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RESUMO

A nossa investigação tem como objetivo analisar documentos que contribuem para o conhecimento do quadro jurídico-político e administrativo dos órgãos de poder da Capitania

de Minas Gerais, e seus reflexos na sociedade mineira do século XVIII. Trata-se de trabalho realizado no Arquivo Histórico de Pitangui, Minas Gerais, a partir de seleção feita em

documentos já higienizados e identificados pela própria UEMG em etapa anterior. Todo o processo está devidamente amparado pelas técnicas e teorias mais abalizadas nas

áreas da arquivística e da paleografia. 

A ação se dá exatamente na interface entre extensão, ensino e pesquisa, por ser uma pesquisa discente, que trabalha com acervo histórico da região e que será devolvida ao

estudo acadêmico, impactando diretamente na formação do estudante da UEMG, principalmente do curso de História. Tem grande significado para as políticas públicas de

preservação do patrimônio regional, por estar resgatando toda uma memória, antes não acessível à comunidade e à academia.

As etapas do trabalho se estruturam metodologicamente da seguinte forma: seleção de documentos do século XVIII; descrição catalográfica e transcrição paleográfica dos

mesmos; apresentação fac-similar dos documento e da sua dupla transcrição (obedecendo o formato  original e com atualização ortográfica e gramatical); análise comparativa e

historiográfica dos documentos, levantando problemáticas e questões suscitadas pelos mesmos.

No projeto há a participação direta de uma bolsista, de um aluno voluntário, do professor orientador e de funcionário do arquivo histórico de Pitangui. Mas a proposta é a

elaboração de artigos, a partir deste trabalho, disponibilizando os documentos e sua análise para a pesquisa acadêmica dos alunos e professores da UEMG, e também para a

comunidade local.
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