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FAFICH/UFMG, 
Coord!! do projeto de Banco de Dados: 

Minas no Séc. XVIII, do Centro de 
Estudos Mineiros- FAFICH. 

"Sente-se ainda na nossa literatura histórica a falta de um trabalho es
sencial, que deveria preceder a todos os outros: a coleção, sistematiza
da em um corpo regular, dos documentos de nossa história . 
. . . Os documentos de nossa história estão esparsos aqui e ali, em vá
rios arquivos, em trabalhos diversos, em publicações avulsas, em me
mórias especiais ou em códices ignorados. Não há deles uma coleção 
ordenada, que possa servir de guia ao historiador. 
O trabalho da geração presente, entre nós, quase reduz-se à busca de 
materiais, disseminados em mil volumes, diversos e raros. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 

É essa, sem dúvida, uma empresa diffcil, que não poderá ser efetuada 
sem grande trabalho. Em outros pafses ela tem absorvido os esforços 
de gerações inteiras". (* *) 

O projeto do Grupo de Trabalho O Século XVIII Mineiro poderia parecer 
uma proposta recorrente ou anacrônica: voltarmos às mesmas inquieta
ções que há 127 anos perturbaram o ilustre poHtico do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. Mas não é, no cômputo geral, os historiadores caminha
ram pouco nesse sentido. 

Portanto, não estamos apresentando nenhuma novidade. O que se 
pretende, é recorrer a novas metodologias de trabalho, utilizar técnicas 
e recursos modernos para a exploração e registro dos documentos e, so-

(*) Esse trabalho foi apresentado no XIV Simpósio Nacional da ANPUH, em julho de 
1987, Brasllia. 

(* *) MELO, Barão Homem de. "Necessidad' de uma coleção sistemática de documentos 
da História do Brasil, 1860, apud: ARAUJO, Emanuel. A ConstruçAo do Livro. Rio de 
Janeiro, 2 ed., Ed. Nova Fronteira, 1986, p. 230-31. 
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bretudo, formar uma equipe de professores e alunos dispostos a dedicar
se a "uma empresa difrcil" tendo à retaguarda, de inrcio, instituições que 
nos apoiam: a UFMG, o APM, a Biblioteca Pública. 

O Grupo de Trabalho O Século XVIII Mineiro é o resultado da reflexão de 
alguns professores da ârea de Ciências Humanas (FAFICH/UFMG) após o último 
encontro estadual da ANPUH, em Uberlândia (julho/1986). É resposta às angús
tias e aos obstáculos encontrados pelos pesquisadores solitários quando empe
nhados na elaboraç6o de.suas monografias, suas teses, ou mesmo no preparo 
cotidiano de suas aulas. É, portanto, um grupo emergente em fase de prepara
ção de um projeto mais ambicioso para, fundamentalmente, elaborar estudos, 
discutir textos, publicar artigos, programar conferências, seminários e debates, 
esquadrinhar os arquivos do Estado {inicialmente) e implantar, no Centro de 
Estudos Mineiros (CEM), 1 um Banco de Dados sobre o século XVIII mineiro 2 

Trata-se ae um projeto interdisciplinar que teve acolhias e apoio do CEM, 
vindo enriquecer suas atividades e seu acervo, abrindo-lhe uma nova frente de 
trabalho ao investir no século XVIII mineiro. 

O grupo não ignora que a pesquisa histórica conta, em Minas Gerais, com 
um acervo extraordinariamente grande, que além de ser desconhecido em 
seu conjunto, é disperso e desorganizado. Procura-se, pois, dar infcio a 
"um trabalho essencial... a coleção, sistematizada em um corpo regular 
dos documentos de nossa história". 

O fato da documentação encontrar-se nos museus, nas bibliotecas, nos ar
quivos públicos (federais, estaduais e municipais), nos episcopais, nos pa
roquiais, nos das irmandades, nos jurfdicos e nos particulares, classificada, 
ou não, constitui em si, um avanço. Acredita-se que é chegado o momento 
de caminhar em outra direção, isto é, de sistematizar e unificar os dados para a 
montagem de uma central de informações. Surgiu, então, um primeiro 
projeto que tomou forma sob o nome: "Rastreamento de Fontes para a 
implantação de um banco de dados para a história do século XVIII minei
ro", financiado pelo Conselho de Pesquisa da UFMG. 

