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RESUMO Este artigo apresenta alguns resultados do Projeto Memória
Cultural do Sul de Minas, realizado em parceria interinstitucional entre a
Universidade do Estado de Minas Gerais — Campus de Campanha e a
Fundação de Ensino Superior de São João Del-Rei — FUNREI, com o
financiamento da FAPEMIG. Além de apresentar uma descrição sumária
dos acervos regionais do Sul de Minas e discutir a importância dessas
fontes para a História de Minas Gerais, procurou-se apontar temas ainda
pouco pesquisados, estabelecendo um diálogo com a historiografia re-
cente.

ABSTRACT This article presents some results derived from the project
Cultural Memory of Southern Minas Gerais, a project sponsored by FA-
PEMIG, a governmental foundation, which consists of a joint venture be-
tween the Universidade do Estado de Minas Gerais — Campus de Cam-
panha - and Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI
- a federal institute of higher education. The paper not only presents a
brief description of the archives in Southern Minas Gerais, but also dis-
cusses the importance of these sources of study for the history of the
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state, as well as indicating some themes which have attracted little atten-
tion so far, thus establishing a critical dialogue with lately developed his-
toriography.

1 - O Sul-Mineiro e a História Regional

O Sul de Minas Gerais, região fronteiriça com São Paulo e Rio de
Janeiro, estendia-se até o termo da Vila de São João Del-Rei. Caminho
das tropas que abasteciam a Corte a partir de 1808 e dos diversos via-
jantes estrangeiros que por aqui vieram no século XIX, não tem sido
objeto de interesse dos historiadores, apesar da importância das vilas
que o constituíam.

Os debates sobre a economia e a sociedade mineira, iniciados na
década de 80, fundamentaram uma nova historiografia, referência para
todos os pesquisadores que trabalham com história de Minas1 . Entre-
tanto, há uma carência de novos estudos monográficos regionalizados
que analisem aspectos da história social, econômica e cultural mineira,
comparando-os aos vários cenários mineiro e brasileiro. É nessa pers-
pectiva que se insere a nossa pesquisa. Trabalhando em seara alheia
como arquivistas, realizamos a montagem de um banco de dados e a
organização de instrumentos de busca de um importante acervo docu-
mental, com vistas a criar condições para as nossas investigações e
contribuir para outros trabalhos na área.

Nossas pesquisas têm como recorte regional o Sul de Minas, toma-
mos como referência as vilas mais importantes da região. Dentre elas
destaca-se a Vila da Campanha da Princesa, cidade de Perdigão Ma-
lheiros e, como disse um cronista do tempo: a primeira vila que existiu no
sul de Minas; assim também foi ela de Baependi para baixo a primeira
paróquia e mais antiga povoação que ali se fundou2 .

As três vilas mais antigas do Sul de Minas, Aiuruoca, Baependi e
Campanha, pertenceram à antiga comarca do Rio das Mortes até 1833.
O Termo de Campanha era composto de 10 freguesias: Lavras do Funil,
Baependi, Pouso Alto, Santa Ana do Sapucaí, Camanducaia, Ouro Fino,
Itajubá, Cabo Verde e Jacuí, Carrancas e Aiuruoca.

1 MARTINS, Roberto Borges. “Minas Gerais, século XIX: tráfico e apego à escravidão numa economia não
exportadora”. In: Estudos Econômicos, 13 (1), São Paulo, Fipe/USP, 41-53, jan./abr. 1983; SLENES, Robert. Os
múltiplos de porcos e diamantes: a economia escravista de Minas Gerais no século XIX. Campinas, Cadernos
IFCH UNICAMP, 1985. GUIMARÃES, Carlos M. & REIS, Liana N. “Agricultura e escravidão em Minas Gerais
(1700-1750)”. In: Revista do Departamento de História (2), Belo Horizonte, UFMG, junho de 1986, p. 7-35.
LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista — Minas no século XIX. São
Paulo: Brasiliense, 1988.

2 REZENDE, Francisco de Paula Ferreira de. Minhas Recordações. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1987.
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A vila de Campanha surgiu em conseqüência da mineração aurífera.
Descobertas pelos paulistas nas primeiras décadas do século XVIII, as
minas do Rio Verde só ficaram conhecidas quando, em 1737, uma expe-
dição militar chefiada pelo Ouvidor da Vila de São João Del-Rei, Cipriano
José da Rocha fundou o arraial e tomou posse da região3 . O desenvolvi-
mento e crescimento do arraial fizeram com que moradores influentes
solicitassem a criação da Vila de Campanha, em dezembro de 1795.
Dentre os vários argumentos apresentados alguns merecem destaque
como, por exemplo, a distância de 35 léguas da Vila de São João Del-
Rei, as grandes custas pagas aos oficiais de justiça da Comarca do Rio
das Mortes, o aumento da população de Campanha e seu termo, ultra-
passando o número de 8.000 habitantes e a necessidade de implemen-
tação de obras públicas (pontes, chafarizes, calçamento de ruas, aber-
tura de estradas)4 . A Câmara de São João Del-Rei se manifestou contra
a solicitação ao alegar que “os moradores daquele lugar [eram] a maior
parte mulatos, escravos, e mestiços” 5  e não eram “homens de nasci-
mento e conceito”, dignos de exercerem os cargos de juizes e de verea-

3 Documento citado por VEIGA, José Pedro Xavier da. Efemérides Mineiras (1664-1897). Belo Horizonte: Centro
de Estudos Históricos Culturais. Fundação João Pinheiro, 1998. pp. 913-14.

4 “Memórias Municipais”. Belo Horizonte, Revista do Arquivo Público Mineiro, ano I, p. 460.
5 Idem. p. 461.
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dores. A preocupação real da Câmara de São João Del-Rei se restringia,
de fato, às significativas perdas de receita auferidas das lojas, vendas e
criação de gado já abundantes na região6 . Sob protestos, o arraial foi
elevado à categoria de Vila através do alvará de 20 de outubro de 1799.
No ano de 1800 foi feita a demarcação do termo tendo o Rio Grande
como limite natural entre as duas vilas confinantes.

