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TÍTULO Nas malhas da incerteza: comportamento e estratégias camponesas na freguesia de 

Guarapiranga (1750-1820) 

AUTOR Luis Henrique de Oliveira 

INSTITUIÇÃO UFJF - Mestrado 

ANO 13/11/2006 

PALAVRAS-

CHAVES 

Zona da Mata; Agropecuária; Camponês.  

RESUMO O propósito principal deste trabalho é analisar a presença camponesa na freguesia de  

Guarapiranga, que se insere na Zona da Mata mineira, região propícia às atividades  

agropecuárias. Esta pesquisa encobrirá o período de 1750-1820, momento de 

rearticulação da  economia mineira em função de uma importante mudança de eixo 

econômico. Porém, não perderemos por base a análise de outros segmentos sociais e das 

características locais, o que caracteriza este estudo, como um importante elemento para 

a compreensão da sociedade e da economia do período colonial. Também faz parte 

desta investigação, uma análise qualitativa deste universo camponês, em que 

buscaremos identificar suas características socioculturais e não somente econômicas. 

Procuramos também reconstituir a trajetória de algumas famílias camponesas, para que 

assim possamos compreender seu comportamento e as características de suas relações 

sociais. 

ABSTRACT The main purpose of this work is to analyze the peasants presence in the clientele of  

Guarapiranga that inserts in the mineira‟s zone of the woods, favorable area to the 

agricultural activities. This research will embrace the period of 1750-1820, moment of 

rearticulation in the mineira economy in function of an important change of economical 

axis. However, we won't lose by base the analysis of other social segments and the local 

characteristics, what characterizes this study, as an important element for the 

comprehension of the society and of the economy of the colonial period. It‟s also part of 

this investigation, a qualitative analysis of this universe peasants, in that we will seek  

for to identify your sociocultural characteristics and not only economical. We also tried 

to reconstitute the trajectory of some families peasants, so that we can comprehend your 

behavior and the characteristics of your social relationships. 
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TÍTULO A formação da estrutura agrária do termo da Vila do Carmo: produção e mercado 

de terras, 1711-1750 

AUTOR Quelen Ingrid Lopes 

INSTITUIÇÃO UFJF - Mestrado 

ANO 26/08/2009 

PALAVRAS-

CHAVES 

 

RESUMO  

ABSTRACT  

TÍTULO Entre coroados e coropós: a trajetória do padre Manoel de Jesus Maria nos sertões do 

Rio da Pomba (1731-1811) 

AUTOR Natália Paganini Pontes de Faria Castro 

INSTITUIÇÃO UFJF - Mestrado 

ANO 12/05/2010 

PALAVRAS-

CHAVES 

“Manuel de Jesus Maria”. “Índios – Rio Pomba”. “Minas Gerais –século XVIII”. 

RESUMO A presente dissertação enfoca a trajetória individual do padre Manoel de Jesus Maria 

(1731-1811), filho de uma escrava com um português, responsável pela cristianização 

dos índios coropós, coroados, puris e bocayús nos aldeamentos da antiga Freguesia do 

Mártir São Manoel do Rio da Pomba e Peixe, região da atual Zona da Mata Mineira. 

Acreditamos que a partir da análise biográfica do religioso, nos aproximamos da 

compreensão de questões maiores relacionadas ao seu tempo e à sua sociedade, como o 

funcionamento da dinâmica de serviços e recompensas entre centro e periferias no 

mundo ibérico; a relação entre Estado e Igreja na transição das ditas centúrias; o 

enfrentamento, o debate e a busca por soluções em torno da questão indígena; a 

organização da Igreja após a expulsão dos jesuítas e, principalmente, as contradições e 

conflitos existentes entre o mundo institucional das regras e normas e o universo real e 

cotidiano, das práticas e dos costumes partilhados 

ABSTRACT The present study focus on Priest Manoel de Jesus Maria (1731-1811) individual 

trajectory, son of a slave with a portuguese, responsible for the Christianization of the 

Coropós, Coroados, Puris and Bocayús Indians at the former Freguesia do Mártir São 

Manoel do Rio da Pomba e do Peixe, a region of today‟s Zona da Mata, Minas Gerais. 

