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Resumo 

Este estudo apresenta uma investigação acerca da riqueza arrolada de 1871 a 1912 no 

distrito da Lage, município de Tiradentes/MG, local inserido na Comarca do Rio das 

Mortes e voltado para o abastecimento de víveres no mercado interno mineiro e no Rio 

de Janeiro, então capital do Brasil. Através da análise dos inventários post mortem foi 

possível compreender a dinâmica econômica da região estudada naquele momento e 

quais as transformações ocorridas nas fortunas das pessoas mais abastadas do lugar, 

àquela altura ainda preponderantemente rural, mas que sentia os primeiros efeitos de 

não mais ser região de fronteira agrícola. A partir desta análise foi possível compreender 

como os indivíduos investigados, sobretudo os fazendeiros locais, se portaram em um 

momento crucial da história brasileira, já que naquela época a escravidão viveu o seu 

ocaso até o seu desaparecimento, o capitalismo começou a penetrar no conservador 

interior mineiro que também via o amadurecimento de transformações culturais, como a 

ressignificação dos critérios de escolha do cônjuge e o desmantelamento do ideal 

aristocrático ligado ao mundo agrário, entre outros fatores importantes.  

Palavras-chave: Riqueza; mercado interno mineiro; distrito da Lage; Comarca do Rio das 

Mortes; economia agrária; fragmentação de fortuna; patrimônio familiar. 

Abstract 

This study presents an investigation about the wealth listed from 1871 to 1912 in the district of 

Lage, municipality of Tiradentes/MG, a place inserted in the county District of Rio das Mortes 

and aimed at supplying food in the domestic market of Minas Gerais and in Rio de Janeiro, then 

capital of Brazil. Through the analysis of the post mortem inventories it was possible to 

understand the economic dynamics of the region studied at that time and what changes occurred 

in the fortunes of the wealthiest people in the place, at that time still predominantly rural, but 

who felt the first effects of no longer be a region of agricultural frontier. From this analysis it 

was possible to understand how the individuals investigated, especially local farmers, behaved 

at a crucial moment in Brazilian history, since at that time slavery experienced its decline until 

its disappearance, capitalism began to penetrate the inner conservative from Minas Gerais who 

also saw the maturation of cultural transformations, such as the resignification of the criteria for 

choosing a spouse and the dismantling of the aristocratic ideal linked to the agrarian world, 

among other important factors. 

Keywords: Wealth; Internal market of MG; district of Lage; Rio das Mortes county; agrarian 

economy; fragmentation of fortune; family heritage. 
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Introdução 

 

I 

 A transição do século XIX para o século XX foi um período marcado por 

diversas transformações sociais, econômicas e culturais no Brasil. Vários fatores 

convergiram para profundas mudanças na sociedade brasileira. Já em 1850 duas leis de 

grande impacto foram aprovadas: a Lei Eusébio de Queirós, que determinava o fim do 

tráfico internacional de escravos, e a Lei de Terras, que estabelecia normas para a posse 

da terra, estabelecendo a propriedade privada. No final do terceiro quartel do oitocentos, 

em 1871, a Lei do Ventre Livre, ao determinar que as crianças nascidas de mães 

escravas no Império estariam libertas, colocava no horizonte um fim inevitável para a 

escravidão, já que não mais era permitido a compra de escravos vindos de outros países.  

A promulgação da Lei Áurea em 13 de maio 1888 determinou que os cativos 

fossem libertos e não houve indenização para os proprietários que, ressentidos pela 

perda de bens tão caros, retiraram o apoio ao imperador. Confluídos outros fatores, 

menos de dois anos, em 15 de novembro de 1889, um golpe de estado derrubou o 

regime monárquico que ruiu como um castelo de cartas, dando lugar ao sistema 

republicano. Na década seguinte seguiram-se grandes dificuldades financeiras. O 

governo passou a emitir papel moeda em maior quantidade, que acabou resultando na 

crise do encilhamento, apenas contornada próximo da virada do século. A transição do 

oitocentos para o novecentos ainda foi marcada pelo início da industrialização.1 

Nesse contexto de profundas transformações as famílias mais abastadas 

residentes no antigo distrito da Lage de Tiradentes, atual município de Resende 

Costa/MG, passaram por significativas mudanças econômicas.2 O mundo agrário via 

quase inerte as reconfigurações de riquezas chegarem com os novos tempos. Muitos, no 

entanto, não conseguiram lidar com a nova realidade trazida pelo crescimento 

demográfico da região que dificultava o acesso à terra e à abolição que provocou a 

perda de mão de obra. 

                                                           
1 SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). A abertura para o mundo: 1889-1930. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2012. 
2 Sobre o recorte espacial, o distrito da Lage, será dedicado o primeiro capítulo da pesquisa no qual serão 

abordados elementos primordiais para compreensão do objeto de pesquisa, como a formação e principais 

características sociais e econômicas da região. 
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O trabalho aqui apresentado tem como intenção avaliar a riqueza do distrito da 

Lage nesse período importante para a história do Brasil. Como balizas foram adotados 

os anos de 1871, quando foi promulgada a Lei do Ventre Livre, e 1912, ocasião em que 

o distrito conseguiu sua emancipação política. Trata-se, portanto, de um recorte 

temporal caracterizado por ter início em uma época em que a escravidão começava a 

sua marcha derradeira rumo à abolição, porém ainda eram colhidos os frutos do sistema, 

sobretudo no local estudado, e ser finalizado quando a República já era uma realidade 

consistente, embora não sem alguma contestação. 

II  

Para realização da pesquisa foram consultados os inventários post mortem não só 

das famílias que detinham as maiores posses, mas de todos os inventariados do distrito 

da Lage localizados, como também os arrolamentos dos menos abastados.3 Os 

documentos que se encontram sob a guarda do arquivo do Escritório Técnico do 

Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN) de São João del-Rei permitiram 

fazer levantamentos acerca dos patrimônios dos indivíduos estudados e compreender os 

movimentos de suas fortunas. Além disso, relatos de memorialistas que discorreram 

sobre a região e matérias publicadas em jornais e revistas da época estudada também 

foram fontes valiosas para o conhecimento da realidade investigada. 

 Ao todo, foram encontrados 152 inventários e arrolamentos que correspondem 

ao período do recorte temporal. São os documentos mais utilizados para o estudo de 

riqueza no período colonial e imperial.4 As fontes de origem cartorária, especialmente 

                                                           
3 Cabe aqui uma breve exposição para melhor esclarecimento sobre as fontes cartorárias utilizadas. Deste 

tipo foram consultados na presente pesquisa inventários e arrolamentos. Os inventários normalmente 

pertenciam àquelas pessoas com posses mais significativas. O documento era dividido em várias partes, 

como o auto de abertura, o arrolamento dos bens, que trazia a composição do patrimônio, e o auto de 

partilha, entre outras. Já o arrolamento era um documento mais simples e breve, feito pelos familiares dos 

defuntos que deixaram menos posses, normalmente uma pequena casa e seu pequeno terreno anexo, no 

distrito estudado. Esse outro documento também dispunha de dados importantes para investigação da 

sociedade e do período analisados, como a relação dos herdeiros.  
4 Algumas obras que ajudaram a nortear o presente estudo foram: MELLO, Zélia Maria Cardoso de. 

Metamorfoses da riqueza: São Paulo, 1845-1895. São Paulo: Hucitec, 2ª ed., 1990, GRAÇA FILHO, 

Afonso de Alencastro. A princesa do Oeste e o mito da decadência de Minas Gerais: São João del-Rei 

(1831-1888).  São Paulo: Annablume, 2002, BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim. Minas patriarcal: família 

e sociedade (São João del-Rei – Séculos XVIII e XIX). São Paulo: Annablume, 2007, ANDRADE, 

Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do estado imperial brasileiro: Minas Gerais - 

Campanha da Princesa (1799-1850). Belo Horizonte: Fino Traço, 2014, TEIXEIRA, Maria Lúcia 

Resende Chaves. Família escrava e riqueza na Comarca do Rio das Mortes: o Distrito da Lage e o 

Quarteirão do Mosquito. São Paulo: Annablume, 2006, TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. De Minas 
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os inventários post mortem, caracterizam-se pela rica quantidade de informações 

desejadas para a pesquisa. Já amplamente utilizados no meio acadêmico, possibilitam 

perceber características da realidade socioeconômica, bem como o que forma a riqueza.5 

Segundo João Fragoso, a consulta "de todos os inventários, em um dado período, 

permite-nos fotografar a estrutura econômica da região estudada", e ainda ao serem 

levantados "seriamente todos os inventários, temos a estrutura econômica dessa região 

em movimento", o que significa que é possível "perceber as mudanças e permanências 

vividas por essa região no tempo".6 Através deles é possível conhecer as fazendas e 

casas do arraial e vila, assim como boa parte da composição dos estabelecimentos 

comerciais. Como o documento visava à listagem e transferência de patrimônio aos 

herdeiros, parece ser fonte confiável de pesquisa, uma vez que o Estado e a família 

tinham interesse na sua elaboração.7 Zélia Maria Cardoso de Mello alerta que esta 

documentação apresenta suas limitações variadas, como o fato de que os diversos 

sujeitos morrem em idades diferentes, ou que louvados distintos poderiam conferir 

preços desiguais aos bens arrolados.8 Cuidado a ser seguido no trato destas fontes é a 

tomada de consciência de que este tipo de documento retrata um momento específico da 

trajetória econômica do sujeito inventariado, contudo é possível perceber os 

movimentos existentes quando os inventários são olhados em conjunto.9  

 Segundo Paula Chaves Teixeira Pinto a legislação impunha que o inventário 

fosse elaborado quando falecesse qualquer pessoa que tivesse filho. Contudo, na prática 

o documento era idealizado apenas quando o falecido detinha bens, de modo que 

pessoas despossuídas de posses, como foi o caso de muitos escravos, não realizavam 

inventário. Os testamentos, sim, estes seriam comumente feitos por quaisquer pessoas – 

o que normalmente não incluía escravos –, pois muitas vezes se intencionava apenas 

apresentar o universo religioso do falecido, ao passo que os inventários e arrolamentos 

pretendiam promover a partilha dos bens deixados.10 A referida historiadora ainda 

apresenta uma estrutura observada nos ditos documentos que normalmente também foi 

                                                                                                                                                                          
para a Corte. Da Corte para Minas: Movimentações familiares e trocas mercantis (c. 1790 - c. 1880). 

Tese (Doutorado em História). Niterói: UFF, 2014. 
5 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 28. 
6 FRAGOSO, João Luís Ribeiro.  Homens de grossa ventura: acumulação e hierarquia na praça 

mercantil do Rio de Janeiro, 1790-1830. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. p. 46. 
7 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 18. 
8 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 29-30. 
9 FARIA, Sheila Siqueira de Castro. A colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. 

Rio de janeiro: Nova fronteira, 1998. p. 225, ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 52. 
10 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 229. 
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observada naqueles consultados para esta pesquisa, mesmo aqueles da segunda década 

do século XX.  

Geralmente, os inventários eram abertos mediante petição do 

inventariante ao Juízo Municipal e Órfãos do termo da vila e/ou 

distrito onde residia o inventariado. Nesta petição inicial, o 

inventariante informava sobre o falecimento do inventariado e sobre a 

existência ou não de testamento [...] A seguir, no processo de 

inventário, o inventariante apresentava o rol dos herdeiros legítimos e, 

caso houvesse filhos naturais reconhecidos publicamente ou por 

testamento, eles também eram listados. Caso o inventariado tivesse 

deixado testamento, ele era transcrito no inventário. Depois, fazia-se a 

indicação e juramento dos louvados e, então seguia-se a descrição e 

avaliação dos bens. Em alguns casos, os inventariantes e os herdeiros 

solicitaram termo de reforma de avaliação que consistia em uma 

revisão da avaliação feita em determinados bens. E quando algum 

bem fora esquecido ou não avaliado no momento próprio, fazia-se a 

colação de bens. Este era mais usual em caso de restituição de dotes 

ao monte do inventariado. Por fim, depois de listados todos os bens, 

fazia-se o somatório apresentando-se o monte-mor. Do monte-mor 

retiravam-se as dívidas passivas (dívidas a pagar) e as custas do 

inventário, e formava-se o monte líquido. Do líquido, fazia-se a 

meação do cônjuge sobrevivente, e a outra metade cabia aos filhos 

como direito de herança [...]. Não havendo questionamento da 

partilha, encerrava-se o processo de inventário post mortem. No 

entanto, em caso de inventários com filhos menores, os tutores 

legalmente instituídos para cuidar da herança recebida deveriam 

apresentar as contas de tutoria e os gastos feitos com a criação dos 

órfãos até a sua maioridade, quando, então, encerrava-se 

definitivamente o processo.11 

 Assim como os inventários, os registros paroquiais possuem significativa 

relevância para o conhecimento das composições familiares. Os registros de óbito da 

Paróquia de Nossa Senhora da Penha de França foram consultados para a localização 

dos moradores do distrito. Os nomes daqueles que faleceram entre 1871 e 1912 foram 

recolhidos e uma consulta foi feita junto ao Arquivo do IPHAN, obtendo-se o número 

                                                           
11 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 229-230.  
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de inventários encontrados. Embora ainda não haja um banco de dados que elenque as 

informações eclesiásticas do distrito da Lage, ao longo da pesquisa outros registros 

paroquiais, como os que tratam de batismos e matrimônios, entre outros, foram 

novamente consultados para a compreensão das relações familiares dos sujeitos, tendo 

em vista a vasta gama de possibilidades que oferecem estas fontes. 

Igualmente importantes para melhor percepção da sociedade estudada foram os 

censos demográficos realizados em 1872 e 1900. Os dados se encontram hospedados na 

página eletrônica do CEDEPLAR e do IBGE, respectivamente. A consulta às listas 

nominativas da primeira metade do século XIX já foram amplamente realizadas pela 

historiografia mineira. Embora os censos tenham menos detalhamentos, ajudaram a 

compreender a demografia do distrito da Lage. 

 Também já muito utilizados pela historiografia são os relatos memorialísticos. 

Eles propiciam o conhecimento de aspectos relatados por pessoas que lhes foram 

contemporâneos. Contudo, há que se ter o cuidado de analisar as informações colhidas, 

tendo em vista suas diversas limitações, como o esquecimento ou a seleção de dados 

feitos pela memória, além da influência de algo ou alguém sobre aquele que narra os 

fatos. Para a pesquisa estão disponíveis os relatos de José Augusto de Rezende12, 

Antônio de Lara Resende13 e José Maria da Conceição Chaves.14 Os três viveram no 

lugar no período estudado. Marc Bloch alerta que “para que um testemunho seja 

reconhecido como autêntico, o método [...] exige que ele apresente certa similitude com 

os testemunhos vizinhos”.15 Sendo os relatos memorialísticos existentes no distrito 

considerados testemunhos de pessoas que viveram naquela sociedade, há que se 

ressaltar o grande cruzamento de informações neles existente, o que vai de encontro à 

recomendação de Marc Bloch. Assim, tais fontes devem ser consideradas na busca de 

informações acerca das atividades econômicas desenvolvidas na sociedade que se 

pretende estudar. 

                                                           
12 REZENDE, José Augusto de. Livro de Pálidas reminiscências da antiga Lage - hoje - Villa de Rezende 

Costa. Resende Costa: AMIRCO, 2010. 
13 RESENDE, Antônio de Lara. Memórias - Do Belo Vale ao Caraça. Sem local: Edição do autor, 1970. 
14 CHAVES, José Maria da Conceição. Memórias do antigo Arraial de Nossa Senhora da Penha de 

França da Lage, atual cidade de Resende Costa: desde os proêmios de sua existência até os dias 

presentes. Resende Costa: AMIRCO, 2014. 
15 BLOCH, Marc. Apologia da História, ou, O ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, Ed. 

2001. p. 115. 
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Para se chegar aos 71 inventários utilizados em sua pesquisa, Maria Lúcia 

Resende Chaves Teixeira fez um trabalho de cruzamento de informações. Primeiro 

coletou os nomes presentes nas listas nominativas, depois verificou o local registrado 

nos inventários e, por fim, observou as ações dos sujeitos que ali apareciam.16 "Somente 

um intenso processo de cruzamento, que exigiu a pesquisa simultânea de todas as fontes 

disponíveis, foi capaz de totalizar os inventários localizados".17 

 Para se chegar aos 152 inventários e arrolamentos encontrados para esta 

pesquisa, também foi necessário realizar um verdadeiro trabalho de rastreamento de 

nomes. Primeiro foi consultado o catálogo de documentos do Arquivo do IPHAN de 

São João del-Rei, possibilitando a localização de vários inventários registrados como 

sendo da Freguesia da Lage. Em seguida foram consultados os registros de óbito da 

Paróquia de Nossa Senhora da Penha de França, onde foram colhidos os nomes dos 

falecidos. Por fim, foi realizada uma verificação interna em cada documento, para se 

observar se os inventariados viviam ou possuíam negócios na região estudada. 18 Assim 

como fez Zélia Maria Cardoso de Mello, em seu já mencionado trabalho acerca das 

transformações de riqueza em São Paulo na segunda metade do século XIX, aqui será 

considerado "cada inventariado um proprietário de ativos cuja riqueza total consiste na 

soma de bens dados a inventariar", de forma que a riqueza total seja equivalente ao 

monte mor no documento.19 Ainda seguindo os passos da economista acima 

mencionada, aqui foram considerados apenas os bens possuídos até o fim da vida do 

inventariado, sendo descartado aquilo que ocorreu após o falecimento, como morte de 

escravos e animais.20 

 Após este processo de busca, os inventários foram digitalizados na íntegra. Em 

seguida, foi realizada a transcrição de partes primordiais para a pesquisa, como o termo 

de abertura do documento onde havia a data e o local da morte do inventariado, a 

relação dos herdeiros, as procurações que permitem a identificação do local de 

residência do outorgante, a relação e avaliação dos bens, a liquidação, extratos de tutela 

de órfãos e notas de dívidas, entre outros. Posteriormente foram confeccionados bancos 

                                                           
16 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 69-70. 
17 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 70. 
18 As delimitações do recorte espacial não foram baseadas simplesmente em critérios fisiogeográficos 

(naturais) ou administrativos, mas nas ações dos indivíduos do lugar. Os limites espaciais para a presente 

pesquisa, portanto, não são estritamente bem definidos, mas podem ser móveis no tempo, como é comum 

na história agrária. Cf. GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Op. Cit. 2002. p. 22-23. 
19 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 27. 
20 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 31. 
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de dados nos quais foram listadas diversas informações, como o número de herdeiros, o 

monte mor e o monte líquido, a quantidade e o valor dos bens, entre os quais estão 

móveis e utensílios domésticos, ferramentas, ouro, prata, cobre, terras, animais, 

escravos, créditos, dívidas ativas e dívidas passivas. Tais informações ajudaram a 

compreender quais ativos, por exemplo, foram recorrentes em determinadas épocas, 

sobretudo antes e após a abolição dos escravos. Assim será possível constatar como a 

elite escravista do distrito da Lage reagiu ao impacto da transição do trabalho escravo 

para o trabalho livre. 

Os relatos memorialísticos forneceram informações sobre os sujeitos 

investigados. Foi criado um banco de dados em que foram elencados a página, o 

indivíduo, uma palavra-chave que identifique o episódio narrado e o resumo da situação 

ocorrida narrada pelo memorialista. Já os censos ajudaram a entender como era a 

constituição demográfica da região estudada. Os dados colhidos para a pesquisa foram 

transcritos e elencados em bancos de dados virtuais. Assim, já realizado o rastreamento 

dos nomes, as etapas do trabalho consistiram na digitalização, leitura, transcrição e 

coleta de dados. Sendo um trabalho de micro história, será importante a análise 

detalhada e intensiva das fontes, sobretudo na catalogação dos bens que constituíam as 

fortunas. Como já dito, a análise em uma escala microscópica ajudou a compreender 

vários aspectos, como a vida econômica e social do lugar estudado.21 

  Esta dissertação foi disposta em três capítulos que pretendem responder quais 

foram as principais mudanças na riqueza dos moradores do distrito da Lage entre 1871 e 

1912. Quais estratégias foram adotadas pelos fazendeiros do distrito da Lage para 

reprodução e manutenção da riqueza? Quais os impactos das leis abolicionistas na 

região estudada? Quais os novos pilares da riqueza local? As fazendas ainda buscavam 

manter sua diversidade produtiva? O quanto a expansão demográfica do lugar 

fragmentou as fortunas? Estas são algumas questões a serem respondidas.  

 No primeiro capítulo será feita uma exposição acerca do lugar investigado, o 

distrito da Lage. Desde o início da povoação pelos europeus no segundo quartel do 

século XVIII até o final do século XIX, quando começa o recorte temporal analisado, a 

região foi ocupada por fazendas que produziam para abastecer o mercado interno 

mineiro e até o Rio de Janeiro, sobretudo a partir de 1808, quando a Corte portuguesa 

                                                           
21 LEVI, Giovanni. “Sobre micro-história” IN: BURKE, Peter. (org.) Op. Cit. 1992. 
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para lá se transferiu. Enquanto no meio rural as famílias abastadas produziam riqueza e 

exerciam seu poderio, no arraial os mais pobres viviam marginalizados. Através da 

consulta a levantamentos populacionais foi possível observar um processo de 

crescimento demográfico na região do distrito que deixou de ser região de fronteira 

agrícola no século XIX. Também foi observado um movimento de diminuição das 

fortunas inventariadas ao longo do período analisado. 

 As posses dos inventariados do distrito da Lage foram avaliadas no segundo e 

terceiro capítulos. Após a realização do levantamento dos bens arrolados, foram notadas 

as reconfigurações das riquezas ao longo do período estudado. Os bens foram divididos 

em onze categorias distintas que ficaram assim organizadas: segundo capítulo – terra, 

escravos, gado e benfeitorias; terceiro capítulo – dinheiro, dívidas ativas e ações, 

móveis, ferramentas e outros, produção agrícola, mercadorias e negócios, ouro e prata, 

dotes. E cada conjunto de patrimônios foi analisado de forma individual, de modo que 

se tornou possível perceber o desenvolvimento das atividades econômicas 

desenvolvidas no distrito e várias mudanças comportamentais num momento de 

transformações e profundos revezes para a sociedade escravista. 

