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RESUMO

O presente projeto tem por finalidade estudar a sociedade escravista, principalmente a criminalidade envolvendo cativos no século XIX, tanto na esfera rural quanto urbana, no

Termo de Santa Luzia do Carangola, região da Zona da Mata Mineira.

Mesmo que o escravo, do ponto de vista legal, tenha sido propriedade inalienável de seu proprietário, quando infringia a lei ou era vítima dela, adquiria uma imagem de “gente”.

Considerando que o índice de crimes cometidos contra e por escravos era extenso no Brasil, a maioria dos conflitos se caracterizavam como uma forma de resistência ao sistema

vigente no período.

Portanto nossos objetivos se pautam na análise das evidências de um cotidiano circundado pelos conflitos das relações escravistas, através de dados constantes no processo

criminal. Mesmo que o processo seja estigmatizado por um discurso imparcial do escrivão, que se configurava como um dos representantes da Justiça. Nesse prisma, o projeto

se torna relevante pelo fato deste discutir a possibilidade de participação do cativo como agente social, mesmo que os julgamentos envolvendo-os fossem construídos de maneira

que favorecesse a classe dominante (livres).

A metodologia consiste na leitura e catalogação de processos criminais dos anos de 1880 a 1888, arquivados no Centro de Documentação Histórica de Carangola-MG. A primeira

parte da pesquisa pauta-se na identificação dos envolvidos nos autos, suas condições, motivos e o tipo do crime cometido. Objetiva-se ainda, avaliar os meios utilizados para a

execução dos conflitos e seus respectivos resultados no tribunal. A partir deste procedimento metodológico, pretende-se criar uma tipologia para a criminalidade envolvendo

escravos em Santa Luzia do Carangola.

Esperamos com o referido projeto, analisar o histórico dos delitos, tentando concatená-los aos contextos regionais e transformações ocorridas durante a consolidação e execução

da instância jurídica do Termo de Santa Luzia do Carangola, que funcionou entre 1880 e 1892.
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