos com que mulheres decodificaram o direito e as normas 
jurídicas no contexto histórico pós-Cabanagem, na província do Pará. A 
pesquisa encontra-se apoiada em um corpus documental diverso 
(Registros de terras, requerimentos, ofícios, testamentos, inventários, 
jornais, assim como relatórios de presidentes, ministros e diretores de 
repartição das terras públicas) coligidos em arquivos regionais e 
nacionais. A incursão nesses dados históricos salienta os domínios do 
legal, dos conflitos e das estratégias elaboradas pelas mulheres. A 
decretação da Lei de Terras de 1850 e do Decreto de 1854 abriu 
condições de possibilidade para a “regularização das posses”. Os 
mecanismos administrativos e seus meandros políticos foram 
examinados nas perspectivas das ações dessas mulheres. O domínio e o 
controle da terra pelas mulheres adquiriram centralidade. Estas, por sua 
vez, se apropriaram desses instrumentos em situações de conflitos 
jurídicos e encontraram neles o apoio e, em algumas circunstâncias, 
respostas aos seus apelos, portanto, uma “visão de direito” e um sentido 
de justiça. A abordagem no campo da história social, com seus 
instrumentos teóricos e metodológicos, permitiu abrir esse campo de 
discussão sobre ordem, conflito, bem como o desejo e projetos em 
relação aos seus filhos e filhas e o lugar das mulheres na sociedade 
paraense do século XIX 

Abstract The thesis GUERRA SEM FIM: MULHERES NA TRILHA DO DIREITO À 
TERRA E AO DESTINO DOS FILHOS (PARÁ-1835-1860) analysis the 
strategies and mechanisms, with which groups of women decoded the 
right and the juridical rules in the historical context after- Cabanagem, in 
the province of Pará. The research finds support in a diverse documental 
corpus (land Registers, requirements, official statements, testaments, 
inventories, newspapers, as well as reports of presidents, ministers and 
managers of public land distribution) grouped in regional and national 
archives. The incursion in these historical data accentuates the legal 
domain, the conflicts and the strategies elaborated by the women. The 
Land Law Decree of 1850, and the Decree of 1854, opened possibility 
conditions for the “regularization of the ownerships”. The administrative 
mechanisms and their political meanders were examined in the action 
perspectives of these women. The domain and the land control by 
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women acquired attention. These, in turn, appropriated these 
instruments in situations of juridical conflicts, and found in them the 
support, as well as answers (in some circumstances) to their appeals, 
therefore, a “vision of right” and a sense of justice. The approach of the 
social history field, with its theoretical and methodological instruments, 
allowed the opening of this discussion field about order, conflict, as well 
as the desire and projects regarding to its sons and daughters and the 
position of the women in the paraense society of XIX century 
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Resumo O presente trabalho tem como principal objetivo discutir a importância 
da família e do compadrio na constituição da sociedade marajoara, 
enfatizando as redes de relações que ensejaram. Na formação da 
sociedade colonial e sua posterior consolidação estabeleceram-se 
solidariedades e tensões em torno da questão do acesso à terra, da 
obtenção de mercês, cargos públicos, das disputas pela mão-deobra, 
dentre outras situações, às quais tiveram como elemento central o 
favorecimento dos grupos familiares ou de seus aparentados. 
Compreender a importância dessas redes é fundamental, à medida que, 
estão na base de posicionamentos políticos e econômicos criando uma 
rede de proteção que tentava beneficiar ou privilegiar os parentes, 
consangüíneos ou espirituais. Em pequenos levantes, insubordinações 
ou na simples abertura de um testamento percebemos o parentesco 
influenciando decisões e comportamentos. O cuidado em torno dos 
entes era expresso até mesmo quando estes não eram legalmente 
constituídos, principalmente nos momentos finais da vida do indivíduo, 
que acaba por reconhecer os seus em testamentos ou cartas de 
perfilhação. O sentimento de pertencimento a esta ou aquela família 
muitas vezes contribuiu para a escolha recorrente de padrinhos de 
determinadas famílias, os quais criavam, por sua vez, um séquito de 
aparentados que ampliavam, no mínimo, o status de determinado 
indivíduo no grupo social local. Nem sempre ter muitos afilhados e 
compadres representou poder, se considerarmos o poder apenas como 
tomada de decisões políticas, entretanto, nas sociedades do século XVIII 
e XIX, símbolo de poder também estava associado à distinção social, 
visibilidade entre os demais. A ampliação dos laços familiares, através de 
casamentos ou do sistema de apadrinhamento significava ter com quem 
contar, mesmo que não fosse economicamente ou politicamente, mas 
simplesmente como aliado e parente 

Abstract This paper aims to discuss the importance of the family and crony in the 
constitution of the marajoara society, emphasizing the networks of 
relationships that gave rise. In the formation of the colonial society and 
its subsequent consolidation settled solidarities and tensions around the 
issue of access to land, obtaining favors public office, the struggles for 
labor force, among other situations, which had as central element the 
favoring of the family groups or their next of kin. Understand the 
importance of these networks is essential, as are the bases of policy 
positions and economic that created a safety net and tried to benefit or 
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to favor relatives, kin or spiritual. In small uprisings, insubordinations or 
simply opening a will perceive the relationship influencing decisions and 
behaviors. Care about the entities was expressed even when they were 
not legally constituted, especially in the final moments of life of the 
individual who has at last acknowledged in their wills or letters of 
affiliation. The feeling of belonging to this or that family often 
contributed to the applicant's choice of godfathers of certain families, 
which created, in turn, a host of kindred that increased the minimum, 
the status of a particular individual in the local social group. Not always 
have many godchildren and cronies can accounted for, if we might just 
as policy-making, however, the societies of the eighteenth and 
nineteenth centuries, the symbol of power was also associated with 
social status, visibility among others. The expansion of the family, 
through marriage or sponsorship system means having to turn to, even if 
not economically or politically, but simply as an ally and kinsman 
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Resumo Este trabalho visou analisar a atuação dos moradores índios, sobretudo a 
das lideranças, nas relações de poder vivenciadas na capitania do Grão-
Pará da segunda metade do século XVIII; ambicionamos vislumbrar os 
interesses em jogo e o modo como procuravam conquistá-los, ou seja, as 
estratégias que criaram para garantir seus próprios objetivos, 
articulando discursos, negociando com as autoridades coloniais. Em 
termos de atuação e participação na convivência com os demais 
moradores das povoações coloniais, buscamos interpretar as ações 
daqueles sujeitos como atos políticos, haja vista que para nós, os grupos 
étnicos que foram denominados “índios” sempre se mostraram capazes 
e responsáveis pelo seu repertório cultural e pelas relações vivenciadas 
com outras sociedades. Para tanto, o trabalho que se apresenta nas 
próximas páginas ocupou-se com uma gama de documentos de tipos 
distintos: parte da legislação produzida na época; correspondência entre 
autoridades coloniais; memória de Alexandre Rodrigues Ferreira; obra 
do jesuíta Padre João Daniel. De posse do conjunto documental 
apresentado, podemos mostrar a importância dos Principais como 
mediadores da colonização na capitania do Grão-Pará de meados do 
século XVIII; apontamos ainda a maneira segundo a qual estes sujeitos 
são reconhecidos pela legislação como agentes fundamentais para os 
objetivos da política colonizadora, além disso, identificamos também, 
nas ações daqueles sujeitos, a construção da sociedade paraense cabocla 

Abstract This study aimed to analyze the performance of the residents Indians, 
especially the leadership, over the power relations experienced in the 
captaincy of the Grand-Pará in the second half of the eighteenth century; 
our ambition is discern the interests enrolled it as well the strategies 
seek to conquer them, i. e., the strategies created to ensure their own 
objectives, articulating discuss, negotiating with the colonial authorities. 
In terms of performance and coexistent participation with other 
residents of colonial settlements, we interpret the actions of those as 
political acts, because we belive the ethnic groups whom were called 
"Indians" were always able and responsible for their cultural repertoire 
and experienced relations with other socities. In short, the presented 
text in the next pages is based on different types of documents: a part of 
the legislation produced at that time; correspondence between colonial 
authorities; the memory of Alexandre Rodrigues Ferreira; work of Jesuit 
Father John Daniel. In possession of all arranged documents, we can 
show the importance of the Principais (Authorities) as mediators of the 
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colonization in the captaincy of the Grand-Pará in the middle of the 
eighteenth century; we still indicate in which way these persons are 
recognised by the legislation as main agents to the policy goals of 
colonization, moreover, we also could identify, in the actions of those 
persons, the construction of paraense cabocla society. 
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Resumo Este trabalho pretende contribuir com a historiografia brasileira da 
escravidão privilegiando uma região ainda muito pouco estudada. Vale 
lembrar que a região de Bragança Paulista era uma importante área 
produtora de alimentos de subsistência (milho, feijão e criação de 
porcos) e que somente no último quartel do século XIX o café alcança o 
status de primeiro produto da economia local. Talvez, por essa razão, a 
região Bragantina era naquele período caracterizada pelo predomínio de 
pequenos e médios plantéis de escravos. A cidade de Bragança Paulista 
possui ainda outra peculiaridade – o Club dos Escravos – uma associação 
constituída por escravos que inclusive contava com uma escola para 
alfabetizar os sócios cativos. A pesquisa baseou-se em variados tipos de 
fontes, tais como: os apontamentos estatísticos de 1836, o censo de 
1872, o jornal O Guaripocaba, ofícios da câmara local, documentos 
judiciais (inventários post-mortem, testamentos, processos criminais – 
sumários de culpa, denúncia crime, queixa crime, inquérito policial –, 
ações de liberdade – auto de liberdade, auto de manutenção de 
liberdade, arbitramento de valor de escravo, depósito de escravo –, 
exames de corpo de delito, auto de justificação de embargo, autos de 
perguntas – interrogatórios –, lista de compra e venda de escravos, 
relação de meias sisas de escravos). A análise conjunta dessas fontes 
ampliou o alcance de expectativa e ajudou-nos a ampliar o 
entendimento daquela sociedade permeada pelo regime escravista 

Abstract This work intends contributing the Brazilian Historiography on the 
slavery favouring a still little studied region. That is to remind that the 
region of Bragança Paulista was an important area producing staple-
commodities (such as corn, beans plus pig breeding), and only in the last 
quarter of the 19th century coffee reaches the status of main product of 
the local economy. Perhaps, by this reason the Bragança region was − in 
that period − characterized by the predominance of small and medium 
plains of slaves. The city of Bragança Paulista still has another peculiarity 
i.e. the Club of the Slaves − an association formed by the slaves that had 
a school to teach the slaved partners. The research was based on several 
source-types such as the statistical notes of 1836, the census of 1872, 
the newspaper “O Guaripocaba”, official correspondence from the 
Common Council, forensic documents (post-mortem inventories, wills, 
criminal law, summary of fault, reporting crime, legal actions, actions of 
freedom, freedom of self, self maintenance of freedom, slaves’ value 
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arbitration, cells for slaves, examinations of body of the crime, self-
explanatory embargo, file of questions, interrogation, slaves’ purchasing 
and selling roll, slaves’ roll on half conveyance taxes). The conjoined 
analysis of such sources has enlarged the reach of expectations by 
helping us to amplify the understanding of that society which was 
permeated with the slaving regime 
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Resumo Durante as décadas de 1850 a 1880, na província do Pará, Império do 
Brasil, existiram sociedades antiescravistas e emancipadoras. As 
primeiras em oposição à escravidão, sem necessariamente adotar uma 
postura emancipacionista ou abolicionista; as últimas com práticas e 
propostas de emancipação gradual da escravidão, caracterizadas pelo 
respeito ao direito de propriedade dos senhores. Na década de 1880, 
para além das sociedades emancipadoras, já aparecem algumas 
sociedades autodenominadas abolicionistas cujas práticas e propostas 
visavam abolir de imediato o trabalho escravo questionando o direito de 
propriedade senhorial. O que não quer dizer que as práticas 
emancipadoras e abolicionistas fossem feito água e óleo, pelo contrário. 
Nesta tese demonstramos os seus imbricamentos, ainda que 
encaminhamentos distintos da chamada Questão Servil. Nesta tese, a 
partir do estudo das práticas e propostas das diversas sociedades 
emancipadoras e abolicionistas percebo o emancipacionismo e 
abolicionismo como espaços de luta, compreendendo as diversas 
posições em disputa no interior desses movimentos, inclusive aquelas 
compartilhadas por diversos segmentos livres e escravos. E que, apesar 
das diferenças, o gradualismo foi o limite da abolição da escravidão no 
Brasil, o que muitas vezes torna confuso a distinção entre 
emancipadores e abolicionistas, da mesma forma que a força do 
gradualismo como parte de uma mentalidade conservadora não 
necessariamente se limitava ao universo das elites. Daí, mesmo quando 
em 13 de Maio de 1888 fora abolida a escravidão sem condições e nem 
indenização aos senhores, sendo extinto o regime jurídico da escravidão, 
não se consumou o abolicionismo como um amplo programa de 
reformas sociais 

Abstract Between the decades of 1850 and 1880, in the province of Pará, Empire 
of Brazil, several antislavery and emancipationist societies were founded. 
At that time, antislavery societies proclaimed themselves against slavery, 
not necessarily encompassing an abolitionist or emancipationist thought. 
Emancipationist societies were characterized by the proposition of a 
gradual emancipation of slavery, and the recognition of slave owners’ 
property rights. From the 1880s onwards, however, several abolitionists 
groups were founded, which proposed an immediate abolition of slave 
work, even objecting any property right over the slaves. That does not 
mean that emancipationist and abolitionist were clearly distinct. On the 
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contrary, this dissertation explores the connections between both 
trends, even if they represented different solutions for the so called 
“Questão Servil”. This dissertation considers both emancipationist and 
abolitionist societies as a place of political struggle, including different 
viewpoints and conflicts within these two perspectives, as well as those 
shared by different groups of free men and slaves. This was because the 
limit of the abolition of the slavery in Brazil was gradualism, which 
blurred the distinctions between emancipationists and abolitionist. 
Moreover, the strength of gradualism as part of a conservative mentality 
was not restricted to the elites. Therefore, even if on 13 May 1888 
slavery was unconditionally abolished and without any financial 
compensation, abolitionism did not prevail as a wide social reforms 
program 
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Resumo Proponho uma reflexão sobre a questão do trabalho na lavoura cafeeira 
paulista e como foram conduzidos os debates que buscavam alternativas 
para o trabalho rural com fim da escravidão. Não podemos afirmar que a 
imigração foi um consenso entre os produtores rurais, pelo contrário, 
durante todo o período que esteve presente foi alvo de críticas de 
diferentes setores da sociedade. O recorte cronológico tem na Sociedade 
Promotora de Imigração a montagem de todo aparato em torno da vinda 
dos imigrantes, através das correspondencias enviadas pelos seus 
parentes e amigos. Esse aspecto é o que diferencia seu projeto 
imigrantista dos que foram estabelecidos anteriormente ou, até, no 
período de seu funcionamento, ou seja, mesmo sendo o elo da 
significativa corrente imigratória a Promotora vai adotar como 
prerrogativa a indicação para imigrar. Somente famílias, indicadas, é que 
estavam sob a tutela do projeto, portanto, é um programa de subvenção 
para a imigração, somente por meio dela é que o subsídio era pago, 
tanto para aqueles que imigravam sob sua responsabilidade, como os 
espontâneos que solicitavam reembolso ou mesmo aqueles que 
viajavam com o incentivo do governo geral 