A equipe atual do Grupo de Trabalho é integrada por professores da 
UFMG, provenientes das Faculdades de Filosofia e Ciências Humanas, de 
Educação, de Letras e das Escolas de Belas Artes, de Música, por uma fun
cionária do Arquivo Público Mineiro, por historiadores que vem pesquisando o 
século XVIII e por alunos do Departamento de História da FAFICH. 3 Para 
ampliar a cooperação e o intercâmbio inter-institucional foram mantidos 
contatos iniciais com a diretoria da Biblioteca Pública (que além de possuir 
a Coleção Mineiriana, adquiriu recentemente obras raras do século XVIII) e 
a diretoria do Arquivo Público Mineiro. A iniciativa foi bem sucedida tanto 
que resultou, da parte do Arquivo Público Mineiro, na proposta de assi
natura de um Cõnvênio entre o Governo do Estado (Secretaria de Cultura) e a 
UFMG (FAFICH/CEM e Departamento de História) no sentido do grupo assumir 
o trabalho de "arranjo" e classificação dos documentos avulsos (inéditos) da 
colônia (cujo volume é, estimado em, aproximadamente, 30.000) bem como de 
dar tratamento semelhante do acervo da Casa dos Contos de Ouro Preto (o qual 
se acha fragmentado: parte encotra-se na Biblioteca Nacional, parte na própria 
Casa dos Contos e outra parte no Arquivo Nacional). 4 

Note-se, entretanto, que o Grupo de Trabalho se propõe a estender 
os contatos com todos os órgãos estaduais (I E PHA), federais 
(SPHAN), Instituto Histórico e Geográfico, Arquidiocese de Mariana, Arquidio
cese de Diamantina, Biblioteca Municipal "Batista Caetano" de São João del Rei, 
Arquivos das Câmaras Municipais das antigas vilas mineiras que conservam do
cumentos de inestimável valor. 
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Paralelamente criou-se um Ciclo de Estudos 5 sobre a produção historio
gráfica mineira setecentista, seja para o debate de obras e autores pouco difun
didos com o propósito de divulgá-los elaborando pequenos artigos; e seja para 
discutir as recentes teses acadêmicas 7 produzidas no âmbito da UFMG e de ou
tras proveniências. Esse procedimento visa, sobretudo, a rever a produção his
toriográfica antiga e recente, elaborar trabalhos interdisciplinares, ou não, e in
centivar novas abordagens. 

Considerando a proximidade do segundo centenário da Inconfidência Mi
neira, o Grupo de Trabalho está elaborando um projeto para comemoração do 
evento. Os temas programados para discussão, a partir do segundo semestre de 
1987 estão focalizando estudos teóricos sobre revoluções (rebeliões, insurrei
ções, revo·ltas, motins, etc.l, bem como o estudo de textos relativos à conjuntura 
da época. 

Esclarecidas as origens e os propósitos do Grupo de Trabalho, passemos 
ao relato especffico do referido projeto em andamento. 

O trabalho está sendo desenvolvido por professores dos Departamentos 
de História e Sociologia da FAFICH, de um professor do Departamento de Bi
bliografia e Documentação da Escola de Biblioteconomia da UFMG e por três 
alunos estagiários. O projeto foi recentemente aprovado pelo Conselho de Pes
quisa da UFMG, sofrendo, infelizmente, cortes profundos na proposta orça
mentária. 