We believe that starting from the religious biographic delineation, we come close to a 

comprehension of major issues related to his time and to his society, as the running of 

the services and rewards dynamics between the center and the periphery at the Iberian 

world; the relationship between the State and the Church in the transition of the called 

centuries; the confrontation, discussion and the search for a solution for the indigenous 
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issues; the Church Organization after the Jesuits‟ banishment; and, mainly, the existing 

contradictions and conflicts between the institutional world of norms and rules and the 

ordinary and real world of shared costumes and practices. 

TÍTULO Sorte de Terra, Fazenda, Sesmaria… Georreferenciamento como instrumento de 

análise do registro de terras. 

AUTOR Rafael Martins de Oliveira Laguardia 

INSTITUIÇÃO UFJF - Mestrado 

ANO 28/03/2011 

PALAVRAS-

CHAVES 

História Agrária; Georreferenciamento, Registro Paroquial de Terras; Estrutura 

Fundiária; Distribuição Espacial de Propriedades; Santo Antonio do Paraibuna.  

RESUMO Esta dissertação faz uma análise dos Registros Paroquiais de Terras de Santo Antonio 

do Paraibuna, atual município de Juiz de Fora e alguns distritos e cidades vizinhas, 

desenvolvendo um método de gerar uma distribuição espacial das propriedades através 

de suas informações. Dessa forma, tem como objetivo:  i) Representar parte da estrutura 

fundiária da antiga vila de Santo Antonio do Paraibuna por meio da modelagem da 

representação espacial das propriedades, principalmente as rurais. A „Distribuição 

Espacial‟ produzida constituirá além de um instrumento de análise semiótica, um 

sistema de informações e resultará em nova metodologia para a História e, 

principalmente, para a História Agrária. A partir de uma leitura qualitativa, visando sua 

decodificação através de uma análise detalhada, e quantitativa das fontes que, neste 

caso, serão originários dos Registros Paroquiais de Terras e de seu cruzamento será 

possível identificar e possibilitar esta distribuição espacial das propriedades e 

representá-las em um instante de tempo. Após a espacialização, ou seja, a distribuição 

espacial buscar-se-á realizar a „Redistribuição Dimensionada‟, isto é, realizar 

novamente a distribuição espacial acrescentando informações referentes à dimensão das 

propriedades. ii) legitimar mutuamente, uma metodologia nova para o tratamento de 

uma fonte histórica com a composição parcial da estrutura fundiária de Santo Antonio 

do Paraibuna, em um estudo de caso. Tal metodologia busca sistematizar na forma de 

um “quadro sinóptico” um tema: Propriedades Rurais. O desenvolvimento de uma 

metodologia nova implica em um alargamento das possibilidades de pesquisas 

historiográficas e neste caso um uso a mais para as informações históricas oriundas do 

Registro de Terras.  

Tudo isto reafirma, para a pesquisa histórica, a importância de considerar e pensar a 

pesquisa dentro da relação tempo-espaço como um continuum, em um campo de 

variáveis qualquer, tal como são as propriedades rurais. Como em qualquer modelo, não 

se tem a pretensão de corresponder Ipsis litteris à realidade, principalmente esta que não 

existe mais, parte-se de uma modelagem matemática para alcançar a ideia de 

proporcionalidade entre propriedades nesta estrutura fundiária. Resulta em um método 

capaz de criar ferramentas na forma de um mapa reutilizáveis para novas avaliações 

históricas, tal como uma nova fonte histórica acrescida de novas informações, como as 

geográficas, e a recomposição da informação da fonte histórica. Conclui-se que é 

oportuna a inserção do Georreferenciamento nas pesquisas historiográficas, pois são 
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notórias suas potencialidades na pesquisa. 