 A fim de facilitar a análise das transformações da riqueza arrolada o período 

estudado foi dividido em três subperíodos. Embora o número de anos entre eles não seja 

igual assim como o número de documentos disponíveis em cada um deles, os 

subperíodos foram escolhidos tendo como base transformações ocorridas na sociedade 

brasileira que poderiam impactar a pesquisa. O primeiro subperíodo compreende os 

anos que vão de 1871 a 1888 e caracteriza-se por abrigar os anos finais da escravidão, 

sendo que em 1871 houve a promulgação da Lei do Ventre Livre e em 1888 a Lei Áurea 

garantiu a liberdade aos cativos. Os anos de 1889 a 1897 formam o segundo período, 

que foi marcado por instabilidade política e econômica. A crise destes anos pode ser 

considerada como própria de uma época cujas mudanças enfatizavam a transição para 

uma nova ordem trazida a termo pela República, com o fim do modelo aristocrático, por 

exemplo. Por fim, o terceiro e último subperíodo vai de 1898 a 1912, cujos anos foram 

de certa estabilidade com a consolidação do regime republicano.  
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Capítulo 1: Aspectos sociais, demográficos e econômicos do 

distrito da Lage 

 A região do antigo distrito da Lage começou a ser ocupada por europeus em fins 

da primeira metade do século XVIII.22 Os estudos existentes sobre o lugar 

demonstraram que desde o início da povoação, por ocasião da expansão da fronteira 

agrícola, os primeiros habitantes não foram mineradores, mas fazendeiros, em cujas 

propriedades rurais eram desenvolvidas atividades bem diversificadas, sustentadas, 

sobretudo pela agricultura e pecuária.23 Um dos primeiros marcos da ocupação da 

região foi a construção da capela dedicada a Nossa Senhora da Penha de França, cuja 

provisão para a sua edificação foi expedida aos 12 de dezembro de 1749 pelo então 

bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz,24 atendendo pedido de João Francisco 

Malta, à época proprietário da Fazenda da Lage.25 Em sua pesquisa sobre família 

escrava e riqueza na região do distrito entre os séculos XVIII e XIX, Maria Lúcia 

Resende Chaves Teixeira encontrou a primeira sesmaria datada de 1748, cujo pedido 

fora feito por Mel Lopes Ribeiro.26 

 No século XVIII, em Minas Gerais, muitas povoações tiveram seu surgimento 

não diretamente relacionado à atividade mineradora, mas buscando o atendimento de 

uma série de outras necessidades, como os serviços de ferreiros e sapateiros, ou ainda 

para abrigar comerciantes.27 Esta dinâmica permitiu a formação da povoação que passou 

a ser conhecida como arraial da Lage. Desde o início de sua ocupação, o lugar 

participou do comércio regional, impulsionado pela proximidade com São João del-Rei, 

importante entreposto comercial.28  

                                                           
22 Os termos ocupação e povoação servirão para designar o processo de ocupação da região pesquisada 

por europeus e/ou seus descendentes. Embora inexistam estudos acadêmicos acerca de povos indígenas 

que tenham habitado o lugar estudado em tempos passados, em diversos pontos do município de Resende 

Costa foram encontrados artefatos típicos dos ameríndios, como pode ser observado, por exemplo, numa 

visita à Fazenda do Catimbau. Há ainda relatos na tradição oral local que apontam para a presença destes 

homens nativos, como é o caso da explicação oferecida para o nome da referida propriedade, fundada no 

início do século XIX e que se mantém sob a posse da mesma família até hoje. O substantivo “Catimbau”, 

utilizado desde a fundação da fazenda, embora com alguns acréscimos e variações em determinadas 

épocas, serviria para designar o “ponto de encontro de pajés”. Cf. RESENDE, Adenor Roberto. Fazenda 

Catimbau. In: MARTINS, Elaine Amélia; PINTO, Rosalvo Gonçalves (orgs.). Um olhar sobre Resende 

Costa: coletânea de textos do Jornal das Lages. Resende Costa: AMIRCO, 2011. p. 145. 
23 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 29-60. 
24 CHAVES, José Maria da Conceição. Op. Cit. 2014. p. 33. 
25 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 50. 
26 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 50. 
27 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 13. 
28 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 41. 
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 O distrito foi criado em 1840. Antes, porém, o lugar foi um curato29 da freguesia 

de São José del-Rei. Em 1838 se limitava ao sul com a Vila e Freguesia de São José del-

Rei, a oeste com as capelas de Santa Rita e São João Batista, ao norte com a Capela 

Nova do Desterro e a Freguesia do Brumado do Suaçuí, e a leste com a Freguesia de 

Lagoa Dourada.30 Desde a ocupação do território até sua emancipação política, em 

1912, a região do distrito da Lage esteve administrativa e politicamente ligada a São 

José del-Rei, município com nome mudado para Tiradentes no início da República.31 

Aos 7 de janeiro de 1875 foi criado o município de Brumado do Suaçuí, posteriormente 

chamado Entre Rios de Minas, para o qual foi transferido o distrito estudado.32 Porém, 

aos 20 de novembro de 1875 o distrito foi novamente anexado a São José del-Rei.33 

Mineração na região do distrito da Lage 

Embora não haja vestígios de que a mineração no lugar tenha sido praticada de 

forma determinante para o impulsionamento da economia local, há indícios de modesta 

atividade no início do processo de formação da povoação. Em sua pesquisa, Maria 

Lúcia Resende Chaves Teixeira, entre os 75 inventários localizados para a região do 

distrito da Lage, detectou o mais antigo como sendo datado de 1780. A historiadora 

notou a inexistência de datas minerais nas fontes consultadas, com exceção daqueles 

que pertenciam ao quarteirão do Mosquito.34 Entretanto, há razões para sustentar que 

em terras do antigo distrito da Lage e atual município de Resende Costa tenha havido 

atividades mineradoras, mesmo que discretas.  

                                                           
29 O termo curato provém da palavra cura, sacerdote católico responsável pelo pastoreio de um grupo de 

fiéis numa determinada região. É conhecida a presença do Pe. Antônio de Pádua no arraial pelo menos 

desde 1822, quando assinou uma carta de alforria, até a sua morte, aos 20 de março de 1840. Há, ainda, 

evidências da presença de outros capelães no lugar. Cf. CHAVES, José Maria da Conceição. Op. Cit. 

2014. p. 38-41. 
30 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 41. 
31 Cabe ressaltar que, embora conseguindo sua emancipação política em relação a Tiradentes e sendo 

município com administração própria, constituída naquele momento de Câmara Municipal, em 1912, o 

distrito da Lage foi elevado à condição de vila, conforme a legislação então vigente, sendo chamada Villa 

Rezende Costa. A elevação de vila à cidade apenas ocorreu no fim da década de 30. O Decreto-Lei nº 311 

assinado por Getúlio Vargas em 2/3/1938, em seu artigo 3º, determinava que as sedes de municípios 

passassem para a categoria de cidade. Assim, a Cidade foi instalada em 1/1/1939, quando também o foi o 

Termo Judiciário. Cf.: CHAVES, José Maria da Conceição. Op. Cit. 2014. p. 61-67. 
32 Diário de Minas, Ouro Preto, ano 3, n. 418, p. 1, 12 fev. 1875. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=376523&PagFis=1827&Pesq=brumado%20do. 

Acesso em 25/7/2019. 
33 Diário de Minas, Ouro Preto, ano 3, n. 571, p. 1, 28 dez. 1875. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=376523&PagFis=1827&Pesq=brumado%20do. 

Acesso em 25/7/2019.  
34 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 70-71. 
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Analisando a riqueza dos inconfidentes mineiros, entre os quais José de Resende 

Costa e seu filho homônimo, André Figueiredo Rodrigues detectou que entre os bens 

sequestrados do conjurado pai estava algumas terras minerais, sem, entretanto ter 

havido o confisco de instrumentos utilizados na exploração do ouro e de outros metais 

preciosos. No total foram sequestrados 10 títulos de datas minerais, o que correspondia 

a 245 terrenos minerais.35 Entre os 10 títulos 4 datas foram tidas como “já lavradas”, 1 

como “inúteis”, 1 constando “não terem ouro” e 1 “em operação”, sendo este título com 

16 datas localizado no córrego que verte a casa de Antônio Nunes de Resende”.36 Das 

245 datas do inconfidente, 91 eram divididas em sociedade com Antônio. As 

explorações eram feitas na Fazenda dos Campos Gerais, onde o conjurado viveu e foi 

preso por sua participação no movimento sedicioso que aconteceu em Minas Gerais no 

final do século XVIII.37 Contudo, o historiador afirma não ter tido acesso a uma 

listagem de rendimentos de José de Resende Costa, possivelmente inexistente.38  

Além do demonstrado caso da Fazenda dos Campos Gerais há ainda indícios da 

atividade em pelo menos outras duas fazendas na região: na Fazenda da Lage e na 

Fazenda Ribeirão de Santo Antônio, segundo Isaac Cassemiro Ribeiro, tendo estas 

propriedades se voltado apenas às atividades agropecuárias nos últimos anos do século 

XVIII.39 O mesmo historiador ainda traz uma evidência desse tipo de exploração na 

região. Em agosto de 1769 partiu da Fazenda do Capote, em Lagoa Dourada, uma 

expedição liderada por Inácio Correia Pamplona para a zona do Campo Grande 

objetivando estabelecer algumas pessoas na região. Após passarem pela capela do 

                                                           
35 O pesquisador afirma que após a descoberta de um rio aurífero o seu comprimento era determinado em 

braças, e depois as águas e as terras minerais eram repartidas em datas quadradas de 30 braças, possuindo 

uma braça 2,20m, o que fazia com que a data tivesse 66 metros de lado ou 4.356m². Cf.: RODRIGUES, 

André Figueiredo. A fortuna dos inconfidentes: caminhos e descaminhos dos bens de conjurados 

mineiros. Rio de Janeiro: Globo, 2010. p. 146.  
36 RODRIGUES, André Figueiredo. Op. Cit. 2010. p. 146. 
37 Embora a mineração praticada pelo Capitão José Resende Costa aparentemente estivesse localizada em 

terras da sua Fazenda dos Campos Gerais não é possível afirmar que as datas minerais estavam todas elas 

no território que mais tarde pertenceu ao distrito da Lage, uma vez que a propriedade do inconfidente 

ficava assentada próximo à divisa deste distrito com o de Lagoa Dourada. Entretanto, pode haver razões 

para crer que nas proximidades da sede da fazenda tenha havido datas minerais, haja vista o fato de que, 

anos mais tarde, em pleno século XX, houve pequena mineração no povoado do Barro Vermelho por uma 

empresa especializada. Cf.: RESENDE, Ana Paula Mendonça de. O povoado do Barro Vermelho. In: 

MARTINS, Elaine Amélia; PINTO, Rosalvo Gonçalves (orgs.). Op. Cit. 2011. p. 204-206. 
38 RODRIGUES, André Figueiredo. Op. Cit. 2010.  p. 146-147. 
39 RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Família e povoamento na Comarca do Rio das Mortes: os "Ribeiro da 

Silva", fronteira, fortuna e fazendas (Minas Gerais, séculos XVIII e XIX. Dissertação de mestrado. São 

João Del-Rei: UFSJ, 2014. p. 155. 



20 
 

arraial da Lage, os viajantes atravessaram o “mediano” Ribeirão de Santo Antônio, do 

qual “correm turvas as suas águas, cuja turvação procede do ouro que dele se extrai”.40 

Por mais que os exemplos citados não sejam conclusivos e irrefutáveis, servem 

para demonstrar que, embora a atividade mineradora não tenha sido praticada no 

território do antigo distrito com grande vulto parece haver indícios suficientes para crer 

que a região do distrito da Lage tenha sido palco de modesta atividade mineradora, 

desenvolvida em pequena escala e de modo insuficiente para o acúmulo de grandes 

riquezas, como se deu em lugares vizinhos, como São João del-Rei, São José del-Rei, 

Prados e Lagoa Dourada, entre outros. O que realmente foi decisivo para o 

desenvolvimento local foi a agropecuária, cuja produção esteve voltada para o 

abastecimento do mercado interno como será demonstrado. 

As estradas que cortavam o distrito da Lage 

No centro do arraial havia o cruzamento de duas importantes estradas do período 

que cortavam o distrito: uma ligava o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, até Goiás, 

e a outra servia de caminho entre o norte e o sul de Minas.41 As vias proporcionaram um 

intenso movimento pela região do arraial até pelo menos a primeira metade do século 

XX. Às margens da primeira desenvolveu-se um comércio que era abrigado em diversos 

estabelecimentos, como os pousos para os viajantes, comuns no interior mineiro.42 

Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira constatou que em vários inventários pesquisados 

se fazia menção a ranchos na região, muitos cobertos de capim, próximos às casas dos 

fazendeiros, cuja função seria servir como estalagem para os transeuntes, o que 

indicava, além do movimento existente, o costume de se negociar com os viajantes.43 

Tal sistema de comércio se manteve por décadas, tendo Alcir Lenharo constatando a 
                                                           
40 Anais da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, v. 108, 1988 (1992), p. 56. Apud RIBEIRO, Isaac 

Cassemiro. Op. Cit. 2014. p. 183. 
41 Segundo o memorialista José Maria da Conceição Chaves a estrada que ia para Goiás rumava do arraial 

da Lage para São João Batista (atual Morro do Ferro), Oliveira, Formiga, Porto Real (atual Iguatama), 

Bambuí, Araxá, Patrocínio, Monte Carmelo e Catalão. Já a que partia para o norte da província do arraial 

da Lage seguia para Piedade dos Gerais, Bonfim, Capela Nova do Betim, Santa Quitéria (atual 

Esmeraldas) e Curvelo. Cf. CHAVES, José Maria da Conceição. Op. Cit. 2014. p. 58. 
42 Cf.: LENHARO, Alcir. Tropas da moderação - O abastecimento da Corte na formação política do 

Brasil - 1808/1842. São Paulo: Símbolo, 1979. 
43 A fim de dar solidez ao seu argumento, Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira cita os exemplos de 

diversos inventariantes que fizeram menção a ranchos para abrigarem viajantes ou construções do gênero. 

Foram mencionados: Joaquim Pinto de Góes e Lara, 1792, Fazenda Ribeirão de Santo Antônio; Bento 

Gonçalves da Costa, 1793, Fazenda da Boa Vista; Romana Joaquina de Santa Rita, 1808, Fazenda da 

Pedra Branca; João Gonçalves de Lara e Góes, 1830, Fazenda do Mosquito; Joaquim Pinto de Góes e 

Lara, 1830, Fazenda Ribeirão de Santo Antônio; Gervásio Pereira de Alvim (inventariado), 1837, 

Fazenda dos Campos Gerais; José Jacinto Rodrigues Lara (inventariado), 1855, Fazenda do Rio do Peixe. 

Cf. TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 46-47. 
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situação em 1850, nas proximidades da Corte. Uma localização especial da propriedade 

poderia garantir grandes vantagens no comércio. O historiador demonstra que 

à margem das estradas, desenrolava-se um tipo especial de negócios, 

montado para satisfazer as necessidades dos viajantes, de suas mulas e 

gados. Constituíam as vendas, ranchos, e pastagens um precário 

sistema de atendimento, não desvinculado das propriedades a que 

pertenciam. Em quase todos os pontos de parada havia estoques de 

milho, carne-seca, queijos, ou então carne-de-sol, bacalhau e linguiça 

e comestíveis em geral. Pelo menos a cada quarto de légua se 

encontrava uma venda e um rancho, assinalam os viajantes.[...] 

Observa-se, não raro, um caráter de complementaridade entre fazenda, 

rancho, venda, pastagens, postos em serviço de modo integrado. 

Produção, venda e atendimento a homens e animais constituíam um 

conjunto de ofertas que permitiam a seus proprietários converter o 

comércio à beira de estradas numa prática lucrativa.44 

Os indícios do movimento existente nas estradas que cortavam o distrito vão de 

encontro ao que Alcir Lenharo afirmara sobre os caminhos de Minas, o que faz crer 

ainda que a região do distrito tenha abrigado considerável comércio. José Maria da 

Conceição Chaves relata que era comum o pouso de tropas no arraial, estando elas “com 

avultado carregamento de algodão, azeite, cereais e outras mercadorias que provinham 

de paragens distantes e diversas”.45 A dinâmica desse comércio existente no interior de 

Minas já foi abordado por vários trabalhos acadêmicos que permitem dar crédito a 

relatos como o do memorialista. Afonso Alencastro Graça Filho, por exemplo, 

demonstra que São João del-Rei, por sua proximidade com o Rio de Janeiro e a 

facilidade de estar no Caminho real, teve favorecido esse comércio no sul de Minas. 

Assim, no século XIX, a Comarca do Rio das Mortes viu um exponencial aumento 

demográfico, que o historiador afirma demonstrar a “capacidade econômica da região 

policultora, voltada para o mercado interno local e interprovincial”, sendo que 

Barbacena e São João del-Rei “centralizavam as exportações de diferentes regiões da 

província, intermediando, em parte, a produção de Goiás e Mato Grosso”.46 

Em 1823 Raimundo José da Cunha Matos esteve de passagem pela região do 

distrito da Lage quando se dirigia do Rio até Goiás para assumir o cargo de governador 

                                                           
44 LENHARO, Alcir. Op. Cit. 1979. p. 76-77.   
45 CHAVES, José Maria da Conceição. Op. Cit. 2014. p. 53. 
46 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 39. 
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daquela província do recém-criado Império, como documentou em seu diário de 

viagem. Aos 7 de maio, após passar pelo rancho dos Brumados, atravessou o rio Jacaré 

e chegou até a casa de Gervásio Pereira Alvim, na Fazenda dos Campos Gerais, onde 

almoçou. Seguindo viagem atravessou o arraial da Lage e apeou na casa do Capitão 

Joaquim Pinto de Góes e Lara, a Fazenda Ribeirão de Santo Antônio, onde jantou e 

pernoitou. No dia seguinte o militar seguiu viagem rumo ao arraial de São João Batista. 

Após passar por “uma grande casa”, “à direita” da estrada, “e um vasto canavial de 

açúcar, à esquerda”, provavelmente a Fazenda da Boa Vista, o viajante almoçou na casa 

de José Jacinto, a Fazenda Rio do Peixe, tendo posteriormente atravessado o córrego do 

Buraco Fundo, onde havia um “rancho muito pequeno”.47  

Em seu relato Cunha Matos, àquela época, menciona ao menos 6 propriedades 

rurais localizadas às margens da estrada que cortava a região que posteriormente 

abrigaria o distrito da Lage. Além dos ranchos para pousos, existentes na Fazenda do 

Brumado, na Fazenda dos Campos Gerais, na Fazenda Ribeirão de Santo Antônio e no 

Buraco Fundo, o viajante notou a existência de engenhos na Fazenda dos Campos 

Gerais, na Fazenda Ribeirão de Santo Antônio e na Fazenda da Boa Vista. Ainda na 

fazenda do Capitão Joaquim Pinto foi notado comércio de gêneros alimentícios, e na 

fazenda do Sargento-Mor Gervásio havia plantações de milho e feijão, que poderiam ser 

para comercialização. Naquele dia 7 de maio, afirmou Cunha Matos:  

Encontrei hoje uma grande boiada, e um rebanho de carneiros e 

cabras, e uma vara de porcos, que seguem para o Rio de Janeiro. 

Não vi passar tropas, mas encontrei dous [sic] carros com 

famílias.48 

O movimento da estrada que ia do Rio até Goiás pode ainda ser atestado pelas 

pontes existentes sobre os cursos d’água atravessados por Cunha Matos. Ao todo foram 

feitas referências a 4 estruturas, estando estas sobre os córregos do Retiro, Pinhão, Boa 

Vista (ponte de laje) e Rio do Peixe.49 Consultando-se diversos órgãos de imprensa de 

Minas do século XIX foi possível notar os anseios e necessidades de moradores da 

região do arraial da Lage para a construção de estruturas sobre os rios e córregos do 

lugar. Em 1828, na seção do Conselho do Governo de 7 de janeiro, foi apresentado o 

                                                           
47 MATOS, Raimundo José da Cunha. Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão pelas províncias 

de Minas Gerais e Goiás. Belo Horizonte: Instituto Cultural Amilcar Martins, 2004. p. 35 – 37. 
48 MATOS, Raimundo José da Cunha. Op. Cit. 2004. p. 37. 
49 MATOS, Raimundo José da Cunha. Op. Cit. 2004. p. 35-37. 
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requerimento do Guarda Mor Manoel Nunes de Rezende “no qual expunha a 

necessidade de várias pontes com a precisa largura para facilitar o Comercio em Carros” 

na Aplicação da Lage, “e que a Camara, apesar do Despacho obtido a este respeito não 

providenciava”.50 Não há informações, entretanto, de que a reivindicação tenha sido 

atendida de imediato. No ano de 1859, por meio de uma emenda parlamentar, o Barão 

de Itaverava concedeu ao governo autorização para despender 400$00051 na construção 

de duas pontes, sendo “uma no ribeirão de St. Antônio e outra em um confluente do 

mesmo, na estrada entre o arraial da Lage e a fazenda de Antonio Pinto de Lara”,52 a 

Fazenda Ribeirão de Santo Antônio. 

Anos depois, em 1873, o deputado Gomes Ribeiro apresentou um requerimento 

feito pela Câmara de São José del-Rei em que esta solicitava meios para a construção de 

uma ponte e aterro orçados em 2:666$000 na freguesia da Lage sobre o ribeirão de 

Santo Antônio, “na estrada que serve de transito aos habitantes dos municípios do 

noroeste desta província para a côrte do império”, motivo pelo qual haveria de se “saber 

si essa estrada é provincial ou municipal”.53 A construção sobre o Rio Santo Antônio, 

entretanto, parece ainda não ter sido realizada em 1900  — ou ao menos não havia sido 

feita uma obra que atendesse à demanda gerada pelo movimento da via. Daquele ano há 

um documento no qual se afirma:  

o districto preciza de uma estrada de rodagem para Carandahy ou S. 

João d’El Rey; de pontes no ribeirão Santo Antônio e Campos 

Geraes; de boa estrada na Matta do Mosquito e em diversas outras 

pontes no districto. (grifos meus)54 

                                                           
50 O universal, Ouro Preto, n. 80, p. 2, 16 jan. 1828. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=706930&pasta=ano%20182&pesq=lage. Acesso em 

25/7/2019. 
51 No século XIX e início do século XX, período aqui investigado, o mil reis foi a unidade monetária 

vigente no Brasil, sendo assim grafado: 1$000. Um milhar desta unidade era equivalente a Hum conto de 

reis, que assim era grafado: 1:000$000. Seguindo o critério utilizado por Marcos Ferreira de Andrade, os 

valores dos montantes não serão apresentados em escrito por extenso, afim de facilitar a fluidez do texto. 