Nas primeiras décadas do século XIX, verifica-se um crescimento
demográfico surpreendente na comarca do Rio das Mortes, tendo as
vilas de São João Del-Rei, Barbacena e Campanha como principais cen-
tros urbanos. Além de variado comércio, a região se destacava notada-
mente pela agropecuária dirigida para o mercado interno. Em 1821, a
comarca detinha 41,6% do total de habitantes da Capitania, totalizando
231.617 pessoas7 .

Para o ano de 1824 iremos encontrar alguns dados populacionais
expressivos sobre as freguesias que compunham o Sul mineiro, visita-
das por Dom Frei José da Santíssima Trindade, bispo de Mariana, entre
1820 e 1835. A região era composta pelas freguesias de Nossa Senhora
da Conceição de Aiuruoca, Santa Maria de Baependi, Conceição do
Pouso Alto, Santa Catarina, São Gonçalo e Santo Antônio da Campanha,
atingindo um total estimado em 47.348 habitantes. As freguesias mais
populosas eram as de Pouso Alto (13.516) , Aiuruoca (11.484), Campa-
nha (8.788) e Baependi (7.560)8 .

Segundo o relatório fiscal da província para o ano de 1836, Campa-
nha possuía o maior número de pequenos comércios (471 vendas) e
ocupava o sexto lugar dentre os municípios voltados para a atividade
açucareira (84 engenhos). O número de habitantes da Vila e seu termo
em 1831 correspondia a aproximadamente 35.000 pessoas, 8% da po-
pulação total da província9 .

O primeiro estudo demográfico sobre a população livre e escrava da
Vila de Campanha foi elaborado por Clotilde Paiva e Herbert Klein, que
trabalharam com as seguintes variáveis: idade, sexo, origem, estrutura
ocupacional e distribuição da população escrava entre os senhores. Cabe
destacar algumas especificidades da região.

6 A própria Câmara reconhece a importância da região e das conseqüências negativas para a Vila de São João
Del-Rei com a perda de receitas e manutenção de despesas. São citadas algumas despesas feitas com a
manutenção da posse, em 1743 (264 oitavas de ouro), estabelecimento do julgado do Sapucaí (792 oitavas),
destruição do quilombo do Rio Grande ( 500 oitavas); destruição do quilombo do Ambrósio ( 400 oitavas).
Idem. p. 465.

7 FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do
Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. p. 125.

8 TRINDADE, José da Santíssima, Dom Frei. Visitas pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade (1821-
1825). Belo Horizonte: Centro de Estudos Culturais. Fundação João Pinheiro; IEPHA/MG, 1998. pp. 210-27.

9 PAIVA, Clotilde Andrade e KLEIN, Herbert S. “Escravos e livres nas Minas Gerais do século XIX: Campanha
1831. “São Paulo, Estudos Econômicos, 22(1), jan/abr. 1992. pp. 133-34. Dados baseados em estimativas do
censo de 1831 publicado por MATOS, Raimundo José da Cunha. Corografia Histórica da Província de Minas
Gerais (1837). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1981. v. II, . pp.. 45-50.
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Embora o contingente mancípio não ultrapassasse o percentual de
30% do total da população da vila, destoando do restante dos municípi-
os da província, cerca de 46% dos escravos eram de origem africana e
representavam 14% do total da população do município. Esse percentu-
al é característico de regiões onde predominava a “grande lavoura” e a
produção voltada para o mercado internacional10 .

A distribuição ocupacional de livres e escravos em Campanha de-
monstra que a maioria dos trabalhadores livres e escravos estavam com-
prometidos com a agricultura11 . A produção têxtil artesanal também era
bastante disseminada e era exercida sobretudo por mulheres.

Entretanto, a economia sul mineira não se restringia às atividades
agropecuárias voltadas para o abastecimento de certos mercados, es-
pecialmente o da Corte. O tabaco constituiu uma atividade bastante sig-
nificativa, destacando-se como centro principal de produção a região
de Baependi12 . Saint-Hillaire ao passar pela localidade em 1822 relata a
importância do cultivo e comércio do tabaco nas imediações de Carran-
cas, Aiuruoca, Baependi e Pouso Alto.

“...principia-se a cultivar um pouco de fumo nas imediações de
Carrancas: planta-se igualmente nas de Aiuruoca; mas perto de
Baependi e da cidade de Pouso Alto (...) quase todos se entregam
a esta cultura que dá lugar a comércio muito importante entre esta
região e o Rio de Janeiro. Calcula-se a riqueza dos proprietários
pela quantidade de pés de fumo que plantam anualmente e al-
guns há que chegam a 60.000. A área que comporta um alqueire
de milho pode conter 20.000 pés de fumo” 13 .

A agropecuária, o tabaco e as atividades comerciais tiveram grande
importância na economia do sul de Minas. Alcir Lenharo, em As Tropas
da Moderação, analisou os meandros do comércio de tropas em direção
ao Rio de Janeiro, após 1808. Ainda nesse trabalho, indicou a participa-
ção dos comerciantes da região na política da Corte, questão que está a
merecer novas investigações14 .

Outro aspecto importante refere-se à composição étnica da popula-
ção escrava do sul de Minas que, segundo Robert Slenes, constituía-se

10 Idem (1992), p. 135. É o caso do município açucareiro de Itu, em 1829, onde os escravos africanos represen-
tavam 48% do total.

11 Idem (1992), p. 135.
12 Desconhecemos trabalhos que analisem a economia do tabaco em Baependi. João Fragoso menciona o

comércio de fumo e tecidos grossos para escravos desenvolvido entre Aiuruoca, Baependi e Cristina e a
praça do Rio de Janeiro. Fragoso, João Luís Ribeiro, Op cit, p. 129.

