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RESUMO

A proposta de trabalho pretende analisar a conjuntura política e econômica do antigo arraial de Campanha do Rio Verde, em meio às aspirações sociais e políticas de inicio do

século XIX, no processo de demarcação dos limites territoriais entre as capitanias de São Paulo e Minas Gerais.

Através do estudo dos inventários de post-mortem e dos testamentos elaborados em meados do século XVIII e originários da região do sul de Minas Gerais, é possível verificar a

transmissão de heranças e a posse de bens, que caracterizam determinados grupos sociais em determinado local e época. Estes documentos têm o intuito de fazer a verificação

do que constitui a herança familiar, a exemplo, terras, casas, gados, escravos, ferramentas, produtos agrícolas, móveis, joias, livros, armas, objetos de uso pessoal entre outros.

Além disto, fornecem o nome do inventariado e do inventariante, ou do testador e do testamenteiro e alguns documentos costumam conter a data e o local do óbito do

inventariado ou testador, e também podem trazer informações como o estado civil do falecido, nome do cônjuge, filiação, local de nascimento e moradia. Nos inventários e

testamentos há a descrição detalhada dos bens e suas avaliações, assim como a descrição da existência de herdeiros, a quantidade, o nome, o sexo, a idade, o estado civil e o

grau de parentesco dos mesmos. Por meio da exposição dos bens móveis e semoventes nestes documentos, buscamos identificar o aspecto social e econômico dos grupos

familiares daquele período. 

A proposta de estudo foi desenvolvida com base nos inventários e testamentos do ano 1820 elaborados na capitania de Minas Gerais. A realização desta pesquisa foi possível

pela consulta ao Centro de Memória Cultural do Desembargador Manoel Maria de Paiva Vilhena – CEMEC, localizado na Universidade do Estado de Minas Gerais – unidade

Campanha. Além disto, também foram realizadas leituras bibliográficas como auxilio a esta pesquisa. 
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