ABSTRACT This work is an analysis of the Registros Paroquiais de Terras of Santo Antônio do 

Paraibuna, current city of Juiz de Fora and some neighboring districts and cities, 

developing a method of generating a spatial distribution of properties through its 

information. Thus, it aims to: i) represent part of the land structure of the old town of 

Santo Antonio do Paraibuna by modeling the spatial representation of the properties, 

mainly the rural ones. The produced 'Spatial Distribution' will constitute an instrument 

of semiotic analysis and also an information system. This will lead to new methodology 

for the History and, especially, to the Agricultural History. From a qualitative reading, 

aiming its decoding through a detailed and quantitative analysis of the sources that, in 

this case, will have their origins in the Registros Paroquiais de Terras and their 

intersection. From this, it will be possible to identify and allow this spatial distribution 

of properties and represent them in an instant of time. After the spatial, ie, the spatial 

distribution will seek to perform the „Sized Redistribution‟, ie, to perform again the 

Sized Distribution, adding to it information on the size of the properties. ii) to legitimize 

each other, a new methodology for the treatment of a historical source with the partial 

composition of the land structure of Santo Antonio do Paraibuna, in a case study. This 

methodology seeks to systematize in the form of a "summary table" a theme: Rural 

Properties. The development of a new methodology involves a greater scope for 

historical research and, in this case, one use more for the historical information derived 

from Registro de Terras. 

All this confirms, for historical research, the importance of considering and thinking 

about research into the relationship as a time-space continuum, in a field of any 

variables, as are the rural properties. As any model, we do not intend to match Ipsis 

litteris the reality, mainly that which no longer exists, it starts from a mathematical 

model to achieve the idea of proportionality between properties in this land structure. It 

results in a method capable of creating reusable tools in the form of a map for new 

historical evaluations, such as a new historical source added of new information, such as 

geographical, and the restoration of the information of the historical source. We 

conclude that the inclusion is timely in the Georeferencing in the historiographical 

research because their potentialities are notorious in research. 

TÍTULO A Enxada Complexa; roceiros e fazendeiros em Minas Gerais na primeira metade 

do século XIX (esse trabalho foi publicado pela EDUFV com o título: Entre a roça e o 

engenho: roceiros e fazendeiros em Minas Gerais na primeira metade do século XIX. 

Viçosa, EDUFV, 2008) 

AUTOR Francisco Eduardo de Andrade 

INSTITUIÇÃO UFMG - MESTRADO 

ANO 22/02/1995 

PALAVRAS-

CHAVES 

 Roceiros; Minas Gerais; século XIX 

RESUMO A presente obra apresenta o problema da relação entre a extração de minerais preciosos 

e as práticas agrícolas, no contexto do escravismo em Minas Gerais. Critica-se a noção 
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convencional de transição de uma atividade para a outra, desde o século XVIII, 

apontando para outras noções mais complexas, como as de articulação e acomodação. 

ABSTRACT  

TÍTULO Os Mandarins do Sertão: os criadores de gado do São Francisco (1650-1750) 

AUTOR Tatiana da Cunha Peixoto 

INSTITUIÇÃO UFMG - MESTRADO 

ANO 19/05/2006 

PALAVRAS-

CHAVES 

Sertão; criação de gado; século XVIII;  

RESUMO O presente trabalho trata da conquista do sertão do rio São Francisco e de suas relações 

com as Minas do ouro. Aborda ainda as relações de poder que se constituíram nessa 

área bem como os conflitos de jurisdição que se estabeleceram nessa área de fronteira. 

ABSTRACT The present work is about the conquest of Sertão of São Francisco River and two of its 

relations with the Gold Mines.  It is also concerning the power relations that emerged on 

this area as well as conflicts of jurisdiction that settled in this frontier area.  

TÍTULO O Continente Rústico; abastecimento alimentar na comarca do Serro Frio (1750-

1810) (esse trabalho foi publicado com o mesmo título pela Maria Fumaça em 2000.  

AUTOR José Newton Coelho de Meneses 

INSTITUIÇÃO UFMG - MESTRADO 

ANO 20/06/1997 

PALAVRAS-

CHAVES 

Produção alimentar; Agricultura; Minas Setecentistas; Mercado interno. 

RESUMO A presente obra objetiva tratar a questão da produção alimentar interna na Capitania de 

Minas Gerais no século XVIII, mas especificamente nas proximidades de Serro e 

Diamantina. O autor, através do levantamento de inventários e testamentos, procura 

mostrar que havia certo grau de independência na produção alimentar e que esta dava-se 

tanto no meio rural quanto no meio urbano, nos quintais, por exemplo, com o cultivo de 

frutas.   