13 SAINT-HILAIRE, Auguste. Segunda viajem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São Paulo, 1822. Belo Hori-
zonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. USP, 1974. P. 64.

14 LENHARO, Alcir. As tropas da moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil, 1808-
1842. São Paulo, Símbolo, 1979.
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de 50% de africanos de origem banto. Vale dizer, que a maioria desses
escravos era procedente da África Central, falantes de banto, macro-
grupo formado por, aproximadamente, trezentas línguas bastante próxi-
mas entre si15 . Apesar da diversidade étnica e da pluralidade cultural,
estudos indicam que os habitantes da África Central partilharam um subs-
trato de crenças, constitutivo de certas noções básicas e fundamentais
presentes em sua cosmovisão16 . Pesquisas sobre família escrava e fes-
tas populares têm mostrado a permanência de traços dessa cultura no
Brasil oitocentista17 .

Migrantes forçados ganharam aqui outros nomes que pouco tinham
a ver com suas etnias de origem. Angola, Cabinda, Benguela, Congo e
outros, nomenclatura do tráfico que, entretanto, podem ser tomados como
referências significativas para o estudo da ressocialização e da reelabo-
ração das identidades africanas no Brasil. Essa nomenclatura do tráfico,
como diz Mariza Soares18 , não revela as etnias originárias, mas pode ser
tomada como referência significativa para o estudo da reelaboração das
identidades africanas no Brasil e da rede de solidariedade e das ten-
sões que se estabeleceram entre os cativos19 .

É importante ressaltar que os estudos sobre etnias ainda são muito
incipientes no Brasil e praticamente inexistentes em Minas Gerais. Esse
e outros temas estão à espera de pesquisadores que se debrucem so-
bre novas fontes para consolidar um campo de conhecimento mais sóli-
do sobre a história de Minas20 .

Como dizia Francisco Iglesias em 1958, a história do século XIX mi-
neiro ainda está por ser escrita21 . E, se já existem pesquisas relevantes

15 SLENES, Robert. Malungo, ngoma vem! A África coberta e descoberta no Brasil. Revista USP, nº 12, 1991-
1992, pág.51.

16 A respeito ver os trabalhos de CRAEMER, Willy de, VANSINA, Jan, e FOX, Renée C. “Religious Movements in
Central Africa: a Theoretical Study”. Comparative Studies in Society and History, Volume 18, number 4, Octo-
ber, 1976, pp.458-475; SLENES, Robert. “Malungo, ngoma vem! A África coberta e descoberta no Brasil”.
Revista USP, nº 12, 1991-1992, p.48-67; KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro 1808-1850.
São Paulo: Cia das Letras, 2000. REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: (o levante dos Males- 1835).
São Paulo: Brasiliense, 1986.

17 SLENES, Robert. Na Senzala um flor. Esperanças e recordações na formação da família escrava — Brasil
sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1999; MELLO E SOUZA, Marina. “Aspectos do
catolicismo negro brasileiro impressos em objetos mágico-religiosos”. Paper apresentado em novembro de
2000 na Linha de História Social da Cultura na UNICAMP.

18 Soares, Mariza de Carvalho. “Mina, Angola e Guiné: nomes d’África no Rio de Janeiro setecentista”. Tempo.
Departamento de História da UFF. Rio de Janeiro, nº 6, p.73-93, dezembro de 1998.

19 Na XXI ANPUH, Mariza de Carvalho Soares, Silvia Hunold Lara e Hebe Maria Mattos participaram de uma
mesa redonda sobre o tema Os Mina em Minas, publicado nos Anais do Simpósio, Humanitas, São Pau-
lo,1999, p.675-695.

20 No momento, estamos iniciando uma pesquisa sobre as etnias em Minas Gerais, tomando como referência os
termos das Vilas de São João Del-Rei, São José e Campanha da Princesa.

21 “…o conhecimento que se tem de Minas é precário: a sua história tem mais problemas e hipóteses que
certezas. (…) A sua história está por ser feita: a que se conhece é parcial, incompleta em tôda a linha. De fato,
até agora só se atentou para os primeiros tempos. A Capitania foi estudada: a Província, no entanto não
constituiu motivo de cogitação. E, no estudo da Capitania, apenas se lançou o arcabouço: alguns problemas
fundamentais mal foram aflorados, como os referentes ao elemento humano, à organização social, às técni-
cas de trabalho”. IGLÉSIAS, Francisco. Política econômica do governo provincial mineiro (1835-1889). Rio de
Janeiro: MEC-INL, 1958. p. 10.
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sobre a história econômica e demográfica desse período, muito ainda
há por ser feito com respeito à história social em Minas Gerais. Espera-
mos que as fontes documentais que apresentamos, ricas pelas inúme-
ras possibilidades de pesquisas que contêm, possam estimular novas
investigações.

2 - Documentação e História: a atuação das Universidades no
desenvolvimento de políticas de gestão documental e divulgação de
acervos.

A atuação da Universidade na preservação do patrimônio histórico e
cultural faz parte de seu compromisso com a sociedade. Ao implemen-
tar políticas de gestão documental e divulgação de acervos estamos
contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa e do ensino de Histó-
ria no país. A Universidade de Minas Gerais - UEMG e a Fundação de
Ensino Superior de São João Del-Rei - FUNREI, contando com o financi-
amento da FAPEMIG — Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais e de outras agências financiadoras, têm desenvolvido tra-
balhos dessa natureza.

Entre o período de janeiro de 1998 a março de 2000 foi realizado o
Projeto Memória Cultural do Sul de Minas22 . Dividido em três áreas de
pesquisa distintas, mapeou e indexou um importante e diversificado acer-
vo do sul de Minas. O trabalho foi assim dividido: localização e mapea-
mento dos acervos documentais da região; organização e estudo do
acervo fotográfico “Paulino de Araújo Ferreira Lopes”; organização e
estudo da documentação pertencente ao antigo Colégio N. Sra. de Sion.