Abstract I propose a reflection on the question of work in coffee plantations in 
São Paulo and how the discussions, which have sought alternantives for 
the rural labor with the end of slavery, were conducted. We can not say 
that immigration was a consensus among the farmers, by contrast, 
throughout the period that it was present, immigration was the target of 
criticism from different parts of society. The time clipping has, in 
Immigration Promoted Society, a mounting of the whole apparatus 
around the arrival of immigrants, through the correspondence sent by 
their relatives and friends. is in chronological Society Promoting 
Immigration This aspect is what makes difference between the 
immigrant project from the other ones which were set previously, or 
even in the period of its operation, that is, even being the link of the 
significant immigrant influx, Promoter is going to take as prerogative an 
indication to immigrate. Only listed families, that were under the 
auspices of the project, therefore, is a grant program for immigration, 
only through it is that the subsidy was paid, both for those who 
immigrated under his responsibility, as the spontaneous who requesting 
reimbursement or even those who traveled with the encouragement of 
the general government 
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Resumo A pesquisa abrange o periodo de 1850 a 1888 e tem o objetivo de, 
atraves de documentacao de carater inedito, examinar como o capital 
mercantil organizou as relacoes de trabalho na provincia de Mato 
Grosso. Foi considerado tal periodo em virtude da abolicao do trafico 
negreiro ter vindo acompanhada pela escassez e pela elevacao no preco 
da mao-de-obra escrava, obrigando a adocao de novas alternativas de 
trabalho. A documentacao basica e constituida de inventarios, livros de 
compra e venda de escravos, oficios diversos, etc 

Abstract - 
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Área Temática  

Link - 

 
  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4761216D9


 
 

297 
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Resumo Recuperando trajetórias e tensões diferenciados no interior da 
Cabanagem, o trabalho busca romper com tradicionais visões 
uniformizadoras do movimento cabana, apresentando-o como 
heterogêneo e multifacetado. Investiga a composição das fileiras 
rebeldes a partir das listas de prisioneiros do navio-prisão "Defensora", 
tomadas como base por onde se pretende aprofundar a compreensão 
das ações insurgente e propor uma revisão geral dos significados até 
então atribuídos à rebelião. Acompanhando as contradições internas que 
segmentavam e opunham facções distintas nos grupos dominantes na 
sociedade do Grão-Pará, investiga o conteúdo nativista e regionalista 
trazido ao movimento pelas lideranças "brancas" de proprietárias e 
fazendeiros, salientando suas limitações quanto a possibilidade de 
incorporação das demandas oriundas dos segmentos populares. Enfatiza 
essas contradições a partir da recuperação dos discursos, bandos e 
proclamações expedidas pelas três lideranças cabanas (Félix Malcher, 
Francisco Vinagre e Eduardo Angelim) que conseguiram chegar ao poder, 
assumindo tanto a tarefa de consolidar-se no poder provincial, impondo-
se a Corte do Rio de Janeiro, quanto a de reprimir e sufocar 
violentamente as manifestações populares que Ihes negavam apoio e 
reconhecimento. Ao analisar autonomamente a multiplicidade da ação 
popular insurgente, recusa enquadrá-las como manifestações 
espontâneas, instintivas e inconsequentes, propondo entende-las como 
o resultado de deliberações auto-conscientes, onde tanto o tipo de ação 
empregada quanto os alvos escolhidos nessa ação, derivavam 
diretamente das contradições alicerçadas na base das relações de 
opressão e controle social, cotidianamente experimentadas pelos 
segmentos populares da sociedade paraense 

Abstract Retrieving trajectories and differentiated tensions in the interior of the 
"Cabanagem", this work seeks to breack up with the traditional 
uniformizing visions of the Cabano movement, presenting it as 
heterogeneous and multifaceted. It researches the composition of the 
insurgent ranks starting with the prisoner lists of the jail-ship Defensora, 
taking those lists as basis to deepen the understanding of the insurgent 
actions and propose a general revision of the meaning up to then 
imputed to the rebellion. Following the internal contradictions that used 
to segment and oppose distinct factions to the dominant groups at the 
Grão-Para society, researches the nativist and regionalist content 
brought to the movement by the white leaderships of land` owners and 
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farmers, stressing its limitations in what concerns the possibility of 
incorporating the demands generated from the popular segments. 
Emphasizes these contradictions beginning with the recovering of 
speeches, groups and proclamations released by the three "cabanas" 
leaderships (Félix Malcher, Francisco Vinagre and Eduardo Angelim) who 
succeeded in reaching the power, taking charge of the task of 
strengthening themselves in the provincial power, imposing themselves 
upon the Rio de Janeiro sovereign court, as well as violently curbing and 
suffocating the public manifestations that denied them the support and 
acknowledgement. When analyzing autonomously the multiplicity of the 
insurgent popular action, refuses to classify them as expontaneous, 
instinctive and inconsequent manifestations, proposing to understand 
them as the result of self-conscious deliberations, where the type of 
action as well as the targets chosen in this action, directly originated 
from the contradictions grounded on the basis of opression and social 
control relations, experienced daily by the popular segments of the Pará 
society 
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Título “A corte levantará a sua voz do seio do novo império que vai criar”: a 
transferência da Família Real Portuguesa para o Rio de Janeiro e a 
gênese do “novo império” (1807-1818) 
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Resumo Esta dissertação tem como objetivo estudar o contexto e os personagens 
responsáveis pela estruturação do Império Brasileiro, antes que estivesse 
formalmente constituído. Assim, o percurso apresenta as iniciais idéias 
de transferência da Corte Portuguesa – ainda no final do século XVI –, o 
processo decisório orquestrado por D. João, ainda Regente de Portugal e 
responsável pela conseqüente transferência desta Corte para o Brasil e 
as relações desenvolvidas por este monarca com a estrutura local e com 
os demais atores político-sociais que se constituíram como base para o 
estabelecimento da sede do Reino na Colônia e, posteriormente, a partir 
desta estruturação, para a criação das bases que permitiram a 
Independência do Brasil. Neste sentido, os eixos temáticos estruturais da 
presente análise foram desenvolvidos a partir do pensamento de Manuel 
de Oliveira Lima – sob o prisma da História clássica brasileira – e por 
António Manuel Hespanha e Nuno Gonçalo Monteiro – sob a óptica da 
História contemporânea portuguesa, além de contar com o 
embasamento de uma diversificada bibliografia. Portanto, a 
característica desta pesquisa se fundamenta na forma de compreender a 
base e os fatos que constituíram uma Nação no momento de sua 
nascitura, do encontro de seus personagens e dos acontecimentos, 
através da análise do material documental pertinente e que constitui a 
fonte de elaboração das hipóteses históricas no referido contexto que 
compreende o período de 1807 a 1818, na convergência de dois mundos 
e, muitas das vezes, sob divergentes e antagônicos interesses 

Abstract The objective of this dissertation is to study the context and the agents 
responsible for the organization of the Brazilian Empire prior to its 
formal constitution. Therefore it follows the initial ideas of transference 
from the Portuguese Court – from the end of the 16th century – the 
decision-making process orchestrated by D. João, then Ruler of Portugal 
and responsible for the subsequent move of the Court to Brazil, and the 
relationships developed by the monarch with its many socio-political 
agents that would comprise the basis for moving the kingdom‟s 
headquarters to its Colony and, later, from the foundation of this 
organization, to the creation of the bases that would allow Brazil its 
independence. In this direction, the structural thematic axes of the 
present analysis were formed from the thinking of Manuel de Oliveira 
Lima – from the perspective of classic Brazilian history – and António 
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Manuel Hespanha and Nuno Gonçalo Monteiro – as representative of 
contemporary Portuguese history, in addition to an extensive and 
diversified bibliography. Therefore, the importance of this research is in 
comprehending the basis and facts that would constitute a Nation at the 
moment of its birth, from the meeting of its personages and events, 
through an analysis of relevant documentary material which constituted 
the source for the elaboration of historical hypotheses in the context 
that encompasses the period from 1807 to 1818 in the convergence of 
two worlds with, quite often, divergent and antagonistic interests 
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Resumo Este trabalho partiu da preocupação com a vida nas pequenas vilas no 
início do século XIX, suas atividades e estratégias de sobrevivência, 
focando São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, nos anos de 1800 a 
1820. O corpo documental utilizado foi: Listas Nominativas, ou Maços de 
População, atas da Câmara e inventários post-mortem. Destaca-se na 
análise a importância do mercado regional e para a sobrevivência das 
vilas, mesmo aquelas que, como São Luís, estavam situadas mais 
distantes dos centros mercantis. A vila de SLP como outras da região, 
apresentava uma agricultura de características policultora, destacando-
se a produção de fumo, toucinho e porcos vivos. Sendo uma atividade 
disseminada por todos os produtores mesmos os mais pobres. Alguns 
sujeitos históricos foram rastreados ao longo dos anos de forma que foi 
possível observar permanências e mudanças como a saída da produção 
de açúcar para a produção de toucinho e, deste, para a criação de porcos 
vivos voltados para o mercado. Por outro lado, foi possível verificar a 
importância dos créditos e do financiamento na economia interna da 
vila, perceber as transformações na vila construída enquanto território a 
partir das experiências e vivências compartilhadas pelos seus habitantes, 
livres e escravos, homens e mulheres ... 

Abstract The aim of this work was to analyse the way of living in small villages, its 
activities and strategies of survival. The researched city was SãoLuís do 
Paraitinga, in Vale do Paraíba, from de year 1800 to 1820. The 
documenting corpus used was: Noun Lists (in portuguese Listas 
Nominativas or Maços de População), proceeding of town-council and 
post-mortem inventories. It was possible to verify how important was 
the regional market to the survival of the villages, even of those, as 
SãoLuís, that were located so distant from the trade centers. The village 
as other of the region presented an agriculture characterised by the 
policulture, having as the most important production tobacco, lards and 
alive pigs. This kind of production was disseminated among all the 
agriculturists, even the poor ones. Some historical subjects were 
followed. It was possible to observe their staying and changestas the 
living from sugar to lards, and from this one to alive pigs. On the other 
hand, it was possible to verify the importance of credits and financing in 
the economy of the village, to notice the changes built in the village as a 
territory from the experiences and way of living shared by its free and 
slave, man and woman, inhabitants 
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Título Senhores e escravos: tensões do paternalismo em Taubaté (1840-1870) 
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Resumo O paternalismo, do senhor de escravos, existente em Taubaté do século 
XIX foi pesquisado em documentos manuscritos como testamentos de 
última vontade, escrituras de compra e venda de escravos, ações de 
liberdade e processos criminais. Objetivou-se debater o encontro entre o 
poder do senhor de escravos e o campo de tensões estabelecido pela 
ambiguidade da escravidão. O período compreendido pelos anos de 
1840 até 1870 foi o estudado, foram décadas, no império do Brasil, onde 
se afirmaram as forças políticas, econômicas e sociais conservadoras. O 
recorte temporal, pelo qual se optou trabalhar, deveu-se em seu início 
(1840) pelas acentuadas pressões sofridas pelo escravismo e, em seu 
término (1870) pelos choques do desmoronamento do poder dos 
senhores na Lei Rio Branco (1871), além das relações a que se 
submeteram os escravos e os senhores dentro de uma nova perspectiva 
sobre a escravidão: a partir de 1871 passou a existir uma possibilidade 
para o final da mão-de-obra escrava no Brasil. A perspectiva norteadora 
da pesquisa foi a leitura interpretativa do cotidiano do escravo, 
investigando-se a vivência do ser humano e a sua concretização de vida. 
É o “fazer-se” do homem comum desenvolvido e estudado pelo 
historiador E. P. Thompson que buscou nas próprias ações humanas as 
evidências de comportamento e ação; foi através da compreensão da 
dinâmica do processo vivido e das condições históricas que envolviam o 
“cidadão” que Thompson mostrou a experiência de vida da pessoa 
transformando-a para a condição de agente histórico 

Abstract The main objects of this research are certain subtle and ambiguities 
aspects of the slave holder’s paternalism as it existed in Taubaté during 
the last decades of the 19th century. Our manuscripts sources were wills, 
registers of purchases and sales of slaves, actions of freedom and 
criminal proceedings. We selected the years between 1840’s and 1870’s 
in which to document the growing tensions that threatened the survival 
of slavery. Tensions between the slave owners’ rights and the new legal 
codes that tended to overwrite private intenders of slave owners in 
behalf the state authority. We also documented simultaneously with this 
process of a slow dilapidation the owner’s power, a rising perception of 
the possibilities of attaining freedom that expressed itself in the daily 
lives of slaves and enriched their experience as human beings struggling 
for opportunities of survival 
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Título A vila de São Francisco das Chagas de Taubaté no período de gestação da 
cafeicultura no Vale do Paraiba, vista através da vivência de uma família 
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Resumo Este trabalho teve por objetivo estudar a população pobre, livre e 
urbana, da Vila de Taubaté no final do século XVIII e início do XIX, 
analisando a vivência de uma família comum, a de Anna Ferreira 
Albernas. Procuramos relacionar a vivência desta família com o 
momento pelo qual passava Taubaté, com a introdução da cafeicultura 
na região. Tal fato repercutiu em grandes transformações econômicas, 
sociais e culturais na vila e em seus habitantes, particularmente 
influenciando as vivências das camadas mais pobres da população. 
Através do estudo desta família foi possível observar as condições de 
sobrevivência das camadas mais pobres no final do período colonial e 
compreender os arranjos necessários encontrados por eles para 
garantirem a sua manutenção. Procuramos identificar, sobretudo, suas 
ocupações, rendas, formação familiar, e seus domicílios, ressaltando os 
liderados por mulheres, como se encontrava significativa parte das 
moradias de Taubaté. Ao unirmos as informações econômicas, 
demográficas e espaciais da vila, juntamente com as da família de Anna 
Albernas e dos domicílios femininos, recompomos alguns fragmentos do 
panorama vivido por esta camada menos abastada e destacamos a sua 
presença no espaço urbano da Vila de Taubaté, em um momento de 
geração de grandes riquezas na região 