ABSTRACT  

TÍTULO A Conquista do Sertão da Ressaca; povoamento e posse da terra no interior da 

Bahia  

AUTOR Maria Aparecida Silva de Sousa 

INSTITUIÇÃO UFMG - MESTRADO 
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ANO 19/11/1998 

PALAVRAS-

CHAVES 

Sertão; Bahia; posse da terra.  

RESUMO  

ABSTRACT  

TÍTULO Senhor ou Camponês? Economia e estratificação social em MInas Gerais no século 

XIX: Mariana: 1820-1850 

AUTOR Leandro Braga de Andrade 

INSTITUIÇÃO UFMG - MESTRADO 

ANO 22/05/2007 

PALAVRAS-

CHAVES 

Camponês; Minas Oitocentistas; Escravidão.  

RESUMO A abordagem da propriedade e do trabalho na economia de Minas Gerais no século  

XIX é o principal esforço empreendido no presente estudo. O novo perfil da economia  

mineira, onde predominou as atividades agropecuárias, manteve a estrutura escravista, 

porém  também mostrou formas de organização do trabalho calcadas na mão-de-obra 

livre. O trabalho camponês é a principal delas e por isso está no centro da discussão que 

evidenciamos. As unidades produtivas que utilizavam majoritariamente o trabalho livre 

ou um pequeno número de escravos se assemelhavam em suas características 

econômicas, demográficas e produtivas.  Por outro lado, a pesquisa que teve como foco 

espacial o termo da cidade de Mariana, mostrou uma significativa capacidade de 

acumulação da elite escravista local, composta por fazendeiros, como na Freguesia 

Furquim, e de  grandes comerciantes, como na vila sede do  termo.   

ABSTRACT The principal interesting of this study was to approach the question of the property and  

the economy in Minas Gerais during the 19th century. The economy in Minas Gerais in 

that period was predominantly agrarian with a slavering structure, but the free labor was 

also recognized principally in the rural activities. The free labor in the rural activities is 

focused in this study. We predict that some productive unities based in the free labor 

showed economy, demography and production close to others with a small number of 

slavers. By other side, the research realized in Mariana city showed a significant 

capacity of capital accumulation by the slaver‟s owners who were farmers at the 

countryside (e.g. Freguesia Furquim) and big traders at downtown.   

TÍTULO Família e Herança na Zona da Mata Mineira: A formação do povoado de Santa 

Rita do Turvo: 1813-1850 

AUTOR Janaína Marcon Machado 



Lands Over Seas: property rights in the early modern Portuguese empire  7 
Bases de Dados Bibliográficas 
 

INSTITUIÇÃO UFMG - mestrado 

ANO 29/05/2007 

PALAVRAS-

CHAVES 

Família; herança; Santa ita do Turvo 

RESUMO O principal objetivo desta pesquisa é o de tentar delinear o perfil social e econômico da 

freguesia de Santa Rita do Turvo a partir de dados demográficos. Para isto, 

concentramo-nos no período da primeira metade do século XIX. Por se tratar de uma 

área de fronteira agrícola, localizada na parte norte da Zona da Mata Mineira, nos 

interessou conhecer mais de perto a chegada das primeiras famílias nesta região e saber 

como se organizaram. Apresentamos o perfil da população segundo sexo, cor, condição 

social,  ocupação e idade e ainda aspectos da vida familiar dos moradores de Santa Rita. 

A partir da identificação da região como uma área agrícola, verificamos o perfil da 

posse de escravos dos chefes de domicílios da freguesia. Preocupamo-nos em 

caracterizar a vida em família e as relações de sociabilidade estabelecidas entre os 

primeiros grupos familiais que ali se constituíram. Concluímos a partir das informações 

demográficas dos censos e das demais fontes utilizadas como inventários e documentos 

paroquiais que as relações de dependência imperaram na região de Santa Rita do Turvo 

se fazendo presentes no cotidiano da população.   