Dentre os resultados desse trabalho destacam-se o mapeamento de
diversos acervos históricos de Campanha e de algumas cidades vizi-
nhas, a elaboração de catálogos analíticos da documentação arrolada e
a criação do Centro de Memória Cultural do Sul de Minas, inaugurado no
dia 19 de maio de 200023 .

22 O Projeto, de caráter interinstitucional, foi coordenado pelos professores Marcos Ferreira de Andrade (UEMG),
Maria Tereza Pereira Cardoso (FUNREI) e Rachel de Souza Rocha (UEMG). Fizeram parte da equipe: Bolsistas
de Aperfeiçoamento: Marília Ferreira Pinto, Andréa Silva Adão, Selma de Souza Carvalho e Ana Lúcia Alves.
Bolsistas de Iniciação Científica: Reinaldo Alves, Vanila Aparecida Alves, Ivanilda Vilela Vilas Boas e Luziara
Aparecida Goulart dos Santos. Agradecemos a Agnamari Marçano da Cunha, secretária do Centro, que nos
auxiliou nas atividades de pesquisa e montagem dos catálogos, durante o período de execução do Projeto.

23 O Centro de Memória Cultural do Sul de Minas está vinculado à Faculdade de Filosofia , Ciências e Letras N. Sra.
de Sion, unidade de Campanha, pertencente à Universidade do Estado de Minas Gerais e é mantido pela
Fundação Cultural Campanha da Princesa. Maiores informações, bem como horário e acesso à documentação
sob a custódia do Centro, podem ser obtidas através do seguinte endereço na internet: http://www.uemg.br. A
indicação da página será encontrada no item “novidades”. A criação do Centro fez parte do Programa Memória
e Identidade Regional, lançado pela Universidade do Estado de Minas Gerais em setembro de 1996, com o
objetivo básico de garantir a preservação e o resgate da memória histórica e cultural do Estado de Minas Gerais.
Um dos projetos do Programa tratava da criação dos Centros de Estudos da Memória Cultural a serem localiza-
dos nas unidades pertencentes à UEMG. A primeira experiência foi implementada no campus de Diamantina,
onde foi criado o Centro de Estudos da Memória Cultural do Vale do Jequitinhonha, com a execução do Projeto
Memória Cultural do Vale do Jequitinhonha, financiado pela FAPEMIG e iniciado em 1997.
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O Centro mantém sob sua custódia uma documentação diversifica-
da e bastante representativa, correspondente aos séculos XVIII, XIX e
XX como: Inventários Campanhenses (1768-1888), Atas da Câmara de
Campanha (1830-1896), Livros de testamentos (1822-1897), Livros de
registros de compra e venda de escravos (1852-1872),     Processos crimi-
nais (1882-1980), Documentação do antigo Colégio N. Sra. de Sion (1906-
1965), Documentação do antigo Colégio São João, Acervo Fotográfico
“Paulino de Araújo Ferreira Lopes”. Quase todos os conjuntos documen-
tais já estão catalogados e revisados e os instrumentos de busca estão
disponíveis para consulta no Centro de Memória Cultural do Sul de Mi-
nas, em Campanha. Em breve estaremos lançando o catálogo dessas
fontes em CD-ROM.

A documentação arrolada é de grande importância para o estudo
das populações do período colonial e imperial brasileiro e podem contri-
buir para elucidar aspectos da vida quotidiana e da história social, eco-
nômica e administrativa das vilas e cidades do Sul Mineiro, nos séculos
XVIII e XIX.

3 - Organização e Instrumentos de Pesquisa

Na primeira etapa do trabalho foi realizado o arranjo e a descrição
do acervo documental da cidade de Campanha. Devido ao volume dos
conjuntos documentais, despendemos um tempo maior na sua realiza-
ção. Privilegiamos a documentação correspondente aos séculos XVIII e
XIX, dentre os quais destacam-se: Cúria Diocesana; Casa Paroquial;
Centro de Estudos Campanhense Monsenhor Lefort; Cartório do 1º e 2º
Ofício e Centro de Memória Cultural do Sul de Minas.

3.1 - Metodologia
Elaboramos os catálogos analíticos com o objetivo de divulgar a ri-

queza cultural e histórica dos acervos regionais e facilitar o acesso dos
historiadores às fontes arroladas.

Na maioria das vezes realizamos nossas pesquisas em meio a pa-
péis sem nenhum arranjo. Por trás de uma argamassa de poeira busca-
mos pistas que possam esclarecer o que estamos investigando. Os frag-
mentos coletados, como mensagens cifradas, vão aos poucos ganhan-
do sentido, dependendo da acuidade e da formação de cada um. Por
dever de ofício, o historiador trabalha com fontes documentais e, se elas
estão disponíveis, organizadas e indexadas, então as mensagens, ain-
da que cifradas, ficam mais fáceis de serem lidas.

A organização de um acervo documental revela a história da institui-
ção que o originou. Embora muitas vezes não tenha sido possível manter
a organização original dos vários fundos pesquisados, procuramos ao
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máximo nos aproximarmos do funcionamento das instituições que os
produziram.

Para a realização do mapeamento, arranjo e descrição dos acervos
foram necessários os seguintes procedimentos:
a) Análise da estrutura dos documentos, considerando sua diversidade

e particularidade;
b) Elaboração das fichas de descrição da documentação, consideran-

do as variáveis constantes nos diversos fundos documentais;
c) Preenchimento das fichas a partir da consulta dos acervos;
d) Alimentação da base de dados a partir do modelo da ficha de descri-

ção, utilizando-se o programa Access.