Cf. ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 65. 
52 Correio oficial de Minas, Ouro Preto, ano 3, n. 146, p. 4, 1 set. 1859. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=717576&pasta=ano%20185&pesq=lage. Acesso em 

25/7/2019.  
53 Diário de Minas, Ouro Preto, ano 1, n. 146, p. 1, 15 out. 1873. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=376523&pasta=ano%20187&pesq=lage. Acesso em 

25/7/2019.  
54 É o que atesta um dos números da Revista do Arquivo Público Mineiro, onde foi publicado documentos 

sobre o distrito da Lage de Tiradentes. Cf.: Município de Tiradentes. Revista do Archivo Publico Mineiro, 

Belo Horizonte, ano 5, p. 107, Janeiro a Junho de 1900. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=321389&pasta=ano%20190&pesq=lage. Acesso em 

25/7/2019. 
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Ao estudar a infraestrutura viária em Minas Gerais durante o século XIX 

Lidiany Silva Barbosa e Marcelo Magalhães Godoy notaram que houve maior 

incidência de obras viárias naquelas regiões com nível de desenvolvimento econômico 

(NDE) alto. A porcentagem dos processos com solicitação de obras nas vias 

encontrados pelos pesquisadores equivaliam a 84,5% da amostragem investigada entre 

1840 e 1889. Ora, o distrito da Lage pertencia a uma dessas regiões, a Mineradora 

Central Oeste.55 

Além dos caminhos que seguiam do Rio para Goiás e do norte para o sul de 

Minas há indícios de que outras vias passavam pela região do distrito. Em 1870, no 

Almanack administrativo, civil e industrial da Província de Minas Gerais, há uma 

matéria sobre o distrito da Lage em que se diz que pela freguesia “atravessa a estrada 

que de Goyas se dirige à Corte, as que de Pintangui e Sabará vão para S. João e a da 

capital da provincia para a Campanha e a provincia de S. Paulo”.56 Outros indícios de 

movimento pelo distrito podem ser elencados. Por ocasião da Guerra do Paraguai, na 

segunda metade do século XIX,  

partiram forças de Ouro Preto em demanda de Matto Grosso, e, essas 

forças, tiveram de pernoitar duas noites consecutivas nas 

proximidades da Lage, hoje Rezende Costa; a primeira dentro de seu 

território, no logar denominado ‘Curisco’, mais de quatro léguas do 

arraial, e proximo a freguesia de Desterro; a segunda um tanto além, 

no logar denominado Ponte Alta, território este que fica entre Desterro 

e Passa Tempo, distante da Lage 6 ou 7 leguas. Em ambos os pousos 

foram as alludidas forças, recebidas por filhos da Lage.57 

Embora o relato acima não dê conta de algum caminho específico, pode oferecer 

sinal de uma via existente ao norte do distrito. Além disso, outro viajante passou pela 

região no século XIX. O alemão Wilhelm Ludwig von Eschwege, em agosto de 1816, 

ao se dirigir de Vila Rica para Goiás também passou por outro local do distrito. Na 

ocasião. O viajante narra: 

                                                           
55 BARBOSA, Lidiany Silva. GODOY, Marcelo Magalhães. Transportes, região e desenvolvimento 

econômico: a dinâmica da expansão da infra-estrutura viária na província de Minas Gerais, 1840-1889. 

Varia História, Belo Horizonte, v. 30, nº 53, p. 469-471, mai/ago 2014. 
56 Almanak administrativo, civil e industrial da Província de Minas Gerais do anno de 1869 para servir no 

de 1870. P. 417. 
57 REZENDE, José Augusto de. Op. Cit. 2010. p. 53. 
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Em virtude da marcha forçada do dia anterior, fui obrigado a reduzir a 

de hoje, sendo informado que nenhum abrigo existia na distância de 

muitas léguas. Assim, percorri apenas três léguas e meia até a fazenda 

das Éguas. O fazendeiro estava ausente, fêz-lhe as vezes a esposa que 

me recebeu com extraordinária hospitalidade. Um quarto limpo e boa 

cama já haviam sido preparados.58 

O relato de von Eschwege continua e é dito que após o pernoite na Fazenda das 

Éguas, o geólogo se dirigiu para a Fazenda da Ponte Alta, que pertenceu ao Pe. Damaso 

Pinto de Almeida Lara, cuja sede, na divisa do distrito da Lage, motivou disputas 

territoriais. Embora também nesse caso não se faça menção a alguma rota específica, é 

possível constatar a existência do costume de abrigar os que por lá passavam, como 

indica o quarto preparado, de modo que pela Fazenda das Éguas devia ser comum o 

trânsito de viajantes.  

O movimento intenso das estradas que cortavam o distrito da Lage durou até 

meados do século XX, pelo menos, conforme apontam os estudos existentes para o local 

e o relato dos memorialistas que ali viveram. Nascido em 1894, Antônio de Lara 

Rezende, viveu no arraial até a primeira década do novecentos. A casa de sua família 

ficava localizada em uma rua formada na estrada que seguia do Rio para Goiás. Em seu 

relato o memorialista faz menção ao movimento existente no caminho em seu tempo: 

Mesmo na rua, nas imediações de nossa casa, íamos colher, em 

pequenas latas, o que lá deixavam os bois-de-carro, animais de sela, 

burros-de-carga, que frequentemente passavam, a gemer sob a carga e 

a encher as ruas de blim-blins alegres, de cincerros e guizos pendentes 

de peitorais multicoloridos. E também das imensas boiadas que por lá 

passavam, indo de Goiás ou do Triângulo Mineiro, demandando a 

Estação do Sítio, entre São João e Barbacena. Era aquilo como um 

imposto de pedágio, que pagavam os animais transeuntes. E dupla era 

a nossa alegria, quando passavam boiadas. Tínhamos, naquilo, um 

espetáculo soberbo, e ganhávamos uma boa porção de adubo, que 

quase ninguém sabia ou queria aproveitar. Era, em verdade, uma 

pequena festa para a Laje, aquela passagem das boiadas, que meninos 

lá do Beira-Muro vinham anunciando, que nem arautos sui generis: 
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“envém boiada! envém boiada!” E o povo ia todo para as janelas 

(grifos do autor).59 

Segundo alguns memorialistas, entretanto, o movimento dos caminhos que 

cortavam o distrito deve ter começado a minguar consideravelmente com a construção 

das ferrovias na região, sobretudo a Central do Brasil e a Estrada de Ferro Oeste de 

Minas no final do século XIX.60 Em 1913 o Annuario de Minas Geraes trazia uma 

matéria sobre a recentemente emancipada Villa Rezende Costa que afirmava: 

O logar foi antigamente muito frequentado de tropas e viajantes, antes 

da abertura, na região, do trafego da ferro-via Oéste de Minas, pois 

antes disso pelo arraial da Lage passavam varias estradas de rodagem, 

que ligavam o Centro à zona Oéste Mineira: estradas para Barbacena, 

Ouro Preto e Rio de Janeiro, ao sul; e para S. João d’El-Rey, Oliveira, 

Pitanguy, Goyaz, a occidente; havendo tambem caminhos para 

Lavras, Campanha do Rio Verde, etc., ao sudoeste.61 

Embora se desconheça estudos que tenham analisado o movimento dos 

caminhos que cortavam o antigo distrito da Lage, tal explicação parece ser 

fundamentada. Estudando a criação e comércio de muares no sul do Brasil no fim do 

século XIX, Carlos Eduardo Suprinyak notou que a comercialização dos animais 

diminuiu com o advento da ferrovia, já que o transporte feito pelos trens era mais 

econômico e rápido que o desenvolvido sob o lombo dos animais, fazendo haver um 

declínio em seu comércio a partir de 1870. Contudo, ainda assim as bestas eram 

utilizadas em carregamentos de curta distância, ou então em regiões de fronteira 

agrícola, 62 o que já não seria o caso do distrito da Lage àquela altura. Deste modo, ano 

após ano as estradas que cortavam o distrito devem ter perdido parte de seu movimento. 

Mas enquanto recebiam o considerável movimento evidenciado pelas pistas elencadas, 

estes caminhos devem ter contribuído fortemente para o desenvolvimento da povoação 

e da economia local, sobretudo numa região, como será demonstrado adiante, que 

deixava de ser zona de fronteira agrícola no século XIX. 

                                                           
59 RESENDE, Antônio de Lara. Op. Cit. 1970. p. 245. 
60 Cf. REZENDE, José Augusto de. Op. Cit. 2010. p. 45; CHAVES, José Maria da Conceição. Op. Cit. 
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Os muitos exemplos citados sobre as estradas que cortavam o distrito são 

indicativos de que a região esteve integrada ao mercado interno mineiro nos séculos 

XVIII e XIX. Os caminhos que cruzavam o lugar, como exposto, proporcionavam um 

movimento — perceptível, por exemplo, na demanda pelas pontes — que deve ter 

contribuído para a compra e, sobretudo, venda de diversos itens, como animais e 

mantimentos plantados nas roças das fazendas locais. Esse comércio de víveres, é 

preciso relembrar, foi notado por Cunha Matos na propriedade do Capitão Joaquim 

Pinto e provavelmente deveria ocorrer também nas outras fazendas da região. Além 

disso, as estradas garantiam certa facilidade para a escoação da produção agrícola, seja 

para o mercado regional, seja para o mercado interprovincial. Não distante do distrito, 

São João del-Rei, como demonstrado por Afonso de Alencastro Graça Filho, era um 

importante entreposto comercial da região, juntamente com Barbacena tida como 

“centro das exportações mineiras”,63 e recebera parte da produção do distrito. O 

comércio interprovincial pode ser visto, por exemplo, no caso de Gervásio Pereira 

Alvim, que para a capital do Império mandava víveres produzidos em sua fazenda e em 

outras propriedades vizinhas. Paula Chaves Teixeira Pinto demonstrou que o fazendeiro 

citado participava de “um circuito restrito a um pequeno grupo de fazendeiros e 

comerciantes”, ao qual só “os mais proeminentes e abastados poderiam participar”.64 

Demografia 

A região do antigo distrito da Lage começou a ser ocupada, como já visto, no 

final da primeira metade do século XVIII. Desde então, até pelo menos o início do 

século XX a economia local esteve estreitamente ligada ao abastecimento do mercado 

interno de Minas e até de outros lugares, como a praça carioca, conforme demonstrado 

pelos trabalhos historiográficos existentes. Em 1795, quando o Brasil ainda era território 

do Reino de Portugal, na Vila de São José del-Rei, a qual pertencia a capela da Lage, foi 

realizado o primeiro levantamento de que se tem notícia que contemple a região do 

antigo distrito aqui estudado. O Rol dos confessados da freguesia de Santo Antônio da 

vila de São José, comarca do Rio das Mortes objetivava listar as pessoas maiores de 7 

anos de idade aptas a receberem a comunhão eucarística naquele ano pela Igreja 

                                                           
63 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 39. 
64 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 274. 



28 
 

Católica, o que implica em uma dificuldade metodológica, já que, por sua natureza, o 

levantamento não contemplou toda a população.65 

Após a independência do Brasil, em 1822, tornou-se latente a necessidade de 

construção do Estado nacional. Logo se percebeu que havia que se ter em mãos dados 

sobre diversos aspectos do novo país, entre os quais os de sua população para que 

fossem apontadas diretrizes administrativas. Entretanto, até a década de 1850 as 

iniciativas foram discretas.66 Em Minas, contudo, na década de 1830, o presidente da 

província, Manoel Ignácio de Mello e Souza, decretou que os juízes de paz elaborassem 

listas nominativas que contemplassem os moradores dos distritos sob suas jurisdições. 

Vários dados foram coletados, como nomes, idades, ocupação, estado conjugal, etc. A 

explicação para a confecção destes levantamentos deve estar na necessidade da 

organização do Estado Imperial. À época província mais populosa do país, Minas teve o 

levantamento censitário mais completo do Brasil naquele período.67  

Consultando fontes populacionais, a saber: listas nominativas, mapas de 

população e rol dos confessados, Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira conseguiu 

delinear as características dos moradores do lugar.  

Tabela 1.1: População livre e escrava do distrito da Lage 

 Livres % Escravos % Total 

1795 354 42,15 486 57,85 840 

1831 583 46,90 660 53,10 1243 

1835 682 41,59 958 58,41 1640 

1838 890 46,52 1023 53,48 1913 

Fonte: TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 38. 

 Segundo a autora, o distrito apresentou uma das maiores porcentagens de 

escravos da Comarca do Rio das Mortes no período analisado. No termo de São José 

del-Rei, inclusive, este foi o maior índice. No ano de 1835 apenas cinco distritos de São 

João del-Rei apresentaram maiores porcentagens de cativos que o distrito da Lage.68 Os 

dados revelam que nos quatro levantamentos o número de escravos foi superior ao de 

livres. Em São João del-Rei, importante entreposto comercial da região, por exemplo, 
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havia outra conformação, já que a sua população era composta por 74,17% de livres e 

25,83% de cativos em 1835, sendo necessário, no entanto, relevar as diferenças no 

processo de formação dos dois lugares.69 Na década de 1830 a população mineira foi 

estimada em 848.177 pessoas, das quais 32,55% eram escravas.70 A menor porcentagem 

de cativos em São João del-Rei talvez seja explicada pela sua população urbana 

diversificada, típica das maiores vilas mineiras do período.71  

Ao consultar os inventários dos moradores da região, Maria Lúcia Resende 

Chaves Teixeira notou que os documentos datados do século XVIII eram de pessoas 

cujos nascimentos haviam ocorrido em outras vilas. Contudo, nem todos os filhos dos 

inventariados foram localizados, o que indica que deveriam estar vivendo em outras 

localidades. A historiadora explica que se no século XVIII a região recebera pessoas de 

outros locais, sendo “fronteira agrícola, na primeira metade do século seguinte, ela 

forneceu homens para ocupar terras noutras regiões”, o que pode ser entendido como 

um “movimento característico da história da ocupação mineira, empurrando sempre as 

fronteiras agrícolas”.72 

Em 1857 o vigário da freguesia da Lage, Pe. Joaquim Carlos de Rezende Alvim 

apresentou o primeiro mapa populacional da segunda metade do oitocentos que se tem 

notícia, publicado no órgão de imprensa oficial da província mineira àquela ocasião, o 

Correio Official de Minas. Junto aos dados foi exposta a seguinte declaração: 

Declara o revd.º vigário que a incerteza dos limites de sua freguesia, e 

o não ter ele mencionado a condições e idades depois que cessou a 

obrigação da remessa oficial dos mapas de nascimentos, casamentos e 

óbitos, faz com que este seu trabalho não possa ter o cunho de perfeita 

exatidão: julga entretanto provável que o número dos nascidos suba 

anualmente de 80 a 100, e o dos falecidos a um terço.73 
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qual a realidade do lugar. 
72 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 71. 
73 Correio Official de Minas, 3/2/1857, nº 8. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=717576&pasta=ano%20185&pesq=lage. Acesso em 

14/4/2020. 
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Mesmo tendo em vista as ressalvas apontadas pelo sacerdote responsável pelo 

levantamento o mapa não pode ser desconsiderado, pois em todo o século XIX vários 

foram os percalços que prejudicaram maior fidedignidade na realização da coleta de 

informações. Assim, em 1857 a situação populacional do distrito da Lage era a seguinte: 

Tabela 1.2: Índice de livres e escravos do distrito da Lage em 1857 

Livres 1.066 51,60% 

Escravos 1.000 48,40% 

TOTAL 2.066 100% 

Fonte: Correio Official de Minas, 3/2/1857, nº 8. Correio Official de Minas, 3/2/1857, nº 8. 

Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=717576&pasta=ano%20185&pesq=lage. 

Acesso em 14/4/2020. 

 Este foi o primeiro levantamento em que o índice de pessoas livres no distrito foi 

superior ao de cativos. Em 1857, assim, 48,4% dos moradores do lugar eram escravos e 

51,6% eram livres, de acordo com os dados divulgados pelo vigário da freguesia.  

O levantamento posterior conhecido para o local foi realizado por ocasião do 

primeiro censo organizado a nível nacional, em 1872, embora, em Minas a contagem 

tenha ocorrido em 1873.74 No ano de 1851 o gabinete do visconde de Monte Alegre 

tomou duas resoluções: criava a obrigação do registro civil de nascimentos e óbitos e a 

realização de um censo que contemplasse todo o Império. As duas medidas estavam 

interligadas pois a ideia era que o censo fosse feito pouco depois de ter início o registro 

civil, para o governo acompanhar permanentemente o desenvolvimento da população 

brasileira. Entretanto, em 1852 as medidas foram suspensas, já que poderiam ser 

polêmicas para a época por causa de alguns aspectos, como o fato de que os párocos só 

poderiam ministrar o batismo aos recém-nascidos, exceto em caso de risco de morte, 

após terem acesso ao registo de nascimento, o que significava, na prática, que a 

experiência religiosa passaria pela burocracia estatal. Inflamações populares chegaram a 

ocorrer contra os registros.75  

Em 1872 teve início a realização do único censo do Império que contemplou 

todo o Brasil. Seus resultados, entretanto, apenas foram conhecidos anos mais tarde. À 

época estava em pauta a Guerra do Paraguai, que tivera seu desfecho em 1870, e a 

abolição gradual dos escravos. Há que se lembrar que em 1850 o tráfico internacional 

                                                           
74 PAIVA, Clotilde Andrade; RODARTE, Mario Marcos Sampaio. Dinâmica demográfica e econômica 

(1830-1870). In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013. p. 277. 
75 CHALHOUB, Sidney. A construção nacional. Op. Cit. 2012. p. 38-39. 
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de cativos havia sido proibido, e em 1871 a Lei do Ventre Livre deixava libertos todos 

os filhos de escravas nascidos a partir de então. Sendo o cativo considerado propriedade 

privada, para que fosse liberto era preciso que seu senhor fosse indenizado, o que fazia 

haver a necessidade de estimar o custo das alforrias.76 Naquela ocasião foi possível 

perceber uma maior diferenciação no índice de livres e cativos. 

Tabela 1.3: População do distrito da Lage em 1872 

 Homens Mulheres TOTAL % 

Livres 965 851 1.756 62,69% 

Escravos 579 466 1.045 37,31% 

TOTAL 1.544 1.317 2.801 100% 
Fonte: Fonte: Censo de 1872. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf. Acesso em: 

25/7/2019. 

 O censo de 1872 foi o último levantamento conhecido que tenha contemplado o 

número de cativos existentes no distrito. Por ele é possível perceber uma diminuição na 

porcentagem de escravos entre a população local (37,31%). Àquela altura, o distrito 

possuía 2.801 habitantes, dos quais 1.045 eram mancípios, o que representava 38,2% de 

todos os escravos do termo da vila de São José del-Rei, conforme o censo de 1872.77 

Naquele mesmo momento o Brasil possuía 9.930.478 habitantes, dos quais 15,3% eram 

cativos, sendo que Minas Gerais possuía o maior número total de escravos do Império, 

pouco mais de 370.000.78 Na década de 1870, naquela província, 20,6% da população 

era cativa e nesta época 24,6% da população escrava do Brasil estava em Minas.79 Os 

números mostram que, embora tenha havido uma redução no percentual da população 

escrava do distrito da Lage na segunda metade do século XIX, a região ainda assim 

apresentava uma proporção de mancípios (37,31%) em relação aos homens livres maior 

que Minas e o Brasil, o que demonstra que o trabalho escravo possuía importância 

significativa para a produção local, embora o percentual da população cativa estivesse 

declinando desde 1835. Tal diminuição da proporção de escravos pode ser mais 

facilmente percebida através de uma comparação dos números obtidos conforme os 

levantamentos populacionais iam sendo realizados. 

                                                           
76 CHALHOUB, Sidney. A construção nacional. Op. Cit. 2012. p. 41. 
77 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 228. 
78 CHALHOUB, Sidney. População e sociedade. In: CARVALHO, José Murilo de (Coord.). Op. Cit. 

2012. p. 41-46. 
79 PAIVA, Clotilde Andrade; RODARTE, Mario Marcos Sampaio. Dinâmica demográfica e econômica 

(1830-1870). In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013. p. 278. 
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Gráfico 1.1: Relação de livres e escravos do distrito da Lage ao longo dos levantamentos populacionais 

 

Fontes: Rol dos confessados de 1795, Lista nominativa de 1831, Mapas de População de 1835, 

Lista nominativa de 1838, Mapa populacional de 1857 e Censo de 1872. 

 Em 1890 foi realizado o primeiro censo da República. Embora àquela altura a 

escravidão já tivesse sido abolida, o levantamento possibilita notar aumento no número 

de habitantes do distrito. Naquela ocasião o registro populacional continuou captando o 

processo de crescimento demográfico do distrito. 

Tabela 1.4: População do distrito da Lage em 1890 

Homens Mulheres 

1.522 (50,11%) 1.515 (49,89%) 

Total: 3.037 (100%) 
Fonte: Censo de 1890. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/227299. 

Acessado em: 25/7/2019. 

 Em 1900 uma publicação da Revista do Archivo Público Mineiro, em matéria 

sobre o distrito, ao discorrer sobre as atividades econômicas do lugar afirmara que  

quando há abundância de café nos municípios da mata, a lavoura fica 

desfalcada de trabalhadores porque então muitos procuram destes 

procuram aqueles pontos na ocasião da colheita.80 

Os dados obtidos pelos levantamentos censitários realizados em 1872 (Tabela 

1.3) e em 1890 (Tabela 1.4) parecem confirmar o exposto naquela publicação. Entre 

1872 e 1890 o crescimento populacional no distrito foi provocado exclusivamente pelo 

aumento do número de pessoas do sexo feminino. Em 1872 eram 1.317 mulheres ao 

passo que em 1890 eram 1.515, ou seja, verificou-se um aumento de 198 pessoas. Já a 

quantidade de homens sofreu decréscimo. Enquanto na primeira ocasião eles eram 

                                                           
80 Revista do Archivo Publico Mineiro, Belo Horizonte, ano 5, p. 104, Janeiro a Junho de 1900. 

Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=321389&pasta=ano%20190&pesq=lage. Acesso em 

25/7/2019. 
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1.544 na segunda diminuíram para 1.522, uma redução de 22 pessoas. Estes números 

parecem sugerir que as atividades econômicas foram incapazes de conter uma imigração 

para aquela região onde era praticado o cultivo do produto mais importante do país 

naquele momento. Pode ter sido um dos motivos que motivou a diminuição da prática 

da policultura mercantil ao passo em que houve aumento da pecuária na região ao longo 

do recorte aqui analisado, como será visto no próximo capítulo. O aumento da razão 

entre as pessoas do sexo feminino e masculino pode ainda ter sido causado pela venda 

de cativos do lugar para o setor exportador, o que ainda precisa ser melhor investigado. 

