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ABSTRACT Many changes have happenned in the historiography of 

Minas Gerais, in the past 20
th
 years. New methodologies and themes 

point out the plurality and richness of this. The text tries to point new 

tendences and contradictions.  
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"O texto pretende analisar a evolução da historiografia mineira nos 

últimos vinte anos. Parte do pressuposto de que várias foram as 

transformações metodológicas e temáticas então ocorridas. A plu-

ralidade e a riqueza são algumas das características dessa produ- 

ção e procura-se apontar os novos rumos, as tendências e os con-

trastes. "  

Até as últimas décadas, a historiografia mineira se dedicou eminen-

temente aos acontecimentos políticos e econômicos da Colônia. Raras 

foram as exceções, como os estudos de Eduardo Frieira, que aborda- 

ram os costumes e a cultura. Seu livra sobre as leituras que inspiraram  
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os Inconfidentes, baseado na análise da biblioteca do Padre Luís Vieira, 

O diabo na livraria do cônego, se tornou clássico.  

Em meados do século XX, a historiografia francesa e alemã, com 

seus pressupostos mais voltados para os aspectos culturais, plantou 

sólidas raízes na USP. Os estudos de Sérgio Buarque de Holanda, seu 

mais brilhante expoente, no entanto, tiveram mais influência entre os 

paulistas, do que entre os mineiros. Esses pouco exploraram os temas 

instigantes sugeridos em Raizes do Brasil e Metais e pedras preciosas ..  

Por outro lado, a influência do marxismo, que foi marcante nos estu- 

dos sobre a História de Minas, até a década de 70, fez com que os 

autores priorizassem a análise da economia e da administração instala- 

das pelos portugueses. Celso Furtado, com sua abordagem dos ciclos 

econômicos exportadores, se tornou referência obrigatória quando se 

tratava de analisar a mineração aurífera ou diamantífera colonial. A he-

gemonia dessa interpretação fez, por outro lado, com que o século XIX 

mineiro fosse visto como "a idade das trevas", quando a região teria 

mergulhado em uma economia de autosubsistência, quase imóvel, o que 

determinou que fosse negligenciado como objeto de estudo. Somente 

nova inserção da economia mineira no capitalismo mundial, a partir do 

governo de Juscelino Kubitschek, trouxe estímulos para que a economia 

mineira se tornasse novamente tema de análise dos historiadores.  

A influência de Caio Prado Jr., em Formação do Brasil Contemporâ-

neo, foi decisiva na análise da administração mineradora. Em seu impor-

tante estudo, ele investigou a sociedade brasileira contemporânea a partir 

da sua formação no período colonial, e salientou que o sistema adminis-

trativo então instalado pela Metrópole era caótico e irracional. Transplan-

tado diretamente do modelo português, não se ajustou às especificida- 

des da colônia pois, extremamente centralizador, parecendo uno e indi-

visível, provocou na imensidão da colônia uma sensação de desgoverno. 

Para ele, a dificuldade de estender o poder metropolitano à periferia 

da colônia gerou uma situação de indisciplina, que marcou indelével- 

mente a formação da cidadania brasileira.  

Até meados do presente século, os estudos históricos sobre Minas 

ainda priorizavam o século XVIII, pois permitia o distanciamento cronoló-

gico, requisito necessário à concepção corrente de objetividade históri- 

ca. A partir dos anos 60, esse panorama começou a se transformar e o 

interesse sobre o século XX se multiplicou. Para isso, foi decisiva a influ-

ência dos brazilianistas; a ascensão das esquerdas e a influência do 

marxismo com sua urgência em compreender a realidade brasileira como 

forma de esboçar estratégias de luta; e os estudos sociológicos desen-

volvidos na USP, sob orientação de Florestan Fernandes.  

Estas novas abordagens, fruto das Universidades, evidenciavam a 

influência da implantação das pós-graduações no Brasil. De caráter 
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monográficos, esses estudos apresentavam, no seu conjunto, aspectos 

mais analíticos, com rigor metodológico e preocupação de se nortearem 

a partir de um viés teórico, imprimindo-Ihes caráter eminentemente cien-

tífico.  

