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Título da comunicação: Estratégias de ascensão social: um olhar sobre as trajetórias 

intergeracionais na América Portuguesa  

Resumo: Apresentaremos reflexões de um projeto de pesquisa que está em curso, que 

tem como objetivos acompanhar trajetórias de indivíduos e seus grupos familiares por 

três gerações em, aproximadamente, 150 anos na América Portuguesa, mais 

especialmente  na  Capitania e Província de Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX. 

Através do uso combinado de fontes quantitativas, como os registros paroquiais de 

batismo, com aquelas que permitem uma análise qualitativa, acompanhamos a 

experiência individual e familiar buscando perceber nesse percurso, as formas de 

reprodução social e econômica que possibilitaram um processo de diferenciação do 

grupo original do qual esses indivíduos foram recrutados. O reconhecimento das 

famílias biológicas pelos registros paroquiais foi utilizado apenas como ponto de partida 

para se proceder ao acompanhamento da trajetória das redes relacionais. As famílias, 

certamente, não possuíam as mesmas fronteiras que as paróquias e/ou municípios. Elas 

transcendiam esses espaços administrativos e se espalhavam pelo entorno, para além 

dos limites das capitanias, o que se apresentou como um importante obstáculo a ser 

transposto. Para diminuir essas dificuldades, constituiu objetivo dessa pesquisa a 

investigação dos percursos de vidas no espaço e no tempo, seja de indivíduos ou grupos 

eleitos, através do maior número de menções nominativas nas fontes e em diferentes 

escalas de observação. Serão analisadas questões como a função da disponibilidade da 

terra na América Portuguesa em contraste com uma sociedade originária de minifúndios 

(noroeste português e Açores); a participação do ouro e das atividades agropecuaristas 

na composição da riqueza; a transformação da unidade doméstica de produção em 

função das variadas alternativas de acesso ao ouro, terras e escravos; o recurso à 

migração como alternativa de acesso estável a terra para todos os membros familiares; 
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as estratégias de acumulação de riqueza ao longo do tempo; a função do matrimônio, 

dentre outros, constituem-se em importantes questões a serem respondidas.   
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