Abstract The aim of this research was to study the poor population, both free and 
urban, of the Village of Taubaté in the end of century XVIII and beginning 
of XIX, analyzing the experience of the common family of Anna Ferreira 
Albernas. We attempted to relate the experience of this family to the 
moment Taubaté was going through, with the introduction of the coffee 
plantation in the region. Such fact caused great economic, social and 
cultural transformations in the village and its inhabitants, particularly 
influencing the lifestyle of the poor population. Through the study of this 
family, it was possible to observe the conditions of survival of the poor 
layer of the population in the end of the colonial period and to 
understand the arrangements which were necessary for these people to 
guarantee their maintenance. We attempted to identify their 
occupations, incomes, family formation and domiciles, mainly the ones 
led by women, as it could be found in a significant part of the houses in 
Taubaté. By joining the economic, demographic and spatial information 
of the village to the information on the family of Anna Albernas and the 
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other female domiciles, we were able to reassemble some fragments of 
the panorama lived by this less wealthy layer of the population and to 
point out their presence in the urban space of the Village of Taubaté, at a 
time of great generation of wealth in the region 
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Resumo O presente trabalho tem como objeto as populações negras da região de 
Jacobina, Bahia, no século XIX. Existe uma bibliografia, bastante 
difundida no sertão baiano, afirmando a não existência de negros no 
interior. Esses autores apóiam-se nos preceitos de incompatibilidade 
entre pecuária e escravidão e também na forte presença indígena, que 
se miscigenou com os colonizadores brancos. Partindo de diversos 
corpos documentais, tais como: Correspondências enviadas ao 
Presidente de Província por Juízes e Câmara Municipal, Falas dos 
Presidentes de Província, Documentos Digitalizados pelo Projeto 
Resgate, Livros de Registro contendo Registros de Compras, Vendas e 
Doações, Procurações e Registros de Cartas de Liberdade, Processos 
Crimes e Cíveis, além de documentos publicados no final do século XIX e 
início do século XX nos Annaes da Arquivo Publico da Bahia, Annaes da 
Bibliotheca Nacional e Documentos Historicos da Bibliotheca Nacional e 
autores do século XIX e início do século XX, foram levantados dados 
sobre as populações negras e sua inserção na região, contrariando a 
bibliografia citada acima. Foram trabalhados, a partir de informações 
colhidas nos recenseamentos da população do século XVIII e XIX, 
aspectos da composição populacional geral da região de Jacobina. Foi 
também trabalhado a configuração específica regional da população de 
escravizados, tais como: sexo, cor/etnia, idade, utilizando como fonte os 
Registros de Compras, Vendas e Doações e Procurações. As formas de 
conquista da liberdade ficaram expressas nos Registros de Cartas de 
Liberdade de Jacobina e Morro do Chapéu, consultados. Esses 
documentos nos legaram além de preços, sexo, idade, cor/etnia, as 
formas desse tipo conquistas, estando envolvidos outros aspectos que 
somente o valor monetário nessas transações. Nos Processos Crimes e 
Cíveis foi possível verificar como as conquistas de um pouco mais de 
autonomia eram negociadas e expressaram-se em momentos e situações 
diversas 

Abstract This study aims the black populations of the region of Jacobina, Bahia, in 
the 19TH century. There is a bibliography, widely spread in the 
countryside of Bahia, which states the nonexistence of blacks men in the 
countryside. These authors are based on the principles of incompatibility 
between cattle breeding and slavery and also on the strong indigenous 
presence, which mixed with the white settlers. Based on several 
documents collection, such as: Correspondences sent to the President of 
Province by Judges and City Congress, Speeches of the Presidents of the 
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Provinces, digitalized documents by “Resgate” Project, Books of 
Registration containing Registrations of Purchases, Sales and Donations, 
Procurations and the recordings of Letters of Freedom, Crime and Civl 
Lawsuits, besides the documents published at the end of the 19TH 
century and beginning of the 20TH century in the Annals of National 
Library and Historic Documents of the National Library and authors of 
the 19TH century and beginning of the 20TH century. Were raised data 
about the black populations and their insertion in the region, contrary to 
the bibliography mentioned above. Features of the general population 
composition of the region of Jacobina were studied, based on 
information taken from the census of the population in the 18TH and 
19TH century. The specific regional configuration of the slave population, 
such as: sex, color/ethnicity, age, using as source the Registrations of 
Purchases, Sales and Donations and Procurations. The ways freedom was 
conquered were expressed in the recordings of Letters of Freedom of 
Jacobina and Morro do Chapéu, consulted. These documents brought 
besides prices, sex, age, color/ethnicity, the ways of these types of 
conquers, and other features involved beyond the monetary value of 
these transactions. In the Crime and Civil Lawsuits it was possible to 
verify how the conquers of a little more autonomy were traded and 
expressed in moments and diverse situations 
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Resumo As Missões de Maynas na Amazônia foram fundadas pelos jesuítas em 
1638 com o propósito de servir aos interesses coloniais da monarquia 
espanhola que precisava desbravar territórios, efetivar a ocupação das 
áreas desbravadas e preparar os indígenas para sua integração no 
sistema colonial. Entretanto, não podemos omitir o fato de que a 
atuação dos padres na região nem sempre seguiu à risca os objetivos da 
política mercantilista européia, uma outra preocupação dos missionários 
era com a “santa missão” jesuítica de conversão dos “gentios” no Novo 
Mundo. A permanência dos inacianos na região se estendeu até 1768 e 
contou com o estabelecimento de 152 povoados, destacamos neste 
trabalho as reduções fundadas no rio Ucayali que ficaram sob encargo do 
padre Enrique Rickter de 1685 até 1695 quando se deu a rebelião 
indígena que culminou com o assassinato do padre. A partir da 
investigação documental e bibliográfica pretendemos analisar a atuação 
do padre Rickter entendendo que o contato, a fundação dos povoados e 
a permanência dele entre os índios do Ucayali resultavam de um 
processo de negociação em que as condições para o estabelecimento de 
relações de amizade eram impostas por ambas as partes. A insatisfação 
dos grupos indígenas demonstra que nessa relação suas condições não 
foram cumpridas, fato que gerou os motivos da rebelião de 1695 e 
marcou a imposição da vontade dos índios em cortar os vínculos de 
amizade com os conquistadores espanhóis 

Abstract The Missions of Maynas in Amazônia had been established by the Jesuits 
in 1638 with the intention of serving to the colonial interests of the 
Spanish monarchy wich needed to tame territories, to accomplish the 
occupation of the tamed areas and to prepare the indians for its 
integration in the colonial system. However, we cannot omit the fact 
that the performance of the priests in the region not always followed the 
objectives of the European economic politics, another concern of the 
missionaries was with the “saint Jesuitical mission” of conversion of the 
indians in the New World. The permanence of the Jesuits in the region 
extended up to 1768 and counted on the establishment of 152 villages, 
detaches in this work, the reductions established in the river Ucayali that 
had been under incumbency of the priest Enrique Rickter of 1685 up to 
1695 when the Indians rebellion culminated with the murder of the 
priest. From bibliographical and documental inquiry we intend to analyze 
the performance of P. Rickter understanding that the contact, the 
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foundation of the villages and their permanence with the Indians of the 
Ucayali resulted of a negotiation process in which the conditions for the 
establishment of friendship were imposed by both parts. The 
unhappiness of the Indian groups demonstrates that in this relation their 
conditions had not been fulfilled, fact that generated the reasons of the 
1695 rebellion and marked the imposition of the indians wishes in 
cutting the bonds of friendship with the Spanish conquerors 
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Resumo A dissertação tem como proposta principal, analisar como a iconografia 
monçoeira foi apropriada por uma elite política e letrada paulista, um 
projeto idealizador encetado com o objetivo de efetivar São Paulo como 
o maior responsável pela formação da nação brasileira, criando para isso 
o ideário bandeirante no final do século XIX e início do XX. As Monções 
inserem-se nesse projeto, pois surgem como um dos suportes 
ideológicos para sua implementação, principalmente, por ser um 
caminho fluvial que derivou-se de um caminho utilizado pelos 
bandeirantes no século XVIII, até se tornar uma rota comercial que ligava 
Porto Feliz às minas de ouro de Cuiabá em uma longa e difícil viagem. O 
maior implementador de toda essa construção iconográfica foi o então 
diretor do Museu Paulista Afonso de Taunay, que utilizou-se de um 
grande aparato visual como instrumento pedagógico perante a 
população, sua escrita e sua retórica contundente serviram de apoio 
nesse processo, foi durante sua gestão que diversos quadros foram 
encomendados e formada uma sala dedicada às Monções. A imagem, 
desta maneira, se apresenta como fonte de abrangência multidisciplinar 
que dialoga, sobretudo, com uma narrativa textual produzida. Deste 
modo, pretende-se interpretar e analisar a utilização das imagens das 
Monções, por uma elite paulista, com o apoio do mecenato público para 
a construção de um discurso ufanista e ideológico. A pesquisa ressalta a 
importância de um momento histórico e sua relação com a história 
paulista e a nacional, identificando o papel de destaque desse 
movimento expansionista e sua ligação com um processo elitista, que 
objetivava colocar São Paulo em lugar de destaque perante o restante do 
país 

Abstract The dissertation has as main proposal, to analyze as the iconography 
monçoeira was adapted by a political elite and learned inhabitant from 
São Paulo, a project idealize begun with the objective of executing São 
Paulo as the largest responsible for the formation of the Brazilian nation, 
creating for that the idealize pioneer in the end of the century XIX and 
beginning of the XX. The Monções interfere in that project, because they 
appear as one of the ideological supports for it implementation, mainly, 
for being a fluvial road that it was derived of a road used by the pioneers 
in the century XVIII, until becoming a commercial route that linked Porto 
Feliz to the gold mines of Cuiabá in a long and difficult trip. The largest 
implementation of that whole construction iconographic was it then 
director of the Museum From São Paulo Afonso de Taunay, that was 
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used of a great visual apparatus as pedagogic instrument before the 
population, his writing and his contusing rhetoric served as support in 
that process, it was during his administration that several pictures were 
ordered and formed a room dedicated to the Monções. The image, of 
this sorts things out, it comes as source of inclusion multidiscipline that 
dialogues, above all, with a produced textual narrative. This way, it 
intends to interpret and to analyze the use of the images of the 
Monções, for an elite from São Paulo, with the support of the public 
patronage for the construction of a speech nationalism and ideologic. 
The research emphasizes the importance of a historical moment and it 
relationship with the history from São Paulo and the national, identifying 
the point of prominence of that expansionist movement and its 
connection with an elitist process, that it aimed at to put São Paulo 
instead of prominence before the remaining of the country 
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Resumo O degredo é uma prática penal muito antiga, tendo sido aplicada pelas 
sociedades na defesa e conservação da ordem, excluindo do meio social 
os elementos infratores das normas de conduta estabelecidas. Em 
Portugal, foi utilizada desde a Alta Idade Média e, a partir dos séculos XV 
e XVI, a política expansionista portuguesa implementou o 
aproveitamento, através da pena de degredo, dos seus indesejáveis 
sociais como agentes colonizadores dos seus domínios no ultramar. Este 
trabalho analisa o processo de degredo para a Amazônia portuguesa, na 
segunda metade do século XVIII. Por Amazônia portuguesa 
compreendemos os Estados distintos do Estado do Brasil na América 
portuguesa, portanto, refere-se aos territórios do Estado do Grão-Pará e 
Maranhão (1751-1772) e o Estado do Grão- Pará e Rio Negro (1772-
1823). Privilegia e relaciona três objetos de estudo ainda pouco visitados 
pela historiografia: os condenados por tribunais seculares portugueses 
ao degredo colonial, o estudo do degredo na segunda metade do século 
XVIII e o cotidiano dos condenados no local de degredo e a dimensão da 
inserção destes na sociedade colonial amazônica. Neste sentido, busca 
compreender e evidenciar o lugar dos degredados nos circuitos de 
comunicação política e nas instâncias de estruturação social e 
institucional presentes na segunda colônia portuguesa na América. 
Apontando a colônia amazônica como um espaço de tensões sociais, 
negociações e disputas; um local possível de se vencer os desafios de um 
novo ajuste social, de construir ou reatar laços sociais, àqueles que 
haviam sofrido uma mobilidade social inversa: de metropolitanos a 
infames degredados 

Abstract The banishment is a very old penal practice, having been applied by the 
societies in the defense and conservation of the order, excluding the 
social environment of the elements that offended the rules of conduct. 
In Portugal, it had been since the High Medium Age and from the XV and 
XVI centuries, the Portuguese expansionist politic implemented the use, 
through the punishment of banishment, to the ones that were socially 
undesirable like settlers in their overseas domains. This work analyzes 
the banishment process for the Portuguese Amazon, in the second half 
of the XVIII century. For Portuguese Amazon we understand the distinct 
States from the State of Brazil in Portuguese America, therefore, it refers 
to the territories of the State of Grão-Pará and Maranhão (1751-1772) 
and the State of Grão-Pará and Rio Negro (1772-1823). It privileges and it 
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relates three study objects that have been little visited by the 
historiography: the convicted by the Portuguese secular courts to the 
colonial banishment, the study of the banishment in the second half of 
the XVIII century and the day-by-day of the convicted at the place of 
banishment and the dimension of the insertion of those in the 
Amazonian colonial society. In this sense, it seeks to understand and to 
evidence the place of the banished in the political communication 
circuits and in the instances of social structure and institutional presence 
in the second Portuguese colony in America. It aims at the Amazonian 
colony as a area of social tensions, negotiations and disputes; a possible 
place of conquering the challenges of a new social adjustment, building 
or resuming social ties, to those that had suffered an inverse social 
mobility: from metropolitans to infamous banished ones 
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Título Onde os impérios se encontram: demarcando fronteiras coloniais nos 
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Resumo A materialização do terreno com monumentos definidores dos limites de 
um território passou a ser feita a partir do século XVIII. Até então, os 
limites das possessões eram com freqüência imprecisos e os Estados 
tinham suas jurisdições até onde os respectivos governos tinham 
capacidade de exercer sua soberania. Desta forma, os Tratados de Madri 
(1750) e Santo Ildefonso (1777) foram importantes intentos realizados 
neste sentido. Acordados por Espanha e Portugal, visavam estabelecer 
os limites oficiais de ambas as Coroas na América, uma vez que, iniciado 
o processo de expansão ultramarina e a ocupação do continente 
americano, determinar a posse de domínios tornou-se questão 
fundamental. Este trabalho analisa o processo de demarcações das 
fronteiras entre os domínios portugueses e espanhóis na América, mais 
especificamente na Amazônia, oriundo do Tratado Preliminar de Limites 
na América meridional entre S. M. F. a senhora D. Maria I, Rainha de 
Portugal, e S. M. C. o senhor D. Carlos III, Rei de Hespanha, assinado em 
1º de outubro de 1777. Dentre as três etapas que constituem o 
estabelecimento de uma fronteira política – definição, delimitação e 
demarcação – privilegiamos o estudo da terceira: a demarcação. Fase 
fundamentalmente física e técnica, na qual os agentes demarcadores 
procuram interpretar e aplicar no terreno as intenções dos 
negociadores/delimitadores. Neste sentido, a etapa de demarcações da 
fronteira deixa a esfera das abstrações políticas, sutilezas diplomáticas e 
representações gráficas para defrontar-se com a realidade cotidiana dos 
trabalhos de campo. Na Amazônia, este foi o momento do confronto 
entre o concebido e o possível, no qual as premissas teóricas do acordo 
não encontraram ressonância prática in loco 