O processo de aumento no número de habitantes do distrito pode ser mais bem 

compreendido pelo gráfico a seguir:81 

Gráfico 1.2: Evolução demográfica do distrito da Lage 

 

Fontes: Rol dos confessados de 1795, Lista nominativa de 1831, Mapas de População de 1835, 

Lista nominativa de 1838, Mapa populacional de 1857 e Censo de 1872. 

O crescimento demográfico do lugar estudado não foi um movimento isolado. 

Atrelado a ele esteve o crescimento físico da sede do distrito, o arraial da Lage. 

Escrevendo em 1920 o memorialista José Augusto de Rezende, numa tentativa de 

organizar os principais dados acerca da formação da Vila Rezende Costa, afirmou que, 

ainda no começo da povoação da região, 

No centro do antigo arraial da Lage, onde hoje está edificada a egreja 

matriz, [...] acredita-se, porém, que, então, já existiam no ponto mais 

elevado umas oito casas, que ainda existem hoje, pela solidez de sua 

construção. As casas que existiam, no ponto mais elevado, pertenciam 

aos fazendeiros e só eram occupadas em dias de actos religiosos [...]. 

                                                           
81 Em 1900 foi realizado o terceiro censo que contemplou todo o território nacional. Entretanto, naquele 

levantamento os dados foram dispostos não separadamente por distrito, mas de forma única para o 

município de São José del-Rei, ao qual pertencia o distrito da Lage, de modo que não foi possível obter a 

informação de quantas pessoas havia naquele momento na região estudada. 
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Havia em torno do citado perímetro umas 4 ou 6 casas (chacaras), que 

eram habitadas pelos seus respectivos donos, uma dellas pertenceu 

successivamente a sacerdotes, até á 1ª parte do seculo passado.82 

 O relato do memorialista vai de encontro ao que a historiografia considera sobre 

a ocupação do território do distrito da Lage. O processo teria tido seu início, como já 

demonstrado, com a edificação de fazendas cuja produção abastecia o mercado interno 

mineiro e a sede do arraial da Lage surgiu no entroncamento de duas importantes 

estradas do período, onde alguns pequenos estabelecimentos impulsionavam pequeno 

comércio entre os viajantes e onde os mesmos pousavam. Em sua pesquisa, Maria Lúcia 

Resende Chaves Teixeira, percebeu esse costume dos fazendeiros de possuir casas no 

arraial,83 o que será abordado mais a frente. As outras casas da sede do distrito da Lage, 

provavelmente paupérrimas, seriam daqueles que viviam no arraial, sem muitos 

recursos. Em 1838 a população da sede do arraial era composta por 348 pessoas 

distribuídas em 58 domicílios.84 Entre os inventários consultados pela historiadora 

acima mencionada apenas 2 eram de pessoas que viviam no lugar. Além disso, não 

havia escravos na maior parte dos domicílios e muitos deles eram chefiados por 

mulheres. Tais condições seriam reflexos da situação de pobreza da sede do distrito.85 

 Ao analisar os levantamentos censitários utilizados em seu estudo, Maria Lúcia 

Resende Chaves Teixeira notou que na sede do arraial da Lage a ocupação abraçada 

pelo maior número de pessoas era a de fiandeira. A segunda atividade que abarcava 

mais gente era a de lavrador, o que evidencia o grande apego desta sociedade com as 

atividades rurais, mesmo estas pessoas não possuindo posse da terra, mas trabalhando 

como jornaleiros, por exemplo.86 A sede do arraial, na primeira metade do século XIX, 

como observou a referida historiadora, possuía, entre seus moradores, predominância de 

mulheres. Esse quadro deve ser explicado pela dispersão dos homens jovens, que 

deveriam estar indo para as fazendas ou mesmo para regiões de fronteira agrícola.87  

 No mundo da tecelagem, as atividades abarcavam mulheres de todas as classes 

sociais, na primeira metade do século XIX. O período viu uma crescente produção 

                                                           
82 REZENDE, José Augusto de. Op. Cit. 2010. p. 29-30. 
83 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 45. 
84 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 59. 
85 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 58-59. 
86 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 45. 
87 Em 1838 a maior diferença numérica de homens e mulheres se concentrava na faixa etária dos 10 aos 

29 anos. Cf.: TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 55-56. 
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caseira de fios e panos na província mineira, em alternativa aos produtos europeus.88 

Em 1831 os 1.243 habitantes do distrito estavam divididos em 121 fogos, dos quais em 

apenas 8 não havia alguém ligado à atividade, e o maior destes fogos possuía somente 5 

pessoas.89 Das 578 mulheres do lugar, 377 estavam ligadas à produção têxtil. Das 

demais 201 apenas 48 não estavam relacionadas a nenhuma atividade.90 No distrito, 

46% daquelas envolvidas na produção eram cativas, ao passo que na província esse 

número correspondia a 23%.91 Isto tudo mostra que a atividade não foi um nivelador 

social. Acontecia que, em um fogo pobre a atividade estava relacionada ao sustento, e 

em um fogo mais abastado é possível que a produção garantisse o "enclausuramento", 

preparando filhas e esposas para o casamento e a maternidade.92 Do ponto de vista 

econômico a atividade estava voltada ao consumo familiar,93 já que os inventários não 

trazem menção à produção têxtil. As mulheres inseridas na fabricação moravam no 

arraial, em meio à pobreza. Das 197 ali residentes, 126 estavam envolvidas na fiação, ao 

passo que nas fazendas este número cai para 6. O alto número de mulheres no arraial 

seria explicado pela sua incapacidade de sobrevivência no mundo agrícola, onde não 

tinham muitas oportunidades. Na segunda metade do século XIX a atividade têxtil 

enfrentou uma decadência proporcionada, em parte, pela chegada dos produtos 

manufaturados ingleses.94 

 Em sua pesquisa de doutorado, Paula Chaves Teixeira Pinto investigou a 

situação econômica do arraial da Lage no terceiro quartel do século XIX, possibilitando 

uma continuidade do conhecimento já existente acerca do local. A historiadora concluiu 

que a situação na sede do arraial até 1870 não era muito diferente daquela existente até 

1850, já que o lugar continuava habitado pelos pobres e a riqueza permanecia 

concentrada nas fazendas.95 A historiadora encontrou 23 inventários para as duas 

                                                           
88 MENDONÇA, Ana Paula Resende de. Entre fios e panos: mulheres nas Minas Gerais - A produção 

doméstica têxtil no Distrito da Lage na primeira metade do século XIX. Monografia. Ouro Preto: UFOP, 

2005. p. 17. 
89 MENDONÇA, Ana Paula Resende de. Op. Cit. 2005. p. 35. 
90 MENDONÇA, Ana Paula Resende de. Op. Cit. 2005. p. 19. 
91 MENDONÇA, Ana Paula Resende de. Op. Cit. 2005. p. 21-23. 
92 MENDONÇA, Ana Paula Resende de. Op. Cit. 2005. p. 24-25. 
93 MENDONÇA, Ana Paula Resende de. Op. Cit. 2005. p. 25-27. 
94 MENDONÇA, Ana Paula Resende de. Op. Cit. 2005. p. 32. Tendo em vista o fato de que, hoje a 

produção têxtil é um dos principais motores da economia de Resende Costa, há que se desenvolver um 

estudo sobre o assunto para a segunda metade do Oitocentos e a primeira metade do Novecentos, para que 

se possa verificar quais as rupturas e continuidades ocorridas desde o período analisado. Talvez isso possa 

ser feito consultando a contabilidade de algum tecelão, se por ventura existir, já que os inventários não 

listam os tecidos como fonte de renda, mas apenas o fazem colocando teares e peças como bens.  
95 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 226. 
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décadas estudadas, dos quais em apenas 2 não haviam propriedades fundiárias, sendo 

que em apenas um caso não havia indícios de que o inventariado não vivesse na área 

rural, uma vez que o outro documento sem posse de terra pertencia a uma senhora que 

vivia em uma fazenda.96 

 Se economicamente até o terceiro quartel do século XIX, como demonstram os 

estudos acadêmicos existentes, a sede do arraial parece não ter sido palco de 

considerável acúmulo de riqueza, apesar do pequeno comércio praticado às margens das 

estradas ali existentes, servindo o lugar praticamente apenas como local de culto 

religioso e convívio social para os fazendeiros e de morada para aqueles que 

sobreviviam das “migalhas da sociedade escravista”,97 a partir da década de 1870 até a 

emancipação política do distrito em 1912 a realidade socioeconômica do local 

apresentou uma leve mudança. Embora a maior parte da riqueza ainda continuasse 

concentrada no meio rural, do qual dependia boa parte dos moradores do arraial, entre 

estes notou-se um aumento de pessoas com bens a serem arrolados. Mesmo ainda 

inexistindo algum trabalho acadêmico sobre o processo de urbanização do arraial e 

posterior vila, através do cruzamento de informações dispostas em algumas fontes é 

possível notar que o espaço físico da sede do distrito apresentou um crescimento 

significativo em vista da realidade antes existente.  

Os memorialistas que escreveram sobre a região afirmam que a partir do final do 

século XIX foi que o arraial cresceu. Uma dessas narrativas é apresentada Antônio de 

Lara Resende, morador do local na virada do século XIX para o XX. Após discorrer 

sobre a população desordeira que habitava a sede do distrito de sua ocupação até metade 

do oitocentos, o autor afirma que 

Só posteriormente se foram construindo melhores residências fora 

daquela área, que atualmente se compõe dos dois largos separados 

pela matriz. A má fama da Laje [sic] espalhou-se e resistiu muito 

tempo, até que fosse desfeita por um povo pacato, ordeiro, temente a 

Deus.98 

Outro memorialista que aborda o desenvolvimento do arraial é o professor José 

Augusto de Rezende. Após falar sobre a mudança do professor Francisco de Assis 

                                                           
96 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 232-233. 
97 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 45. 
98 RESENDE, Antônio de Lara. Op. Cit. 1970. p. 100. 
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Fontes Rangel para o arraial na década de 1860, o memorialista atribui ao seu trabalho o 

crescimento da sede do distrito. 

Começou, de facto, nessa occasião o movimento progressivo da Lage, 

embora lento, mas foi seguro. Pouco a pouco mudava-se para essa 

localidade mais uma família, mais official, mais artista, mais 

industrial, e, assim, o logar foi desenvolvendo-se.99 

Os memorialistas dão a entender que a sede do distrito experimentou um 

crescimento físico e demográfico a partir da segunda metade do século XIX. Aqui não 

interessa avaliar se as razões apresentadas pelos mesmos foram realmente decisivas, 

mas perceber a constatação do desenvolvimento da povoação. Contudo, não pode passar 

despercebido o fato de que as narrações dos memorialistas, na verdade, desconsideram 

aqueles que viviam no local e não eram nem senhores de terras e/ou escravos, ou então 

descendentes destes. Parte das casas construídas no arraial deve ter servido para abrigar 

aqueles que com a crise do escravismo deixavam as fazendas onde trabalhavam e 

viviam e mudavam para a sede do distrito onde ocupavam terras públicas que mais tarde 

formaram alguns bairros periféricos da localidade. Para o local devem ter mudado 

aqueles que outrora foram meeiros e agregados de fazendas que foram divididas entre 

os muitos herdeiros, algo corriqueiro na região investigada, ou escravos que após 

conseguirem sua alforria por benesse de seus antigos senhores ou por meio das leis 

emancipacionistas que foram promulgadas a partir de 1850, não tinham para onde ir e 

acabavam se fixando no arraial. Entretanto, a documentação disponível para a 

realização deste estudo não permitiu a investigação desta questão, que precisa ser 

melhor averiguada. Mas no que se refere ao desenvolvimento espacial do arraial, os 

relatos memorialísticos parecem estar certos e oferecem uma boa base numérica para 

compreensão do desenvolvimento espacial no núcleo em expansão. 

Segundo o próprio José Augusto de Rezende “em 1857, contava-se no perimetro 

do arraial e suburbios 58 casas; e nos arrabaldes — Tejuco e Terra Cahida — 8”.100 Em 

matéria publicada pela Revista do Archivo Público Mineiro em 1900 consta a 

informação de que, naquele ano, o arraial possuía “150 casas, sendo 44 assoalhadas, das 

quais 8 são sobrados, todas cobertas por telhas. Nas proximidades há mais 40 casas e 

                                                           
99 REZENDE, José Augusto de. Op. Cit. 2010. p. 44. 
100 REZENDE, José Augusto de. Op. Cit. 2010. p. 32. 
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algumas outras de capim”.101 Em 1910, o memorialista destacou que, “no mesmo 

perimetro 259 casas e nos arrabaldes afastados — Tejuco e Terra Cahida — contava-se 

cerca de 40”.102 Por fim, já falando da emancipada Vila Rezende Costa, afirma que em 

“1919 o numero de predios elevaram-se a 341 na villa e suburbios, e nos arrabaldes do 

Tejuco e Terra Cahida a 63 casas”.103 Assim, o crescimento da sede do distrito e 

posterior vila é claramente perceptível.  

Tabela 1.5: Número de casas na sede do arraial da Lage/ Villa Rezende Costa e arredores 

 Séc. XVIII 1857 1900 1910 1919 

Casas no 

arraial / vila 

8 58 150 259 341 

Casas nos 

arrabaldes 

6 8 40 40 63 

TOTAL 14 66 190 299 404 

Fontes: REZENDE, José Augusto de. Op. Cit. 2010. p. 32 e Revista do Archivo Publico 

Mineiro, Belo Horizonte, ano 5, p. 102, Janeiro a Junho de 1900. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=321389&pasta=ano%20190&pesq=lage. 

Acesso em 25/7/2019. 

Pelo gráfico a seguir é possível melhor compreender a expansão do espaço físico 

da sede do arraial:104 

                                                           
101  Revista do Archivo Publico Mineiro, Belo Horizonte, ano 5, p. 102, Janeiro a Junho de 1900. 

Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=321389&pasta=ano%20190&pesq=lage. Acesso em 

25/7/2019. 
102 REZENDE, José Augusto de. Op. Cit. 2010. p. 32. 
103 REZENDE, José Augusto de. Op. Cit. 2010. p. 32. 
104 As regiões consideradas como arrabaldes, Tejuco e Terra Cahida, hoje já são parte do espaço físico da 

cidade de Resende Costa. Escrevendo sobre suas memórias no Tejuco, região que atualmente existe como 

um bairro com o mesmo nome, João Evangelista Magalhães explica que próximo ao córrego lá existente 

havia várias moradas e um brejo que dava nome ao local. Descrevendo o espaço físico, o memorialista diz 

que o lugar “era o bairro geograficamente mais separado da cidade, pois no atual bairro da Vargem só 

existiam algumas casas esparsas [...]. Não tinha sequer um bar, muito menos capela”, e as construções ali 

existentes eram “casas pobres, chão batido (salvo em alguma exceção), sem vidraças, junto a um paiol e 

um galinheiro”. Cf.: MAGALHÃES, João Evangelista. Memórias do Tijuco. In: MARTINS, Elaine 

Amélia; PINTO, Rosalvo Gonçalves. (Org.). Um olhar sobre Resende Costa: coletânea de textos do 

Jornal das Lajes. Resende Costa: Amirco, 2011. p. 215-216. Já a Terra Cahida, nome hoje desaparecido 

na cidade de Resende Costa, segundo Rosalvo Gonçalves Pinto, designava a região que atualmente 

compreende o bairro Asfalto, que “dava acesso aos povoados do Barracão, do Brumado, dos Campos 

Gerais e à vila de Lagoa Dourada”, e nesse “caminho tinha um grande barranco, na chegada da vila”, 

razão do nome em questão. Cf.: PINTO, Rosalvo Gonçalves. Porteiras do arraial da Lage. Jornal das 

Lajes, Resende Costa, 16 de abr. 2014. Disponível em: 

<https://www.jornaldaslajes.com.br/colunas/causos-e-cousas/porteiras-do-arraial-da-lage/640>. 

Acesso em 12/4/2019. 
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Gráfico 1.3: Número de casas na sede do arraial da Lage/ Villa Rezende Costa e arredores 

 

Fontes: REZENDE, José Augusto de. Op. Cit. 2010. p. 32 e Revista do Archivo Publico 

Mineiro, Belo Horizonte, ano 5, p. 102, Janeiro a Junho de 1900. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=321389&pasta=ano%20190&pesq=lage. 

Acesso em 25/7/2019. 

Sobre a sede do distrito, afirma José Augusto de Rezende:  

Nos dias de domingo, uma hora antes, e uma depois da missa, havia 

movimento nas poucas casas de commercio e, passadas essas horas, 

em que o movimento das tavernas vacilava, remontava sem demora, a 

mesma marcha dos dias anteriores. Retirados os fazendeiros e o 

vigário, que morava fora, o arraial retomava o seu habitual uso de 

desordens e de distúrbios.105 

Entre vários memorialistas e viajantes era comum a percepção, ao menos em 

núcleos urbanos maiores e entrepostos comerciais, de que os mesmos eram “vilas de 

domingos”. Marcos Ferreira de Andrade, ao analisar os relatos do naturalista Auguste 

de Saint-Hilaire nesse sentido, demonstra que havia certa contradição nesta percepção, 

afinal o viajante mencionava a presença da população nas vilas durante a semana. O que 

estava em jogo, então, era uma desqualificação social.106 Embora a visão de José 

Augusto de Rezende não estivesse estereotipada a ponto de o autor afirmar que após o 

domingo o arraial ficasse vazio — o que seria absurdo, afinal, como já visto, o próprio 

arraial foi edificado em local onde se entrecruzavam duas importantes vias da província 

mineira — a referência à retomada do “habitual uso de desordens e distúrbios” no lugar 

                                                           
105 REZENDE, José Augusto de. Op. Cit. 2010. p. 46. 
106 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 166-167. 
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após a retirada dos fazendeiros e do padre parece também significar alguma 

desqualificação social das pessoas que por ali passavam e viviam.  

A mencionada prática dos fazendeiros de possuir casas no arraial para o culto 

religioso e convívio social observada por Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira era algo 

comum nos séculos XVIII e XIX, como demonstram trabalhos historiográficos que 

tenham abordado outras regiões. Após a consulta aos inventários a historiadora 

percebeu que estas casas de morada que possuíam no arraial, modestas, com valor 

imobiliário baixo, apresentavam características de imóveis usados esporadicamente, 

provavelmente em festas religiosas na capela de Nossa Senhora da Penha de França ou 

em ocasiões de eventos sociais específicos. Entre seus aspectos pode ser destacada a 

existência de poucos objetos para uso cotidiano.107 

Em sua pesquisa sobre a família Ribeiro da Silva, cuja parte significativa de seus 

membros se estabeleceu na Comarca do Rio das Mortes, Isaac Cassemiro Ribeiro notou 

que a partir da segunda metade do século XIX as casas construídas pelos fazendeiros em 

vilas e arraiais, além de abrigar a família em dias festivos e de preceitos religiosos, 

passaram também a ter a função de local de ostentação de poder. O historiador percebeu 

que o já citado Capitão Joaquim Pinto de Góes e Lara, proprietário da fazenda onde 

pernoitou Cunha Matos em sua passagem pela região do distrito em 1823, possuía, um 

sobrado no arraial da Lage e outro em São José del-Rei, sede do termo a que pertencia a 

freguesia da Lage.108 Ainda na primeira metade do século XIX, observou Paula Chaves 

Teixeira Pinto, Gervásio Pereira Alvim, outro fazendeiro do distrito também possuía 

casa tanto no arraial da Lage quanto em São José del-Rei.109 Assim, o fato de Maria 

Lúcia Resende Chaves Teixeira ter notado que as casas dos fazendeiros na sede do 

distrito da Lage não possuírem muito luxo provavelmente se explica por ser o arraial 

pequeno, de modo que os fazendeiros mais abastados procuravam ostentar em núcleos 

urbanos maiores, como era o caso de São José. 

A prática dos fazendeiros de possuir casas no arraial da Lage adentrou o século 

XX, como apontam os dados encontrados na minha pesquisa após consulta aos 

inventários, embora com menor expressividade. Dos 111 documentos em que foram 

arroladas casas ou partes de casas na área rural entre os anos de 1871 e 1912 em 59 há a 

                                                           
107 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 45. 
108 RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Op, Cit. 2014. p. 212-213. 
109 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 152. 



41 
 

posse de casa ou parte de casa na sede do distrito, o que equivale a 53,13% dos 

inventariados potencialmente moradores em sítios e fazendas. Embora as pesquisas 

anteriores não tenham apresentado estatísticas sobre esta característica é possível inferir 

que houve redução na porcentagem de moradores da área rural com casas no arraial.  

Entretanto, chama a atenção o fato de que no período estudado (1871-1912) o 

costume dos moradores do distrito da Lage de possuir casas em vilas maiores 

praticamente desapareceu. Entre os 151 inventariados investigados apenas 2 possuíam 

casa em vilas. Trata-se de Doroteia Francisca Justina das Dores, proprietária de uma 

“morada de casas nos subúrbios de São João d’Ell Rey”110 e que não possuía nenhum 

outro bem expressivo, mesmo no distrito da Lage, onde morava, e de Maria Ilídia de 

Resende, esposa de Geraldo de Resende Mendonça, que foi vereador especial do distrito 

junto à Câmara de Tiradentes.111 O casal era dono de “uma morada de casas de sobrado 

na cidade de Tiradentes, na Rua Padre Toledo”.112 Assim, apenas no segundo caso, em 

que o casal era proprietário de outros 4 imóveis rurais é que se pode falar de uma 

continuidade do costume dos fazendeiros de terem casas em vilas observado na primeira 

metade do século XIX, sobretudo se levado em conta o fato de Geraldo ser político.  

Observou-se ainda a existência de alguns casos em que os inventariados 

possuíam casas em arraiais semelhantes ou até menores que o estudado. Ao todo foram 

identificadas 6 pessoas com 9 casas em 5 arraiais diferentes. As posses, entretanto, 

parece ter mais a ver com a proximidade geográfica do arraial com a fazenda do 

proprietário, como era o caso de Inácia Cassiana da Cunha, esposa de Antônio Carlos de 

Oliveira, casal residente na Fazenda Rio do Peixe e que tinha “uma morada de casas no 

Arraial de S. Thiago, Comarca de Bom Sucesso, com quintal”,113 ou com os vínculos 

familiares dos proprietários, como deve ter acontecido com o Tenente Coronel Geraldo 

Pinto de Rezende, que entre seus bens teve arrolada uma “casa em ruína no arraial da 

Piedade”,114 e cuja esposa, Francisca de Paula Monteiro de Resende, era filha de um 

casal cuja fazenda se localizava naquela região. 