Os primeiros ventos de mudança surgiram ao longo dos anos 70. 

Marcados pelas primeiras revisões da História de Minas, se caracteriza- 

ram por apontar renovações metodológicas e priorizar o estudo de te- 

mas republicanos.  

Essas análises sobre o século XX mineiro se basearam em três gran-

des linhas de pesquisa. Um primeiro viés, de História Econômica, abordou 

principalmente o processo de industrialização e a retomada do de-

senvolvimento. Este tema despertou o interesse de alguns brazilianistas, 

entre os quais se destacaram Stanley e Stein e John Wirth, autor de O fiel 

da balança. A Pós-graduação implantada na Faculdade de Economia 

da UFMG, por volta dos anos 70, também produziu importantes estudos 

na área, destacaram-se os trabalhos de Clélio Campolina Oiniz e Fran- 

cisco Iglésias sobre a industrialização mineira.  

A segunda linha de pesquisa foi de História Política. Salientaram-se 

os estudos da política mineira na República Velha e a formação do PRM, 

realizados por Maria Efigênia Lage e Resende, em Formação da estrutu- 

ra de dominação em Minas Gerais: o novo PRN. A formação da elite 

política mineira e sua participação na Revolução de 30 foram temas de 

Norma de Góes Monteiro.  

O terceiro eixo, surgiu um pouco mais tarde, dizia respeito a análises 

que privilegiavam o social, com recorte principalmente nos movimentos 

operários e sindicais. Eram estudos de classe, que trabalhavam as es-

tratégias de dominação e resistência dos trabalhadores, diferenciando o 

mundo urbano do rural. Evantina Pereira Vieira estudou as formas de 

organização social e os conflitos políticos em Minas Gerais, entre em-

presariado e operários. Yonne de Souza Grossi estudou as estratégias 

de resistência dos mineiros da Mina de Morro Velho. Eliana Regina Dutra 

analisou as práticas operárias em Juiz de Fora e Belo Horizonte na pri - 

meira República e Carla Maria Junho Anastasia abordou o Corporativis- 

mo e seus reflexos sobre a formação sindical no Estado.  

Enquanto o Império continuava praticamente esquecido, novas in-

terpretações do período colonial surgiram, entre elas a de dois brazilia-

nistas. Em 1977, Russell-Wood demonstrou a importância do estudo do 

papel das Câmaras Municipais e do poder local na América portuguesa. 

No ano seguinte, A devassa da devassa, de Kenneth Maxwell, provocou 

toda uma releitura da Inconfidência Mineira, desnudando a malha dos 

interesses dos envolvidos, tanto nos órgãos da administração, quanto 

 nos descaminhos do ouro e diamante.  

Mas foi o célebre artigo de Wilson Cano, de 1978, Economia do Ouro 
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em Minas Gerais, que chamou a atenção dos estudiosos para a necessi-

dade de se estudar a história das Minas a partir de outro contexto que 

não o da opulência. Seu apelo encontrou eco em duas teses escritas na 

aurora dos anos 80, que, por suas perspectivas inovadoras, tanto meto-

dológica quanto temática, se tornaram importantes marcos na historio- 

grafia mineira. A primeira foi Os desclassificados do ouro de Laura Mello 

e Souza, que provocou uma verdadeira revolução nas interpretações do 

século XVIII mineiro. Herdeira da vertente apontada por Sérgio Buarque 

de Holanda e da moderna historiografia social européia, salientava o 

estudo da pobreza e dos marginais, na esteira da centralização do esta- 

do moderno. A autora recusou a noção de riqueza da sociedade mineira 

e mergulhou no universo dos desclassificados, procurando desvendar o 

processo de constituição da administração portuguesa na região.  