ABSTRACT The main objective of this research is to try to delineate the social and economics 

profile  of the parish of Santa Rita do Turvo from demographics data. On this way, we 

will concentrate on the period of the first half of the XIX Century.  Since it is an 

agricultural frontier area, located on the north of Zona da Mata Mineira, it‟s interesting 

to us to know closer the arrival of the first families on this region and to know how they 

get organized themselves.  We present the population profile by sex, color, social status, 

occupation and age as well as aspects from the family life  of the residents of Santa Rita.  

From the identification of the region as an agricultural  area, we verify the profile of the 

slaveholding heads  of family in the parish.  We are concerned to characterizing the life 

in family and the social relations established between the first families groups that were 

formed there.  We conclude from the census demographic information and other sources 

used as an inventory and documents from the church that, relations of dependency reign 

on the region of Santa Rita do Turvo doing present on the daily of population. 

 

TÍTULO O domínio dos índios: catequese e conquista nos sertões do Rio Pomba (1767-1813) 

(esse trabalho foi publicado com o seguinte título: Os indígenas e os processo de 

conquista dos sertões de Minas Gerais (1767-1813). Belo Horizonte: Argumentvum, 

2010) 

AUTOR Adriano Toledo Paiva 

INSTITUIÇÃO UFMG - MESTRADO 

ANO 29/01/2009 
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PALAVRAS-

CHAVES 

Conflito, territorialidade e identidade; indígenas; Conquista de  

Rio Pomba; 

RESUMO Este trabalho é uma tentativa de entender as relações sociais e de poder na construção 

de uma freguesia nos “sertões do Rio Pomba e Peixe dos índios Coropós e Coroados” 

(1767-1813). Estudamos os processos de instituição do Estado na fronteira colonial. 

Problematizamos a construção de uma paróquia sobre os “domínios indígenas”, 

avaliando a configuração deste espaço, assim como os conflitos e identidades  inerentes 

a este processo. O principal objetivo de nossos estudos é resgatar a historicidade dos 

“povos conquistados.  

ABSTRACT This research is an attempt to understand the social and power relationships in the 

construction of a village in the “sertões do Rio Pomba e Peixe dos índios Coropós e 

Coroados” (1767-1813). We studied the processes of creation of the State in the colonial 

frontier. We problematized the construction of a parish in the “Indian domains”, 

assessing the arrangement of this area, as well as conflicts and identities inherent to this 

process. The main purpose of this research is to retrieve the historicity of the “coloniz 

TÍTULO  As minas imaginárias: o maravilhoso geográfico nas representações sobre o sertão 

da Américca Portuguesa – Séculos XVI a XIX 

AUTOR Marcelo Motta Delvaux 

INSTITUIÇÃO UFMG - MESTRADO 

ANO 09/12/2009 

PALAVRAS-

CHAVES 

História cultural; imaginário; maravilhoso geográfico na América Portuguesa; mitos do 

sertão; minas imaginárias; edenização do Novo Mundo; cartografia 

RESUMO Estudo sobre o maravilhoso geográfico na América Portuguesa  entre os séculos XVI e 

XIX, especialmente os mitos  sobre as riquezas  ocultas no sertão, responsáveis pelo 

surgimento de lugares lendários como a Serra das Esmeraldas, o Sabarabuçu e a Lagoa 

Dourada. São analisadas as origens deste mito a partir da herança cultural européia e da 

experiência de ocupação e povoamento do continente americano, buscando o 

entendimento de sua permanência na longa duração. 

ABSTRACT Study about the wonderful geographic in Portuguese America between the XVI and 

XIX centuries specially the myths concerning the wealth hidden in the interior, 

responsible for the appearance of legendary places such as Serra das Esmeraldas, the 

Sabarabuçu and the Lagoa Dourada. The origins of this myth are analyzed from the 

European cultural inheritance and the experience of the occupation and settlement of the 

American continent, looking for the understanding of its stay in the long term.    