Abstract The materialization of the land with defining monuments of the limits of 
a territory passed to be made from century XVIII. Until then, the limits of 
the territories were frequently inexact and the States had its jurisdictions 
until where the respective governments had capacity to exert its 
sovereignty. In such a way, Treated to Madrid (1750) and the Santo 
Ildefonso (1777) they had been important intentions carried through in 
this direction. Waked up for Spain and Portugal, the Crowns in America 
aimed at to establish the official limits of both, a time that, initiated the 
process of overseas expansion and the occupation of the American 
continent, to determine the ownership of territories became basic 
question. This work analyzes the process of landmarks of the borders 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777331D2


 
 

316 
 

between the Portuguese and Spanish possessions in America, more 
specifically in the Amazônia, deriving of Tratado Preliminar de Limites na 
América meridional entre S. M. F. a senhora D. Maria I, Rainha de 
Portugal, e S. M. C. o senhor D. Carlos III, Rei de Hespanha, signed in 1º 
of October of 1777. Amongst the three stages that constitute the 
establishment of a border politics - definition, delimitation and landmark 
- we privilege the study of third: the landmark. Basically physical phase 
and technique, in which the demarcating agents look for to interpret and 
to apply in the land the intentions of the negotiators/delimiters. In this 
direction, the stage of landmarks of the border leaves the sphere of the 
abstractions diplomatical politics, subtilities and graphical 
representations to confrot itself with the daily reality of the field works. 
In the Amazônia, this was the moment of the confrontation between the 
conceived one and the possible one, in which the theoretical premises of 
the agreement had not found resonance practical in loco 
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Resumo Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar e discutir a 
mobilidade e a sociabilidade forjada por mulheres e escravos na 
sociedade colonial através dos processos de divórcio e nulidade 
matrimonial encontrado no ACMSP. Os conflitos e as relações presentes 
na vida social e familiar de escravos e mulheres na Capitania de São 
Paulo nos abrem perspectivas para (re) avaliar o papel das mulheres na 
sociedade oitocentista na Capitania de São Paulo. Conseqüentemente 
também pode se analisar a construção familiar e a vida social dos 
escravos, bem como focalizar os personagens que, após o matrimônio, 
buscavam romper os laços que os uniam ao seu conjugue através da 
justiça eclesiástica que facultava as mulheres o mesmo direito dos 
homens para anular ou romper os laços que os unia através do 
sacramento do matrimônio. Com base na pesquisa efetuada, foram 
abordadas as leis eclesiásticas e a relatividade do alcance social da 
vigilância empreendida pelo catolicismo que, conseqüentemente 
permitiu aos escravos e às mulheres, uma atuação social e familiar, 
possibilitando assim questionar estereótipos construídos sobre o espaço 
ocupado pelas mulheres na sociedade 

Abstract The main objective of this research is to deepen, through the divorces 
processes, the conflicts immersed it the social and family life of slaves 
and women in the Capitania of São Paulo. For this purpose, it also 
analyzes the construction of the family and the social life of slaves, as 
well as those women that, after marriage in the Church, wanted to 
divorce. The stories told by these women to the ecclesiastical authorities 
at the right moment of breaking point of family alliance revealed some 
information about the relationship between women and the Catholic 
Church. Based on the research, were discussed the Church laws and 
relativity social impact of surveillance undertaken by the Catholic Church 
which consequently allowed to slaves and women to build social and 
family foundations, allowing questioning the stereotypes constructed 
about them 
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Resumo A pesquisa tem como objetivo analisar a importância econômica da 
primeira via férrea construída e inaugurada (1867) em solo paulista - a 
São Paulo Rallway, uma empresa acionária de capital inglês, sediada em 
Londres. Para o Brasil de meados do seco XIX, era problemático possuir 
tão grande área, diante das extensões a serem percorridas com precários 
meios de transportes. Somavam-se a isto vazios populacionais, fretes 
caros, impedindo a expansão espacial da agricultura ao estrangular o 
escoamento do principal produto da balança de comércio: o café -, além 
da crônica falta de alimentos. Também cessara o tráfico de escravos e a 
ordem do dia era repensar a organização do trabalho. O imigrante 
europeu surgiu como resposta, com um detalhe: não poderia ter fácil 
acesso à terra, para se sujeitar à grande lavoura. Isto se concretizou com 
a Lei de Terras de 1850, que resolveu outras questões: ao permitir 
expulsar roceiros das moradas ancestrais, obrigava-o a se empregar na 
propriedade agroexportadora, ou nas obras públicas. Ao mesmo tempo, 
quando o imigrante se instalava nas lacunas do território nacional em, 
pequenos lotes, acabava por abastecer de gêneros alimentícios a lavoura 
de exportação. O sistema capitalista mundial se reorganizava. Na 
Inglaterra, ao se esgotar os campos tradicionais de aplicação de capital, 
teve início a era das sociedades anônimas. As poupanças individuais ao 
serem agrupadas podiam ser investidas em grandes empreendimentos, 
permitindo o retorno do capital sem muitos riscos: a nova fase terá na 
ferrovia sua empresa-protótipo. Já na década de 1850, estes novos 
setores estavam saturados, os capitais britânicos precisam encontrar 
áreas para se expandir, pairava o risco da crise ou da estagnação 
econômica. A era ferroviária foi exportada aos quatro cantos do mundo. 
No Brasil, a necessidade de mão-de-obra para a grande propriedade, o 
aumento do montante de café exportado, a urgência de encurtar a 
distância entre porto-lavoura e o fim do tráfico que liberou capitais aí 
empatados, "coincidiram" com a era ferroviária, iniciando uma febre 
associativa de capitais, oriundos da própria cafeicultura paulista. A São 
Paulo Railway, ao monopolizar o caminho do porto, ativou investimentos 
como a construção da malha ferroviária convergente à sua linha, além de 
incentivar a metamorfose de cidades paulistas, através de melhorias dos 
transportes e dos serviços urbanos. Estas empresas eram acionárias, 
nacionais e estrangeiras, pois o patrimânio individual não suportaria os 
riscos envolvidos nesses empreendimentos. As fontes utilizadas foram: 
os Relatórios Ministeriais - dos Negócios do Império (1855/60); da 
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Agricultura, Comércio e Obras Públicas (1861/71); da Presidência da 
Província de São Paulo (1851/56), relatos de viajantes e cronistas, 
estatísticas e mapas oficiais da época. Além de bibliografia especializada 

Abstract - 
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Título Magé na crise do escravismo : sistema agrário e evolução econômica na 
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Resumo Estudo do Município de Magé, onde a colonização efetiva ocorreu no 
século XVI. O Município destaca-se, desde os primórdios, no setor de 
produção de alimentos. A pesquisa inscreve-se nos anos de 1850 a 1888, 
respectivamente o momento do fim do tráfico internacional de escravos 
e o da Abolição. Período este classicamente reconhecido como de crise 
do modo de produção escravista no Brasil.  

Abstract  
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Campesinato, Hierarquização social. 
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Resumo A presente pesquisa aborda a formação da região da Zona da Mata 
mineira ao longo da segunda metade do século XIX, mais 
especificamente entre 1853 a 1893 em suas relações políticas e 
econômicas com o Império Brasileiro e também com o resto da província 
de Minas Gerais. O objetivo central é o de demonstrar como a montagem 
e expansão do complexo agro-exportador da cafeicultura pela região irá 
ocorrer concomitantemente ao aumento das disputas pelo poder político 
dentro da província de Minas e ainda na busca pelo poder junto ao 
Império Brasileiro representado pela corte no Rio de Janeiro. Na primeira 
parte apresentamos um breve relato da situação política das Minas 
Gerais no século XIX, apontando para os movimentos políticos que 
atravessaram a província e as formas como a Historiografia abordou os 
temas da regionalização, diversidade econômica e relações políticas 
dentro das Minas Gerais e em relação ao poder central no Rio de Janeiro. 
A segunda parte estuda a inserção da Zona da Mata mineira nestas 
relações de poder e da forma como a expansão da cafeicultura irá gerar 
uma classe consciente de seu papel de dirigentes no seio desta sociedade 
e que irá lutar pela hegemonia sobre a província no período final do 
estudo.  

Abstract La présente recherche aborde la formation de la région de la Zona da 
Mata mineira (Zone la forêt de Minas) durant la seconde moitié du XIXe 
siècle, plus specifiquement entre 1853 et 1893, dans ses realtions 
politiques et économiques avec l’Empire Brésilien, mais aussi avec le 
reste de la province de Minas Gerais. L’ objectif principal est de 
démontrer comment le montage et l’expansion du complexe agro-
exportateur de la culture du café à travers la région va survenir en même 
temps que l’augmentation des lutes pour le pouvoir politique à l’interieur 
de la province de Minas Gerais et aussi pour le pouvoir auprès de 
l’Empire Brésilien, représenté par la Cour à Rio de Janeiro. La première 
partie est consacrée à un bref compte-rendu de la situation politique de 
Minas Gerais, au XIXe siècle, soulignant les mouvements politiques qui 
ont traversé la province et les formes par lesquelles l´Historiographie a 
abordé les thèmes de la régionalisation, diversité économique et 
relations politiques a l’intérieur de Minas Gerais et par rapport au 
pouvoir central à Rio de Janeiro. La deuxième partie étudie l’insertion de 
la Zona da Mata Mineira dans ces relations de pouvoir, et la forme par 
laquelle l’expansion de la culture du café va engendrer une classe 
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consciente de son rôle de dirigeant au sein de cette société, classe qui va 
lutter pour son hégémonie sur la province jusqu’à la periode finale de 
notre étude.  
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Resumo Estudo do Município de Magé, onde a colonização efetiva ocorreu no 
século XVI. O Município destaca-se, desde os primórdios, no setor de 
produção de alimentos. A pesquisa inscreve-se nos anos de 1850 a 1888, 
respectivamente o momento do fim do tráfico internacional de escravos 
e o da Abolição. Período este classicamente reconhecido como de crise 
do modo de produção escravista no Brasil.  

Abstract  
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Resumo O presente trabalho aborda a constituição e funcionamento da Câmara 
de Porto Alegre no século XVIII, destacando suas ação na administração 
local e na manifestação política da elite sul do Rio Grande de São Pedro. 
Procuramos compreender os motivos que motivaram a transferência da 
instituição da povoação de Viamão para Porto Alegre e se este fenômeno 
inaugura uma alteração nos quadros de sua elite local. Através de um 
estudo prosopográfico de seus oficiais buscamos conhecer as redes de 
poder que desenharam seu funcionamento, bem como os instrumentos 
de afirmação social utilizados por essa mesma elite. Paralelamente, 
exploramos o funcionamento da instituição a partir da ação do conselho. 
Por fim, abordamos as relações com diferentes esferas de poder 
(governo da capitania, ouvidoria da comarca), analisando a complexa 
articulação entre poderes local e central na constituição do império 
português.  

Abstract This work studies the constitution and functionality of the Municipal 
Council of Porto Alegre in the XVIII century, detaching his action in the 
local administration and politic manifestation of elite of the Rio Grande 
de São Pedro. Our goal is the understanding of the reasons of the 
institution’s transference from Viamão village to Porto Alegre and if 
this phenomenon inaugurates a changing in the local elite staff. Based in 
a prosopographical study of his officials we intend to achieve the power 
nets that draw his operation, as well as the instruments of social 
affirmation used by this same elite. We seek to understand the 
operationality of the institution by it own action. Finally, we analyze the 
relation with other power instances (governor of captaincy, district 
magistracy), focusing the complex articulation between local and central 
powers in the constitution of Portuguese 
Empire. 
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Resumo Este trabalho tem como propósito analisar a trajetória política do 
deputado e intelectual alagoano, Aureliano Cândido Tavares Bastos que 
combateu no Parlamento, nas 
folhas da imprensa e através de seus livros pela implementação de uma 
política e uma sociedade liberal, ao longo da década de 1860. Tavares 
Bastos passou por um processo de revisão de seu projeto nacional que 
viabilizava uma expansão mais rápida dos ideais de “civilização” e 
modernidade. Inicialmente, Tavares Bastos acreditava que somente os 
imigrantes procedentes do norte da Europa e dos EUA seriam capazes de 
compor a face ideal do Brasil, por conta da bagagem civilizadora que 
esses se faziam portadores. A fundação da Sociedade Internacional de 
Imigração (1866) representava a sua vontade de encher o país com levas 
de imigrantes que deviam entrar espontaneamente no Brasil. No 
entanto, ao final da década de 1860, Tavares Bastos passou a rever seu 
projeto inicial caminhando por um discurso de valorização dos libertos e 
assumindo um discurso pela valorização da miscigenação do povo 
brasileiro. 
 