A segunda foi a tese de doutorado Growing in the silence: the sla- 

very economy of nineteenth-century in Minas Gerais defendida por RO- 

berto Martins nos Estados Unidos. Não só chamou a atenção para a 

necessidade de se voltar o foco para o estudo do século XIX, como 

demonstrou que era possível haver desenvolvimento e crescimento em 

uma economia não-exportadora. Na mesma época, Douglas Cole Libby 

transformava o conceito de escravidão, ao demonstrar a compatibilida- 

de entre mão-de-obra escrava e manufatura nas minas oitocentistas, em 

A Economia escravista de Minas Gerais no século XIX.  

Foi pois, a partir de meados dos anos 80, que a influência das novas 

metodologias, que há muito dominavam os estudos na Europa, vão se 

fazer sentir na historiografia referente às Minas. Só então, a Escola dos 

Annales, nos seus mais diversos matizes e a Historia Social Inglesa vão 

se tornar parâmetros, tanto metodológica quanto tematicamente. Este 

revisionismo histórico não significou a pura adaptação dos estudos eu-

ropeus à realidade dos trópicos, mas permitiram uma releitura da histó- 

ria mineira à luz de sua própria especificidade.  

Despertou-se então o interesse por temas que estavam relegados 

ao esquecimento, entre outros, o cotidiano, os pobres, as mulheres, a 

criança, a sexualidade. Em oposição à bipolarização senhor e escravo 

ou operário e patrão, uma sociedade multifacetada e plural emergiu nos 

mais diferentes séculos da história das Gerais. Buscava-se não apenas 

o particular, o rotineiro, mas, a partir do específico, captar as linhas de 

força que caracterizavam sua realidade.  

Outra consequência dessa renovação foi a ampliação nunca vista do 

conceito de fontes. Deixou-se de privilegiar os documentos escritos e ofici-

ais, eminentemente administrativos, para que praticamente qualquer vestí-

gio da ação humana se tornasse ferramenta para o historiador. Isso per-

mitiu a reconstrução do dia-a-dia de seus habitantes, utilizando cartas, 

diários, fotografias, plantas arquitetônicas, censos populacionais, etc.  
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Para se fazer uma análise das características e perspectivas da pro-

dução historiográfica mineira como um todo, nos últimos vinte anos, tor- 

na-se necessário escolher um eixo norteador. Entre outros, pode-se op- 

tar por arrolar a produção pelos diferentes recortes metodológicos; ou 

tentar perceber as revisões temáticas efetuadas em cada um dos três 

marcos cronológicos: Colônia, Império e República. O presente texto 

tentará fazer uma síntese dessas duas abordagens, analisando em cada 

um dos períodos citados acima várias perspectivas inovadoras, sejam 

temáticas ou metodológicas, e as releituras dos grandes marcos históricos. 

A primeira dificuldade consiste em conseguir delimitar em unida- 

des estanques os diferentes tipos de estudo. Devido ao caráter interdis-

ciplinar, à fluidez dos temas e abordagens, as linhas demarcatórias são 

muito tênues, o que situa muitos estudos nas áreas de fronteira. Também 

não se pretende dar conta de toda a produção historiográfica dos últi- 

mos vinte anos, tarefa dificultada por essa produção ter crescido em 

ritmo vertiginoso, mas lançar mão de obras que possam exemplificar 

suas tendências.  

A primeira vertente que se firmou foi a História Social, herdeira dos 

Desclassificados do Ouro. Abordou os marginalizados e esquecidos pela 

historiografia tradicional, produzindo importantes trabalhos sobre as 

mulheres, a família, os marginais, os alforriados, entre outros. Sua influ-

ência foi maior para os estudos do século XVIII, pois procurava compre-

ender, da mesma forma que os estudos de História Social na Europa, as 

tentativas de ordenação da sociedade moderna, durante o processo de 

centralização dos estados absolutistas.  