O projeto finalfstico, repetindo, é rastrear toda a documentação dissemi
nada em Minas, em outros Estados e possivelmente no exterior, visando a aten
der à comunidade ciendfica, facilitando o acesso às informações. Trata-se, pois, 
de um programa ambicioso cuja primeira etapa divide-se em três fases de de
senvolvimento simultâneo. 

a) Criação de um Curso de Leitura Documental no Departamento de História, a a 
cargo da professora Lucy Fontes (coordenadora dessa fase do projeto), para 
instrumentalizar os alunos na leitura de documentos da época, e muito parti
cularmente nossos estagiMios. 

b) Levantamento, classificação e fichamento do acervo das bibliotecas públicas e 
particulares da Capital, dos museus e arquivos, para uma idexação futura 
(cujo coordenador é o professor Carlos Magno Guimarães). 

c) Elaboração de organogramas relativos à organização polftico-administrativa, 
judiciária, militar, religiosa e econômica do século XVIII, procurando estabe
lecer critérios para a utilização dos dicionários diversos, textos legislativos, 
bibliografias gerais e especfficas, inventários, catálogos, atlas históricos, etc. 9 

Objetivos: 

- Criar um banco de dados para racionalizar a utilização das fontes históricas 
mineiras do perfodo. 

- Incentivar e treinar os alunos na aprendizagem da "leitura documental" de 
textos do século XVIII e inserf-los no trabalho de investigação cientffica, na 
transcrição e análise de textos. 

- Estabelecer critérios para classificar documentos das instituições públicas, das 
religiosas e/ou privadas. 

- Transcrever e publicar documentos considerados relevantes para o estudo do 
século XVIII mineiro. 

- Estimular e valorizar a preservação do patrimônio documental de Minas Ge
rais. 

- Indexar os documentos para o Banco de Dados. 
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Acreditamos, assim, poder inserir nosso trabalho numa polltica cultural de 
atendimento às demandas não só da comunidade acadêmica, mas também às 
do público em geral. Porque não basta, por exemplo, saber que no Arquivo Pú
blico Mineiro encontram-se 404 códices da Seção Colonial, de 1702 a 1837 (da 
Secretaria de Governo). É necessário esquadrinhá-los, torná-los mais transpa
rentes para serem utilizados. 

NOTAS 

1. O Centro de Estudos Mineiros é um órgão suplementar vinculado /il Fa
culdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) da UFMG. Apesar-r de 
ter sido criado em 1956, só teve estatuto de unidade suplementar· em 
junho de 1967. Teve eminentes diretores (destacando-se entre el~ os 
professores Washington Peluso Albino de Sousa, Francisco lglé-sif:rs. 
Affonso Ávila, Fernando Corrêa Dias) Ivo Porto Menezes em sua primeira·ftme 
manteve um intenso programa editorial bem como promoveu seminárioa.mu 
moráveis. Foi, porém, a partir da década dos anos 70, então filiado l!r 
FAFICH, que se afirmou como um órgão de pesquisa desenvolvendo signifi .. 
cativos projetos financiados pela FINE P, congregando, portanto, uma ' 
equipe de professores e alunos estagiários na pesquisa da história de 
Minas após 1889. Tal renovação é produto do esforço e da competê-ncia 
das doutoras Norma de Góes Monteiro e Vera Alice Cardoso Silva. 

2. O CEM jâ congrega dados brutos provenientes das pesquisas concluldas so
bre o perfodo republicano em Minas Gerais. O que se pretende, pois, é tanto 
indexar esse acervo como iniciar o levantamento e indexação de dados relati
vos ao século XVIII mineiro. 

3. Participam do G. T. O século XVIII Mineiro os professores: Eliane Marta 
Santos Teixeira, doutora. Prof. Adjunto, FAE; Carlos Magno Guimarães, 
mestre, Dep. Sociologia, FAFICH; Paulo Alvarenga Junqueira, Dep. So
ciologia, FAFICH; Lucy Fontes, doutora. Dep. Bibliografia e Documenta
ção, Escola de Biblioteconomia; Luiz Gonzaga Teixeira, Bach. e Lic., Es
cola de Belas Artes e SPHAN; Adalgisa Arantes Campos, mestre, Dep. 
História; Carla Anastesia, mestre, Dep. História, FAFICH; Madlia Andrés 
Paixão, mestre, Dep. História, FAFICH; Valmiki Villela Guimarães, mes
tre, Dep. de Letras Vernâculas, FALE; Maria Auxiliadora Faria, mestre, 
Oep. de História, FAFICH; Beatriz Ricardina de Magalhães, doutora, 
Dep. de História, FAFICH; Liana Maria Reis, Bach. e Lic. em História, 
colaboradora; Renata Hendot, Bach, e Lic. em História, colaboradora; 

Fazem parte do G. T. os alunos: Márcia Clementina Nunes, Mauro Sér
gio França e Fernando Ferreira da Cunha Neto. 