Abstract This work aims to analyze the political life of Alagoan politician and 
intellectual, Aureliano Cândido Tavares Bastos, who fought in 
Parliament,in the press and through his books for the implementa on of 
a liberal poli cal system and society during the 1860  s. Tavares Bastos 
passed through a radical change of heart regarding his national project to 
make possible a faster expansion towards modernity and civilized ideals 
in Brazil. In the beginning, Tavares Bastos believed that only the 
immigrants from north Europe and the United States would be able to 
create the ideal Brazilian character because of the civilizing "bandage" 
that they would contribute. 
The International Immigration Foundation Society (1866) acted upon his 
desire to fill the country with more northern immigrants who would 
would presumably come to Brazil 
spontaneously. However, at the end of 1860  s decade, Tavares Bastos 
decided to review his initial project and changed his speeches and actions 
to ones valuing the mix in the Brazilian peoples. 
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Resumo O presente trabalho tem como foco Minas Gerais entre a segunda 
metade do século XVIII e a primeira do século XIX. O argumento central 
diz respeito à precocidade do urbano nas Minas, como esses espaços 
produzem e articulam os espaços do rural, e como tudo isto se relaciona 
à progressiva diferenciação regional do território. O fundamental, não 
obstante, é a leitura dessa questão espacial ampla nas tramas de 
processos históricos diversos, perpassando economia, sociedade e 
política. As 
 referências fundamentais são o estudo detalhado dessa questão 
espacial, das elites e da administração fazendária, cada um dos temas 
com perspectivas metodológicas variadas e expressivo repertório 
documental. Na primeira parte “Os Espaços das Minas”, discute-se a 
formação espacial mineira e a diferenciação desse espaço entre os 
séculos XVIII e XIX. Na segunda, “A elite política(e econômica) mineira”, 
busca-se a percepção dos processos de hierarquização social e 
organização política em Minas. Realizam-se também estudos verticais e 
horizontais de caracterização do grupo. A terceira parte (“Contos do 
Reino e das Minas: Fazenda, Estado e seus Agentes”), investiga a 
formação da Fazenda pública dentro do Estado português e a 
administração dessas questões na sociedade mineira nos séculos XVIII e 
XIX. Trata- se de um exemplo importante da realidade presente e dos 
projetos futuros daquela economia. Ponto de chegada privilegiado, 
portanto, para a discussão desse espaço em transformação. 
 

Abstract This work aims at discussing Minas Gerais (Brazil) between the second 
half of 18th century and the first one of 19th century. The period is 
analyzed in several dimensions of the historical process: economy, 
society and politics. The basic references are the study of the spatial 
questions, the political elites, and the financial administration, each one 
of these subjects with different methodological perspectives and great 
documentary repertoire. In the first part it inquires the space formation 
and its differentiation between 18th and 19th century. The second one 
searches the processes of social standardization and the organization of 
the political power in Minas Gerais. Vertical and horizontal studies of 
characterization of those elites are also produced. The third part 
investigates the formation of the public treasury in the Portuguese State 
and the administration of these questions in that society at that time. It is 
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an important example of the present reality and the future projects of 
that economy and also a privileged point of arrival, therefore, for the 
quarrel of this transformation space. 
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Resumo  O presente estudo tem como objetivo discutir a Guerra da Cisplatina e 
sua ingerência sobre a formação do Estado Imperial brasileiro. 
Consideramos o fato de o conflito ter se iniciado após o reconhecimento 
da autonomia política do Brasil, pelo Tratado de Paz e Amizade, firmado 
em 29 de agosto de 1825, a partir da intermediação inglesa. Procuramos 
demonstrar a importância da Guerra da Cisplatina, primeiro conflito 
internacional do Brasil Independente, para a política interna e externa do 
Império, no primeiro quartel do Oitocentos. Indicamos que tal evento 
não foi motivado unicamente pela questão territorial, tendo sido um 
recurso extremado para a afirmação da Soberania do novo Estado e da 
autoridade de D. Pedro I. 
 

Abstract This research analyses the War of the Cisplatina and its connection with 
the construction of the Brazilian Imperial State. That conflict had 
beginning after the recognition of the autonomy politics of Brazil, for 
Treated to Peace and the Friendship, firmed in 29th August,1825 – with 
English mediation. We try to present the importance of the War of the 
Cisplatina, first international conflict of Independent Brazil, for the 
internal and external politics of the Empire, in the first quarter of the 
Nineteen Century. We indicate that such event was not motivated 
exclusively by the territorial question, having been  resourcedistinguished 
for the affirmation of the Sovereignty of the new State and the authority 
of D. Pedro I. 
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Resumo O trabalho tem como objetivo central analisar o papel desempenhado 
pela freguesia de São Gonçalo de Amarante na arquitetura, elaboração e 
desenvolvimento da Revolta da Cachaça, eclodida no Rio de Janeiro entre 
1660-1661. Partindo deste pressuposto buscamos descortinar as 
trajetória de vida dos principais líderes e das famílias tradicionais 
envolvidas no conflito, visando construir um painel das redes 
clientelares, da arquitetura de poder e do ethos da elite social que 
sedimentavam, alicerçavam e mantinham o poder régio. Assim, 
utilizamos como marco incial do nosso trabalho 1640, momento da 
restauração portuguesa onde a construção da soberania política, do novo 
monarca e da difusaõ de novas ideologias políticas que se espalhavam 
pelas conquistas ultramarinas tornaram-se o contexto da revolta. Por 
outro lado, finalizamos nosso trabalho em 1667, onde tais sofrem uma 
nova metamorfose.  

Abstract  In the early morning, of the day November 8th of 1660, many men 
enjoyed,  while the city fell asleep to cross the Guanabara’s Bay, to 
invade the Town Council, to press the temporary government, Thomé 
Correia de Alvarenga, and to throw out  Salvador de Sá and Benavides, 
titular government who visited the São Paulo’s Villa, of yours functions. 
So began, like this, one of the most importants and longest sixcentury  
movements happened in Rio de Janeiro, the “Firewater’s Revolt”. This 
“trouble” will be 
 present in this resume, it propose to keep in the follows pages. For this, 
we privilege to hang the role developed by the São Gonçalo do 
Amarante’s parish in the architecture, 
 revolt’s elaboration and the developed. About this presuppose, we lock 
for to discover the life’s way of the principals leaders and traditionals 
families involved in the conflict, aiming at to construct a net panel of the 
customers, of the power architecture and of the social elite’s ethos that 
sedimented, based and keeped the royal power. At least, we aim to do 
such discussions inserting the “Firewater’s Revolt”, in the context after 
the 
 reconquest of the Portuguese Crown by the Lusitanian with the end 
Iberian Union, difficult moment of construction of the politic sovereignty, 
of the new monarch and of the diffusion of new politics ideologies, that 
went by all conquests Lusitanian overseas. 
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Resumo Esta dissertação tem por objetivo proporcionar uma reflexão acerca da 
Economia Brasileira durante o Segundo Reinado, no período 
compreendido entre 1844 e 1863. A partir do Estabelecimento de 
Fundição e Máquinas de Ponta d’Areia de propriedade de Irineu 
Evangelista de Sousa, agraciado com o título de Barão de Mauá, buscou-
se caracterizar a organização do processo de trabalho num 
estabelecimento industrial do século XIX. Em 1854, seu proprietário 
tranformou-a em uma sociedade anônima, configuração que fugiu dos 
padrões predominantemente adotados da empresa familiar. O 
estabelecimento empregou mão-de-obra escrava e livre, destacando-se a 
recorrência ao escravo de aluguel. Além de uma revolta envolvendo 
escravos, ocorreram conflitos entre trabalahdores livres de diferentes 
nacionalidades. O estudo da conjuntura dos anos de 1850, em especial a 
Lei Eusébio de Queirós, o Código Comercial e a Lei de Terras, é crucial 
para o entendimento de Ponta d’Areia como mecanismo que reforçou o 
bloco de poder, cujas diretrizes eram dadas pelos plantadores 
fluminenses. A análise de Fontes Oficiais (dos Relatórios de Presidentes 
de Província, Relatórios Ministerias, Balanços Empresariais) em 
contraposição com a Correspondência Epistolar e Relatos Biográficos 
revelam a influência da empresa na sociedade escravista. A 
documentação da Junta de Comércio informa a política empregada em 
relação aos estabelecimentos industriais anteriores e contemporâneos à 
Ponta d’Areia.  

Abstract  
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Resumo Esta pesquisa dedica-se a estudar os padrões de alforria e a inserção 
social de libertos em Porto Alegre, Rio Grande de São Pedro, nas três 
primeiras décadas do século XIX. Os escravos, na região pesquisada, 
estavam presentes em praticamente todas as atividades produtivas. 
Nesse contexto, a prática da manumissão difundiu-se e ensejou a 
formação de um importante contingente populacional de libertos. As 
possibilidades de conquista da alforria eram distintas para os escravos 
africanos e os nascidos no Brasil. Os primeiros alforriavam-se, sobretudo, 
através da compra de sua liberdade, possibilitada pela formação de 
pecúlio, quer individualmente, quer com o auxílio de parentes, amigos e 
aliados. Os nascidos no Brasil dominavam amplamente as alforrias que 
não envolviam contrapartida monetária. Verificou-se que essa 
predominância assentava-se na relação, regulada pela política de 
domínio paternalista, de maior proximidade entre esses cativos e seus 
senhores. Entretanto, essa proximidade não significava a ausência de 
conflitos e tensões, que estavam sempre presentes. Observouse que as 
atividades econômicas dos libertos vinculavam-se, sobretudo, ao 
trabalho na roça, sendo os mais bem sucedidos estabelecidos como 
lavradores, podendo até tornarem-se pequenos proprietários de 
escravos. Alguns, através de ofícios e ocupações especializadas também 
conquistaram certa ascensão econômica. Entretanto, a maioria dos 
libertos mantinha-se ocupada em atividades semelhantes às dos cativos. 
As experiências dos ex-escravos eram variadas e sua liberdade sofria 
restrições. Conviviam com a discriminação racial, expressa na 
classificação por cores da população livre. Por outro lado, as turbulências 
políticas e sociais das Guerras Cisplatinas (1811-1828) permitiram que 
pretos e pardos livres se tornassem soldados de primeira e segunda 
linha.  

Abstract This research is dedicated to the study of manumission standards and the 
social condition of freedmen in Porto Alegre, Rio Grande de São Pedro, in 
the first three decades of the Nineteenth Century. Slaves were present in 
practically all productive activities in the studied region. In this context, 
the practice of manumission was spread and promoted the formation of 
an important freedmen’s population. The possibilities of obtaining 
manumission were different to the African slaves and to the ones born in 
Brazil. The African slaves were manumitted, specially, by self-purchase; 
something which was made possible due to the formation of money 

http://lattes.cnpq.br/6389272416047153#_blank


 
 

334 
 

reserves, either individually or with the aid of relatives, friends or allies. 
Slaves born in Brazil, dominated extensively the manumissions that did 
not involve monetary compensation. It was noticed that this 
predominance had its basis in a close relationship between the slaves 
and their masters, being this relationship regulated buy a paternalist 
ideology. However, this closeness did not mean the absence of conflicts 
and tension, which were always present. It was also observed that the 
economic activities of freedmen were linked, especially, to the rural work 
and the most well succeeded ones could establish themselves as small 
farmers and could even become slaveholders. Some of them, through 
specialized activities, also conquered a certain economic promotion. 
Meanwhile, the majority of freedmen was occupied in activities similar to 
the captive ones. The experience of former slaves was varied and their 
freedom was subject to restrictions. They lived together with social 
discrimination which was expressed by classifying the free population by 
color. On the other hand, political and social turbulences during the 
Cisplatina War (1811-1828) allowed free black men and mulattos to 
become soldiers.  

Palavras chaves Escravidão, Alforria, Porto Alegre (RS), Século XIX. 

Área Temática  

Link http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3988 

 
  



 
 

335 
 

Título Uma família no Império do Brasil : os Cardoso de Itaguaí (um estudo 
sobre economia e poder) 

Autor Gustavo Alves Cardoso Moreira 

Instituição Universidade Federal Fluminense 

Localização Niterói/Rio de Janeiro 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 2005 

Páginas 236 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo Este trabalho constitui uma história familiar, ambientada na classe 
senhorial do Império do Brasil. Nossas pesquisas foram centradas na 
ação de Francisco José Cardoso, negociante nascido em Portugal que, a 
partir da segunda metade da década de 1830, estabeleceu um sólido 
controle econômico e político-eleitoral sobre a vila fluminense de Itaguaí. 
A ascensão de Cardoso, derivada em grande parte de suas relações 
pessoais, sobretudo a duradoura aliança com os grupos ideológicos de 
tendência conservadora presentes na província do Rio de Janeiro, foi 
consolidada, a partir de meados do século, pela maioridade de seus 
descendentes. Permitindo a seus filhos ter formações superiores 
diversificadas, concertando para os mesmos casamentos vantajosos no 
interior da mesma classe, obtendo para seus parentes e aliados 
nomeações para cargos de prestígio no Estado, ele ampliou seu poderio 
financeiro e reforçou a dominação local. A reconstituição parcial da 
atuação dos membros da família Cardoso foi empreendida, 
principalmente, através da observação de numerosos documentos 
oficiais e textos jornalísticos produzidos ao longo do século XIX. Neste 
processo, buscamos confrontar os dados obtidos com as teses mais 
correntes na historiografia sobre o período monárquico brasileiro, 
privilegiando as características de autoritarismo e exclusão típicas da 
sociedade imperial.      

Abstract This study is a family history set in the dominating class at the time of the 
Empire  of Brazil (19th century). The research was centered on the role of 
Francisco José Cardoso, a  tradesman born in Portugal who, starting in 
the late 1830’s, established a strong economic, political and electoral grip 
on the village of Itaguai, in the Rio de Janeiro province. Cardoso’s ascent 
derived mostly from his personal relations, mainly the long-lasting 
alliance with the ideological groups with conservative inclinations of Rio 
de Janeiro province. This alliance was further consolidated in the middle 
of the century by his descendants’ coming of age. He extended his 
financial power and reinforced local 
dominance by allowing his sons to get diversified college education, by 
advantageous marriage arrangements within the dominating class and 
obtaining nominations for 
prestigious posts in the government for his relatives and allies. The 
partial reconstitution of the Cardoso family members’ actions was 
performed mainly by consulting the great number of official documents 
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and newspaper articles 
produced along the 19th century. In this process, we sought to compare 
the obtained data to the most accepted theses in historiography about 
the Brazilian Monarchy Period, pointing out the authoritarian and 
excluding characteristics typical of the imperial society. 
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Resumo Este estudo procura discutir a estreita relação entre o "serviço das 
armas" e a manutenção de poderes locais no Império ultramarino 
português na modernidade. Inicialmente, busca traçar um panorama 
geral das forças bélicas no reino de Portugal e em seu império 
ultramarino, apontando para sua grande heterogeneidade organizacional 
e social. Em seguida, analisa mais especificamente o papel das armas na 
conquista e colonização da capitania do Ceará ao longo do século XVIII, 
apontando a grande importância do "serviço das armas" na formaçaõ e 
mantenção de elites sociais.  