A demografia histórica, reunindo dados quantitativos, promoveu uma 

leitura instigante de fontes testamentais, paroquiais, censitárias, etc. Fran-

cisco Vidal Luna, em Minas Gerais: escravos e senhores, esboçou nova 

visão sobre a população escrava e de cor da Capitania, demolindo uma 

série de conceitos tradicionais sobre esse segmento da sociedade colo- 

nial. Demonstrou que os homens eram numericamente superiores às 

mulheres, tanto entre proprietários, forros ou escravos, sendo que os 

últimos constituíam a massa populacional das Minas. Duas novidades 

foram apontadas, a primeira a existência de pardos proprietários e a 

segunda o aparecimento de diversos casamentos entre escravos. Con-

trariava duas grandes crenças da historiografia: a de que o cativeiro 

criara uma aversão à escravidão entre a população negra e mestiça e 

de que, reduzindo os negros à uma situação de animais, impedira-os de 

estabelecerem laços estáveis de relacionamento. Na maioria das locali-

dades estudadas, havia presença constante e significativa de forros pro-

prietários de escravos, exemplos de que a população cativa ou liberta 

não criava normas inéditas de comportamento, mas se fixava nos parâ-

metros que a sociedade branca impusera. Anotou também que os forros 
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eram em sua maioria mulheres, sugerindo que a sociedade mineradora 

oferecia mais oportunidades de alforria a elas.  

Os trabalhos em história social se proliferaram e procuraram esmiu- 

çar muitas das questões colocadas por esse autor. A partir de vertente 

monográfica, perscrutaram cada arraial mineiro revelando uma socieda- 

de heterogênea e múltipla, paradoxal em relação a uma administração, 

que procurava ser cada vez mais repressora e excludente.  

Entre inúmeros outros trabalhos, na Revista Brasileira de História nº. 

17, volume dedicado especialmente à família e grupos de convívio, Ida 

Lewkowicz estudou os pretos forros em Minas no século XVIII. Mostrou 

que, ao contrário do que usualmente se pensava, os negros em cativeiro 

foram capazes de estabelecer níveis significativos de organização fami- 

liar. Utilizou fontes testamentais encontradas na Casa Setecentista de 

Mariana, e demonstrou que, como já apontavam as novas tendências 

historiográficas, o comportamento dos negros em relação ao casamento 

ou à posse de escravos não diferia da dos brancos. Casamentos, heran-

ças e dotes figuravam nas relações familiares dos forros em Minas Ge- 

rais, não sendo distinto do comportamento do resto da população minei- 

ra.  

Mary Dei Priori apontou que a sociedade aurífera do século XVIII 

revestiu-se de especificidades, caracterizada pelo aumento da mobili- 

dade social e amolecimento das estruturas. As alforrias e o enriqueci- 

mento rápido que vieram com o ouro permitiram que as mulheres res-

pondessem com práticas tidas por desabusadas aos discursos misóge- 

nos e moralistas da Igreja e do Estado Português. Segundo a autora, 

"sobre seus corpos, tentar-se-á escrever uma apologia que visa enalte- 

cer a mulher para melhor submetê-Ia". Mergulhadas em ofícios variados 

que Ihes assegurava a sobrevivência, possuíam uma ética própria para 

constituir laços familiares e afetivos.  

Luciano Figueiredo analisou em duas obras, O avesso da memória e 

Barrocas Famílias, o esforço das instituições coloniais, especialmente a 

Igreja, na ordenação da sociedade colonial mineira que, no entanto, se 

constituía na resistência a essa opressão. Analisou especialmente o PA- 

pel marginal das mulheres, como as prostitutas, as negras de tabuleiro, 

as vendeiras.  

Trabalhos mais recentes, como o de Eduardo França Paiva, que en-

focou as estratégias de resistência de escravos e libertos na Comarca 

de Sabará, e dessa autora sobre a vida na Demarcação Diamantina 

mostraram que não havia grandes diferenças entre a sociedade da Ca-

pitania. Escravos desentendiam-se com seus patrões e recorriam ao 

estado para intermediar tais conflitos; generalizava-se o costume de 

mancebia e concubinato; as mulheres pobres encontravam formas de 

sobrevivência em pequenos ofícios; negros libertos possuíam escravos, 
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propriedades urbanas e transmitiam a seus descendentes. Enfim, a vida 

transcorria múltipla e fora de controle.  