Algumas informações foram consideradas como padrão e constam
de todas as fichas de descrição como: o fundo e a série à qual perten-
cem os documentos, as condições de conservação, as datas balizas, o
código e o número que orientaram a recuperação do documento na es-
tante. Ao indexar as fichas de descrição incluímos também as referênci-
as que permitem ao pesquisador localizar as informações na base de
dados, como a cidade e a localidade a que se refere o documento e um
pequeno resumo de seu conteúdo. Ademais, foram consideradas as
referências que permitirão ao pesquisador recuperar as informações na
base de dados, como a cidade e a localidade a que se refere o docu-
mento e a descrição detalhada da série documental.

3.2 – Descrição sumária do conteúdo dos acervos e critérios
de catalogação

3.2.1. Centro de Memória Cultural do Sul de Minas

a) Processos criminais do Fórum de Campanha (1882-1982)
Os processos criminais, primeiro conjunto documental a fazer parte

do acervo do Centro Memória Cultural do Sul de Minas, compõe-se de
1.359 processos, correspondentes ao período de 1882 a 1982. Essa
documentação foi gentilmente doada pelo Fórum da cidade de Campa-
nha ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras N. Sra. de Sion, em novembro de 1996.

Antes de a documentação ser transferida para as dependências da
FAFI-SION foi realizado um primeiro arranjo, separando-se os documen-
tos em ordem cronológica e alfabética. Já nas dependências do Centro
de Memória Cultural, efetuou-se a higienização, arranjo e identificação
das fontes. Por determinação judicial, foram excluídos desse acervo os
processos referentes à vara de família.

Os processos criminais constituem uma série documental e, portan-
to, merecem ser destacados do conjunto dos acervos sob a guarda do
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Centro de Memória Cultural do Sul de Minas. A composição do acervo
pode ser observada através do quadro abaixo, no qual destaca-se a
grande maioria de crimes contra a pessoa.

Quadro I - Processos Crime - Campanha (1882-1982)

Crimes contra 
a Pessoa 

Sub-
total 

Crimes contra 
a propriedade 

Sub-
total 

Crimes contra 
a ordem pública 

Sub-
Total 

Outros Sub-
Total 

Homicídio  207 Danos 14 Resistência à prisão 04 Não 
consta 

16 

Tentativa de 
Homicídio 

99 Arrombamento,Tenta-
tiva de Arrombamento, 
Arrombamento e Furto 

24 Desacato à 
autoridade 

06   

Ofensas Físicas, 
Lesões Corpo-
rais, ferimentos, 
espancamento 

558 Roubo 18 Fuga de Presos 05   

Suicídio 25 Furto 85 Perturbação da 
Ordem 

01   

Calúnia 02 Dívida 04 Responsabilidade 16   

  Estelionato 11 Porte ilegal de arma 01   

  Incêndio 05 Suspeita de 
subversão 

01   

Total 891  161  34  16 

 Fonte: Acervo do Centro de Memória Cultural do Sul de Minas

Os arquivos criminais constituem fontes riquíssimas para a história
do judiciário, para a análise das tensões sociais, da história do cotidiano
e das concepções de justiça. Um processo criminal, normalmente, pode
conter as seguintes partes: queixa, autuação, denúncia, auto de corpo
delito, inquirição das testemunhas, auto de perguntas aos réus, junta-
das, datas, conclusões, sentença, apelação, recurso de habeas corpus,
etc. Embora se tratando de fonte oficial produzida pelos agentes polici-
ais ou do judiciário, é possível através dela entrever a fala dos implica-
dos.

b) Acervo fotográfico “Paulino de Araújo Ferreira Lopes” (1890-1960).
A primeira etapa de trabalho de arranjo e estudo do acervo fotográfico

Paulino de Araújo Ferreira Lopes consistiu na identificação de seu conteú-
do, quantificando o número de negativos em vidro e fotos originais.

O acervo contém 888 negativos em vidro e 748 fotografias que com-
preendem o período de 1890 a 1960. Os negativos e fotografias foram
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reproduzidos e fazem parte do acervo do Centro de Memória Cultural do
Sul de Minas. Em fevereiro deste ano, os negativos e 149 fotos originais
foram doadas ao Centro24 .

Para o arranjo e a descrição do acervo foi elaborada uma ficha con-
siderando os campos que possibilitarão a localização de cada docu-
mento, além das informações disponíveis sobre cada fotografia. O tra-
balho foi realizado adaptando-se o modelo da ficha de descrição elabo-
rado pela equipe responsável pela execução do Projeto “Memória Histó-
rico-Fotográfica de Minas Gerais - 1870/1930”25 .

Procurou-se com esse trabalho resgatar a memória iconográfica da
cidade de Campanha e região. Para tal, contamos com o auxílio de mo-
radores da cidade, que nos auxiliaram a identificar várias fotografias do
acervo.

Como único fotógrafo da cidade durante cinco décadas (1906-1960),
muito do cotidiano e dos fatos marcantes da cidade e região não esca-
pou da perspicácia das suas lentes. Uma primeira leitura de seu acervo
possibilita detectar aspectos como:
1. A história da fotografia através dos daguerreótipos, negativos em vi-

dro e cartões de visitas;
2. Montagens artesanais de fotos, uso de painéis;
3. Hábitos e costumes da época;
4. Fatos políticos, religiosos e culturais;
5. Mudanças na arquitetura campanhense;
6. Aspectos econômicos de Campanha e região, entre outros.

Paulino de Araújo Ferreira Lopes nasceu em Campanha-MG, em 22
de junho de 1891. Fez seus estudos no Colégio São Luiz, dirigido por
padres jesuítas na cidade de Itu, São Paulo. Teve rápida passagem como
funcionário dos Correios, foi juiz de paz na cidade de Campanha e tor-
nou-se fotógrafo profissional, exercendo a profissão até falecer no ano
de 1971.

Aprendeu a arte de fotografar com o francês Etienne Farnier nos
primeiros anos deste século, tendo as primeiras chapas datadas de 1907.
Como fotógrafo, fez retratos, fotografia social, festas religiosas e cívicas,
além de reportagens para jornais e revistas. Colecionava daguerreóti-
pos e teve algumas de suas fotos publicadas na revista Alvorada e em
diversos jornais da época.