Abstract This study aims to discuss the close relation between the military service 
and the local power in the seaborne Portuguese Empire during the 
Modern Era. Firstly, it tries to analyses the military forces in Portugal and 
its overseas empire, debating its wide range of variety and social 
composition. After that, the study focusses on the conquest and 
colonization of the captaincy of Ceará during the XVIIIth century, pointing 
the main role that the military organization played on the formation of 
the local elites.  
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Resumo Trata-se de um estudo panorâmico sobre a formação das estruturas 
agrárias no território da antiga capitania de Ilhéus ao longo do período 
colonial. Na primeira parte é feita uma análise do mercado no qual a 
Capitania se inseria, os produtos que demandava, os circuitos comerciais 
de alcance regional e as articulações mercantis com outras partes da 
América portuguesa e mesmo do além-mar, os mecanismos de negócios 
etc. Na segunda parte são apresentadas as estruturas da produção 
agrária propriamente ditas, as áreas de incidência de lavouras e suas 
produções, as vias de circulação e as feitorias de madeira. Considerou-se 
que a dinâmica dos espaços econômicos da antiga Capitania corresponde 
ao grau de articulação dos mesmos com os centros irradiadores de 
demanda e capital.  

Abstract This is an overview study on the formation of the land ownership 
structure in the colonial period at the old captaincy of Ilhéus. In the first 
part of the study, an analyses of the market is carryed out, focusing on 
the demanded products, the comercial circuits in the region, the trade 
with the rest of Portuguese America and even with localities over-seas, 
as well as commercial mechanisms. In the second part, the structures of 
land production, the areas of the incidence of cultivation and production, 
the routes of circulation of goods, and the use of wood warehouses 
(feitorias) are presented. It was concluded that the dinamics of economic 
spaces in the old Captaincy corresponds to the level of its commercial 
exchange with the economic centers responsible for demand and capital.  
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Resumo Este trabalho trata das relações sociais e interétnicas travadas entre 
grupos indígenas, missionários capuchinhos italianos e demais atores 
sociais presentes no processo de expansão da fronteira agrícola nas áreas 
consideradas “sertanejas” do hoje denominado norte-noroeste 
fluminense, nos séculos XVIII e XIX. Na segunda metade do século XVIII a 
região aqui em foco era caracterizada pelas autoridades coloniais como 
os “Sertões do Paraíba”, “Sertões dos Goytacazes” ou, ainda, como 
“Sertão dos índios brabos” devido à rarefeita ocupação colonial e a 
presença majoritária de grupos indígenas autônomos, notadamente os 
denominados Puri e Coroado, falantes de idiomas do tronco lingüístico 
Macro-Jê. Paralelo a uma nova conjuntura político-econômica marcada 
por novas diretrizes na política indigenista, pela decadência da 
mineração na capitania de Minas Gerais e pela expansão dos canaviais e 
engenhos na baixada campista estes “sertões” atrairão colonos e 
autoridades. Neste processo a agência missionária ganhará destaque e 
procurará desempenhar o papel de principal mediadora nas relações 
entre os grupos indígenas, os colonos e o governo. Ainda que o projeto 
de catequese e civilização dos índios, simbolizado pelo estabelecimento 
dos aldeamentos de São Fidélis, Itaocara e Santo Antônio de Pádua, entre 
1781 e 1833, tenham merecido especial atenção nesta pesquisa, ela 
pretende tratar mais pormenorizadamente da agência indígena, seus 
interesses, estratégias e ações diante de um quadro de mudanças 
significativas decorrente da afluência de múltiplos atores e agências nos 
“Sertões dos Índios Brabos”.  

Abstract This work deals with the social and interethnical relantionships among 
indigenousgroups, italian missionary capuchins and other social actors 
present in the agricultural border expansion process in areas considered 
“hinteland” called nowadays norte-noroeste fluminenseduring the XVIII e 
XIX centuries. In the second half of the XVIII century, this focused region 
was characterized by the colonial authorities like “Paraíba’s hinteland”, 
“Goytacazes’hinteland” or “wild Indians hinteland”, because of its little 
colonial occupation and the majotity presence of autonomous 
indigenous groups, remarkably the called Puri and Coroado, Macro-Jê 
trunk language spoken. In parallel to a new political and economical 
panorama marked by new guidelines in the indigenist policy, the mining 
falling in the captaincy of Minas Gerais and the expansion of sugar cane 
plantations and sugar mills in the baixada campista, this “hintelands” will 
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attract settlers and authorities. In this process, the missionary agency 
wins relevance and will try the role of main mediator in the relationships 
among the indigenous groups, the settlers and the government.Even 
though the indigenist  s cathechesis and civiliza on project, represented 
by São Fidélis, Itaocara e Santo Antônio de Pádua villages establishment, 
between 1781 e 1833, had earned special attention in this work, I 
pretend to deal in detail with the indigenous agency, your interests, 
strategy and actions, before significant changes deriving from the 
turnout of various social actors and agencies in the region. 
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Resumo Lutas travadas por agentes sociais desiguais, os conflitos de terras foram 
constantes ao longo do século XIX no Brasil. Em meio aos conflitos, 
percebemos um crescente interesse sob as terras indígenas, que vinham 
sendo legitimadas enquanto tais desde os anos coloniais, e muitos 
esforços empreeendidos para conquistá-las. Para compreender este 
universo de disputas em torno de interesses, o trabalho se debruça sobre 
as leis produzidas na primeira metade do oitocentos, buscando 
compreender como este grupo social era encarado no interior da 
sociedade em gestação. Ao estudar as leis, elucida-se também como a 
visão construída sobre os índios foi fundamental para possibilitar a 
invasão de suas terras e posterior ocupação dessas. Como consequência, 
tal processo de espoliação de terras indígenas marcou o 
desaparecimento de grupos indígenas nas principais províncias do 
Império brasileiro. Tensões anunciadas entre o discurso da preservação e 
o desaparecimento dos povos nativos, está inserida ainda em outro 
discurso, o da civilização dos ditos gentios.  

Abstract Lived on by unequal social agents, the struggles for land were constant in 
Brazil throughout the XIX century. Amongst the conflicts, an increasing 
interest is noticed over the natives’ lands which were being legitimated 
as so since the colonial years and much effort had been made in order to 
conquer them. In order to understand this particular universe of struggle, 
this masters dissertation uses the collection of laws produced on the first 
half of the eighteen hundreds, trying to understand how this social group 
was faced in this still-beginning society. During the study of the laws, we 
also try to clarify how the constructed idea on how natives were seeing 
was fundamental for the invasion and further occupation of their lands. 
Consequently, the process of deprivation of native land through fraud 
orviolence marked the disappearance of native groups in the main 
provinces of the Brazilian Empire. The contradiction explicit in the 
discourse of native preservation incontrast to the actual disappearance 
of native peoples is inserted in another discourse, the one promoting the 
civilization of the said gentiles. 
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Resumo O suprimento de carnes verdes assumiu um papel central dentro do 
comércio de abastecimento na economia colonial brasileira e a cidade do 
Rio de Janeiro era o principal mercado desta produção na primeira 
metade do século XIX. Através da metodologia da história do 
abastecimento, analisou-se a estrutura desse comércio, que interligava a 
Corte às diversas capitanias/províncias do Centro-Sul da América 
portuguesa/Brasil de 1808 a 1835. Foi analisada também a política do 
Estado imperial português e brasileiro e da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro para o tema das carnes verdes, tendo-se em conta o poder, 
inserção, pressão e anseios do grupo mercantil ligado ao comércio. Foi 
relacionada a dinâmica do mercado das carnes frescas à vida social da 
cidade, abordando-se temas como a situação dos matadouros e 
açougues, a questão do asseio e da saúde pública, a exclusão social do 
consumo e os motins contra a carestia e a escassez. Concluiu-se que os 
fenômenos sociais encontrados que envolviam o colonial e que, além 
disso, foi possível constatar que havia uma acumulação de capital neste 
comércio, o que pode ser compreendido como algo subjacente ao modo 
de produção escravista colonial.  

Abstract  

Palavras chaves Comércio, Abastecimento de alimento - Rio de Janeiro (RJ) -1808-1835, 
Carnes verdes; século XIX. 

Área Temática  

Link http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2166 

 
  

http://lattes.cnpq.br/9808514796479539#_blank


 
 

343 
 

 

Título Ao Soberano Congresso: petições, requerimentos, representações e 
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Resumo O presente trabalho pretende discutir a inserção política dos cidadãos no 
Primeiro Reinado, ressaltando ter havido uma busca pela cidadania por 
meio da apresentação de requerimentos ao Senado e à Câmara dos 
Deputados. Pode-se vislumbrar uma luta pelos direitos civis, bem como a 
a construção de uma certa perspectiva de cidadania. Este trabalho 
analisa a dissensão política do período de 1822 a 1831, investigando as 
tensões que envolveram a Câmara dos Deputados, o Senado Imperial e o 
próprio Imperador, que debatiam as atribuições e os limites inerentes a 
cada um dos três poderes constitucionais. Apresentamos também uma 
análise dos requerimentos, tendo sido possível evidenciar a ambigüidade 
e as contradições da época em relação à tradição do Antigo Regime e as 
discussões sobre o constitucionalismo, fruto das revoluções iniciadas na 
Europa em finais do século XVIII. Sustentamos que a apresentação de 
requerimentos ao Parlamento imperial constituía-se como uma 
estratégia dos requerentes face à nova consolidação institucional 
ocorrida nos primeiros anos da Independência do Brasil.  

Abstract In the present work intends to argue the insertion politics of the citizens 
in the Primeiro Reinado, beign satrted out to have had started a search 
for citizenship by means of to the presentation of petitions to the Senate 
and the House of representatives. A fight for the civil laws can be 
glimpsed, as well the construction of a certain perspective of citizenship. 
This work analyzes the fight politics of the period of 1822 the 1831, 
investigating the tensions that had involved the House, of 
representatives, The Imperial Senate and the proper Emperor, that 
debated the inherent attribuitions and limits to each one of the three to 
able constitutional. We also present an analysis of the petitions, having 
been possible to evidence the ambiguity and the Old Regimen and the 
quarrels on the constitutionalism, fruit of the revolutions initiated in the 
Europe in ends of century XVIII. We support that the presentation 
imperial parliament as atrategy of the petitioners face to the new 
occured institutional consolidation in the first years of the Independence 
of Brazil.      
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Resumo Este trabalho aborda os mecanismos de controle adotados pelos 
governadores de Pernambuco para os negros das nações e corporações 
do Recife e Olinda no último quarto do século XVIII, que se fizeram 
mediante o repasse de responsabilidades com a manutenção da ordem 
em troca de privilégios. A princípio, analisa a cultura política do Antigo 
Regime e de que forma o sistema de mercês sustentou a formação de 
redes de hierarquia, que se estendiam desde o reino e informou a 
modulação da sociedade colonial. As descontinuidades se revelaram na 
incorporação de homens de cor a essas hierarquias, ao assumirem papéis 
importantes nas urbs do Recife e Olinda, principalmente na realização de 
serviços e comércio de gêneros indispensáveis à população. A dissertação 
discute como os governadores da capitania recorreram a velhas 
formulações, para fazerem concessões de privilégios aos homens de cor 
com o objetivo de controlá-los e por outro lado, como os homens de cor 
construíram estratégias com base nessas concessões na busca por 
reconhecimento e distinção. Examina as mudanças políticas do início do 
século XIX, que determinaram mudanças na relação entre os 
governadores da capitania e a população de cor urbana, as trajetórias 
das associações étnicas e profissionais e formas de organização étnica e 
profissional. 

Abstract This work approaches the control mechanisms adopted by the governors 
of Pernambuco for the blacks of the nations and corporations of Recife 
and Olinda in the last room of the century XVIII, that were done by it 
reviews of responsibilities with the maintenance of the order in change 
of privileges. At first, it analyzes the political culture of the Ancient 
Regime and that forms the system of favors it sustained the formation of 
hierarchy nets, that extended from the kingdom and it informed the 
modulation of the colonial society. The descontinuidades were revealed 
in the incorporation of blacks the those hierarchies, that assumed 
important papers in the urbs of Recife and Olinda, mainly in the 
accomplishment of services and trade of indispensable goods to the 
population. The dissertation discusses as the governors of the captaincy 
they fell back upon old formulations for us to make concessions of 
privileges to the blacks with the objective of controlling them and on the 
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other hand, like them they built strategies with base in those concessions 
in the search for recognition and distinction. Examines the political 
changes of the beginning of the century XIX, that determined changes in 
the relationship among the governors of the captaincy and the urban 
black population, the paths of the ethnic and professional associations 
and forms of ethnic and professional organization. 
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Resumo O presente trabalho tem por objetivo analisar o mercado de escravos do 
Valongo, no período de 1758 a 1831, destacando como a ação sanitarista 
do Senado da Câmara, assessorado pelos profissionais de medicina da 
cidade, resultou num acordo para transferência do mercado de escravos 
da rua Direta, centro da cidade para rua do Valongo, subúrbio da mesma, 
sob a alegação de preservar o espaço urbano do contágio das doenças e 
epidemias. Busca-se entender tal ação como forma de controle sanitário 
que visava a reorganização do espaço urbano como uma política de 
controle social, que se intensifica no período dos vice-reis, e após a 
instalação da Corte passa a fazer parte do projeto de “civilização 
nacional”. Busca-se entender ainda como se dava o tratamento/ 
recuperação da saúde dos escravos novos no lazareto sob a fiscalização 
da Provedoria-Mor da Saúde, o sistema de vacinação contra a varíola e o 
seu controle realizado pela Junta Vacinica e como se dava a relação entre 
os negociantes de escravos novos e tais órgãos do Estado. 