4. Esse Convênio foi assinado em 18/08/1987. 

5. Somam ao todo 18 (dezoito) reuniões do Ciclo de Estudos(1986/87). 

6. O primeiro número da Revista do CEM está em fase de montagem; sua 
publicação está programada para o segundo semestre de 1987. 

7. Teses dicutidas: BOSCHI, Çaio César. Os leigos e o poder, S. P., Edi
tora Ática, 1986. GUIMARAES, Carlos Magno. Uma negação da ordem 
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escravista. Quilombos em Minas Gerais. Tese de mestrado, Dep. 
Ciência PoHtica, FAFICH, UFMG, 1983, mimeog. LOPES, Eliane Marta 
Santos. Colonizador Colonizado, Belo Horizonte, Editora UFMG, 1985. 
MAGALHÃES, Beatriz Ricardina. "La socit!M ouropretaíne selon les 
inventaires "post-morten" (1740-1770)" Tese de doutorado, 
E.H.E.S.S., Univ. de Paris VI, 1986, mimeo. 

8. Apenas reforçamos o pedido de criação desse Curso, que já vinha se fa
zendo necessário, especialmente como suporte a algumas disciplinas do 
Curso de Bacharelado. Começou a funcionar em março de 1987. 

9. CORVISIER, A. Sources et Méthodes en Histoire Sociale.Paris, SE
DES, 1980, p. 107. 
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CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS 
SOBRE OS S~CULO XVIII MINEIRO (•) 

Beatriz Ricardina de Magalhães 
Prof! do Oept~ de História da 

FAFICH/UFMG, 
Coord!! do projeto de Banco de Dados: 

Minas no Séc. XVIII, do Centro de 
Estudos Mineiros- FAFICH. 

"Sente-se ainda na nossa literatura histórica a falta de um trabalho es
sencial, que deveria preceder a todos os outros: a coleção, sistematiza
da em um corpo regular, dos documentos de nossa história . 
. . . Os documentos de nossa história estão esparsos aqui e ali, em vá
rios arquivos, em trabalhos diversos, em publicações avulsas, em me
mórias especiais ou em códices ignorados. Não há deles uma coleção 
ordenada, que possa servir de guia ao historiador. 
O trabalho da geração presente, entre nós, quase reduz-se à busca de 
materiais, disseminados em mil volumes, diversos e raros. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 

É essa, sem dúvida, uma empresa diffcil, que não poderá ser efetuada 
sem grande trabalho. Em outros pafses ela tem absorvido os esforços 
de gerações inteiras". (* *) 

O projeto do Grupo de Trabalho O Século XVIII Mineiro poderia parecer 
uma proposta recorrente ou anacrônica: voltarmos às mesmas inquieta
ções que há 127 anos perturbaram o ilustre poHtico do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. Mas não é, no cômputo geral, os historiadores caminha
ram pouco nesse sentido. 

Portanto, não estamos apresentando nenhuma novidade. O que se 
pretende, é recorrer a novas metodologias de trabalho, utilizar técnicas 
e recursos modernos para a exploração e registro dos documentos e, so-

(*) Esse trabalho foi apresentado no XIV Simpósio Nacional da ANPUH, em julho de 
1987, Brasllia. 