Outro tema abordado foi da violência coletiva, manifesto nos diver- 

sos motins e revoltas coloniais. O artigo pioneiro de Carla Anastasia, 

Potentados e bandidos: os motins do São Francisco demonstrou a im-

portância e a generalização dos movimentos de rebeldia nas Minas se-

tecentistas. Recentemente, a mesma autora procurou analisar mais pro-

fundamente esses movimentos, pretendendo inclusive através da aná- 

lise de comportamentos, objetivos, atores e alcances esboçar uma tipifi-

cação. Luciano Figueiredo os incluiu em recente estudo sobre os motins 

fiscais na colônia. Adriana Romeiro acompanhou a trajetória rebelde de 

um português nas Minas, o famoso Pedro de Rates Henequim.  

Nessa linha, os trabalhos publicados sobre o século XIX são ainda 

escassos. Ilka Boaventura Leite analisou a visão que os viajantes tinham 

dos escravos e libertos nas Minas oitocentistas, revelando imagens que 

se tornaram correntes e são preservadas até os dias de hoje. Recentes 

teses de mestrado, defendidas na UFMG, abordaram a rebeldia dos es-

cravos na província mineira, a demografia social da época e o movimen- 

to abolicionista. Tarcisio Rodrigues realizou um estudo de demografia 

histórica sobre a família escrava no norte de Minas. Na fronteira com a 

política, Regina Horta Duarte acompanhou a trajetória de Avelino Fosco- 

lo, literato, autor de teatro, que combateu pela proclamação da repúbli- 

ca e pela abolição. A formação de uma identidade pelas elites de Juiz 

de Fora foi recortada por James Goodwin e as relações de compadrio 

tecidas entre elas e manifestas na própria Câmara local, foi tema de 

Patrícia Genovez.  

Trabalho desenvolvido no CEDEPLAR, na linha de demografia histó-

rica, coordenado por Clotilde Andrade Paiva, vem provocando todo um 

revisionismo sobre a sociedade oitocentista, ao se debruçar sobre os 

censos do período.  

Quanto à República, vários trabalhos situaram-se na linha sócio-cul-

tural. Destacaram-se a análise de Tha'ls Pimentel, sobre o Conjunto JK e 

os paradoxos resultantes do projeto modernista no quotidiano da socie- 

dade belorizontina. Na esteira da comemoração do centenário de Belo 

Horizonte, surgiram dissertações sobre seu projeto de construção e as 

contradições nascidas da apropriação desse espaço por seus morado- 

res. Pedro Nava e o discurso dos escritores modernistas mineiros foi 

relido por Regina Helena Alves da Silva. Dois autores tocaram na institu-

cionalização da assistência social e na economia da caridade e da filan-

tropia: Maria Clara Thomaz Machado (em Uberlândia) e Marco Antônio 

de Souza (em Belo Horizonte).  

Um segundo recorte, de História Econômica, emergiu das revisões de 

Roberto Martins e Douglas Colle Libby. Influenciou principalmente as 
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análises sobre o século XIX, configurando a possibilidade de dinamiza- 

ção econômica fora do eixo exportador. Alcir Lenharo, com Tropas da 

moderação, demonstrou a importância de uma economia escravista de 

subsistência em Minas para o abastecimento do Rio de Janeiro, após a 

transferência da Corte. Aprofundar a composição dessa economia não-

exportadora foi desafio que o historiadores do período enfrentaram. Fran-

cisco Eduardo Andrade, com A Enxada Complexa, seguiu a trajetória de 

roceiros e fazendeiros na primeira metade dos oitocentos. Mônica Ribei- 

ro de Oliveira vasculhou a transição entre a crise da mineração e a ex-

pansão cafeeira na Zona da Mata. Investigar a origem agrária do capital 

cafeeiro foi o desafio de Anderson Pires.  