                                                           
110 Inventário Doroteia Francisca Justina das Dores, 1880, cx. 622, fls. 18v. 
111 Geraldo de Resende Mendonça foi membro da primeira Câmara da Villa Rezende Costa, eleito em 

1912. Embora o auto de inventário dos bens de sua esposa tenha sido realizado na Fazenda do Sumidouro 

o casal vivia na Fazenda da Esperança, propriedade vizinha. Cf. CHAVES, José Maria da Conceição. Op. 

Cit. 2014. p. 218. 
112 Inventário de Maria Ilídia de Resende, 1906, cx. 514, fls. 21. 
113 Inventário de Inácia Cassiana da Cunha, 1899, cx. 441, fls. 41v. 
114 Inventário de Geraldo Pinto de Resende, 1907, cx. 208, fls. 53v. 
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Ainda observando a posse de casas em outras vilas foi possível observar que em 

um caso específico a inventariada, Maria do Loureto e Silva, esposa do Coronel 

Francisco Mendes de Resende, tinha entre seus bens parte de uma “chácara de 

Mattosinhos”,115 nas proximidades de São João del-Rei. Entretanto, não parece haver 

motivos para crer que esta propriedade tenha sido usada para ostentação, sobretudo por 

não estar próxima ao centro da vila. Notou-se ainda pequena recorrência da posse de 

parte de casa em São José del-Rei. Em 12 inventários foram encontradas 14 partes de 

imóveis naquela vila. No entanto, um olhar mais atento, tendo em vista os vínculos 

familiares dos proprietários, demonstra que provavelmente as partes arroladas se 

refiram a apenas 2 imóveis, justamente os que pertenceram ao Capitão Gervásio Pereira 

Alvim e o que foi do Capitão Joaquim Pinto de Góes e Lara. Esta divisão de casas 

aparece também quando são analisadas as partes que os inventariados possuíam em 

propriedade existentes nos arraiais menores, já que foram notadas 7 partes pertencentes 

a 7 pessoas em três arraiais: São Tiago, Lagoa Dourada e Santa Rita do Rio Abaixo. 

Chama a atenção ainda o fato de que alguns dos fazendeiros mais abastados do distrito 

não possuírem casas nem em vilas e nem mesmo no próprio arraial da Lage. 

Algumas explicações podem ser oferecidas para compreensão destas realidades. 

Sob uma perspectiva econômica a posse de partes dos imóveis deve ser entendida pelo 

processo de fragmentação das fortunas familiares atrelada à incapacidade de novos 

modos de produção de riqueza naquela sociedade, como será demonstrado adiante. Em 

São João del- Rei Afonso de Alencastro Graça Filho também notou esse processo de 

partilha de propriedades entre herdeiros, que muitas vezes continuavam com os bens 

compartilhados, embora o historiador o tenha mencionado com relação às fazendas.116 

Assim, notar-se-á que a nova realidade financeira vivenciada naquele período limitou a 

manutenção deste status social, mas deveria ser importante ainda manter a posse dos 

imóveis, mesmo compartilhada entre outros herdeiros, pois as casas poderiam ainda 

ajudar nas necessidades práticas do cotidiano, como servir de hospedagem em uma ida à 

vila ou ao arraial em busca de algum serviço só ali oferecido.  

Sob uma perspectiva da posse dessas casas para prestígio social os novos tempos 

se encarregavam de minar tal necessidade. No final do século XIX e início do século 

XX, tendo sido abolido o trabalho compulsório a antiga hierarquia social vigente, 

                                                           
115 Inventário de Maria do Loureto e Silva, 1909, cx. 668, fls. 26. 
116 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 133-134. 
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baseada no nascimento e na origem, sofreu um duro golpe.117 Entretanto, o processo de 

abandono do costume de possuir casa em núcleo urbano como meio de distinção social 

foi gradativo. Entre 1857 e 1867, por exemplo, foi construído o segundo templo 

religioso do arraial, a capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, levantada com a 

ajuda de alguns fazendeiros, sobretudo o Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, um dos 

maiores potentados locais, de acordo com os inventários pesquisados. Em 1886 foi 

criada a Irmandade do Rosário,  

a que se afiliaram pessoas de destaque no arraial, das quais lhe 

ocuparam a tesouraria os senhores capitão Ezequiel Coelho dos 

Santos, coronel Francisco Pinto de Assis Resende, capitão Francisco 

Machado de Resende e major Joaquim Leonel de Resende Lara.118 

Naquela altura, no século XIX, estar filiado a uma irmandade podia ser “medida 

de prestígio social”.119 A presença dos fazendeiros citados por José Maria da Conceição 

Chaves no grupo acima mencionado demonstra que, mesmo no fim do século XIX, o 

arraial ainda possuía importância para a prática religiosa e a sociabilidade. Tal 

característica adentrou o século XX. Outro memorialista que viveu sua infância no 

arraial, Gentil Ursino Vale faz uma descrição minuciosa sobre a preparação dos 

moradores locais para a Semana Santa na primeira metade do novecentos. 

Velho costume ainda hoje se repete. Fazendeiros, que não são 

proprietários na cidade, alugam casas para nelas passarem os sete dias. 

Pagam bom dinheiro e o dão por muito bem empregado. Em meu 

tempo de criança, no sábado de Dores ou na segunda-feira da festa, 

deliciava-me com a chegada dos carros-de-bois. Que beleza! Nosso 

olhar curioso examinava toda a carga! Por baixo, vinha a lenha, sobre 

ela, as canastras de mantimentos e biscoitos; em cima os colchões de 

palha, enrolados. O primitivo veículo subia aquelas ladeiras 

cantando.120 

Mas o relato que melhor demonstra esta característica presente na sede do 

distrito é apresentado por Antônio de Lara Resende. Segundo o memorialista,  

                                                           
117 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As marcas do período. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). Op. Cit. 

2012. p. 19-20 
118 CHAVES, José Maria da Conceição. Op. Cit. 2014. p. 89. 
119 BOSCHI, Caio. Os leigos e o poder: Irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São 

Paulo: Ática, 1986. 
120 VALE, Gentil Ursino. Escavações no tempo. Divinópolis: Artes Gráficas Sto. Antônio, 1984. p. 87-88. 
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no decurso no terceiro quartel do século transato, em ocasiões de festa 

no arraial, os Fazendeiros que possuíam casas nos dois largos da igreja 

matriz, costumam fazer isolar aquela área central por meio de 

escravos, chefiados por gente sua. Fora das horas de atos religiosos, só 

permitiam que lá chegassem as pessoas de boa reputação. Eles, por 

sua vez, raramente deixavam aquela como cidadela, quando 

permaneciam no povoado para as festas. Meninos e jovens 

fazendeiros, com especialidade, e sobretudo à noite, não saíam dos 

limites daquele cordão de isolamento.121 

Obstante a possibilidade dos trechos memorialísticos apresentados conterem 

uma tentativa de supervalorização dos fazendeiros, como pode ser inferido numa 

aparente necessidade de afirmar que eram os mesmos membros do grupo principal da 

sociedade oitocentista, como pode ser notado, os relatos ajudam a visualizar o arraial 

como espaço de sociabilidade destas pessoas. Quadro semelhante foi observado em 

vilas cujas riquezas também estavam alocadas em fazendas no século XIX. No Vale do 

Paraíba paulista o Comendador Manuel de Aguiar Vallim, por exemplo, vivia em sua 

fazenda em meio ao ideal aristocrático típico da elite rural do período. Na cidade de 

Bananal possuía seu palacete, usado pela família em dias de festa e dias santos. Eduardo 

Schnoor observou que até os utensílios e os móveis da residência “evidenciam o papel 

eminentemente social daquela construção”.122 Guardadas as devidas proporções, os 

fazendeiros do distrito da Lage também usavam o arraial como ponto de reforço da sua 

sociabilidade. E ali, naquele lugar, sustentavam seu status social frente aos demais, 

como é possível notar no isolamento do Largo da Matriz. 

A diferenciação social almejada por estes fazendeiros, no entanto, pode ser 

notada ainda por meio de outro ponto: as patentes militares. Em seu trabalho sobre as 

elites do sul de Minas, na região de Campanha da Princesa, Marcos Ferreira de Andrade 

demonstrou que alguns membros da família Junqueira obtiveram patentes da Guarda 

Nacional além de ocupar cargos de destaque na sociedade imperial, eclesiásticos ou 

públicos.123 Para as décadas de 1850 e 1860 no distrito da Lage Paula Chaves Teixeira 

Pinto notou que entre os 15 inventariados de sexo masculino investigados em sua 

                                                           
121 RESENDE, Antônio de Lara. Op. Cit. 1970, p. 99. 
122 SCHNOOR, Eduardo. Das casas de morada à casa de vivenda. In: CASTRO, Hebe Maria Mattos; 

SCHNOOR, Eduardo. Resgate: uma janela para o oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995.p. 57. 
123 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 284. 
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pesquisa 9 (60%) possuíam alguma patente da Guarda Nacional,124 instituição criada em 

1831, no turbulento período regencial, que em seu início viu um avanço liberal de 

cunho descentralizador.125 A corporação visava manter a paz interna do Império, 

buscando a unidade e a integridade territorial e seus oficiais eram nomeados não pela 

sua capacidade militar, mas por indicações.126 Na hierarquia da corporação o cargo mais 

elevado era o do coronel.  

Depreende-se, portanto, a seguinte estrutura de comando da Guarda 

Nacional organizada dentro do município: seção de companhia, 

companhia, batalhão e legião. A primeira comandada por um tenente, 

a segunda por um capitão, a terceira por um tenente-coronel e a última 

por um coronel. Este posto, conjuntamente com o de major somente 

era preenchido por meio de nomeação do governo provincial; os 

demais eram preenchidos por eleições.127 

Em seu estudo sobre o fazendeiro Gervásio Pereira Alvim, Paula Chaves 

Teixeira Pinto destaca que em sua trajetória o fazendeiro acumulou as patentes de 

guarda-mor, sargento, sargento-mor, tenente, capitão e capitão-mor. Tais cargos, além 

de conferirem distinção e prestígio social eram ainda fonte de poder.128 No recorte 

proposto para a presente pesquisa a porcentagem diminuiu consideravelmente. Entre os 

151 inventariados consultados 69 eram homens e apenas 8 (11,59%) possuíam alguma 

patente militar.129 Já entre os outros 82 documentos, ao serem considerados os 

inventariantes de sexo masculino que não tenham sido inventariados posteriormente, 5 

tinham alguma patente. As patentes encontradas entre inventariados e inventariantes 

registrados entre 1871 e 1912 foram as seguintes: 

Tabela 1.6: Patentes militares encontradas entre inventariados e inventariantes do distrito da Lage (1871-

1912) 

Capitão Coronel Major Tenente Tenente 

Coronel 

TOTAL 

1 2 3 2 5 13 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

                                                           
124 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 262. 
125 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 259. 
126 SALDANHA, Flávio Henrique Dias. Os oficiais do povo: A Guarda Nacional em Minas Gerais 

oitocentista, 1831-1850. São Paulo: Annablume, 2006. p. 11-15. 
127 SALDANHA, Flávio Henrique Dias. Op. Cit. 2006. p. 76. 
128 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 153. 
129 Além das 8 patentes militares encontradas houve ainda 2 padres e 1 doutor (médico) entre os 

inventariados. 
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As patentes expostas na tabela acima provavelmente são todas da Guarda 

Nacional.130 Se nas décadas de 50 e 60 do século XIX os fazendeiros ainda detinham o 

poder político e o mando local como argumenta Paula Chaves Teixeira Pinto, levando-

se em conta vários aspectos, entre os quais a detenção de postos elevados na corporação 

militar acima mencionada,131 nas quatro décadas seguintes o cenário não foi muito 

diferente, embora tenha sido notada uma diminuição percentual no número de patentes 

militares, que deve ser muito mais explicada pelo momento pelo qual passava a Guarda 

Nacional. Na segunda metade do século XIX, com o território do Império pacificado, a 

corporação viu aumentar a importância política do Exército e ficou relegada a um plano 

secundário, de modo que no final do Império e início da Primeira República esta força 

militar já não tinha nenhuma importante função institucional junto ao Estado, até a sua 

desmobilização, em 1922.132 Os fazendeiros continuavam concentrando o poder político 

e o mando local no distrito da Lage, como indica a composição da primeira Câmara 

Municipal da emancipada Villa Rezende Costa, em 1912, já que os sete vereadores e o 

juiz de paz eram todos homens ligados ao mundo rural. 

Contudo, não se pode falar que a influência exercida pelos fazendeiros estava 

intocada, afinal a passagem do século XIX para o século XX foi marcada por profundas 

transformações no Brasil. O que deve ter havido foi o início de um lento processo de 

perda da hegemonia deste grupo. Assim, é preciso observar como estava naquele 

momento a situação econômica do distrito estudado. 

Panorama econômico 

Desde o início de sua povoação a região do antigo distrito da Lage esteve 

intimamente envolvida com as atividades agropastoris, conforme já dito. Como também 

já demonstrado, até a metade do século XIX a população cativa era maior que a livre, 

indício de capacidade de acumulação de riqueza em função das atividades econômicas 

desenvolvidas. A riqueza local foi acumulada graças à produção de víveres e criação de 

animais, sobretudo.133 As fazendas precisavam evitar, ao máximo, a recorrência ao 

                                                           
130 O título de capitão encontrado pertencia a Antônio Pinto de Góes e Lara, falecido em 1871, Entretanto, 

sua patente pode ser de milícia, uma vez que ao ser criada a Guarda Nacional o mesmo já contava 42 

anos. Semelhante patente miliciana foi observada por Paula Chaves Teixeira Pinto para o Capitão 

Gervásio do Carmo. Cf. TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 198. 
131 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 227. 
132 SALDANHA, Flávio Henrique Dias. Op. Cit. 2006. p. 154. 
133 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 40-41. 
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mercado.134 A escravaria geralmente representava a maior parcela da riqueza, seguida 

pela posse da terra. As pequenas e grandes fortunas tinham configurações 

semelhantes.135 Mesmo a atividade têxtil tendo ocupado boa parte das mulheres do 

arraial, não se deve falar em início de uma indústria, mas de uma forma de auxílio na 

sobrevivência, ou seja, a produção caseira de tecidos visava mais o consumo próprio.136 

Assim, o pobre do arraial não teve muito acesso a riqueza, ao contrário do fazendeiro, 

que detinha a capacidade de reproduzir e acumular.137 O arraial, aliás, surgiu no 

entroncamento de duas importantes estradas, que geravam um pequeno comércio com 

negócios para os viajantes, como já abordado. Os memorialistas alegam que o lugar era 

frequentado por pessoas com costumes morais não bem aceitos pelos fazendeiros que, 

por isso, evitavam a convivência. Maria Lúcia Resende Chaves especula que a falta de 

alternativas para a sobrevivência é que causava tal quadro, que obrigaria, por exemplo, 

as mulheres a se prostituírem. Seria a principal razão pela qual o arraial não crescia.138 

 Paula Chaves Teixeira Pinto afirma que entre os anos de 1850 e 1870 o quadro 

no distrito da Lage não era diferente daquele existente no início do oitocentos. A 

riqueza ainda estava nas mãos dos fazendeiros e a sede do arraial ainda era habitada 

pelos pobres.139 Os fazendeiros da região eram portadores de uma mentalidade pré-

capitalista, que baseavam a produção de suas riquezas no trabalho escravo e na 

constante aquisição de terras para reprodução de suas práticas.140 Analisando a fortuna 

existente no distrito neste período, a historiadora catalogou 23 inventários post mortem, 

dos quais 21 pertenciam a donos de terras. Isso mostra que esta ainda era uma região de 

fazendas àquela altura.141 Embora na década de 1870 o número de cativos já não era 

mais superior ao de livres no distrito, ainda era considerável a concentração de escravos, 

sinais de que os "contornos sociais, políticos e econômicos" do lugar não estavam 

alterados.142 Importante lembrar que em 1850 houve a proibição do tráfico atlântico, o 

que provocou mudanças nas formas de produção. A década de 70 do oitocentos viu 

entrar em pauta a discussão da lei do ventre livre e uma expansão do capitalismo, que 

                                                           
134 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 
135 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 146. 
136 MENDONÇA, Ana P. R. Op. Cit. 2005. p. 25. 
137 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 24-26. 
138 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 46-49. 
139 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 226. 
140 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 227. 
141 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 232. 
142 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 228. 
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trouxe a tona novas "relações sociais de trabalho".143 Ainda sobre os inventários 

analisados pela autora é importante ressaltar que em todos os documentos haviam 

escravos arrolados, o que demonstra o apego ao escravismo ainda neste período.144 

 No terceiro quartel do século XIX, constatou a supramencionada historiadora em 

sua consulta aos inventários do distrito, a riqueza local estava subdividida em 4 

principais categorias: escravos, terras e imóveis, com valor mais expressivo, e animais e 

dívidas ativas, mais abaixo.145 O quadro de distribuição da riqueza do lugar naquele 

período pode ser melhor compreendido pela tabela seguinte: 

Tabela 1.7: A distribuição da riqueza no distrito da Lage (1850-1870) 

Componentes Valores (em mil réis) 

Móveis, utensílios domésticos e roupas 4:997$940 

Ferramentas 7:910$470 

Ouro e prata 2:989$460 

Escravos 365:379$050 

Animais 47:065$000 

Terras e imóveis 277:241$230 

Dívidas ativas (a receber) 40:125$672 

Dívidas passivas 45:753$720 

Produção agrícola 12:272$400 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. Apud TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 263. 

 A partir de 1850 em diversas regiões do Brasil uma transformação lenta da 

riqueza era notada, em função das transformações socioeconômicas que ocorriam na 

sociedade visível, sobretudo, na introdução de novos elementos na composição das 

fortunas pessoais, como demonstram, por exemplo, as apólices, imóveis urbanos, 

depósitos bancários, ações e títulos da dívida pública, redução de investimentos em 

escravos e maior participação da propriedade fundiária na composição das fortunas. 

Paula Chaves Teixeira Pinto, entretanto, chama a atenção para o fato de que nesse 

mesmo período os moradores do distrito da Lage ainda continuavam com seus 

investimentos em elementos tradicionais. A historiadora afirma que esse quadro deve ter 

sido ocasionado pelo forte apego ao mundo agrário, de modo que seria surpreendente “a 

presença de algum desses novos elementos característicos do espaço urbano e com 

                                                           
143 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 230-231. 
144 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 235. 
145 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 261. 



49 
 

caráter mais financista”, sinais “do processo de modernização da economia através da 

expansão do capitalismo”.146 

Tabela 1.8: Porcentagem de inventariados do distrito da Lage com posse de terras 

Período Inventários 

localizados 

Inventários com 

posse de terras 

Porcentagem 

1850-1870 23 21 91,30% 

1871-1888 56 44 78,57% 

1889-1912 96 79 82,29% 

Fontes: TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 232 e Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 

Dos 150 inventários consultados para esta pesquisa, em 123 foi possível 

constatar a posse fundiária, desde sortes de terras até fazendas. O número equivale a 

82% do total dos documentos. Para as duas primeiras décadas da segunda metade do 

século XIX 91,30% dos inventários localizados por Paula Chaves Teixeira Pinto 

pertenciam a proprietários de terras.147 Embora se esteja olhando para um período que 

contemple o dobro de anos e o número de fontes cartoriais aqui utilizadas seja quase 7 

vezes maior que aquele utilizado pela historiadora mencionada, os dados indicam uma 

leve diminuição da concentração de riqueza na área rural do distrito. O quadro existente 

pode ser mais bem compreendido se o recorte da pesquisa for dividido em duas partes, 

tendo como base o ano de 1888, quando houve a abolição. Entre 1871 e 1888 foram 

realizados 56 inventários, dos quais 44 (78,57%) pertenciam a proprietários de terra. De 

1889 a 1912 houve 94 documentos, sendo que em 79 (84,04%) a posse de terra estava 

presente. O movimento descrito pode ser mais bem visualizado pelo gráfico seguinte: 

                                                           
146 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 263. 
147 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 232. 



50 
 

Gráfico 1.4: Porcentagem de inventariados do distrito da Lage com posse de terras 

 

Fontes: TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 232 e Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 

 Contudo, mesmo havendo no recorte proposto para este estudo um aumento 

percentual de inventariados sem posse fundiária no período em questão (1871-1912) a 

riqueza ainda continuava concentrada nas fazendas do distrito, conforme análise dos 

150 inventários e arrolamentos pesquisados. Há indícios de que 121 inventariados 

(80,67%) viviam em fazendas ou sítios, o que não significa que muitos destes não 

possuíam casa na sede do distrito, entretanto. Levando em conta todo o período do 

recorte temporal cada um possuía uma riqueza média de 21:744$715 (vinte e um contos, 

setecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quinze réis). Os montantes registrados 

em cada década demonstram redução média dos valores por inventariado ao longo do 

período analisado, cuja queda foi acentuada a partir de 1900. Contudo, como será 

possível observar no próximo capítulo, na primeira metade da década de 1890, 

sobretudo, vários tipos de bens tiveram um aumento em seu preço médio, em parte 

provocado pela inflação do período, o que justifica a diferença considerável. 

Tabela 1.9: Média de riqueza dos inventariados residentes na área rural do distrito por década (1871-1912) 

Década Documentos 

identificados 

Monte mor total Média por 

inventário 

1870 24 836:064$786 34:836$033 

1880 21 480:446$010 22:878$381 

1890 25 761:618$203 30:464$728 

1900 38 399:200$447 10:505$275 

1910 13 153:781$047 11:829$311 

1871-1912 121 2.631:110$493 21:744$715 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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  No mesmo período foram identificados 30 documentos (19, 87%) pertencentes a 

pessoas que tinham o arraial como lugar de morada, mesmo havendo aqueles que 

possuíam alguma posse de terra na área rural do distrito. Este foi, por exemplo, o caso 

de Maria Querobina de Jesus, cujo inventário foi realizado em 1911. Os bens arrolados 

somam 820$000 (oitocentos e vinte mil réis). O inventariante, seu esposo José Mamede 

da Silva, declarou que ao casal pertencia “1 morada de casas cobertas de telhas, na Rua 

do Rosário do Arraial da Lage”, além de “4 alqueires de terras de cultura na mata do 

Jacarandá”, “3 alqueires de campos e gordura no Marisco” 148 e nada mais.149 Assim, 

como Maria Querobina, portanto, outros residentes no arraial ainda estavam ligados ao 

mundo rural e aparentemente dele dependiam para sua sobrevivência.  

O número de inventariados moradores na sede do distrito é percentualmente 

superior em relação ao período estudado por Paula Chaves Teixeira Pinto (1850-1870). 

