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RESUMO 

O objetivo deste trabalho constitui-se em mostrar a existência, a formação e a 

composição da família mestiça na Capitania de Minas Gerais no período colonial. 

Propõe-se fazer uma análise comparativa entre as Comarcas de Sabará e do Serro 

do Frio para demonstrar como essa família mestiça foi uma forma de organização 

social lastreada no universo profundamente mestiçado das Minas Gerais e do Brasil. 

A família mestiça envolveu a mescla de indivíduos cujas qualidades (brancos, 

pretos, crioulos, mestiços, mulatos, pardos, cabras, mamalucos, cafuzos, caribocas, 

entre outros) e condições sociojuridicas (livre, liberto e escravo) eram marcadas por 

essas distinções que reproduziam diferenças biológicas e culturais. A marca dessa 

família mestiça foi a instabilidade de significados atribuídos e reelaborados pelos 

sujeitos de origens distintas. Casais envolvidos numa mesma relação familiar 

poderiam ter entendimentos diversos sobre essa família. Assim, não foi difícil 

observar que a família mestiça mesclou costumes de autoridades patriarcal e 

matrifocal, envolvendo relações monogâmicas e poligâmicas derivadas de tradições 

europeias, africanas, indígenas ou já profundamente mescladas. Muitas dessas 

famílias, ao longo do tempo, dominaram a dimensão política daquela sociedade, 

constituindo melhores condições de vida ou até mesmo fortunas. Neste sentido, 

busca-se demonstrar como elas se tornaram o motor para a consolidação do 

universo cultural mestiço, que abrangeu as formas de ser, de pensar, de relacionar, 

de agir, de ver e falar, enfim, de viver nessas sociedades. 

Palavras-chave: Família mestiça, mesclas coloniais, relações interétnicas, 

mestiçagem, modo de vida familiar
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ABSTRACT 

The objective of this work is to show the existence, formation and composition of the 

mestizo family in the Capitania de Minas Gerais in the colonial period. It is proposed 

to make a comparative analysis between the Counties Sabara and Serro do Frio to 

demonstrate how this mestizo family was a form of social organization backed by the 

deeply mestizo universe of Minas Gerais and Brazil. The mestizo family involved the 

mixture of individuals whose qualities (brancos, pretos, crioulos, mestiços, mulatos, 

pardos, cabras, mamalucos, cafuzos, caribocas, among others) and socio-legal 

conditions (livre, liberto e escravo) were marked by these distinctions which 

reproduced biological and cultural differences. The brand of this mestizo family was 

the instability of meanings attributed and reworked by the subjects of separate 

origins. Couples involved in the same family relationship might have different 

understandings about this family. So it was not difficult to observe that the mestizo 

family had blended some mores of patriarchal and matriarchal authorities, involving 

polygamous and monogamous relationships derived from European, African, 

indigenous or already deeply merged traditions. Many of these families, over time, 

dominated the political dimension of that society, providing better life conditions or 

even fortunes. In this sense, we seek to demonstrate how they have become the 

engine for the consolidation of the mestizo cultural universe, which covered the forms 

of being, thinking, relating, acting, seeing and speaking, in short, of living in these 

societies. 

Keywords: Mestizo family, colonial blends, interethnic relationships, metizaje, way of 

life family.