24 Agradecemos a Almir Ferreira Lopes, neto do sr. Paulino de Araújo Ferreira Lopes, a doação desse acervo ao
Centro de Memória, assim como sua participação e disponibilidade no transcurso do Projeto.

25 O Projeto “Memória Histórico-Fotográfica de Minas Gerais 1870/1930” foi desenvolvido pelo Centro Audiovi-
sual da Universidade Federal de Minas Gerais, em convênio com a Diretoria de Assessoramento e Programas
Especiais - DAPE - da Fundação João Pinheiro. Ver Manual de orientação para preservação de acervos
fotográficos. Belo Horizonte, 1985.



225

c) Acervo do Colégio Nossa Senhora de Sion (1904-1965)
Procurou-se, com o trabalho, resgatar a memória da história da educa-

ção de Minas Gerais através da recuperação, preservação, arranjo e descri-
ção do acervo documental do Colégio N. Sra de Sion. O colégio funcionou
na cidade de Campanha no período de 1904 a 1965. Foi um dos maiores
colégios femininos da primeira metade do nosso século, podendo ser
considerado como formador de segmentos da elite feminina brasileira.

O acervo do Colégio N. Sra. de Sion estava disperso por várias ins-
tituições, o que nos exigiu um amplo trabalho de garimpo. Tivemos pou-
co acesso à documentação sob a guarda das Irmãs de Sion, onde en-
contramos unicamente algumas fotografias e um diário em francês, rela-
tando a chegada das irmãs à cidade de Campanha, no ano de 1904.

Entre a documentação localizada destacam-se os livros de matrícu-
las das alunas, exames, atas, fichas individuais, monografias, fotografi-
as, insígnias, objetos de uso do cotidiano do colégio e outros. O acervo
contém 1.360 fichas individuais de alunas, do período de 1944-1965,
ademais de livros de ponto, atas, resultados de exames orais e escritos,
matrículas, atas de exame de admissão e boletins anuais de exame26 .

O Centro mantém sob sua guarda outros conjuntos documentais sig-
nificativos que foram doados por instituições da cidade de Campanha, a
saber: inventários campanhenses (1768-1888), atas da Câmara Munici-
pal de Campanha (1830-1896), livros de testamentos (1822-1897), livros
de registros de compra e venda de escravos (1852-1872).

3.2.2. Acervo da Casa Paroquial de Campanha
A documentação pertencente ao acervo da Casa Paroquial de Cam-

panha refere-se ao século XX e está constituída por 52 livros: 29 livros de
assentos de batismo (1900 e 1997), incluindo 1 suplemento de 1854; 18
livros de assentos de casamentos (1910-1927), acompanhado de 1 su-
plemento de 1861 e 05 livros de assentos de óbitos (1907-1990).

3.2.3. Cartórios do 1º e 2º Ofício de Campanha
O Cartório do 1º Ofício contém 18 livros que se referem ao período

entre 1877 e 1909. São livros de registros de escrituras, procurações e
testamentos, entre outros. No Cartório do 2º Ofício foram localizados 38
livros (1802-1900) que compreendem registros de notas, escrituras, pro-
curações e compra e venda de escravos.

3.2.4. Centro de Estudos Campanhenses Monsenhor Lefort
O Centro27  possui uma documentação diversificada e bastante sig-

26 No decorrer do projeto, a 41º Superintendência Regional de Ensino doou ao Centro de Memória Cultural do
Sul de Minas a documentação referente aos Colégios Sion, São João e João XXIII, que se encontrava em seu
poder e da Escola Estadual Vital Brasil.

27 O Centro é mantido pela Prefeitura Municipal de Campanha.
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nificativa compreendendo jornais, livros cartoriais e atas de câmara, as-
sim distribuídos:

a) 19 Jornais do século XIX (1832-1898);
O Centro dispõe de alguns periódicos que tiveram importante circu-

lação na região durante o século XIX, a saber:
1. Opinião Campanhense (1832-1837) – Campanha - números avul-

sos (primeiro jornal publicado em Campanha)
2. O Sul de Minas (1859-1863) – Campanha - coleção completa
3. O Sapucahy (1865-1866) – Campanha - números avulsos
4. Planeta do Sul (1866-1867) – Campanha – números avulsos
5. O Conservador (1870-1871) – Campanha – números avulsos
6. O Monarchista (1872-1877) – Campanha - números avulsos
7. O Monitor Sul-Mineiro (1872-1896) – Campanha - coleção completa
8. O Sete de Abril (1876) – Campanha - números avulsos
9. O Atalaia do Progresso (1879) – Campanha – números avulsos
10. O Atalaia (1880) – Campanha – números avulsos
11. O Colombo (1880-1918) – Campanha – números avulsos
12. Gazeta Sul-Mineira (1885-1888) – São Gonçalo do Sapucaí – núme-

ros avulsos
13. O Despertador (1886-1887) – Campanha – números avulsos
14. A Conjuração (1888) – Campanha – números avulsos
15. Ensaio Juvenil (1889) - Campanha – números avulsos
16. A Verdade (1890-1891) – Itajubá – números avulsos
17. Minas do Sul (1892-1893) - Campanha – números avulsos
18. A Consolidação (1896-1897) – Campanha – números avulsos
19.  A Peleja (1898) – Águas Virtuosas do Lambari – números avulsos

b) 57 Jornais do século XX (1900-1967);
c) 11 livros de natureza cartorial (1795-1845): registros de escritura,

notas, procurações, entre outros;
d) 10 livros, incluindo alguns livros de atas, editais e termos da Câ-

mara Municipal (1845-1898).