(* *) MELO, Barão Homem de. "Necessidad' de uma coleção sistemática de documentos 
da História do Brasil, 1860, apud: ARAUJO, Emanuel. A ConstruçAo do Livro. Rio de 
Janeiro, 2 ed., Ed. Nova Fronteira, 1986, p. 230-31. 
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bretudo, formar uma equipe de professores e alunos dispostos a dedicar
se a "uma empresa difrcil" tendo à retaguarda, de inrcio, instituições que 
nos apoiam: a UFMG, o APM, a Biblioteca Pública. 

O Grupo de Trabalho O Século XVIII Mineiro é o resultado da reflexão de 
alguns professores da ârea de Ciências Humanas (FAFICH/UFMG) após o último 
encontro estadual da ANPUH, em Uberlândia (julho/1986). É resposta às angús
tias e aos obstáculos encontrados pelos pesquisadores solitários quando empe
nhados na elaboraç6o de.suas monografias, suas teses, ou mesmo no preparo 
cotidiano de suas aulas. É, portanto, um grupo emergente em fase de prepara
ção de um projeto mais ambicioso para, fundamentalmente, elaborar estudos, 
discutir textos, publicar artigos, programar conferências, seminários e debates, 
esquadrinhar os arquivos do Estado {inicialmente) e implantar, no Centro de 
Estudos Mineiros (CEM), 1 um Banco de Dados sobre o século XVIII mineiro 2 

Trata-se ae um projeto interdisciplinar que teve acolhias e apoio do CEM, 
vindo enriquecer suas atividades e seu acervo, abrindo-lhe uma nova frente de 
trabalho ao investir no século XVIII mineiro. 

O grupo não ignora que a pesquisa histórica conta, em Minas Gerais, com 
um acervo extraordinariamente grande, que além de ser desconhecido em 
seu conjunto, é disperso e desorganizado. Procura-se, pois, dar infcio a 
"um trabalho essencial... a coleção, sistematizada em um corpo regular 
dos documentos de nossa história". 

O fato da documentação encontrar-se nos museus, nas bibliotecas, nos ar
quivos públicos (federais, estaduais e municipais), nos episcopais, nos pa
roquiais, nos das irmandades, nos jurfdicos e nos particulares, classificada, 
ou não, constitui em si, um avanço. Acredita-se que é chegado o momento 
de caminhar em outra direção, isto é, de sistematizar e unificar os dados para a 
montagem de uma central de informações. Surgiu, então, um primeiro 
projeto que tomou forma sob o nome: "Rastreamento de Fontes para a 
implantação de um banco de dados para a história do século XVIII minei
ro", financiado pelo Conselho de Pesquisa da UFMG. 

A equipe atual do Grupo de Trabalho é integrada por professores da 
UFMG, provenientes das Faculdades de Filosofia e Ciências Humanas, de 
Educação, de Letras e das Escolas de Belas Artes, de Música, por uma fun
cionária do Arquivo Público Mineiro, por historiadores que vem pesquisando o 
século XVIII e por alunos do Departamento de História da FAFICH. 3 Para 
ampliar a cooperação e o intercâmbio inter-institucional foram mantidos 
contatos iniciais com a diretoria da Biblioteca Pública (que além de possuir 
a Coleção Mineiriana, adquiriu recentemente obras raras do século XVIII) e 
a diretoria do Arquivo Público Mineiro. A iniciativa foi bem sucedida tanto 
que resultou, da parte do Arquivo Público Mineiro, na proposta de assi
natura de um Cõnvênio entre o Governo do Estado (Secretaria de Cultura) e a 
UFMG (FAFICH/CEM e Departamento de História) no sentido do grupo assumir 
o trabalho de "arranjo" e classificação dos documentos avulsos (inéditos) da 
colônia (cujo volume é, estimado em, aproximadamente, 30.000) bem como de 
dar tratamento semelhante do acervo da Casa dos Contos de Ouro Preto (o qual 
se acha fragmentado: parte encotra-se na Biblioteca Nacional, parte na própria 
Casa dos Contos e outra parte no Arquivo Nacional). 4 