A instalação de um parque industrial e sua relação, a princípio, com 

a economia escravista foi outro eixo de análise. Douglas Colle Libby apro-

fundou suas análises sobre o binômio escravidão - desenvolvimento, em 

Transformação e trabalho em uma economia escravista. Heloísa Helena 

Pacheco Cardoso abordou o nascimento da fábrica têxtil, em Tramas e 

fios, e Luiz Antonio Valle Arantes estudou As origens da burguesia in-

dustrial de Juiz de Fora.  

Sob essas mesmas premissas, o século XVIII começou a ser visto 

para além da economia mineradora. Carlos Magno Guimarães e Liana 

Reis chamaram a atenção para a importância da agricultura de subsis-

tência para o abastecimento urbano das Minas e a articulação entre os 

diferentes mercados regionais. Cláudia Chaves salientou a heterogenei-

dade e diversidade dos artigos comercializados nas Minas e o caráter 

eventual da maioria dos comerciantes, que traziam pequenas carrega- 

ções.  

No período republicano, os estudos de história econômica pura são 

mais escassos. Mais do que o estudo econômico das transformações 

capitalistas, causou mais atração seu impacto sobre o social. Por isso, a 

formação da classe trabalhadora e a composição da elite agro-industrial 

inspiraram diversos estudos. Júlio César Buere escreveu A resistência 

da classe operária em Minas Gerais; o movimento rural foi tema de Maria 

Elisa Linhares Borges; Domingos Giroleti analisou a fábrica como espa- 

ço de disciplinarização.  

Os estudos de História Política foram dominantes no período repu-

blicano. Inicialmente, se debruçaram sobre a análise das elites políticas 

hegemônicas durante a República Velha e a Revolução de 30 e, aos 

poucos, se voltaram para períodos cada vez mais recentes. Vários fato- 

res contribuíram para essa mudança, entre eles a migração de vários 

historiadores mineiros para o Mestrado de Ciência Política da UFMG ou 

do IUPERJ. Os Senhores das Gerais, de Heloísa Starling, foi produto 

dessas novas abordagens, procurando nomear e analisar as elites mi-

neiras que se envolveram no Golpe de 64. Lucília Neves Delgado procu- 
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rou desvendar as conexões entre o PTB e o movimento sindical. Outros 

temas foram também atrativos, como a atuação política de JK; os parti- 

dos políticos; a censura; a trajetória de Tancredo Neves e o corporativis- 

mo. Inácio Delgado e Luís Antônio Arantes delinearam a ação política do 

empresariado mineiro. Rodrigo Patto analisou a atuação do PMDB e, 

mais recentemente, Eliana Outra escreveu O Ardil Totalitário, onde abor-

dou a construção do imaginário político no Brasil na década de 30.  

Quanto ao século XVIII, os trabalhos de política concentraram-se em 

análises pouco ortodoxas, privilegiando atentar para a reprodução do 

poder fora das instituições. Marco Antonio Silveira, em O Universo do 

indistinto; estado e sociedade nas Minas setecentistas, analisou a visão 

que os administradores tinham da sociedade miniera, caracterizada pela 

fluidez e a indistinção social. Homens de negócio: a interiorização da 

metrópole e do comércio procurou demonstrar que vários mecanismos 

de reprodução do poder se situavam fora do aparelho de estado, tor- 

nando inseparáveis os interesses que ligavam a Colônia e a Metrópole.  

Mas foi a História da Cultura em seus diversos matizes, inclusive o 

das mentalidades, que trouxe um novo panorama aos estudos históricos 

nos últimos vinte anos. O estudo das práticas culturais, libertado das 

amarras da determinância econômica, ou dos limites impostos pelo con-

ceito de ideologia, abriu um universo infinito de temas ao pesquisador.  