Entre os 23 inventariados pesquisados pela historiadora apenas 1 (4,35%) não vivia na 

área rural.150 Embora tenha sido notado um aumento percentual de inventariados 

residentes na sede do distrito no recorte deste estudo, ainda assim a maior parte da 

riqueza estava concentrada no meio agrário. Levando-se em conta todos os documentos 

encontrados para os 41 anos que abrangem o período investigado a riqueza média destes 

inventariados foi de 4:201$100 (quatro contos, duzentos e um mil e cem réis).  

Tabela 1.10: Média de riqueza dos inventariados residentes na sede do distrito por década (1871-1912) 

Década Documentos 

identificados 

Monte mor total Média por 

inventário 

1870 2 12:012$308 6:006$154 

1880 10 66:253$409 6:625$341 

1890 4 3:166$500 791$625 

1900 11 42:535$786 3:866$889 

1910 3 2:065$000 688$333 

1871-1912 30 126:033,003 4:201$100 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

                                                           
148 Inventário de Maria Querobina de Jesus, 1911, cx. 543, fls. 3. 
149 O hectare corresponde a 10.000m2. Do período napoleônico, tal medida do sistema métrico decimal 

não foi adotada no Brasil pelos portugueses e teve pouca adesão no período imperial. O alqueire, no 

entanto, varia de tamanho conforme a região, havendo diferenças entre o alqueire mineiro, o alqueire 

paulista, o alqueire goiano e outros. No entorno de São João del-Rei, segundo Francisco Eduardo Pinto, 1 

alqueire equivale a 2,42 hectares. (PINTO, Francisco Eduardo. A hidra de sete bocas: sesmeiros e 

posseiros em conflito no povoamento de Minas Gerais. Juiz de Fora: Editora UFJF. 2014. p. 72) 
150 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 232 



52 
 

 No período em questão, é possível notar, a maior parte da riqueza no distrito 

estava concentrada nas mãos daqueles que tinham residência na área rural. 

Percentualmente isso significa que 95,43% da riqueza total arrolada nas fontes 

cartorárias no período estudado estava concentrada em mãos daqueles que não moravam 

na sede do distrito. As tabelas ainda apontam alguns movimentos que chamam atenção. 

O primeiro diz respeito ao número de inventariados. Como já demonstrado, a região do 

distrito da Lage passou por um aumento demográfico desde o início de sua ocupação. 

Contudo, como já havia sido constatado por Paula Chaves Teixeira Pinto ao perceber a 

fragmentação de algumas fazendas em função do crescimento demográfico no lugar, a 

região do distrito da Lage não era mais local de fronteira agrícola na segunda metade do 

século XIX, com uma população que não mais era flutuante, apresentando crescimento 

demográfico e sem muitas terras ao seu redor para serem anexadas.151 Assim, os 

inventários consultados na pesquisa aqui apresentada já evidenciam esta nova realidade 

do distrito, o que ajuda a compreender o processo de fragmentação das propriedades 

rurais do local. O movimento de aumento dos inventariados152 pode ser mais bem 

visualizado através de um gráfico. 

Gráfico 1.5: Inventariados residentes no arraial e na sede do distrito da Lage (1871-1912) 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 O movimento de aumento de inventariados, sobretudo visível na área rural, não 

pode ser visto só, mas acompanhado da diminuição da média de riqueza existente nos 

documentos pesquisados, mesmo não levando em consideração a inflação. Se esta fosse 

considerada, poderia ser observada queda ainda mais abrupta nos valores médios 

inventariados. 

                                                           
151 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 256. 
152 Vale lembrar que a década de 1910 compreende apenas os anos de 1910, 1911 e 1912. 
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Gráfico 1.6: Média de riqueza dos inventariados no distrito da Lage (1871-1912) 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 Contudo, é importante ressaltar que apenas o crescimento populacional e a 

consequente fragmentação das fortunas familiares não explicam sozinhos os 

movimentos de diminuição da média de riquezas, afinal, com a abolição dos escravos, 

patrimônio considerável deixou de ser arrolado. E não apenas isso; a crise do sistema 

escravista deve ter posto em cheque a capacidade de produção de muitos proprietários 

rurais, já que o cativo se tornou um bem caro e cada vez mais raro, até desaparecer do 

mercado em 1888. Mas a abolição não pode ser tida como a única responsável por perda 

de fortunas. O assunto, entretanto, será mais bem abordado no próximo capítulo. 

 A fragmentação das riquezas familiares pode ser exemplificada pelo caso da 

família do Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara. Inventariado em 1871, primeiro ano 

do recorte estudado, sua riqueza equivalia a 95:386$485 (noventa e cinco contos, 

trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco réis..153 De seus 13 filhos 

constantes como herdeiros, 7 estão entre os 151 inventariados incluídos neste estudo. Os 

valores das riquezas encontradas variaram entre 69:223$547 (sessenta e nove contos, 

duzentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e sete réis) e 7:401$000 (sete contos e 

quatrocentos e um mil réis). O valor médio de cada montante foi de 29:281$707 (vinte e 

nove contos, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e sete réis). Ao que parece, o 

fechamento da fronteira agrícola, a expansão demográfica, o fim da escravidão e a falta 

de criatividade para novos investimentos provocou esta situação de fragmentação das 

riquezas familiares. Em São João del-Rei Afonso de Alencastro Graça Filho observou 

                                                           
153 Inventário de Antônio Pinto de Góes e Lara, 1871, cx. 133, fls. 36. 
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que na segunda metade no século XIX as divisões patrimoniais sucessivas numa região 

cuja fronteira agrícola estava se estreitando prejudicaram o sistema agrário,154 o que 

também deve ter ocorrido no distrito da Lage. Entretanto, será preciso observar a 

trajetória das famílias mais abastadas da região para comprovar estas evidências. 

Todos esses aspectos aqui apresentados confirmam que o distrito da Lage estava 

intimamente inserido na lógica do mercado interno. Esta vocação parece ter sido 

gestada como uma opção à falta de minas como as existentes em lugares próximos, 

como São João del-Rei, São José del-Rei, Prados e Lagoa Dourada, e posteriormente, 

quando a mineração nesses lugares diminuiu significativamente, esta vocação 

agropastoril já era tão madura no distrito ao ponto de manter uma significativa riqueza 

no lugar, como comprova, por exemplo, o alto índice demográfico de cativos.155 

Contudo, a partir da década de 1870 essa capacidade de acúmulo de riquezas parece ter 

sido fragilizada em função das transformações sociais, políticas e econômicas pelas 

quais o Brasil passava. Tal cenário pode ser mais bem compreendido a partir de uma 

análise das fortunas do distrito entre 1871 e 1912. Assim será possível observar quais 

eram as principais formas de investimento dos habitantes do local bem como qual a sua 

relação com o mercado interno mineiro. 

                                                           
154 GRAÇA FILHO, Op. Cit. 2003. p. 133-134. 
155 Cabe dizer que a pesquisa aqui apresentada não pretende desmerecer e nem destacar obsessivamente a 

particularidade do objeto estudado. Apenas se busca afirmar que o alto índice de escravos no distrito da 

Lage até a metade do século XIX fazia parte do perfil demográfico do local. Contudo, tal característica foi 

presente em boa parte da Comarca do Rio das Mortes e do Sul de Minas. Alguns trabalhos que já 

demonstraram determinada realidade são: ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Homens ricos, homens 

bons: produção e hierarquização social em Minas colonial, 1750-1822. Tese (Doutorado em História). 

Niterói: Universidade Federal Fluminense,  2001; GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003; 

BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim. Op. Cit. 2007; ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. 
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Capítulo 2: Os grandes ativos, a persistência de sistema agrário 

tradicional (terra, escravos, gado, benfeitorias) 

 Como os estudos historiográficos têm demonstrado, é possível investigar a 

riqueza de diversas localidades, particularmente ao longo do século XIX, com base nas 

informações contidas nos inventários post mortem. Seguindo tal metodologia, utilizei 

150 documentos para analisar a fortuna existente no antigo distrito da Lage, hoje 

município de Resende Costa-MG.156 Contudo, é preciso alertar que a pesquisa a partir 

desse tipo de fonte não abrange toda a população do local selecionado para o estudo. 

Kátia Mattoso, por exemplo, em seu trabalho sobre Salvador, ao fazer uma comparação 

entre os dados de óbitos obtidos em registros paroquiais e o número de inventários 

disponíveis, percebeu que entre 1855 e 1881 apenas 5% da população soteropolitana 

teve seus bens arrolados.157 Embora não se tenha feito semelhante levantamento para o 

distrito da Lage, a porcentagem da população cujos bens foram inventariados não deve 

ter sido muito diferente, o que evidencia que apenas uma pequena parcela da população 

teve seu patrimônio arrolado. Tomando por base o censo de 1890, realizado 

praticamente na metade do recorte temporal desta pesquisa, o número de inventariados 

do distrito equivale a 5% da população registrada (3037) naquela ocasião.158 Além 

disso, pode também ter contribuído para a baixa representatividade da população com 

bens inventariados o fato de que os documentos consultados foram aqueles que 

resistiram ao tempo e foram conservados até a realização da pesquisa. Vários fatores, 

entre os quais saques, ação de agentes naturais como animais e intempéries e outros 

podem ter contribuído para reduzir o já pequeno número de inventários identificados 

como pertencentes aos moradores do distrito da Lage.  

Zélia Maria Cardoso de Melo, em estudo sobre a província de São Paulo, entre 

1845 e 1895, elencou aquilo que chamou de "riqueza do ano”, que consistia na soma de 

                                                           
156 Os inventários pertencentes a João Ribeiro de Avelar (1892) e André Esteves de Almeida (1896) não 

apresentam avaliação completa dos patrimônios. O primeiro teve apenas a descrição de alguns bens, não 

sendo atribuído algum valor aos mesmos, e o segundo documento encontra-se danificado, sem a página 

com o valor do montante. As fontes foram mantidas na relação de documentos utilizadas na pesquisa (152 

inventários), entretanto, por conterem informações relevantes, como nomes de herdeiros e de alguns bens. 

Assim, para análise de preços foram consultados 150 inventários. O número de 152 documentos será 

utilizado em casos pontuais, como quanto se pretende determinar o índice de posse de determinados bens. 
157 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Bahia, século XIX: uma província no Império. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1992. p. 150. 
158 Cf. Censo de 1890. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/227299. Acessado em 

15/10/2019. 
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todos os bens arrolados a cada 12 meses.159 De tal modo, foi possível à economista 

observar anualmente o progresso dos bens arrolados. Contudo, naquela pesquisa foram 

consultados 746 inventários, número quase 5 vezes maior que o disponível para o 

estudo aqui apresentado. O corpo documental menor, se analisado anualmente, poderia 

comprometer a compreensão dos processos econômicos existentes caso em um mesmo 

ano aparecessem coincidentemente algumas pessoas com maiores quantidades de bens e 

no ano seguinte falecessem mais pessoas pobres. Além disso, três anos não tiveram 

nenhum inventário. Com exceção da análise dos cativos, optou-se então por dividir o 

recorte temporal em 3 subperíodos (1871-1888, 1889-1897, 1898-1912), os quais foram 

assim dispostos em função dos processos econômicos que abarcaram, conforme 

demonstrado anteriormente. A divisão aqui proposta vai de encontro àquela feita por 

Rita de Cássia da Silva Almico em seu estudo sobre a transformação da riqueza em Juiz 

de Fora, quando a autora optou por dividir o recorte 1870-1914 em dois períodos 

menores: 1870-1888 e 1889-1914, embora na pesquisa aqui apresentada os anos 

posteriores ao fim da escravidão tenham sido divididos em dois subperíodos. Portanto, a 

divisão dos inventários por subperíodo ficou assim distribuída: 

Tabela 2.1: Número de anos e inventários por subperíodo 

Subperíodo Número de anos Número de inventários 

1871-1888 18 56 (37,33%) 

1889-1897 09 25 (16,67%) 

1898-1912 15 69 (46%) 

TOTAL 42 150 (100%) 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

A divisão do recorte temporal nos 03 subperíodos supramencionados foi feita 

respeitando o momento vivido pelo país em cada um deles. Poderia ter sido realizada 

uma divisão de forma proporcional de acordo com os inventários, afinal o aumento de 

documentos no último subperíodo em relação ao primeiro, já é importante pista do 

processo investigado. Ou seja, notou-se um aumento de fontes no terceiro subperíodo 

que não está relacionado a um aumento do número de anos, mas que é consequência do 

                                                           
159 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 72 
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crescimento demográfico da região bem como da fragmentação das fortunas entre os 

herdeiros, o que provocou um aumento de documentos já que várias fortunas maiores 

foram divididas em montantes menores nas mãos dos referidos herdeiros. Contudo, 

optou-se por promover uma periodização de acordo com o contexto social e econômico 

para que as mudanças e permanências notadas fossem melhor explicadas, não sendo 

adotado como critério uma divisão de anos ou de fontes de forma igualitária. 

  Sendo pequena a porcentagem da população inventariada, deve-se ressaltar, no 

entanto, que estas pessoas eram aquelas que possuíam a maior parte dos bens do local. 

A definição de riqueza empregada no presente trabalho será a mesma trabalhada por 

vários autores, entre os quais João Luís Roberto Fragoso,160 Zélia Maria Cardoso de 

Melo,161 Sheila de Castro Faria,162 Afonso de Alencastro Graça Filho,163 Marcos 

Ferreira de Andrade,164 Cláudia Eliane Parreiras Marques Martínez,165 Rita de Cássia da 

Silva Almico,166 entre outros. Valendo-se das palavras de Zélia Maria Cardoso de Melo, 

cada inventariado foi considerado “um proprietário de ativos cuja riqueza total consiste 

na soma de bens dados a inventariar”, de modo que o que se chama de “riqueza total 

equivale ao Monte Mor na linguagem do documento”.167  

Cláudia Martinez observou, ao analisar a riqueza da região do Vale do 

Paraopeba, que não apenas aquelas pessoas que possuíam grandes parcelas de bens 

eram inventariadas após a sua morte, mas também algumas que detinham poucas 

posses, como casas velhas ou alguns móveis.168 A historiadora credita tal situação ao 

                                                           
160 FRAGOSO, João Luís Ribeiro.  Homens de grossa ventura: acumulação e hierarquia na praça 

mercantil do Rio de Janeiro, 1790-1830. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
161 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. 
162 FARIA, Sheila Siqueira de Castro. A colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. 

Rio de janeiro: Nova fronteira, 1998; FARIA, Sheila Siqueira de Castro. "Fortuna e família no século 

XIX". In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Resgate: Uma Janela para o 

Oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995. 
163 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. 
164 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. 
165 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Cinzas do passado: Cultura material, riqueza e 

escravidão no Vale do Paraopeba/MG (1831/1914). Londrina: Eduel, 2014. 
166 ALMICO, Rita de Cássia da Silva. Fortunas em movimento: um estudo sobre as transformações na 

riqueza pessoal em Juiz de Fora/ 1870-1914. Dissertação de Mestrado. Campinas: UNICAMP, 2001. 
167 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 27 
168 Importante dizer que, embora esteja se valendo dos argumentos e explicações oferecidos por Cláudia 

Eliane Parreira Marques Martinez acerca da realização de inventários dos bens de pessoas sem grandes 

posses, outros autores já demonstraram esse cenário anteriormente. Duas autoras merecem atenção, no 

que tange ao assunto, por seu pioneirismo no trato com tais fontes cartorárias: Kátia Mattoso 

(MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Op. Cit. 1992.) e Sheila Siqueira de Castro Faria (FARIA, Sheila 

Siqueira de Castro. Op. Cit. 1998). 
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interesse do Estado em arrecadar impostos, por pouco significativos que fossem.169 

Entre os inventariados consultados no distrito da Lage notou-se situação semelhante. 

Em 1909 foi realizado o arrolamento com o menor montante, pertencente a Leopoldina 

Carolina de Jesus. Seu único bem era “1 quarta de terra de campo no lugar denominado 

Arião no distrito da Lage”,170 no valor de 50$000 (cinquenta mil reis).171 O ínfimo valor 

equivalia a 0,28% do monte mor do maior inventário localizado, cuja riqueza somava 

179:408$826 (cento e setenta e nove contos, quatrocentos e oito mil, oitocentos e vinte 

e seis reis) e pertencia a Inácia Cassiana da Cunha.172 A porção de terra possuída por 

Leopoldina era tão pequena que valia o preço de uma das mais baratas das 13 éguas que 

tinha Inácia. A situação contrastante foi comum, como observou também Rita de Cássia 

da Silva Almico em Juiz de Fora, por exemplo. Em seu estudo, no entanto, a 

historiadora optou por descartar de sua amostragem os documentos cujas riquezas eram 

inferiores a 10:000$000.173 No estudo sobre o distrito da Lage optou-se por consultar 

todos os 150 documentos encontrados, até mesmo para ser possível fazer um 

contraponto entre aqueles que possuíam mais e os que detinham menor riqueza. 

  A pesquisa realizada apresenta vários aspectos a serem analisados. Para tal, é 

preciso compreender como era a composição da riqueza do distrito da Lage. Antes, 

porém, faz-se necessário esclarecer que, embora seja comum nos trabalhos 

historiográficos que se propõem proceder ao estudo das riquezas expor e analisar 

detidamente os conjuntos de patrimônios conforme os mesmos aparecem nos 

inventários, na pesquisa aqui apresentada não foi adotado tal critério. As categorias dos 

bens presentes nos inventários consultados foram organizadas, expostas e analisadas 

seguindo a relevância de seus valores na composição da riqueza total arrolada, de modo 

a possibilitar maior clarividência na verificação da importância de cada tipo de 

patrimônio no conjunto de fortunas do distrito da Lage entre 1871 a 1912, começando 

com aqueles cujos valores em si empregados foram os mais altos. A preferência por tal 

critério, assim, permite facilitar a compreensão das rupturas e permanências provocadas 

pelas reconfigurações de riqueza no local estudado. Sendo realizado este importante 

esclarecimento, um primeiro olhar sobre a disposição geral dos bens inventariados 

                                                           
169 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit. 2014. p. 93. 
170 A quarta correspondia à quarta parte de um alqueire. Quando este equivalia a 2,42 ha, como no caso 

do distrito estudado, uma quarta equivalia a 6,050 m² ou ainda 10 litros, medida que começa a aparecer 

nos inventários do final do recorte temporal. Cf.: PINTO, Francisco Eduardo. Op. Cit. 2014. p. 120. 
171 Arrolamento de Leopoldina Carolina de Jesus, 1909, cx. 114, fls. 3. 
172 Inventário de Inácia Cassiana da Cunha, 1899, cx. 441, fls. 51. 
173 ALMICO, Rita de Cássia da Silva. Op. Cit.  2001. p, 59. 
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permite notar que no período investigado os inventariados continuavam fortemente 

ligados ao mundo rural.174 Assim como Paula Chaves Teixeira Pinto fez para as duas 

décadas anteriores ao recorte proposto, para o estudo aqui apresentado optou-se pela 

coleta de dados não de apenas um grupo, mas de todos os inventários pertencentes ao 

distrito da Lage sob a custódia do Arquivo do Escritório Técnico de São João del-Rei.175 

Tabela 2.2: Bens inventariados no distrito da Lage (1871-1912)176 

Posses Total Porcentagem 

Terras 1.263:519$957 46,062% 

Escravos 415:773$665 15,157% 

Animais 386:691$500 14,097% 

Benfeitorias 266:946$380 9,731% 

Dinheiro 159:649$418 5,82% 

Dívidas ativas e ações 150:084$299 5,471% 

Móveis, ferramentas e outros 48:021$807 1,751% 

Produção agrícola 21:975$000 0,801% 

Mercadorias de negócios 14:146$496 0,516% 

Ouro e prata 10:031$320 0,366% 

Dotes 6:266$780 0,228% 

BENS TOTAIS 2.743:106$622 100% 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

 Adiante serão apresentadas análises mais detalhadas sobre cada categoria, mas 

logo de início a tabela demonstra alguns pontos. Conforme pode ser visualizado, quase 

metade da riqueza local estava empregada em terras. O segundo maior ativo, entretanto, 

foram os escravos, fato que chama atenção uma vez que tal patrimônio apenas foi 

relacionado nos 16 primeiros anos do recorte estudado, em função da abolição em 1888, 

o que demonstra a importância desse item para a economia local nesse período. Assim, 

já é possível notar, o fim do sistema escravista deve ter importado em grande prejuízo 

                                                           
174 Muitos dos inventários apresentavam os bens dispostos em determinadas categorias, contudo houve 

casos em que os bens foram descritos todos sem separação, algo mais comum entre os proprietários de 

menores posses. Como os documentos que apresentavam alguma divisão não traziam categorias 

uniformes, optou-se por uma elaboração de grupos que facilitasse a compreensão do processo em curso. 
175 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p.232. 
176 Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez esclarece ser comum encontrar trabalhos acadêmicos nos 

quais os valores dos bens arrolados foram convertidos de réis para libras esterlinas. Entretanto, não há 

ainda um consenso entre os historiadores brasileiros, de modo que na pesquisa aqui apresentada optou-se 

por deixar os dados conforme a moeda brasileira da época para facilitar o diálogo com os estudos 

consultados para a elaboração desse trabalho. Cf. MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. 

Cit. 2014. p. 100. 



60 
 

para os senhores de escravos do distrito, que perderam mão-de-obra e significativo valor 

investido nos cativos. A presença dos animais na terceira posição reforça a percepção de 

que a economia do lugar ainda estava atrelada ao mundo rural.  

 Para o período anterior ao recorte aqui estudado, entre 1850 e 1870, Paula 

Chaves Teixeira Pinto percebeu que enquanto em outras partes do Império na segunda 

metade do século XIX houve a recorrência de novas formas de investimentos, no 

distrito da Lage seus moradores continuavam apegados aos “ramos tradicionais da 

economia escravista”.177 De acordo com a historiadora a escravaria representava a maior 

fonte de investimento no distrito, com 45,46% do valor total presente nos inventários. 

Em seguida estavam terras e benfeitorias (34.49%) e em terceiro lugar os animais 

(5,86%).178 Sendo assim, percebe-se um processo de continuidade nas formas de 

investimento mesmo no século XX, numa época em que o capitalismo ganhava força e 

apresentava novas opções de investimento, algumas até mais rentáveis. Tal realidade 

ainda é semelhante àquela encontrada por Afonso de Alencastro Graça Filho no meio 

rural de São João del-Rei, importante entreposto comercial da província mineira, entre 

1831 e 1888. Numa amostragem de 103 inventários, 39,32% da riqueza estava alocada 

em imóveis rurais e 34,18% da fortuna estava empregada em escravos, sendo estas as 

duas maiores formas de investimento daquelas pessoas.179 Para o período entre 1871 e 

1888 foram encontrados 56 inventários do distrito da Lage, dos quais a presença de 

cativos foi notada em 50 documentos (89,29%).  