3.2.5. Santa Casa de Misericórdia de Campanha
O acervo da Santa Casa de Misericórdia não foi submetido a um

processo de arranjo e descrição. Foram encontrados unicamente dois
livros correspondentes ao século XIX. Certamente, não houve uma preo-
cupação em preservar a documentação produzida por esta Instituição
ao longo de sua história. Os livros mais antigos estão datados de 1856 e
trazem os Compromissos da Irmandade. Para o período de 1894 a 1919
encontram-se os Livros de Atas. Os 63 livros restantes têm como datas
balizas 1900 e 1988 e compreendem registro de receitas e despesas,
relação de pacientes e atas, entre outros.
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3.2.6. Acervo da Cúria Diocesana de Campanha
Este acervo está em bom estado de conservação e é um dos mais

significativos do Sul de Minas28 . Inclui várias séries documentais que
vão do século XVIII ao XX. São registros produzidos pelo clero ao longo
desse período, remetendo à formação e desenvolvimento de várias vi-
las, das quais destacamos as três mais importantes: Aiuruoca, Baepen-
di e Campanha.

A Freguesia de Santo Antônio da Vila da Campanha foi instituída em
1739 e declarada colativa por alvará régio de janeiro de 1752.     Embora
Campanha seja considerada o núcleo gerador do sul de Minas, as fre-
guesias de Aiuruoca e Baependi foram as primeiras a serem criadas,
nos anos de 1718 e 1723, respectivamente29 . Isso fica atestado pelos
livros de assentos paroquiais mais antigos pertencerem às respectivas
vilas.

Segundo informações do Mons. José do Patrocínio Lefort, Campa-
nha teria pertencido ao bispado do Rio de Janeiro, antes da criação do
bispado mineiro, em Mariana, no ano de 1745. Também a região foi alvo
de disputa entre a vara de Guarantiguetá, por determinação do bispado
de São Paulo, e o bispado do Rio de Janeiro. Os vestígios dessa conten-
da podem ser verificados no primeiro livro de assentos de batismos de
Campanha, que vem rubricado pelo vigário geral do Rio de Janeiro, em
23 de outubro de 174730 .

Fazem parte do acervo da Cúria Diocesana de Campanha os livros
de assentos de batismo, casamentos, óbitos, processos matrimoniais e
processos de consangüinidade, além de livros de tombo e de irmanda-
des. Para essa descrição privilegiamos a documentação corresponden-
te aos séculos XVIII e XIX para as freguesias mencionadas. Existem li-
vros do mesmo período para as freguesias de Boa Esperança, Campos
Gerais, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carrancas, Conceição
do Rio Verde, Cristina, Cruzília, Lambari, Natércia, Nepomuceno, Pouso
Alto, São Tomé das Letras, Serranos, Três Corações e Varginha.

28 Não podemos deixar de mencionar aqui o trabalho paciente e cuidadoso do falecido Monsenhor José do
Patrocínio Lefort na organização, encandernação e recuperação dos livros paroquiais, de valor inestimável
para a história do Sul de Minas.

29 Ver Referências históricas das freguesias, igrejas, capelas e ermidas/IEPHA-MG. In: TRINDADE, Op. cit., pp.
376-79.

30 LEFORT, Mons. José do Patrocínio. Anuário Eclesiástico da Diocese da Campanha (1944-1948). Campanha:
Imprimatur, 1945. pp. 24-6.
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Quadro II - Assentos de Batismos

Numeração/ 

Livro 

Localidade/Datas-limite 

 Aiuruoca Baependi Campanha 

01 1734-1748 1723-1745 1748-1777 

02 1761-1772 1771-1785 1762-1774 

03 1772-1793 1784-1793 1770-1796 

04 1781-1790 1795-1802 1774-1784 

05 1782-1829 1803-1826 1780-1825 

06 1797-1808 1803-1832 1784-1788 

07 1808-1817 1833-1840 1791-1805 

08 1816-1832 1840-1845 1806-1813 

09 1832-1873 1845-1853 1813-1824 

10 1871-1886 1853-1854 1824-1838 

11 1873-1891 1859-1865 1838-1847 

12  1865-1875 1850-1867 

13  1875-1887 1870-1887 

14  1887-1893 1883-1892 

Total de livros 11 14 14 

 

Fonte: Cúria Diocesana da Campanha

Os assentos de batismo correspondem a um total de 39 livros, con-
tendo informações sobre o batizando, pais, padrinhos e celebrantes e
referem-se ao período entre 1723 e 1900, assim distribuídos: Aiuruoca
(1734-1891) – 11 livros; Baependi (1723-1893) e Campanha (1748-1892)
– 14 livros, respectivamente. Os mais antigos registram os batizados das
freguesias de Aiuruoca e Baependi.

Embora nesta documentação possa ser observada uma lacuna de
20 a 25 anos na segunda metade do século XVIII para as freguesias de
Aiuruoca e Baependi, o restante da documentação forma séries bastan-
te completas.

Os registros de casamentos estão mais completos, sendo o primeiro
registro de Campanha datado de 1777. O livro mais antigo é de 1745 e
se refere à freguesia de Baependi. Aiuruoca possui 04 livros, compreen-
dendo o período de 1749 a 1877; Baependi, 07 livros (1745-1890) e Cam-
panha, 03 livros (1777-1906)
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Quadro III – Assentos de Casamentos
Numeração/ 

Livro 

Localidade/Datas-limite 

 Aiuruoca Baependi Campanha 

01 1749-1777 1745-1760 1777-1794 

02 1777-1790 1762-1775 1794-1809 

03 1787-1814 1784-1800 1861-1906 

04 1877-1892 1800-1832  

05  1829-1856  

06  1857-1870  

07  1870-1890  

Total de livros 04 07 03 

 Fonte: vide Quadro II

As maiores lacunas iremos encontrar na documentação referente aos
registros de óbitos. Esse quadro se verifica para as freguesias de Cam-
panha e Baependi, sobretudo no século XVIII. Na documentação de
Campanha há um intervalo de 25 anos do primeiro (1740-1765) para o
segundo livro (1761-1772) e, para Bapendi há uma interrupção de 14
anos do segundo (1761-1772) para o terceiro livro (1786-1801) e de 20
anos para o livro seguinte (1821-1836).