TÍTULO Subsistência e Poder: a política do abastecimento alimentar nas minas setecentistas 

AUTOR Flávio Marcus da Silva 

INSTITUIÇÃO UFMG - DOUTORADO 
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ANO 12/12/2002 

PALAVRAS-

CHAVES 

 Minas setecentistas; abastecimento alimentar;  

RESUMO O trabalho estuda a política de abastecimento na Capitania de Minas Gerais ao longo do 

século XVIII levando em consideração tanto seus aspectos agrícolas (como a questão da 

produção interna e da presença de um mercado interno – capítulo 3) quanto aqueles 

mais voltados para a administração (distribuição de sesmarias – capítulo 5) e controle 

dessa distribuição (atravessadores e comissários – capítulo 6)  

ABSTRACT The work studs the supply policy on capitania of Minas Gerais during the XVIII century 

considering both agricultural (such as the issue of the domestic production and the 

presence of a domestic market – chapter 3) and those geared towards administration 

(distribution of Sesmarias – chapter 5) and the control of this distribution (middlemen 

and commission agents – Chapter 6) 

TÍTULO Fronteira em expansão, população, terra e família na Zona da Mata mineira, 1808-

1850 

AUTOR Romida Oliveira Alves 

INSTITUIÇÃO UFMG - MESTRADO 

ANO 08/05/2009 

PALAVRAS-

CHAVES 

 fronteira; terra; conflitos; patrimônio; família 

RESUMO Este trabalho tem como objetivo estudar as estratégias de formação de patrimônio de 

famílias que povoaram a área central da zona da Mata Mineira, durante a primeira 

metade do século XIX. Para essa investigação foram utilizados, entre outras fontes, 

inventários  Postmortem, listas nominativas, processos matrimoniais e livros de notas. A 

análise permite interpretar a estrutura e composição das unidades domésticas e suas 

relações de produção, atentando-se para suas formas de organização no espaço e, de uso 

e exploração da terra. Com isso, foi possível reafirmar que essa área funcionou como 

um espaço privilegiado para as investidas portuguesas e controle da população, bem 

como um local destinado à produção de alimentos voltada para um dinâmico mercado 

interno. Além disso, aborda a importância das relações familiares para sobreviver nessa 

fronteira agrícola, marcada por conflitos fundiários e mercado de terras. 

TÍTULO Antes das Minas Gerais: conquista e ocupação dos sertões mineiros 

AUTOR Ângelo Alves Carrara 

INSTITUIÇÃO Revista Varia História - UFMG 

ANO Edição 38, jul-dez de 2007 

PALAVRAS- sertão; Minas Gerais; expansão territorial. 
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CHAVES 

RESUMO Neste artigo passa-se em revista a história da conquista e ocupação das terras do vale do 

São Francisco, cuja trama há quase um século adquiriu sua versão definitiva na 

historiografia tradicional, em vários capítulos a respeito a) da "expansão geográfica", 

como em Basílio de Magalhães; ou b) da "história territorial", por Felisbelo Freire; ou c) 

dos "caminhos antigos e povoamento do Brasil", como em Capistrano de Abreu, autor 

que, se não o primeiro, sem dúvida foi o que mais influiu na tessitura do enredo. Aqui, 

contudo, os objetivos são distintos, apesar de suas fontes arquivísticas permanecerem 

inescapavelmente as mesmas. Parte-se do pressuposto de que, na segunda metade do 

século XVII, encerrou-se o processo de conquista do território às tribos indígenas 

estabelecidas na margem direita do alto-médio São Francisco. Sob esta perspectiva, ao 

invés de repetir, mais uma vez, a história das expedições ao interior do Brasil, o que 

aqui se busca é encontrar o lugar que estas expedições ocuparam nesse processo de 

conquista e ocupação territorial, que logo em seguida tornaram possível a articulação, 

tanto da costa com os sertões, quanto dos diferentes sertões entre si. 

ABSTRACT This article aims at reviewing the history of the conquest and occupation of the San 

Francisco river valley, in Minas Gerais. The definite version of which was established 

more than a century ago, in several chapters concerning a) the geographical expansion, 

as named by Basílio de Magalhaes; or b) the territorial history, by Felisbelo Freire; or c) 

the ancient routes and settlement of Brazil, as in Capistrano de Abreu. Here, meanwhile, 

the objectives are quite different, despite their archival sources be inescapably the same. 