Note-se, entretanto, que o Grupo de Trabalho se propõe a estender 
os contatos com todos os órgãos estaduais (I E PHA), federais 
(SPHAN), Instituto Histórico e Geográfico, Arquidiocese de Mariana, Arquidio
cese de Diamantina, Biblioteca Municipal "Batista Caetano" de São João del Rei, 
Arquivos das Câmaras Municipais das antigas vilas mineiras que conservam do
cumentos de inestimável valor. 
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Paralelamente criou-se um Ciclo de Estudos 5 sobre a produção historio
gráfica mineira setecentista, seja para o debate de obras e autores pouco difun
didos com o propósito de divulgá-los elaborando pequenos artigos; e seja para 
discutir as recentes teses acadêmicas 7 produzidas no âmbito da UFMG e de ou
tras proveniências. Esse procedimento visa, sobretudo, a rever a produção his
toriográfica antiga e recente, elaborar trabalhos interdisciplinares, ou não, e in
centivar novas abordagens. 

Considerando a proximidade do segundo centenário da Inconfidência Mi
neira, o Grupo de Trabalho está elaborando um projeto para comemoração do 
evento. Os temas programados para discussão, a partir do segundo semestre de 
1987 estão focalizando estudos teóricos sobre revoluções (rebeliões, insurrei
ções, revo·ltas, motins, etc.l, bem como o estudo de textos relativos à conjuntura 
da época. 

Esclarecidas as origens e os propósitos do Grupo de Trabalho, passemos 
ao relato especffico do referido projeto em andamento. 

O trabalho está sendo desenvolvido por professores dos Departamentos 
de História e Sociologia da FAFICH, de um professor do Departamento de Bi
bliografia e Documentação da Escola de Biblioteconomia da UFMG e por três 
alunos estagiários. O projeto foi recentemente aprovado pelo Conselho de Pes
quisa da UFMG, sofrendo, infelizmente, cortes profundos na proposta orça
mentária. 

O projeto finalfstico, repetindo, é rastrear toda a documentação dissemi
nada em Minas, em outros Estados e possivelmente no exterior, visando a aten
der à comunidade ciendfica, facilitando o acesso às informações. Trata-se, pois, 
de um programa ambicioso cuja primeira etapa divide-se em três fases de de
senvolvimento simultâneo. 

a) Criação de um Curso de Leitura Documental no Departamento de História, a a 
cargo da professora Lucy Fontes (coordenadora dessa fase do projeto), para 
instrumentalizar os alunos na leitura de documentos da época, e muito parti
cularmente nossos estagiMios. 

b) Levantamento, classificação e fichamento do acervo das bibliotecas públicas e 
particulares da Capital, dos museus e arquivos, para uma idexação futura 
(cujo coordenador é o professor Carlos Magno Guimarães). 

c) Elaboração de organogramas relativos à organização polftico-administrativa, 
judiciária, militar, religiosa e econômica do século XVIII, procurando estabe
lecer critérios para a utilização dos dicionários diversos, textos legislativos, 
bibliografias gerais e especfficas, inventários, catálogos, atlas históricos, etc. 9 

Objetivos: 

- Criar um banco de dados para racionalizar a utilização das fontes históricas 
mineiras do perfodo. 

- Incentivar e treinar os alunos na aprendizagem da "leitura documental" de 
textos do século XVIII e inserf-los no trabalho de investigação cientffica, na 
transcrição e análise de textos. 

- Estabelecer critérios para classificar documentos das instituições públicas, das 
religiosas e/ou privadas. 

- Transcrever e publicar documentos considerados relevantes para o estudo do 
século XVIII mineiro. 

- Estimular e valorizar a preservação do patrimônio documental de Minas Ge
rais. 

- Indexar os documentos para o Banco de Dados. 
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Acreditamos, assim, poder inserir nosso trabalho numa polltica cultural de 
atendimento às demandas não só da comunidade acadêmica, mas também às 
do público em geral. Porque não basta, por exemplo, saber que no Arquivo Pú
blico Mineiro encontram-se 404 códices da Seção Colonial, de 1702 a 1837 (da 
Secretaria de Governo). É necessário esquadrinhá-los, torná-los mais transpa
rentes para serem utilizados. 