Abstract This work analyzes the Valongo slave market, between 1758 and 1831 in 
Rio de Janeiro, emphasizing how the sanitarist action of the Senado da 
Câmara, supported by the city health professionals, resulted in an 
agreement for the transference of the slave market from Direita Street, 
in downtown, to Valongo Street, in the suburb, under the pretext of 
preserving the urban space from diseases and epidemics. The research 
investigates this kind of action as a form of sanitary control which aimed 
at the reorganization of urban space as a social control policy, which is 
intensified during the vice-roys period and, after the Court establishment 
in Rio de Janeiro, becomes part of a “national civilization” project. 
Another objective of this work is to understand how was conducted the 
new slaves’ health treatment and recovery in the lazaretto inspected by 
the Provedoria-Mor da Saúde, the vaccinaon system against smallpox 
and its supervision by the Junta Vacínica and, at last, the relationship 
between new slaves e these State offices. 
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Resumo A dissertação trata da temática das relações familiares constituídas por 
escravos entre o final do século XVII e o começo do século XVIII no 
Recôncavo da Guanabara. O trabalho se baseia em fontes produzidas em 
duas freguesias (Santo Antônio de Jacutinga e Irajá) e também duas 
propriedades rurais jesuítas (Engenho Velho e São Cristóvão). O objetivo 
é analisar comparativamente a formação de famílias escravas no interior 
das duas propriedades eclesiásticas (fazendo uso de assentos de 
batizados) com as famílias escravas encontradas em áreas de produtores 
individuais para problematizar a constituição dessas famílias. O trabalho 
visa aprofundar essas relações enfatizando a constituição de redes de 
compadrio entre as elites locais e a população escrava. Estas redes 
mostram a ocorrência de interesses horizontais (entre elites e entre 
escravos) e verticais (entre senhores e escravos) interesses estes 
pautados pela lógica do Antigo Regime. Através do corpus documental 
analisado ficou patente que para além do rito católico, pelo 
apadrinhamento de seus escravos essas elites reforçavam e ampliavam 
suas alianças políticas e sociais no interior da própria elite. 

Abstract The thesis focuses on issues related to the slave family around 
Guanabara Bay from late the seventeenth century to early eighteenth 
century. The research is based on the documentation of two particular 
parishes (Santo Antonio de Jacutinga and Irajá) and two Jesuit’s estates 
(Engenho Velho e São Cristóvão). The goal is to compare the slave family 
organization patterns within the ecclesiastical estates with those of the 
other estates to argue about the different networks involving slaves and 
members of the local elites (compadrio). The research strongly relies on 
ecclesiastical sources, in particular baptismal records to show how 
horizontal (within the local elite) and vertical (between masters and 
slaves) relationships allows the organization of social and religious 
networks according to the rules of the Ancient Regime. The 
documentation under analysis shows that, beyond the Catholic ritual the 
compadrio involving masters and godparents from the local elite was also 
a strategy to reinforce and improve social links among the elite itself. 
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Resumo Este trabalho contemplou um estudo sobre o Tribunal do Comércio do 
Brasil imperial através de sua trajetória e de seus membros. Privilegiou a 
observação das interfaces dos magistrados e dos comerciantes com os 
setores privados e públicos da época, donde se conclui pela existência da 
formação de grupos de interesses naquelas estruturas. Na estrutura 
estatal observou-se a montagem do tribunal objeto no aparato 
burocrático, a relação de subordinação frente ao demais Poderes do 
Estado e sua flexibilidade frente às pressões externas. Na perspectiva de 
levantar os antecedentes do tribunal em estudo, resgatou-se a formação 
histórica do Direito Comercial, do Código Comercial no contexto 
brasileiro e as pressões para a sua revogação. Concluiu-se ressaltando a 
importância do Tribunal do Comércio, os avanços da sua regulamentação 
processual e a autonomia do próprio Direito Comercial. 
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Resumo Esta tese busca compreender a construção dos relacionamentos entre os 
índios estabelecidos no sul da América e os portugueses. Estes, durante a 
segunda metade do século XVIII, empreenderam uma vigorosa tentativa 
de expansão das suas fronteiras com o fim de aumentar os seus domínios 
americanos. Para viabilizar tal expansão, os portugueses valeram-se do 
expediente de buscar entabular relações amistosas com as populações 
indígenas, para com isto possibilitar o seu estabelecimento na região. 
Além entabular relações amistosas com as populações indígenas, os 
portugueses também buscavam atrair para os seus domínios os índios 
vassalos do Rei de Espanha, principalmente os habitantes das missões 
jesuíticas situadas na margem oriental do rio Uruguai. Com tal estratégia, 
pretendiam aumentar as suas forças na região e, paralelamente, debilitar 
as espanholas. Para atrair os índios, os lusitanos desenvolveram uma 
série de políticas, chamadas genericamente de "bom tratamento", as 
quais deveriam convencê-los da superioridade dos portugueses em 
relação aos espanhóis. Perceber, portanto, como os índios que eram alvo 
destas disputas por vassalos utilizaram aquelas políticas para satisfazer 
os seus próprios interesses é a principal questão colocada neste trabalho. 
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Resumo 

 

Essa investigação procurou estudar as estratégias familiares, políticas e de afirmação social da 
elite local residente no sul da América portuguesa ao longo do século XVIII, em particular na vila 
de Laguna e na região dos Campos de Viamão. O funcionamento deste sociedade foi pensado a 
partir das estratégias familiares e das redes de sociabilidades que lhe conferiam sentido. Assim, 
desenvolvi uma perspectiva que permitiu reconhecer a importância do pararentesco para as 
estratégias de reprodução das elites locais.  
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Resumo Este trabalho visa compreender a organização social de um grupo 
encontrado em um núcleo urbano das Minas setecentistas e reunido no 
interior de uma associação fraternal, onde seus representantes 
destacaram igual procedência, a chamada Terra de Courá. De fato, tais 
personagens foram apreendidos através da análise do perfil dos 
confrades e da composição hierárquica da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos pretos de Mariana. A fundação e a estruturação dessa 
confraria também foi enfatizada, sendo assim detalhado o demorado 
processo de construção dessa confraria e ornamentação de sua 
imponente Capela, iniciado em 1752 e concluído em 1826. Desse modo, 
o alcance do objeto privilegiado é resultante de um ajustado desvio de 
enfoque. Da investigação de uma instituição religiosa criada por africanos 
passa-se ao estudo minucioso das vivências de alguns de seus membros - 
os couranos. Entre estes, destacaram-se exímios oficiais e integrantes da 
corte festiva do Rosário. 
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Resumo No século XIX, momento em que significativas mudanças eram 
desenvolvidas nas políticas penais dos principais países europeus, uma 
pena característica do antigo sistema colonial, o degredo, continuava a 
ser executada no Brasil. Em 1809 era ordenada pelo Príncipe Regente D. 
João VI a colonização da região central do que viria a ser o estado do 
Paraná, para efetivar a posse portuguesa sobre aquelas terras. Entre as 
políticas de povoamento planejadas para aquela região, que 
posteriormente viria a ser a cidade de Guarapuava, estava o envio 
sistemático de condenados a degredo, o que é instituído por carta régia 
em 1º de Abril de 1809. Assim, por um grande período do século XIX a 
então freguesia de Nossa Senhora do Belém de Guarapuava recebeu 
prisioneiros degredados de várias partes do Brasil. O objetivo desse 
trabalho é analisar o funcionamento e as vicissitudes da pena de degredo 
interno praticada no Brasil do século XIX, entender os motivos que 
levaram Guarapuava a ser designada como local de envio de degredados 
e conhecer um pouco da trajetória dos degredados que ali estiveram. 
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Neste projeto pretendo estudar a trajetória política do monsenhor Pizarro. Sua participação na 
mesa da consciência e Ordens e as visitas pastorais que realizou ao final do séc. XVIII e início do 
XIX são fontes principais para compreender sua trajetória e a formação da sociedade colonial. 
Desta forma, pretende-se compreender como se formou a cultura da sociedade colonial, baseada 
no antigo regime.  

Abstract - 

Palavras chaves Igreja, Monsenhor Pizarro, Cultura, Política, Antigo Regime, Séculos XVIII-
XIX. 

Área Temática  

Link http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2123 

 

  

http://lattes.cnpq.br/3035107703880148


 
 

355 
 

Título A civilização do Brasil através da infância : propostas e ações voltadas à 
criança pobre nos anos finais do império (1879-1889) 

Autor Luciana de Araujo Pinheiro 

Instituição Universidade Federal Fluminense 

Localização Niterói/Rio de Janeiro 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 2003 

Páginas 144 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo Num contexto marcado pela crise do escravismo e por tentativas de se 
formar um mercado de trabalho, a questão da infância pobre emergia 
como um fator de grande preocupação das autoridades brasileiras. O 
principal objetivo da dissertação é estudar a problemática dessa infância 
a partir da atuação de Chefes de Polícia da Corte, Ministros da Justiça, 
Presidentes da Província do Rio de Janeiro e Juízes de Órfãos da capital 
imperial, entre 1879 e 1889 frente ao problema dos menores ditos 
abandonados nas ruas da cidade. 
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Resumo Civilização, progresso e modernização são palavras que estiveram 
presentes em diversos discursos proferidos por governantes e 
intelectuais do Brasil oitocentista. No entanto, para que tais idéias 
saíssem do papel, fazia-se fundamental a obtenção de um dos principais 
elementos para sua realização: o carvão. Este trabalho tem como escopo 
analisar as políticas públicas – e/ou ausência delas - engendradas no 
Império brasileiro para a comercialização, pesquisa e exploração de 
combustível, relacionando-as com a construção do Estado Imperial e a 
expansão do capitalismo britânico. Através de Relatórios Provinciais e 
Ministeriais, correspondências e periódicos, a dissertação visa 
compreender os entraves para a extração de combustível em subsolo 
brasileiro e os interesses conflitantes envolvidos nesta questão. As 
precárias políticas públicas para o aprofundamento da exploração do 
carvão nacional trazem à tona a discussão acerca do projeto de 
sociedade que se pretendia hegemônico, bem como elucidam o papel a 
ser preenchido pelo Brasil frente à divisão internacional do trabalho. 

Abstract Civilization, Progress and Modernization are words that had been gifts in 
diverse speeches pronounced for governing and intellectuals. However, 
so that such ideas left the paper, the attainment of one of the main 
elements for its accomplishment became basic: the coal. This work has as 
target to analyze the public politics - and/or the absence of them - 
produced in the Empire of Brazil for the commercialization, searches and 
fuel exploration, relating them with the construction of the Imperial 
State and the expansion of the British capitalism. Through Provincial and 
Ministerial Reports, Periodic and Correspondences, this work aims at to 
understand the impediments for the involved fuel extration in Brazilian 
subsoil and conflicting interests in this question. The precarious public 
politics for the deepening for the exploration of the national coal bring to 
the top the quarrel concerning the project of society that if it intended 
hegemonic, as well as elucidate the paper to be filled by Brazil front to 
the International Division of the Work. 
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Este trabalho tem como objetivo investigar as estratégias de africanos e crioulos, no perímetro 
urbano do Rio de Janeiro, nas duas últimas décadas que antecederam a abolição da escravidão, 
tendo em vista seus projetos de ascensão social. A partir do resgate de algumas trajetórias de 
escravos, libertos e livres se pretende perceber os sentidos e os significados da mobilidade social, 
para este grupo em particular, e como a sociedade, em geral, teria influído de maneira positiva ou 
negativa neste projeto. Considerando a condição escrava de uma grande parcela deste grupo, será 
dada prioridade às estratégias pensadas para a conquista da alforria e as formas como elas se 
entrelaçavam às expectativas de uma sociedade que tentava se adaptar às mudanças 
socioeconômicas do período.  
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Resumo O trabalho presente, tem como finalidade demonstrar como a 
conjuntura do Encilhamento (política econômica inserida no final do 
período imperial e no início do período republicano) influenciou no 
cotidiano sócio-econômico da região da Zona da Mata do Estado de 
Minas Gerais, em especial na sua cidade pólo, Juiz de Fora. Vemos que o 
Encilhamento, foi uma política econômica elaborada para uma nova 
forma produtiva no país. O fim da forma de trabalho escravo, contribuiu 
na transformação de investimentos em ativos. Investimentos que antes 
eram efetivados em grande porcentagem em ativos imobilizados como 
terras, benfeitoria e escravos, começavam a ceder espaços para papéis 
como, títulos, ações e dívida pública. Tal transformação, possibilita um 
aumento significativo dos ramos de produção em Juiz de Fora, e uma 
grande diversificação setorial. Uma das formas de visualizarmos tais 
diversificações setoriais, e apontada com destaque nessa pesquisa, é a 
crescente abertura de sociedades anônimas que Juiz de Fora viveu 
naquele momento. As sociedades anônimas inauguradas, nos setores 
financeiro, energético, ensino, agrícola, industrial e comercial, 
delineavam a infra-estrutura urbana de Juiz de Fora. A cidade constituía 
então, uma estrutura urbana, compatível com as dos maiores centros do 
país, sendo uma das poucas a possuir um sistema próprio de transportes, 
eletricidade, financeiro e industrial. A contribuição dos setores diversos 
nesse período, mostram que, existiram movimentações especulativas no 
mercado de capitais local, porém, o movimento de produção alcançou 
uma magnitude muito superior. Apesar de presenciarmos na conjuntura 
do Encilhamento, especulação e solidez caminharem lado a lado, 
pudemos observar que a solidez em Juiz de Fora se sobressaiu sobre a 
especulação. O resultado do balanço da conjuntura do Encilhamento em 
Juiz de Fora, demonstra que estabelecimentos importantes, existentes 
no mercado de capitais da cidade até os dias atuais, se originaram no 
período analisado. Aponta também que, os investimentos realizados em 
Juiz de Fora, sobretudo por agentes locais, durante o Encilhamento, 
influenciaram de forma direta na evolução sócio-econômica atingida pelo 
município. 
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A pesquisa é uma contribuição à História Hispanoamericana do período Colonial Tardio a partir do 
estudo de uma região rural e fronteiriça de fins do século XVIII ao início do XIX. Soma-se, assim aos 
debates historiográficos que procuram conhecer e discutir as relações específicas do mundo 
colonial, neste caso, população, povoamento, fronteira e família. Estuda-se a região do Rio 
Cuanto, um dos espaços mais austrais da governação de Tucumáu e portanto do Império colonial 
em América. Mostra-se como esta se originou a partir de uma meiode abarcando dois ambientes 
geomorfologicamente diferenciados: a serra e a planície. Embora até o século XVIII a Serra 
estivesse mais integrada ao espaço econômico colonial, com as reformas bombônica a planície 
passa a ter importância por ser via de comunicação entre Buenos Aires e Chile. Iniciava-se neste 
espaço um plano estratégico de povoamento e proteção que levaria a região a passar de marginal 
a um espaço de fronteira.  
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Resumo O presente trabalho trata-se de uma pesquisa na área da história da 
família através de uma abordagem de micro-história. O objeto escolhido 
foi a coleção familiar dos Ribeiro de Avillar formada por fotos, cartas, 
livros de assento e outros documentos de caráter ínfimo. Através da 
análise deste núcleo familiar, ricos proprietários de terras e escravos do 
Vale do Paraíba fluminense, foi possível entender as relações entre os 
diferentes personagens constituidores do núcleo familiar em questão, 
assim como sua relação com seus pares, através de estratégias 
matrimoniais, relações de compadrio, troca de favores, etc. Por fim, foi 
possível traçar um habitus familiar que se estendia, em muitos aspectos, 
para facçoes da aristocracia rural fluminense. 