Notadamente, o século XVIII mineiro foi inquirido sob novas ques- 

tões. Foram precursoras a tese de Caio Boschi sobre as Irmandades e 

sua relação paradoxal com o estado, intitulada Os Leigos e o poder e, 

de Julita Scarano, acerca da Irmandade de Rosário dos Pretos do Teju- 

co. Adalgisa Arantes Campos realizou instigantes estudos sobre a mor- 

te, a pompa fúnebre, as devoções mineiras e o gosto do macabro. A 

difusão dos livros e as práticas de leitura foram abordadas por Luiz Car- 

los Vilalta. Joaci Furtado analisou as Cartas Chilenas e a poesia de To- 

más Antonio Gonzaga. A ordenação informal da sociedade, pela etique- 

ta, pela pompa e normas de comportamento social foi tema de I ris Kan- 

tor.  

O século XIX foi revisto à luz dos espetáculos de circo e do teatro 

ambulante nas Minas, por Regina Horta Duarte. Em Juiz de Fora, a ima- 

gem que a nova ordem imperial queria implementar foi lida a partir do 

- acervo de litografias do Museu Mariano Procópio.  

A arte moderna, o Movimento Modernista e seus artistas inspiraram 

as investigações de Marília Andrés, sobre o século XX. A influência dos 

imigrantes italianos e os espaços culturais de Juiz de Fora foram estuda-

dos em seu Núcleo de História Regional e, em particular, a pintura e os 

intelectuais das cidade no princípio do século foram resgatados por 

Maraliz Vieira Christo. Os cafés belorizontinos, que pretendiam recriar 

uma Petit Paris; o hospital moderno e suas estratégias de disciplinariza- 
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ção do corpo; a tradição e a modernidade religiosa, vista a partir da 

Catedral da Boa Viagem foram alguns dos temas de dissertações de 

mestrado recém-defendiadas na UFMG.  

Além dessa análise mais qualitativa, não se pode também perder de 

vista alguns elementos importantes que caracterizaram essa produção:  

A partir dos anos 80, houve um significativo aumento quantitativo no vo-

lume de estudos sobre a história mineira, sejam publicados ou não. Ape- 

sar de ser impossível se referir a todos eles num único artigo, foi neces-

sário destacar alguns que exemplificam tendências ou inovações. Outra 

variante foi a proliferação dos Cursos de Pós-graduação, locais onde se 

produziu o grosso desses trabalhos. Isto teve como consequência dar 

um perfil acentuadamente acadêmico a esses textos, algumas vezes 

modificados para a posterior publicação.  

Cumpre destacar a importância da criação do Mestrado de História 

na Universidade Federal de Minas Gerais, no ano de 1990, que veio 

preencher importante lacuna. Com a sua criação, não se pretendia pro- 

duzir exclusivamente dissertações em história de Minas Gerais. A articu-

lação das linhas de pesquisa a partir de um eixo metodológico e a defi- 

nição da área de concentração em História das Relações Sociais de 

Dominação permitiam a realização de pesquisas em qualquer marco 

geográfico ou temporal. No entanto, sua criação foi um estímulo para 

que os pesquisadores mineiros se debruçassem sobre sua própria his- 

tória. A título de exemplo, do total de vinte e quatro dissertações ali de-

fendidas até 1996, apenas uma não se referiu à história de Minas Gerais. 

Dessas, duas abordaram o período colonial, seis versaram sobre o Im- 

pério e quinze sobre a República. Se reafirmou aí a tendência de con-

centração do interesse cada vez maior nos períodos mais recentes.  

A importância desse Mestrado para o estudo da história mineira fica 

acentuada quando se analisa a produção acadêmica nacional. Das de-

zesseis dissertações em História sobre Minas defendidas no Brasil no 

ano de 1996, oito foram defendidas nesse programa
2
 .  