It is assumed that in the second half of the sixteenth century the process of conquest of 

the territories occupied by indian tribes settled in the right bank of the San Francisco 

river had come to an end. Under this prospect, in spite of repeating once more the 

history of the expeditions to the interior of Brazil, what interests here is to explore the 

place these expeditions had in this process of conquest and territorial occupation, which 

soon after became possible the linkage of the coast regions with the "sertao" 

(hinterland), and even amongst the different "sertoes". 

TÍTULO A conversão do sertão: capelas e a governamentalidade nas Minas Gerais 

AUTOR Francisco Eduardo de Andrade 

INSTITUIÇÃO Revista Varia História - UFMG 

ANO Edição 37, jan-jun 2007 

 

PALAVRAS-

CHAVES 

capela; poder político; governo. 

RESUMO O artigo trata da instituição das capelas no território das Minas Gerais, considerando a 

sua significação política e a sua relação com o enquadramento social da população. 

Procura-se avaliar essa prática de poder, desde a fundação pelos patronos coloniais até o 

reconhecimento eclesiástico e régio. Observando-se os laços políticos na segunda 

metade do século XVIII, verifica-se ainda que as capelas, mecanismos de poder 
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senhorial e de normalização dos súditos, tinham um papel fundamental 

nagovernamentalidade do Estado, especialmente nas fronteiras. 

ABSTRACT This paper is concerned with the establishment of chapels in Minas Gerais, taking into 

account its political meaning and its relationship with the social fitting of the 

population. Power practices are evaluated, since foundations of the chapels by colonial 

sponsors to their ecclesiastical and royal admissions. Considering political bonds on the 

second half of the eighteen century, one verifies that chapels - a way of power of 

owners  and subject regulation - had a fundamental role in the government,  mainly at 

frontiers. 

TÍTULO As Guerras Justas e a Escravidão Indígena em Minas Gerais nos séculos XVIII e 

XIX 

AUTOR Marcia Amantino 

INSTITUIÇÃO Revista Varia História - UFMG 

ANO Edição 35, jan-jun. 2006 

 

PALAVRAS-

CHAVES 

índios; Sertão; escravidão; Guerra Justa; ataques; expedições. 

RESUMO Este artigo busca analisar as diferentes imagens que foram criadas sobre os índios em 

Minas Gerais demonstrando que, na maioria das vezes, determinados grupamentos 

indígenas foram associados às feras. Assim, todas as medidas repressivas contra suas 

aldeias eram justificadas, inclusive, as Guerras Justas. O artigo analisa também alguns 

documentos sobre a escravidão indígena na região até pelo menos, o século XIX. 

ABSTRACT This article searches to analyses the different images form created about the Indians in 

Minas Gerais, demonstrating that, in most times, determined aboriginal groupings were 

seen like wild animals. Thus, all the repressive measures taken against its villages had 

been justified, also, the "Fair Wars"... The article also analyses some documents about 

aboriginal slavery in that region until at least, century XIX. 

TÍTULO De Vila Rica ao Rio das Mortes: mudança do eixo econômico em Minas colonial 

AUTOR Carla Maria Carvalho de Almeida 

INSTITUIÇÃO Revista Lócus - UFJF 

ANO Volume 11 Número 1 e 2 – jan.-dez 2005 

PALAVRAS-

CHAVES 

Minas Gerais; Escravidão; Economia colonial; Diversificação econômica 

RESUMO Este trabalho tem como tema mais abrangente a análise da estrutura produtiva da 

capitania de Minas Gerais no período de 1750 a 1822. Procuramos lançar luz sobre as 

possibilidades econômicas que se abriram para a capitania no momento de crise da 
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mineração, privilegiando a análise comparativa das comarcas de Ouro Preto e Rio das 

Mortes, por serem representativas das distintas opções econômicas existentes na 

capitania naquele momento. 

ABSTRACT This work analyses economic production in Minas Gerais from 1750 until 1822. It sheds 

light on the economy of Minas Gerais‟ “capitania” during the gold mining crisis and is a 

comparative analysis of Ouro Preto‟s and Rio das Mortes‟ “comarcas”, which 

represented different economic options available to the “capitania” at the time. 

 

 

 

 

 