Quadro IV – Assentos de Óbitos
Numeração/ 

Livro 

Localidade/Datas-limite 

 Aiuruoca Baependi Campanha 

01 1779-1798 1745-1759 1740-1765 

02 1813-1835 1761-1772 1790-1796 

03 1839-1888 1786-1801 1796-1804 

04  1821-1836 1804-1815 

05  1836-1841 1816-1831 

06  1841-1873 1837-1855 

07  1873-1892 1872-1907 

Total de livros 03 07 07 

 Fonte: vide Quadro II

Os livros de assentos de casamentos trazem data, nome dos noivos,
idade, filiação, padrinhos e celebrante. Os livros de registros de óbitos,
além de data, nome, idade, estado civil e filiação trazem informações
sobre a causa mortis.
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Os processos de dispensas matrimoniais constituem a documenta-
ção mais completa do acervo, não havendo nenhuma lacuna entre as
datas baliza. A freguesia de Aiuruoca aparece com um volume maior de
livros, 20 no total, compreendendo o período de 1747-1890. Os livros
correspondentes à freguesia de Campanha compreendem o período de
1763 a 1891. Já Baependi possui 09 livros, tendo como datas baliza os
anos de 1758-1891.

Os processos matrimoniais trazem informações sobre: data, nome
dos oradores, cor, naturalidade, idade, depoimento das testemunhas,
tipo de impedimento, justificativa dos solicitantes da dispensa, parecer
do vigário e do bispo, além das penitências e custas processuais. São
documentos dos séculos XVIII e XIX, enquanto os processos de dispen-
sa por consangüinidade, que tem o mesmo teor, correspondem a esse
século.

Quadro IV – Processos Matrimoniais

Numeração/ 

Livro 

Localidade/Datas-limite 

 Aiuruoca Baependi Campanha 

01 1747-1783 1758-1800 1763-1789 

02 1783-1799 1801-1820 1791-1810 

03 1800-1809 1820-1824 1811-1818 

04 1810-1814 1825-1833 1819-1822 

05 1815-1819 1834-1837 1823-1827 

06 1820-1821 1838-1844 1828-1830 

07 1822-1824 1845-1855 1831-1833 

08 1825-1826 1856-1885 1834-1836 

09 1827-1828 1886-1891 1837-1838 

10 1828-1829  1839-1841 

11 1830-1831  1842-1844 

12 1832-1833  1845-1850 

13 1834-1835  1851-1881 

14 1836-1838  1882-1891 

15 1839-1842   

16 1842-1845   

17 1845-1849   

18 1851-1861   

19 1861-1884   

20 1885-1892   

Total de livros 20 09 14 

 Fonte: vide Quadro II
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 Além dos documentos já arrolados, outras séries documentais com-
põem o acervo da Cúria Diocesana de Campanha:
a) Processos de dispensa matrimonial por consangüinidade, que têm o

mesmo teor que os processos matrimoniais, mas correspondem na
sua quase totalidade ao século XX. Totalizam 54 livros referentes a
várias cidades (1890-1966);

b) 0 livros de Despachos Curiais (1908-1989);
c) 09 Livros de tombo, que registram títulos e documentos pertencentes

à paróquia, registros de pastorais, cópias de provisão de vigários, rol
de objetos, além de visitas e fatos vividos pelas paróquias (1730-
1961);

d) 21 livros de Irmandades (1745-1974);

3.2.7. Outros acervos da região
Dentre os acervos regionais mapeados, o de Baependi é o mais sig-

nificativo por seu conjunto serial e pelo seu valor histórico. São inventári-
os, testamentos, processos criminais e registros de terras que remontam
a história e atuação do judiciário na região, do final do século XVIII até o
século XX. A documentação não está descrita e encontra-se mal acondi-
cionada, apesar de seu estado geral de conservação ser bastante razo-
ável. O Laboratório de Restauração e Preservação de Documentos e
Obras Raras da FUNREI - LABDOC31 , em convênio com o Museu Regio-
nal de São João Del-Rei - IPHAN, está providenciando a transferência da
documentação, que será higienizada e descrita. Essa documentação
forma séries completas de inventários, testamentos, processos criminais,
sumários de culpa, documentação produzida nos séculos XVIII e XIX .

A documentação pertencente ao Fórum de Três Corações é bastan-
te lacunar. Encontramos alguns inventários, testamentos, sumários de
culpa, ações de libelo cível, entre outros, correspondentes ao período
de 1892-1899. A Casa de Cultura possui alguns documentos seleciona-
dos sobre a história da cidade, como por exemplo, fotografias, corres-
pondências, relatórios, escrituras e mapas de população.

A Casa de Cultura de São Gonçalo do Sapucaí possui um acervo de
81 documentos que compreende os anos de 1863 a 1899. São proces-
sos criminais, ações de libelo cível, sumário de culpa e outros, docu-
mentação produzida pelo Fórum da cidade.

4 - História e fontes documentais: a título de conclusão

As fontes documentais trazem indícios sobre hábitos, formas de tra-
balho, práticas religiosas, relações com o sagrado, dramas individuais e

31 O LABDOC está sob a direção do prof. Afonso de Alencastro Graça Filho.
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coletivos que só ganham sentido se analisadas à luz da historiografia
existente. São informações de segunda mão, que nos chegam media-
das por escrivãos, juízes e outros. Muitas vezes nos parecem opacas,
silenciosas a respeito do cotidiano de homens e mulheres que viveram
em outros períodos da história. Testemunhos involuntários de outros tem-
pos só fazem sentido se inquiridos. O historiador que trabalha com o
arranjo e a descrição das fontes documentais não pode jamais se es-
quecer disso. Afinal, a boa história ainda é aquela que trabalha com
perguntas, o que significa, como diz Marc Bloch: (...) uma grande des-
forra da inteligência sobre o dado32 .
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