Abstract - 

Palavras chaves Aristocracia rural fluminense, História da família, Fotografia, 
Correspondências familiares,  História da infância, Século XIX. 

Área Temática  

Link http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2183 

 

  

http://lattes.cnpq.br/9473450045994362


 
 

362 
 

Título Escrevendo cartas, governando o Império : a correspondência de Antônio 
Luís Gonçalves da Câmara Coutinho no governo-geral do Brasil (1691-
1693) 

Autor Marilia Nogueira dos Santos  

Instituição Universidade Federal Fluminense 

Localização Niterói/Rio de Janeiro 

Tipo de produção Dissertação 

Ano 2007 

Páginas 267 

Volume - 

Número - 

Série - 

ISBN / ISSN - 

Resumo Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho esteve à frente do governo-
geral do Estado do Brasil entre 1690 e 1694. Neste período, escreveu 
muitas cartas ao rei, mas não só para ele. Correspondeu-se ele também 
com os ministros de “Sua Majestade”. À primeira vista, o leitor mais 
desatento, poderá dizer que se trata de códices iguais, um, cópia do 
outro, prática usual naquela época. No entanto, após uma leitura mais 
cuidadosa, poder-se-á perceber as diferenças, sutis, às vezes, existentes 
entre eles. Isto posto, é este o principal objetivo do presente trabalho. 
Isto é, partindo-se deste dois conjuntos de correspondência escritos a 
longo do mesmo período, procurar-se-á não só entender as diferenças 
existentes entre os dois conjuntos de cartas, como também o seu papel 
no interior deste “império de papel”. Ou seja, entender de que forma tais 
cartas interferiam de forma direta ou indireta na governação portuguesa 
na América, na virada do século XVII para o XVIII. 
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Resumo A presente tese é sobre os retornos de libertos no Brasil para a África 
entre 1830 e 1870, numa busca por entender seus significados mais 
gerais. Serão analisados volumes, intensidades e perfis dos libertos 
africanos e crioulos que migram para o continente a partir dos portos de 
Rio de Janeiro e Salvador. O trabalho inclui ainda uma análise sobre os 
lugares de destino escolhidos e as razões dessas escolhas. A abordagem 
buscará sempre articular os espaços banhados pelo Atlântico, 
considerando que essa perspectiva é fundamental para a compreensão 
do processo como um todo. O objetivo do estudo não se configura 
exclusivamente nem de um lado men de outro do mar do oceano, mas 
nas relações transatlânticas que o constituíram. 
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Resumo A epidemia de 1855 na capital da província do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, é o ponto inicial para a investigação das formas como as doenças, 
tanto as epidêmicas quanto às comezinhas, eram vividas em meados do 
século XIX. Partindo do papel desempenhado por três sujeitos plurais - 
sofredores, governantes e curadores - esta pesquisa busca identificar as 
ação e as trocas sociais entre estesque moldaram as respostas dadas por 
esta coletividade à epidemia. As concepções de saúde e cura; os debates 
em torno do que viria a ser a institucionalização da Saúde Pública; a 
inserção dos curadores e das idéias acerca do ambiente compuseram a 
agenda pré-existente de questões que instrumentalizou aquela 
sociedade a resistir e a buscar, passado o flagelo, evitar o seu retorno. 
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Resumo Esta pesquisa analisa as experências dos trabalhadores envolvidos no 
setor do transporte-propriamente os carregadores, colcheiros e 
carroceiros - na cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade do séc. XIX 
esses trabalhadores foram analisados pela historiografia de forma 
separada. Enquanto alguns autores trataram apenas dos carregadores - 
sendo eles escravos, de maioria africanas -, outros analisaram somente 
os colcheiros e carroceiros - como mão-de-obra livre e de maioria 
portuguesa. O que em busco á verificá-los de forma conjunta, analisando 
as possíveis relações de conflito e solidariedade. 
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Resumo O presente trabalho analisa as relações familiares formadas por padres 
no bispado do Maranhão no século XVIII. Os processos da Justiça 
Eclesiástica que fundamentam este estudo permitem perceber, para 
além da simples transgressão, a existência de relações familiares, de 
verdadeiras conjugalidades vividas por sacerdotes. Na encruzilhada entre 
o modelo de comportamento que deveriam seguir e o “mau exemplo” 
que davam, a experiência amorosa e familiar de alguns clérigos do 
Maranhão permitem perceber o peso dos discursos moralizadores e a 
dificuldade enfrentada pela Igreja tridentina ao tentar dissociar esses 
sacerdotes do mundo e dos valores da sociedade circundante. 

Abstract - 
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Resumo O mote desta dissertação enquadra-se no bojo das discussões na câmara 
dos deputados, no Segundo Reinado, em torno do projeto de lei 
elaborado por José Thomaz Nabuco de Araújo que criava dispositivos 
para implantação do casamento civil aos casamentos entre não católicos 
e aos casamentos mistos, entre católicos e não-católicos. Nosso foco 
incide sobre a atuação do sacerdote e deputado Joaquim Pinto de 
Campos que desempenhou intensa ação combativa contra a aprovação 
do projeto. A partir da observação destes debates, mostra-se a 
heterogeneidade das idéias e ações políticas, no âmbito do catolicismo, 
contrárias e favoráveis ao projeto de lei. Destaca-se a performance 
política, sobretudo, daqueles parlamentares que eram contrários ao 
estabelecimento do casamento civil, entretanto, visavam transparecer 
uma perspectiva pouco conservadora. A lei de 11 de setembro de 1861 é 
observada como indício desta performance. A análise destes debates, 
também, possibilita a pontuação de sintomas de exclusão de não-
católicos, leiam-se protestantes, através do discurso religioso. 

Abstract Mote of this dissertação is fit in the bulge of the quarrels in the house of 
representatives, in As Reigned, around the project of law elaborated for 
Jose Thomaz Nabuco de Araújo that created devices for implantation of 
the civil marriage to the marriages between not catholics and the mixing 
marriages, between catholics and not-catholics. Our focus happens on 
the performance of the priest and member of the house of 
representatives Joaquim Pinto de Campos who played intense militant 
action against the approval of the project. From the comment of these 
debates, heterogeneidade of the ideas and action reveals to it politics, in 
the scope of the catolicismo, contrary and favorable to the law project. It 
is distinguished performance politics, over all, of those parliamentarians 
who were contrary to the establishment of the civil marriage, however, 
aimed at to be transparent a perspective little conservative. The law of 
11 of September of 1861 is observed as indication of this performance. 
The analysis of these debates, also, makes possible the punctuation of 
symptoms of exclusion of not-catholics, is read protestant, through the 
religious speech. 
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Resumo Esta dissertação tem por objetivo analisar as relações familiares e de 
parentesco entre a população escrava e liberta do município cafeicultor 
de Juiz de Fora, localizado na Zona Mata de Minas Gerais, entre o 
período de 1870-1900. Através da análise de assentos de 
batismos/nascimentos e matrimônios, processos de tutelas de menores 
afrodescendentes, inventários post-mortem, testamentos e jornais 
pretende-se examinar as estratégias forjadas pelos escravos para 
ampliarem suas redes de sociabilidade e de solidariedade através das 
alianças matrimoniais e das relações de compadrio, instituídas por meio 
do batismo cristão, com indivíduos da mesma posição social ou distinta e 
as lutas que travaram para terem seus laços de família reconhecidos pela 
sociedade e para mantê-los quando da conquista da liberdade. Para o 
pós-abolição procura-se analisar, através da utilização dos mesmos tipos 
de fontes consultadas para o período escravista, a importância dada 
pelos libertos a seus arranjos familiares e de parentesco ao 
reconhecerem os filhos que tiveram no s tempos de cativeiro, as lutas 
que travaram para reunirarem seus entes, e para que seus vínculos 
familiares fossem reconhecidos e respeitados pela sociedade. 

Abstract - 
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Resumo transferência da Corte, em 1808, para o Rio de Janeiro proporcionou a 
cidade uma série de importantes mudanças. Dentre elas, houve a criação 
de série de instituições públicas que compunham o Estado Joanino no 
Brasil. A criação da Provedoria de Seguros do Rio de Janeiro junto a Real 
Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação cumpria o objetivo 
de se organizar os negócios do Reino no momento turbulento. Os 
negociantes do Rio se aproveitaram da situação para que pudessem 
ampliar seus empreendimentos. Assim, surgiram as principais 
Companhias de Seguro do Rio de Janeiro ligadas ao comércio de 
abastecimento da corte. Os negreiros por necessitarem de uma boa 
estrutura de crédito e cobertura da travessia do Oceano Atlântico, 
estavam interessados em controlar as seguradoras, para que assim 
também mantivessem seus interesses seguros. O controle da Provedoria, 
portanto, seguia na estratégia dos homens de negócios de manter o 
controle das diversas faces dos negócios e, ao mesmo tempo, demonstra 
a forma pela qual estes atuavam na organização do Estado no Brasil. 

Abstract The coming of the royalty to Rio de Janeiro in 1808 promoted important 
changes in the city. Amongst them, there was the founding of a series of 
public institutions, consisting the State of king John the VI in Brazil. The 
setting up of the Insurance Provedoria of Rio de Janeiro, along with the 
Real Junta of Commerce, Agriculture, Manufacture and Navigation, 
worked toward the aim of organizing the trades of the Reign during 
troubled times. Rio de Janeiro traders used to take advantage of the 
situation, so that they could broaden their business. Thus, came up the 
main Insurance Companies of Rio de Janeiro, connected to the trading of 
provisions to the royalty. The negreiros, needing a good credit structure 
to assure the crossing of the Atlantic Ocean, were interested in 
controlling the insurance companies, so to insure their own interests. The 
control of the Provedoria, therefore, came alongside with the strategy of 
the businessmen to control several facets of business and, at the same 
time, reveals the way they acted in the organization of the Brazilian 
State. 
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Resumo Esta dissertação abordará as perspectivas de senhores, escravos e 
libertos no avançar da crise do regime escravista em torno das relações 
familiares senhoriais e cativas e dos recursos como pecúlio na segunda 
metade do século XIX (1871-1888). Serão enfocadas as variadas 
estratégias as quais escravos com suas famílias lançaram mão, para 
confrontar o poder moral dos senhores, principalmente após a 
promulgação da Lei do Ventre Livre no Termo de Barbacena. Por outro 
lado será considerada uma reflexão sobre os complexos de fazendas e de 
parentelas das famílias de fazendeiros/negociantes e os laços de 
dependência com lavradores médios e pequenos e com famílias de 
libertos dando um sentido especifico no final do XIX à Abolição da 
escravatura, assim como para a reestruturação das formas de 
paternalismo vigentes nesta localidade. A pesquisa foi realizada tendo 
como base de análise às ações de manutenção e ações de liberdade 
ocorridas em Barbacena, testamentos, inventários, alforrias, livros de 
compra e venda de escravos, cópias das Atas Eleitorais da Câmara de 
Barbacena (1877 e 1878), contratos de trabalho realizados entre 
fazendeiros locais e libertos e os recibos de pagamentos aos ex-cativos 
das fazendas após a Abolição. 

Abstract This dissertation will approach the perspectives of masters, slaves and 
manumitted slaves in crises advance under slavish system by the lordly 
familiar relationships and the resources like peculium in the second half 
of the Nineteenth-Century in Brazil (1871 – 1888 ). It will be focused in a 
variety of strategies which slaves with their families appropriated, to 
confront the moral power of masters, mainly after the publication of “Lei 
do Ventre Livre” in terms of Barbacena. On the other hand, it will be 
considered a reflection about the groups of farms and relatives of 
familiar’s farmers/businessman and the dependence with middle and 
short farmers, and with manumitted slaves families giving an specific 
sense at the end of the century XIX at “Abolição da Escravatura”, as well 
as to the restructure of paternalism forms in this place. The research was 
made and based on the analyses of supporting actions and liberty actions 
occurred in Barbacena, testaments, inventory, libertation, buying and 
selling slaves books, electoral register copies from Barbacena’s Camara 
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(1877 and 1878), contacts of jobs made between local farmers and 
manumitted slaves and the payment acquittance to the ex-
prisoners(Slaves) from the farms after the Abolition. 
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Resumo Este estudo analisa a Visitação do Santo Ofício ao Estado do Grão-Pará, 
tomando as relações político-institucionais entre a administração 
colonial, a Inquisição e o bispado com o fito de explorar o como e indagar 
os porquês da Visita em um contexto aparentemente tão anacrônico. 
Para tal, parte-se do pressuposto de que a inspeção do Tribunal serviu ao 
projeto pombalino na tarefa de conhecer as gentes e as terras do Cabo 
Norte. O inquisidor Giraldo José de Abranches permaneceu no Grão-Pará 
confiado à responsabilidade da diocese de Belém, como vigário capitular. 
Portanto, se a Visitação, por um lado, era parte indissociável e 
complementar das mudanças no funcionamento da Inquisição 
portuguesa, por outro, esteve necessariamente circunstanciada pela 
política regalista josefina e pela disposição adicional da Coroa em fazer-
se presente na região por intermédio de importantes transformações 
políticoadministrativas. 

Abstract This study analyzes the Visitation of the Holy Office to the Grand-Pará 
State, taking into consideration the politico-institutional relations among 
the colonial administration, the Inquisition, and the diocese with the 
purpose of exploring the procedure and question the reasons for the 
Visit in a context so apparently anachronic. As such, one departs from the 
assumption that the Court’s inspection served the Marquis of Pombal’s 
project in the task of knowing peoples and lands of the North Cape . 
Inquisitor Giraldo José de Abranches remained in Grand-Pará, as a 
capitular vicar, under the responsibility of the Belém diocese. Therefore, 
if the Visitation, on the one hand, was an indissociable and 
complementary part of the changes in the workings of the Portuguese 
inquisition, on the other hand, it was necessarily circumstantiated by the 
regal politics of king D. José I and by the additional willingness of the 
Crown to make its presence felt in the region by means of important 
politico-administrative transformations. 

Palavras chaves Inquisição, Santo Ofício, Visitação, Período Pombalino, Grão Pará, Século 
XVIII. 

Área Temática  

Link http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3857 

 

 

http://lattes.cnpq.br/6355659049483160