Contraditoriamente, essa produção fecunda não encontrou reflexo no 

volume de publicação de livros. Do total de cento e vinte e quatro títulos de 

história publicados no mesmo ano, apenas quatro versaram sobre Minas 

e somente um deles foi produzido nessa Pós-graduação. Essa escassez 

de títulos se explica em parte pela dificuldade de acesso ao mercado 

editorial monopolizado por São Paulo e Rio de Janeiro. Mas também 

pelo pouco interesse das editoras mineiras, mesmo as Universitárias, 

raramente voltadas para a divulgação de sua própria produção acadê- 

mica, ainda que o tema encontre grande aceitação pelo público leitor.  

2  BIBLIOGRAFIA ANUAL. Centro Nacional de Referência Historiográfica. Ouro Preto: ICHS/UFOP. No. 3, dez.1996.  
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Em parte, a publicação de revistas preencheu o espaço de divulga- 

ção de novos trabalhos. As perspectivas nessa área foram animadoras. 

As revistas ligadas aos Departamentos de História de cinco Universida- 

des mineiras alcançaram regularidade, ampliaram sua distribuição e se 

tornaram foco de debate histórico. Foram elas a Locus, ligada à UFJF; a 

LPH, que pertence à UFOP; a Varia Historia, publicada pela UFMG; a 

História e Perspectivas, do Departamento de História da UFU e o Cader- 

no de Filosofia e Ciências Humanas, das Faculdades Integradas Newton 

Paiva. Também cumpre destacar o papel do Centro Nacional de Refe-

rência Histórica, ligado à UFOP, que integrou a produção acadêmica e 

divulgou-a por seus boletins Registro; Repertório Semestral e Bibliogra- 

fia Anual.  

Difícil precisar, mas foi também alentada a produção de estudos de 

micro-história, seja para empresas, famílias, entidades, e outros. Abre- 

se dessa forma um novo campo de trabalho e pesquisa, que têm sido 

ocupado em parte por empresas privadas dedicadas à pesquisa históri- 

ca. Nesse mercado pioneiro e muito competitivo, cumpre destacar o papel 

de pelo menos uma delas que conseguiu se consolidar e manter uma 

produção alentada, a Oossiê, agência de investigação histórica, que fun-

ciona em Belo Horizonte desde 1989.  

Foi também importante o papel ocupado pela Fundação João Pi- 

nheiro, com a publicação de vários títulos sobre Minas. Inicialmente em 

convênio com o Departamento de História da UFMG, foi posto em funci-

onamento o projeto de publicação de estudos críticos de textos, ou do-

cumentos fundamentais para a história de Minas, sob o selo Mineriana, 

clássicos.  

A abertura de um espaço mensal em Belo Horizonte, onde foram 

convidados autores de teses sobre Minas para apresentação e debate, 

foi muito importante para a divulgação de uma produção, que nem sem- 

pre é publicada: o evento Novos Registros, promovido pelo Arquivo PÚ-

blico da Cidade de Belo Horizonte. Também aumentou a regularidade 

de Congressos e Seminários, fóruns importantes de debate acadêmico. 

Note-se os Encontros Regionais da ANPUH-MG; o Congresso de Ciênci- 

as Humanas das UFs-MG e o Seminário 300 Anos de Minas Gerais, pro-

movido pela UFOP.  

Desse primeiro balanço emerge um saldo favorável. A proliferação 

dos estudos, o aumento dos mecanismos de divulgação, a consolida-

ção de programas de pós-graduação no estado, o empenho na qualifi- 

cação dos pesquisadores, entre outros fatores, contribuem para a aber- 

tura de inúmeras possibilidades de desenvolvimento da pesquisa histó- 

rica. Ainda persistem certas tendências que apontam para a concentra- 

ção de estudos de natureza social para o século XVIII; econômica para o 

XIX e política no XX. Mas têm crescido a diversidade temática e metodo- 
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lógica que, aliadas à interdisciplinaridade, abrem o campo de investigação 

para o historiador, sensível ao particular em eterna sintonia com os 

processos mais globais.  
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