 Se a disposição da fortuna existente no distrito da Lage possuía semelhanças 

com aquela encontrada entre os fazendeiros de São João del-Rei o mesmo não pode ser 

dito no que se refere aos comerciantes da mesma cidade e do cenário econômico 

existente em Juiz de Fora. Para o período que vai de 1831 a 1885, entre os 31 grandes 

comerciantes encontrados por Afonso de Alencastro Graça Filho, homens de grosso 

trato, uma fortuna de 4.425:319$053 foi localizada, tendo seus principais pilares 

assentados sobre dívidas ativas, cativos e imóveis rurais.180 Já para Juiz de Fora, entre 

1870 e 1888, observou Rita de Cássia da Silva Almico, aquele lugar possuía uma 

economia já fortemente marcada pela produção cafeeira. Ali, naquele período, os 

escravos correspondiam a 24,80% da riqueza existente. Em seguida apareciam as 

                                                           
177 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p.263. 
178 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p.263. 
179 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003.  p. 129. 
180 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003.  p. 147. 
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dívidas ativas (17,44%), plantações de café (16,28%) e só depois as terras (16,20%). Os 

animais apenas ocupavam uma modesta 8ª posição no ranking, sendo responsáveis por 

somente 2,42% do valor total naquele período.181 Assim, a comparação dos bens 

existentes no distrito da Lage com o meio rural de São João del-Rei e Juiz de Fora nas 

duas últimas décadas da escravidão confirma que a economia do lugar ainda estava 

baseada na agropecuária, e é nesta perspectiva que a região estudada precisa ser 

compreendida. Um olhar sobre a evolução da riqueza inventariada no recorte temporal 

proposto pode ajudar a demonstrar com mais clareza o aspecto rural da economia do 

distrito. Após observar a disposição dos inventários encontrados para cada subperíodo e 

visualizar qual a composição da riqueza total arrolada nas fontes consultadas para o 

distrito durante o recorte temporal demarcado, a análise da tabela e do gráfico a seguir 

ajudam a compreender melhor a característica agrária da economia investigada e qual 

foi o movimento das riquezas ocorrido na região no período proposto.   

                                                           
181 ALMICO, Rita de Cássia da Silva. Op. Cit.  2001. p. 72 
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Tabela 2.3: Valor total das categorias de bens inventariados do distrito da Lage por subperíodo 

CATEGORIAS DE BENS 1871 - 1888 1889 - 1897 1898- 1912 1871 - 1912 

Terras 384:355$703 427:616$625 451:547$629 1.263:519$957 

Escravos 415:773$665 - - 415:773$665 

Animais 127:744$000 124:921$500 134:026$000 386:691$500 

Benfeitorias 102:999$217 67:387$546 96:559$617 266:946$380 

Dinheiro 59:506$779 64:234$324 35:908$315 159:649$418 

Dívidas ativas e ações 77:104$488 34:855$646 38:124$165 150:084$299 

Móveis, ferramentas e outros 23:197$660 10:970$370 13:853$777 48:021$807 

Produção agrícola 14:053$000 6:092$000 1:830$000 21:975$000 

Mercadorias 757$000 0 13:389$496 14:146$496 

Ouro e Prata 7:080$520 2:290$400 660$400 10:031$320 

Dotes 2:916$780 2:600$000 750$000 6:266$780 

TOTAL 1.215:488$812 740:968$411 786:649$399 2.743:106$622 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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Tabela 2.4: Percentual da composição das categorias de riqueza do distrito da Lage por período 

CATEGORIAS DE BENS 1871 - 1888 1889 - 1897 1898- 1912 

Terras 31,62% 57,71% 57,4% 

Escravos 34,21% - - 

Animais 10,51% 16,86% 17,04% 

Benfeitorias 8,47% 9,09% 12,27% 

Dinheiro 4,90% 8,67% 4,56% 

Dívidas ativas e ações 6,34% 4,7% 4,85% 

Móveis, ferramentas e outros 1,91% 1,48% 1,76% 

Produção agrícola 1,16% 0,82% 0,23% 

Mercadorias 0,06% 0% 1,7% 

Ouro e Prata 0,58% 0,31% 0,08% 

Dotes 0,24% 0,35% 0,09% 

                      Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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Gráfico 2.1: Percentual dos bens na riqueza do distrito da Lage 

 
          Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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 Embora adiante seja realizada uma análise acerca de cada posse algumas 

considerações imediatas precisam ser expostas para facilitar a compreensão da 

economia estudada. Provavelmente o impacto imediato causado pelas linhas dispostas 

no gráfico seja produzido pelo investimento em terras. A saída dos escravos em 1888 da 

composição da fortuna existente no distrito ainda provocou um grande aumento na 

participação das terras, além de animais e benfeitorias, mesmo que em menor escala. 

Algumas outras categorias de bens, entretanto, se mantiveram relativamente estáveis na 

composição percentual, o que na prática significa que tiveram diminuídos os valores 

empregados. Foi o caso, por exemplo, do grupo composto por móveis, ferramentas e 

outros. Por fim, alguns bens ainda apresentaram tendência de queda na participação 

percentual da riqueza bem como na diminuição dos valores possuídos: ouro e prata, 

dotes e produção agrícola. Ademais, outro fato que merece menção imediata é o não 

crescimento de novas formas de investimentos típicos do capitalismo, como pode ser 

notado ao observar o desenvolvimento do conjunto de posses classificado como 

dinheiro ao longo do recorte proposto e o que era de se esperar, afinal está se tratando 

de um pequeno distrito rural. Assim, a economia do local continuava baseada nas 

formas tradicionais de produção da riqueza observadas em todo o século XIX, com 

exceção dos escravos, em virtude da abolição. 

Enquanto o distrito da Lage teve, como já dito, o maior montante calculado em 

179:408$826,182 em outros lugares, como Juiz de Fora183 e São João del-Rei foi comum 

a recorrência de riquezas maiores. Contudo, há que se levar em conta o fato de que estas 

cidades possuíam uma dinâmica econômica diferente daquela existente no distrito da 

Lage, já que a primeira foi área de exportação de café com início de industrialização no 

período em questão e a segunda foi um dos maiores entrepostos comerciais da província 

mineira no século XIX. Entretanto, é possível notar que o distrito da Lage abrigou 

fortunas consideráveis após uma comparação mais adequada com o Vale do Paraopeba, 

cuja economia também esteve voltada para o abastecimento do mercado interno. 

Naquela região, entre 1831 e 1914, numa amostragem de 761 inventários a maior 

riqueza encontrada por Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez foi de 117:166$428 

                                                           
182 Inventário de Inácia Cassiana da Cunha, 1899, cx. 441, fls. 51. 
183 Em Juiz de Fora foram localizados inventários que superavam a quantia de 1.000:000$000. Cf.: 

ALMICO, Rita de Cássia da Silva. Op. Cit.  2001. p, 105-106, 
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no ano de 1882.184 Para o distrito da Lage, no entanto, entre 150 inventariados além de 

Inácia Cassiana da Cunha outras 2 pessoas eram proprietárias de montantes maiores.185 

No capítulo anterior foi demonstrado que a média de riqueza dos inventariados 

do distrito da Lage sofreu um processo de diminuição ao longo do recorte proposto, 

especialmente entre aqueles que viviam na área rural (cf. Gráfico 1.6). Considerando a 

fortuna dos inventários tanto da sede do distrito quanto do meio rural, contudo, o 

segundo subperíodo foi o que apresentou o maior montante médio por inventariado, o 

que pode ter ser explicado pela valorização do preço de alguns patrimônios, sobretudo 

aqueles que foram responsáveis pelo maior investimento no distrito à época, como as 

terras e os animais, como será ainda demonstrado com mais cautela. Ainda não se deve 

desconsiderar o papel da inflação naqueles anos.  

Tabela 2.5: Média de riqueza por inventariado 

Subperíodo Número de inventários Montante médio 

1871-1888 56 21:705$157 

1889-1897 25 29:638$736 

1898-1912 69 11:400$716 

TOTAL 1871-1912 150 18:046$754 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

Embora a abolição possivelmente tenha causado um impacto considerável nas 

fortunas dos moradores, já que era a responsável pela maior fatia da riqueza no conjunto 

dos inventários para o primeiro subperíodo, ela não deve ter sido a grande promotora da 

fragmentação dos montantes possuídos, mas um fator que ofereceu sua contribuição 

decisiva no processo referido. Há que se atentar que a posse média de cativos já estava 

em declínio.  Como será visto na Tabela 2.14 nos 50 inventários localizados para o local 

estudado entre 1871 e 1888 com a posse do elemento servil foi observado que em 68% 

dos casos os inventariados eram proprietários de até 10 cativos. Assim, àquela altura o 

apego à mão-de-obra escrava já estava um pouco arrefecido em relação ao que fora 

detectado no século XVIII e primeira metade do século XIX. Aliás, em todo o país a 

escravidão já havia perdido um pouco de sua força por vários motivos, como as leis 

                                                           
184 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit.  2014. p. 103. 
185 Tenente Coronel Geraldo Pinto de Resende, cuja riqueza no ano de 1907 era de 135:338$315 

(Inventário de Geraldo Pinto de Resende, 1907, cx. 208, fls. 71v.) e Eufrásia Mendes de Miranda, esposa 

do Tenente Coronel Antônio Gonçalves de Rezende, com uma riqueza em 1876 que perfaziam 

120:020$000 (Inventário de Eufrásia Mendes de Miranda, 1876, cx. 162, fls. 7). 
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abolicionistas, conforme será visto no momento em que for analisada a posse escrava do 

distrito. O fechamento da fronteira agrícola e a partilha do patrimônio fundiário entre os 

herdeiros parecem ter impulsionado a perda de capacidade de compra de escravos, já 

que houve redução da produção agrícola. Contudo, para compreensão da elevação dos 

montantes médios no segundo subperíodo devem ainda ser considerados a inflação e o 

perfil dos inventariados. Naquele momento, por exemplo, houve maior proporção de 

montantes mais elevados em relação aos outros dois subperíodos. 

Como já visto, nos séculos XVIII e XIX o distrito da Lage abrigou fazendeiros 

ligados ao abastecimento interno de gêneros alimentícios, criação de animais e ao 

comércio, valendo-se de outras estratégias de produção de riqueza e conseguiram 

acumular uma fortuna considerável. Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira notou que na 

primeira metade do século XIX a região estudada possuía fortunas comparáveis aos 

montantes médios do Rio de Janeiro, capital e principal praça econômica do Império do 

Brasil. Seria o caso, por exemplo, de Anna de Almeida e Silva, falecida e inventariada 

em 1830, proprietária de 92 escravos e de um monte mor de 102:020$109.186 A partir da 

década de 1870, houve uma tendência de diminuição dos montantes médios por pessoa, 

se considerado todo o recorte analisado. O leitor poderia se perguntar se a diminuição 

das fortunas estaria relacionada a um possível menor detalhamento das fontes com a 

proximidade e advento do século XX. Parece não ter sido o caso. O inventário mais 

detalhado em relação à mobília foi o do Tenente Coronel Geraldo Pinto de Resende, de 

1907,187 justamente do último subperíodo. A explicação deve residir na transformação 

das riquezas. Há que se levar em consideração, em primeiro lugar, que os últimos 26 

anos do recorte, ou seja, os 2 últimos subperíodos, não contaram com o patrimônio 

escravo, que até a abolição era aquele que abrigava o maior investimento. Ademais, 

como será demonstrado ainda nesse capítulo, a posse média de terras apresentou um 

declínio ao longo dos subperíodos em função, sobretudo, das sucessivas partilhas entre 

os herdeiros. Assim como as terras, a posse de outros bens, como os animais também 

diminuiu em quantidade. Estes dados expostos e o crescimento demográfico já 

dimensionado no capítulo anterior são indicativos de que a partir da segunda metade do 

século XIX houve um processo de fracionamento das fortunas familiares acumuladas 

desde o início da ocupação da região do distrito da Lage no final da primeira metade do 

                                                           
186 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 89-90. 
187 Inventário de Geraldo Pinto de Resende, 1907, cx. 208. 
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século XVIII. As causas do processo de fragmentação das fortunas familiares ainda 

precisam ser analisadas através de estudos de casos. Antes, porém, de voltar a tratar da 

disposição da riqueza local e dos bens presentes nos inventários faz-se necessário 

observar em que mãos ela estava. Tomando como base a análise feita por Paula Chaves 

Teixeira Pinto para o período 1850-1870188 as fortunas estiveram assim divididas: 

Tabela 2.6: Faixas de riqueza no distrito da Lage (1871-1912) 

Faixa Faixa de riqueza Inventários % 

1 A 999$999 26 17,33 

2 1:000$000 a 1:999$999 11 7,33 

3 2:000$000 a 4:999$999 31 20,66 

4 5:000$000 a 9:999$999 22 14,66 

5 10:000$000 a 19:999$999 22 14,66 

6 20:000$000 a 29:999$999 11 7,33 

7 30:000$000 a 39:999$999 6 4 

8 40:000$000 a 49:999$999 6 4 

9 50:000$000 a 99:999$999 11 7,33 

10 Acima de 100:000$000 4 2,66 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Gráfico 2.2: Faixas de riqueza no distrito da Lage (1871-1912) 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

                                                           
188 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p.234. 
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 Como demonstra a tabela, as faixas de riqueza com o maior número de 

inventariados foram as que contemplaram um montante entre 2:000$000 e 4:999$999, 

contendo 31 inventários. Entre os inventariados listados na faixa havia a presença de 

pessoas como Leopoldina Maria de Resende Chaves, detentora de uma pequena 

variedade de bens. Proprietária do Sítio Capão do Passatempo possuía 14 alqueires de 

terras, a casa sede do seu sítio, uma casa no arraial da Lage, 22 animais e uma lavoura 

de café. Seus bens, no entanto, somavam apenas 2:375$000.189  

A demonstração da divisão do número de inventariados por faixa de riqueza se 

faz reveladora quando comparada com aquela realizada por Paula Chaves Teixeira Pinto 

para 1850 até 1870. Os dados coletados para as duas décadas anteriores ao recorte desta 

pesquisa demonstram que os inventários estavam relativamente bem distribuídos entre 

as faixas de riqueza selecionadas pela historiadora. O número máximo de ocorrência foi 

de 4 casos, tanto para a faixa de 10:000$000 a 19:999$999 quanto para 50:000$000 a 

99:999$999. Duas faixas de fortuna tiveram 3 casos cada, outras três faixas contaram 

com 2 casos cada e, por fim, em 3 faixas havia 1 caso apenas.190 Para o período entre 

1871 e 1888, como será demonstrado na Tabela 2.7, houve uma clara maior ocorrência 

de casos nas faixas caraterizadas por possuírem um montante cujo valor podem ser 

caracterizados de médio para pequeno. Aliado ao aumento do número de inventários, 

que deve ser encarada como consequência natural do crescimento populacional 

demonstrado no capítulo anterior, tal fato indica a existência de uma fragmentação da 

riqueza no distrito. Através de estudos de casos poderá ser visto com maior clareza 

como ocorreu esse processo de divisão das fortunas familiares acumuladas com a 

produção para o abastecimento do mercado interno da província mineira e até da Corte. 

Em seu estudo para o Vale do Paraopeba, cujo período se assemelha ao da 

presente pesquisa e cuja região vivenciara o mesmo processo econômico aqui 

investigado, Cláudia Eliane Parreiras Marquez Martinez apontou uma divisão dos 

inventariados em três grupos sociais sendo o grupo A composto por aqueles com 

montantes superiores a 10:000$000, o grupo B formado por detentores de riquezas entre 

5:000$000 a 10:000$000 e o grupo C com aqueles cuja fortuna chegava a no máximo 

                                                           
189 Inventário de Leolpoldina Maria de Resende Chaves, 1902, cx. 55, fls. 13. 
190 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p.234. 
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5:000$000.191 Levando em conta o mesmo critério e considerando todo o recorte 

estudado no distrito da Lage tem-se o seguinte cenário: 

Tabela 2.7: Numero de inventários por faixa de riqueza e sua representatividade no subperíodo 

Subperíodo Inventários Grupo A 
(> 10:000$000) 

Grupo B 
(5:000$000 a 9:999$999) 

Grupo C 
(< 5:000$000) 

1871-1888 56 31 55,36% 11 19,64% 14 25% 

1889-1897 25 13 52% 0 0% 12 48% 

1898-1912 69 16 23,19% 9 13,04% 44 63,77% 

1871-1912 150 60 40% 20 13,33% 70 46,66$ 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

 O grupo A, formado por aqueles com montantes superiores a 10:000$000, 

portanto concentrador das maiores fortunas, ao longo do recorte estudado foi a parcela 

que apresentou maior queda, sobretudo a partir do último subperíodo (1898-1912). O 

grupo B, se considerado todo o período investigado, também apresentou movimento de 

diminuição, ao passo que o terceiro grupo, formado por aqueles com uma riqueza 

inferior a 5:000$000 aumentou exponencialmente se considerado todo o recorte 

estudado, ocupando o primeiro lugar no último subperíodo (1898-1912). O aumento de 

fortunas inferiores a 5:000$000, percentualmente, é mais nítido no gráfico a seguir:  

Gráfico 2.3: Evolução percentual de inventariados de cada grupo social por subperíodo 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

                                                           
191 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit. 2014. p. 121-127. 
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 Verifica-se um processo de diminuição percentual dos inventariados nos grupos 

A e B ao mesmo tempo em que houve aumento de participação no grupo C. Enquanto 

no primeiro subperíodo o terceiro grupo é aquele com menos integrantes, ao final do 

recorte é o que abriga a maior quantidade de pessoas inventariadas.  Como já abordado, 

a diminuição dos montantes não deve ter sido causada por um menor detalhamento na 

descrição dos bens. A perda do patrimônio escravo tem considerável participação no 

processo, contudo não pode ser a maior responsável, uma vez que no subperíodo que 

contempla os últimos anos da escravidão já havia ocorrido uma queda na quantidade 

percentual de inventariados participantes do grupo A ao mesmo tempo em que houve 

leve aumento no grupo B e forte elevação no grupo C. A explicação mais plausível deve 

mesmo encontrar lugar na partilha das fortunas entre herdeiros, liderada pela 

fragmentação das propriedades rurais em uma sociedade que continuava apegada ao 

mundo rural, como será demonstrado ainda nesse capítulo na análise da posse da terra. 

Pertencente ao grupo C, por exemplo, foi Macrina Augusta de Albergaria Lara, 

moradora na sede do distrito, proprietária de apenas “1 casa, quintal e paiol anexos, 

sitos na Rua Gonçalves Pinto”, estando estes em comum com dois herdeiros, e “1 

pastinho cercado, cujo terreno possui 1 quarta, sendo o pastinho situado no fundo do 

mesmo quintal”, bens que somavam apenas 1:320$000.192 Antônio Sebastião de 

Resende Lara, seu marido, era neto materno do Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, 

um dos maiores potentados locais, cuja fortuna deixada ao falecer em 1871 era de 

95:386$380,193 o que o colocava no grupo dos homens mais ricos do distrito. O casal de 

Macrina era mais um que não conseguiu repetir a riqueza de seus pais e menos ainda a 

de seus avós, algo recorrente no distrito.  

 Para melhor compreensão de como a riqueza do distrito da Lage estava dividida 

será feita uma breve análise sobre cada conjunto de itens que apareceram nos 

inventários. A princípio cabe compreender a disposição e evolução patrimonial de 

terras, escravos, gado e benfeitorias. Além de terem sido os responsáveis pelas quatro 

maiores porções de toda a riqueza arrolada no distrito do período estudado, esses 

conjuntos de bens são decisivos para o entendimento da economia local, da forma como 

aquela sociedade predominantemente rural reagiu ao fim do escravismo. 

                                                           
192 Inventário de Macrina Augusta de Albergaria Lara, 1908, cx. 306, fls. 20. 
193 Inventário de Antônio Pinto de Góes e Lara, 1871, cx. 133, fls. 36. 
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Terras 

 A série de análises sobre os tipos de bens dos inventariados do distrito da Lage 

tem início com as terras. Paula Chaves Teixeira Pinto, ao analisar a composição da 

riqueza do lugar entre 1850 e 1870, faz breve análise acerca do patrimônio de terras nos 

inventários localizados para o local. Entretanto, mesmo constando que algumas 

propriedades rurais foram havidas por meio de compras, a historiadora salienta não ter 

tido a intenção de promover uma análise acerca do mercado de terras local, senão uma 

discussão acerca da extensão dos sítios e fazendas localizados, seus valores e qual a sua 

importância naquela economia.194 Na pesquisa aqui apresentada também não houve a 

intenção de debater o mercado de terras local, mas compreender o lugar ocupado pela 

propriedade fundiária na composição da riqueza dos inventariados.195 

Ocupando lugar de primeira importância na sociedade estudada, essa posse, 

como demonstra a Tabela 2.1, representou quase metade da riqueza arrolada entre 1871 

e 1912 e possui o triplo do valor do segundo patrimônio com maior quantia empregada, 

os escravos. No entanto, nem sempre as terras foram tão dominantes na economia local 

em relação aos outros bens, como também pode ser visto na mesma tabela. Em seu 

estudo, Paula Chaves Teixeira Pinto constatou que entre 1850 e 1870 a maior quantia 

empregada havia sido em cativos, que representavam 45,46% da fortuna do distrito na 

ocasião, ao passo que as terras equivaliam a 34,49%.196 Os índices de valores 

empregados entre 1850 e 1912 em terras e escravos, os dois bens mais significativos na 

economia local, podem ser visualizados a seguir. 