NOTAS 

1. O Centro de Estudos Mineiros é um órgão suplementar vinculado /il Fa
culdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) da UFMG. Apesar-r de 
ter sido criado em 1956, só teve estatuto de unidade suplementar· em 
junho de 1967. Teve eminentes diretores (destacando-se entre el~ os 
professores Washington Peluso Albino de Sousa, Francisco lglé-sif:rs. 
Affonso Ávila, Fernando Corrêa Dias) Ivo Porto Menezes em sua primeira·ftme 
manteve um intenso programa editorial bem como promoveu seminárioa.mu 
moráveis. Foi, porém, a partir da década dos anos 70, então filiado l!r 
FAFICH, que se afirmou como um órgão de pesquisa desenvolvendo signifi .. 
cativos projetos financiados pela FINE P, congregando, portanto, uma ' 
equipe de professores e alunos estagiários na pesquisa da história de 
Minas após 1889. Tal renovação é produto do esforço e da competê-ncia 
das doutoras Norma de Góes Monteiro e Vera Alice Cardoso Silva. 

2. O CEM jâ congrega dados brutos provenientes das pesquisas concluldas so
bre o perfodo republicano em Minas Gerais. O que se pretende, pois, é tanto 
indexar esse acervo como iniciar o levantamento e indexação de dados relati
vos ao século XVIII mineiro. 

3. Participam do G. T. O século XVIII Mineiro os professores: Eliane Marta 
Santos Teixeira, doutora. Prof. Adjunto, FAE; Carlos Magno Guimarães, 
mestre, Dep. Sociologia, FAFICH; Paulo Alvarenga Junqueira, Dep. So
ciologia, FAFICH; Lucy Fontes, doutora. Dep. Bibliografia e Documenta
ção, Escola de Biblioteconomia; Luiz Gonzaga Teixeira, Bach. e Lic., Es
cola de Belas Artes e SPHAN; Adalgisa Arantes Campos, mestre, Dep. 
História; Carla Anastesia, mestre, Dep. História, FAFICH; Madlia Andrés 
Paixão, mestre, Dep. História, FAFICH; Valmiki Villela Guimarães, mes
tre, Dep. de Letras Vernâculas, FALE; Maria Auxiliadora Faria, mestre, 
Oep. de História, FAFICH; Beatriz Ricardina de Magalhães, doutora, 
Dep. de História, FAFICH; Liana Maria Reis, Bach. e Lic. em História, 
colaboradora; Renata Hendot, Bach, e Lic. em História, colaboradora; 

Fazem parte do G. T. os alunos: Márcia Clementina Nunes, Mauro Sér
gio França e Fernando Ferreira da Cunha Neto. 

4. Esse Convênio foi assinado em 18/08/1987. 

5. Somam ao todo 18 (dezoito) reuniões do Ciclo de Estudos(1986/87). 

6. O primeiro número da Revista do CEM está em fase de montagem; sua 
publicação está programada para o segundo semestre de 1987. 

7. Teses dicutidas: BOSCHI, Çaio César. Os leigos e o poder, S. P., Edi
tora Ática, 1986. GUIMARAES, Carlos Magno. Uma negação da ordem 
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escravista. Quilombos em Minas Gerais. Tese de mestrado, Dep. 
Ciência PoHtica, FAFICH, UFMG, 1983, mimeog. LOPES, Eliane Marta 
Santos. Colonizador Colonizado, Belo Horizonte, Editora UFMG, 1985. 
MAGALHÃES, Beatriz Ricardina. "La socit!M ouropretaíne selon les 
inventaires "post-morten" (1740-1770)" Tese de doutorado, 
E.H.E.S.S., Univ. de Paris VI, 1986, mimeo. 

8. Apenas reforçamos o pedido de criação desse Curso, que já vinha se fa
zendo necessário, especialmente como suporte a algumas disciplinas do 
Curso de Bacharelado. Começou a funcionar em março de 1987. 

9. CORVISIER, A. Sources et Méthodes en Histoire Sociale.Paris, SE
DES, 1980, p. 107. 
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