Tabela 2.8: Representatividade de terras e escravos na riqueza arrolada em cada período 

Período Terras Escravos 

1850-1870 34,49% 45,46% 

1871-1888 31,62% 34,20% 

1889-1897 57,71% - 

1898-1912 57,40% - 

Fonte: TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 263 e Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 

                                                           
194 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 255. 
195 Análise sobre o mercado de terras no distrito na segunda metade do século XIX pode ser conferido 

em: REIS, Amanda Cardoso. O mercado de terras e escravos no distrito da Lage: trajetórias de 

enriquecimento 1850-1888. Dissertação (Mestrado em História). São João del-Rei: UFSJ, 2020. 
196 É importante ressaltar que a referida historiadora considerou terras e benfeitorias como único grupo de 

posses, diferentemente do que foi realizado na pesquisa aqui apresentada. Cf.: TEIXEIRA PINTO, Paula 

Chaves. Op. Cit. 2014. p. 263. 
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Gráfico 2.4: Representatividade de terras e escravos na riqueza arrolada em cada período 

 

Fonte: TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 263 e Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 

 Como foi visto, a participação das terras na composição da riqueza local foi 

praticamente linear entre os dois primeiros e os dois últimos períodos existentes na 

tabela. A variação positiva ocorreu após a abolição dos cativos em 1888, quando as 

terras passaram a ser o tipo de posse com o maior investimento no distrito. Assim, é 

possível concluir que pelo menos até 1912 a economia local dependia essencialmente 

das atividades agrárias. Embora se trate de duas regiões com características muito 

distintas, em São Paulo, notou Zélia Cardoso de Melo, o declínio da posse de escravos 

nos inventários também foi acompanhado da maior participação dos imóveis nas 

fortunas. No caso dos paulistas, entretanto, as terras ganharam importância por causa do 

aumento da cultura cafeeira, que assumiu a liderança na produção brasileira.197 No caso 

do distrito da Lage, não ocorreu o início de uma atividade econômica específica que 

explicasse o aumento da importância dos terrenos nas riquezas. Para compreender o 

movimento em questão é preciso promover uma análise minuciosa desse tipo de posse. 

 O ano de 1850 foi um marco decisivo na sociedade brasileira. Naquela ocasião 

foram aprovadas tanto a Lei Eusébio de Queirós, que proibia o tráfico internacional de 

escravos, quanto a Lei de Terras, que basicamente pretendia regulamentar a propriedade 

privada no país. As duas medidas, juntamente com o Código Comercial, formavam "o 

                                                           
197 MELLO, Zélia Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 87. 
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marco inicial do processo de constituição das relações mercantis especificamente 

capitalistas, isto é, a transformação da terra e da força de trabalho em mercadorias".198  

Em 1822 foi findado o sistema de distribuição de sesmarias, que organizou a 

distribuição de terras no período em que o Brasil foi parte do Reino de Portugal, e desde 

então não havia uma legislação que regulamentasse o acesso à terra.199 O sistema em 

questão era baseado no modelo feudal, de 1375, e pretendia estimular a produção de 

terras ociosas, de modo a aumentar a riqueza do reino.200 Poucos meses antes da 

Independência do Brasil o sistema chegou ao fim, tendo José Bonifácio como um de 

seus grandes opositores, pois entendia que as sesmarias atrapalhavam a agricultura a se 

desenvolver.201 Houve a tentativa de promover alguns debates, sobretudo na década de 

1840; especialmente em torno do Projeto de Lei de 1843, que desdobrou-se na Lei de 

Terras, aprovada em 1850. A medida aprovada ajudava aos afortunados legalizarem a 

posse de enormes quantidades de terras, mesmo algumas trabalhadas por posseiros, 

muitas vezes expulsos por meio da violência de capangas.202 Naquele momento, já 

tendo sido decretado o fim do tráfico internacional de escravos, havia uma percepção de 

que os cativos diminuiriam, ocasionando a falta de braços para a agricultura, sendo 

preciso preparar o país para receber os imigrantes.203 

Paula Chaves Teixeira Pinto notou que entre 1850 e 1870, mesmo com as duas 

leis da metade do século que influenciavam diretamente na propriedade agrária e cativa, 

os inventariados mais abastados do distrito da Lage continuavam investindo nesses dois 

elementos.204 Foi o caso, por exemplo, de Gervásio Pereira Alvim. O fazendeiro 

adquiriu duas propriedades naquele período e outras posteriormente. O aumento da 

posse de terras nas fortunas de fazendeiros revela, assim, uma tentativa de garantia de 

expandir os empreendimentos rurais.205 

                                                           
198 PAULA, João Antônio de. O processo econômico. In: CARVALHO, José Murilo de (Coord.). A 

construção nacional: 1830-1889. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 197. 
199 CHALHOUB, Sidney. População e sociedade. In: CARVALHO, José Murilo de (Coord.). Op. Cit. 

2012. p. 66. 
200 PAULA, João Antônio de. O processo econômico. In: CARVALHO, José Murilo de (Coord.). Op. Cit. 

2012. p. 195, 
201 PAULA, João Antônio de. O processo econômico. In: CARVALHO, José Murilo de (Coord.). Op. Cit. 

2012. p. 197. 
202 SCHULZ, John. A crise financeira da abolição: 1875-1901. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo/ Instituto Fernand Braudel, 1996. p. 17. 
203 CHALHOUB, Sidney. População e sociedade. In: CARVALHO, José Murilo de (Coord.). Op. Cit. 

2012. p. 66. 
204 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 273. 
205 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 276-277. 
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A autora notou que no recorte temporal por ela analisado a posse de sítios e 

fazendas foi corriqueira, de modo que a média de propriedades foi superior a 1 por 

inventário. Entretanto, alerta para a dificuldade de mensurar o tamanho das unidades já 

que muitas delas não apresentavam descrição de quantos alqueires possuíam. Entre 

aquelas cujos tamanhos foram relacionados as maiores eram: Rio do Peixe; 807 

alqueires, Lage; 770 alqueires, Boa Vista dos Coqueiros; 596 alqueires, Brumado; 372 

alqueires, Pombal; 331 alqueires e São Miguel; 331 alqueires.206 Entre 1871 e 1912 as 

maiores fazendas localizadas no distrito foram: 

 

Tabela 2.9: Maiores fazendas registradas nos inventários de 1871 a 1912 

Nº Fazenda Alqueires Proprietário Ano 

1 Ribeirão de Santo Antônio 1.069 Antônio Pinto de Góes e Lara 1871 

2 Catimbau 684 Geraldo Pinto de Resende 1907 

3 Rio do Peixe 634 Inácia Cassiana da Cunha 1899 

4 Boa Vista (Cajuru) 461 Eufrásia Mendes de Miranda 1876 

5 Boa Vista (Pinto) 427 Luiz Ribeiro da Silva 1889 

6 Galga 420 Geraldo de Souza Resende 1876 

7 Cachoeira de Salva Terra 418 Damaso Pinto de Almeida Lara 1879 

8 Boa Vista (Cajuru)* 367,75 Antônio Gonçalves de Resende 1911 

9 Soledade 327,5 Jesuína Cândida da Silva 1893 

10 Campos Gerais 317 Joaquim Carlos de Resende 

Alvim 

1879 

11 Sumidouro 308,5 Maria Carolina de Resende 1896 

12 Sumidouro* 301 Maria Ilidia de Resende 1906 

13 Lage 269 Maria Libânia de Resende 1871 

14 Jabuticaba 266 José Pinto de Resende 1873 

15 Micaela 215 Damaso Pinto de Almeida Lara 1879 

16 Pombal 202,5** Maria Cândida Rodrigues da 

Silva 

1895 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

* As fazendas da Boa Vista (Cajuru) e do Sumidouro foram arroladas em dois momentos distintos. 

Optou-se por relacioná-las nas duas ocasiões para afim de demonstrar o processo em curso, de 

fragmentação das propriedades rurais. 

** Parte possuída pela inventariada na propriedade. 

 Na tabela acima foram listadas as 16 maiores propriedades do distrito da Lage 

no recorte estudado conforme indica a documentação utilizada. Contudo, antes de 

proceder à análise da tabela, algumas importantes considerações precisam ser feitas. 

Primeiro há que se dizer que se optou por elencar as fazendas que possuíam número 

                                                           
206 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 252-254. 
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superior a 200 alqueires. Outro ponto importante a se esclarecer é que a tabela não 

apresenta necessariamente as maiores propriedades do distrito, e sim as maiores 

descritas nos inventários pesquisados. Em muitos casos foram arroladas quantidades 

expressivas de alqueires de terras, mas os louvados não mencionaram sua localização. É 

o que explica, por exemplo, o fato de Antônio Gonçalves da Costa Maia não aparecer na 

tabela embora fosse o terceiro maior latifundiário do distrito entre os inventariados, o 

que sugere que a sua Fazenda do Curralinho devia estar nas primeiras posições. Outras 

fazendas, sobretudo aquelas localizadas na divisa do distrito, poderiam ser maiores. Na 

Fazenda Rio do Peixe, por exemplo, foram consideradas apenas as terras localizadas no 

distrito da Lage, já que estas foram descritas pertencendo à propriedade, localizada na 

divisa com o distrito de São Tiago. No inventário de sua proprietária aparecem 188,75 

alqueires naquele lugar, o que faz com que a fazenda pudesse ter até 822,75 alqueires. 

Por fim, os inventários não são a melhor fonte de pesquisa para o conhecimento da 

realidade investigada já que eles apenas retratam um dado momento. A Fazenda 

Ribeirão de Santo Antônio, por exemplo, teria ocupado o primeiro lugar no 

levantamento de Paula Chaves Teixeira Pinto em função de seus 1.069 alqueires. 

Contudo, seu proprietário faleceu apenas 1 ano após o fim do recorte temporal 

investigado pela historiadora. Assim sendo, é possível que após o período aqui 

analisado tenham sido inventariadas fazendas maiores que aquelas apresentadas na 

tabela acima. Embora as limitações mencionadas impeçam o conhecimento verdadeiro 

das maiores propriedades pelas fontes disponíveis a tabela não pode ser desdenhada em 

função das importantes conclusões que possibilita, mesmo diante das dificuldades.  

 Entre as 6 maiores fazendas encontradas por Paula Chaves Teixeira Pinto apenas 

3 pertencem ao grupo das 16 maiores entre as propriedades mencionadas nos 

inventários correspondentes ao período 1871-1912 por mim analisados. Chama atenção 

o fato de todas elas terem sido arroladas com dimensões menores, sobretudo a Fazenda 

da Lage, cujo tamanho foi quase 3 vezes menor que o anterior. Sobre a propriedade será 

tratado mais detalhadamente no subtópico sobre benfeitorias, mas de antemão é preciso 

constatar que entre os dois períodos comparados a propriedade passou por proprietários 

de famílias de grandes posses. Como quer que seja entre 1871 e 1912 ela aparece em 

quatro inventários, porém todos da mesma família, com tamanhos distintos e sempre 

menores que aquele possuído em 1861. A Fazenda do Brumado, que em 1861 tinha 372 
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alqueires sequer aparece entre as 16 maiores no recorte aqui investigado. Vários 

inventários, no entanto, apresentaram partes menores de suas terras.  

Outra fazenda encontrada por Paula Chaves Teixeira Pinto, a Boa Vista dos 

Coqueiros, que em 1851 possuía 596 alqueires, na documentação investigada foi 

mencionada apenas duas vezes. Em 1884, entre os bens de Ana Alves de Morais estava 

“parte nas benfeitorias da Fazenda Boa Vista dos Coqueiros e no terreno anexo a 

mesma“, com o baixo valor de 50$000,207 o que sugere partilha entre outros herdeiros. 

A outra referência a propriedade foi feita em 1896, no inventário do Major Manoel 

Coelho dos Santos Monteiro. A fonte apresenta uma declaração feita pelos herdeiros 

Ezequiel Coelho dos Santos e sua esposa Jesuína Maria dos Santos, afirmando  

que possuem uma fazenda de campos e cultura denominada "Coelho" 

no distrito da Lage desta comarca, e que tem encravado nessa fazenda 

dois alqueires de terras, mais ou menos, pertencentes ao terreno da 

extinta Fazenda Boa Vista dos Coqueiros. [grifos meus]208 

Em 1843 a Fazenda Boa Vista dos Coqueiros apareceu entre os bens de 

Francisca de Paula de Morais,209 esposa de José Coelho dos Santos, em cujo inventário, 

de 1851, a propriedade novamente esteve.210 Ora, José Coelho e Francisca eram pais de 

Ana Alves de Morais e Manoel Coelho dos Santos Monteiro, os dois inventariados com 

alguma posse na propriedade que, como visto, foi “extinta”. Ao que parece a fazenda foi 

fracionada entre os herdeiros, o que acabou provocando seu desaparecimento. 

Já a Fazenda do Pombal, que em 1860 foi descrita como tendo 331 alqueires, 

trinta e cinco anos depois teve a parte de Maria Cândida Rodrigues da Silva constando 

de 202,5 alqueires. Entretanto, em seu inventário é dito que esta era a parte da 

inventariada em relação aos 331 alqueires de campos e culturas da propriedade. A fonte 

ainda traz a informação de que 

Pelo inventariante foi declarado que no resto destes 331 alqueires de 

terras sua filha Dona Maria Gabriella, casada com Francisco Ribeiro 

da Silva Sobrinho e os filhos dela do primeiro matrimônio tem 83 

alqueires, e seu filho Gabriel José Rodrigues Júnior tem 46 alqueires, 

                                                           
207 Inventário de Ana Alves de Morais, 1884, cx. 165. 
208 Inventário de Manoel Coelho dos Santos Monteiro, 1896, cx. 164. 
209 Inventário de Francisca de Paula de Morais, 1843, cx. 441. 
210 Inventário de José Coelho dos Santos, 1851, cx. 415. 
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estando os ditos 331 alqueires em comum entre ele e os outros 

proprietários supra declarados.211 

Ao longo de todo o recorte diversos inventariados tiveram arrolados entre seus 

bens partes da referida fazenda. Mais de cem anos depois, no século XXI, apenas alguns 

paredões de pedra lembram o lugar onde esteve edificada a sua sede no século XIX. As 

terras que outrora compunham uma das maiores propriedades da região abrigam 

diversos sítios, muitos dos quais pertencentes a pessoas que não descenderam dos 

proprietários da Fazenda do Pombal. As razões precisam ser certificadas por meio de 

estudo de caso, mas a hipótese mais plausível para explicar a fragmentação de extensa 

propriedade é a sucessiva partilha de heranças entre herdeiros, que não apenas obrigava 

a divisão das terras, mas também dos animais e dos instrumentos necessários para as 

atividades da fazenda, como era o caso do engenho, que gerava a produção, ou do carro-

de-boi, que ajudava no seu escoamento. Sem meios materiais para continuar o 

desenvolvimento das atividades agropastoris que outrora garantiram o sustento da 

família, muitos devem ter vendido suas posses, que nem de longe lembravam a 

abastança dos antepassados naquelas mesmas terras, e procurado outras ocupações 

laborais. Aqueles que continuaram vivendo nos limites da fazenda já fragmentada, 

como será melhor demonstrado adiante, já não tinham condições de desenvolver 

atividades agropastoris rentáveis como o fizeram seus ascendentes, de modo que o 

menor faturamento acabou levando a uma diminuição das riquezas. Tal cenário não se 

desenhou apenas na Fazenda do Pombal, mas deve ter sido bastante recorrente. 

Não apenas as fazendas da Lage, do Pombal e Boa Vista dos Coqueiros foram 

extintas ao longo dos séculos XIX e XX. Muitas outras propriedades que apareceram 

nos inventários consultados já não mais existem. Entre as 14 maiores fazendas 

identificadas — há que se lembrar de que a do Sumidouro e Boa Vista (Cajuru) foram 

arroladas em duas ocasiões distintas — nenhuma chegou ao século XX, sendo que cinco 

(Catimbau, Rio do Peixe, Boa Vista [Cajuru], Cachoeira de Salva Terra e Sumidouro) 

foram completamente reconfiguradas, seja pela construção de novas sedes, vendas para 

não herdeiros e, em todos os casos, redução drástica de sua área territorial. As outras 

nove fazendas simplesmente foram extintas. No Vale do Paraopeba Cláudia Eliane 

Parreiras Marques Martinez também identificou um movimento de diminuição de 

propriedades rurais em função de seu fracionamento, causado, sobretudo, pela divisão 

                                                           
211 Inventário de Maria Cândida Rodrigues da Silva, 1895, cx. 423. 
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das riquezas familiares.212 A mesma justificativa deve ser oferecida para a fragmentação 

de sítios e fazendas do distrito da Lage.  

Embora estivesse tratando de São João del-Rei, importante entreposto comercial 

da província mineira que, entretanto, também se destacava por outra característica, a 

produção agrícola de suas fazendas que servia não apenas para o abastecimento 

comercial do mercado regional mas também da Corte, assim como ocorria no distrito da 

Lage, naquela cidade Afonso de Alencastro Graça Filho notou a fragmentação de 

propriedades rurais. Segundo o autor foi recorrente a existência de propriedades em 

comum com vários herdeiros, o que preservava as fazendas em suas dimensões e 

tornava mais difícil a sua venda, quadro que até ocasionava conflitos entre herdeiros.213 

O historiador chega a denominar tal situação como “crise que atingira a organização 

familiar”, tendo em vista as inúmeras partilhas e divisões das propriedades rurais ao 

mesmo tempo em que a fronteira agrícola se estreitava em Minas Gerais na segunda 

metade do século XIX.214 

Conforme demonstrado no primeiro capítulo, a região do distrito da Lage 

começou a ser ocupada ainda na primeira metade do século XVIII em função da 

expansão da fronteira agrícola. Após 1870, período da presente pesquisa, na região 

quase não havia mais terras a serem anexadas, exceto aquelas com matas, de modo que 

o fechamento da fronteira impossibilitou a antiga estratégia de reprodução das riquezas 

através do acúmulo da posse agrária por anexação. Paula Chaves Teixeira Pinto, aliás, já 

tinha constatado isto até mesmo para o início da segunda metade do oitocentos. 

A historiadora afirma que das 27 fazendas por ela encontradas 15 apareceram 

em mais de um inventário, o que indica o fracionamento destas unidades seja por 

herança ou por compra. A recorrência da posse de fazendas por mais de uma pessoa 

certamente pode ser explicado pela divisão de heranças.215 Há que se atentar que a 

região passou por uma fase de crescimento demográfico, como foi demonstrado no 

capítulo anterior e já não era mais zona de fronteira agrícola. A autora ainda cita alguns 

exemplos de estratégias utilizadas pelos fazendeiros a fim de impedir a fragmentação de 

suas propriedades rurais. O Capitão André Esteves dos Santos, por exemplo, após o 

                                                           
212 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Cinzas do passado: riqueza e cultura material no 

Vale do Paraopeba/MG (1840/1914). Tese (Doutorado em História). São Paulo: USP, 2006. p. 193-195. 
213 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 118. 
214 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 134. 
215 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 255. 
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falecimento de sua primeira esposa não partilhou sua Fazenda do Brumado, a mesma 

que foi aqui demonstrado que anos depois esteve dividida entre vários herdeiros, 216 

A divisão das propriedades fundiárias encontradas no distrito ao longo do 

período analisado conforme indica a Tabela 2.9 é indicativo do processo de 

fragmentação das fazendas. Metade delas, ou seja, 8, são da década de 1870. A década 

de 1880 teve 1 fazenda arrolada, enquanto a de 1890 contou com 4 propriedades, 

ficando o século XX com apenas 3 unidades entre as 16 maiores descritas. Tendo a 

primeira década estudada contado com apenas 18,7% dos inventários (28) o que se 

percebe é uma grande diminuição do tamanho das fazendas no decorrer do recorte. 

A fragmentação das propriedades pode ainda ser mais bem compreendida a 

partir de outro levantamento. O número de proprietários de terras com mais de 200 

alqueires é superior ao número de fazendas com o mesmo tamanho. Ao todo, dos 150 

inventariados consultados, 124 eram donos de algum pedaço de terra. Entretanto, nove 

proprietários não tiveram quantificados os alqueires possuídos, como foram os casos de 

Gervásio Pinto Cândido e Francisca Maria Cristina de Souza, que pelos valores 

atribuídos às suas terras certamente estariam entre os maiores proprietários locais. Dito 

isso, tem-se o seguinte quadro de proprietários no distrito da Lage entre 1871 e 1912 de 

acordo com os inventários encontrados para o período: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 266, 
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Tabela 2.10: Maiores proprietários de terra do distrito da Lage 

Nº Proprietário Ano Alqueires 

1 Geraldo Pinto de Resende 1907 1.386,25 

2 Antônio Pinto de Góes e Lara 1871 1.171 

3 Maria Libânia de Resende 1871 1.144 

4 Antônio Gonçalves de Costa Maia 1889 993,25 

5 Inácia Cassiana da Cunha 1899 823 

6 Maria Eufrásia Mendes de Miranda 1897 674,5 

7 Damaso Pinto de Almeida Lara 1879 658 

8 Antônio Gonçalves de Resende 1911 562 

9 Francisco de Paula Santos 1884 558 

10 Jesuína Cândida da Silva 1893 446,75 

11 Luiz Ribeiro da Silva 1889 431 

12 Eufrásia Mendes de Miranda 1876 422 

13 Geraldo de Souza Resende 1876 420 

14 Joaquim Carlos de Resende Alvim 1879 390,25 

15 Senhorinha Cândida de Resende 1872 389 

16 Maria Ilidia de Resende 1906 380,75 

17 Maria Carolina de Resende 1896 369,906 

18 Francisca Cândida do Amor Divino Maia 1878 342,5 

19 Antônio Esteves dos Santos Alvim 1893 299,125 

20 Maria do Loureto e Silva 1909 293,783 

21 José Pinto de Resende 1873 291,469 

22 Aureliano José Rodrigues 1884 275,5 

23 Francisca de Paula de Almeida Resende 1894 270 

24 Maria Cândida Rodrigues da Silva 1895 233,5 

25 Pedro Esteves dos Santos 1908 231,8125 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Enquanto o levantamento das maiores fazendas com mais de 200 alqueires 

localizadas nos documentos localizados indica 16 unidades, os proprietários com 

quantidades de terras superiores aos mesmos 200 alqueires são 25. Os já bastante 

citados estudos de Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira e Paula Chaves Teixeira Pinto 

indicam que entre a metade do século XIX e 1870 muitos fazendeiros possuíam duas ou 

mais fazendas. Após 1871 foram notados alguns casos semelhantes, como o de Maria 

Libânia de Resende. A viúva de Felisberto Pinto de Almeida realizou inventário em 

vida, ainda em 1871, na Fazenda da Lage, onde supostamente moraria. No documento 

declarou ter a posse da referida propriedade, “calculada em 156 alqueires de culturas na 

Mata a 50$000, 20 nos capões dos campos, 113 de campos, avaliados os capões a 
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40$000 e os campos a 30$000”, possuindo ainda “as Fazendas do Catimbau, Galga e 

Taquara reunidas, calculadas em 223 alqueires de capoeiras e matas virgens e 632 

alqueires de campos”.217 Em 1907 faleceu Geraldo Pinto de Resende, filho de Maria 

Libânia, e entre seus bens é dito que “a Fazenda do Catimbau compõe-se de 462,5 

alqueires de terras de campos, 189,5 alqueires de culturas com diversos capões e 32 

alqueires e uma quarta de mato virgem”. O inventariado ainda tinha “a Fazenda 

Mathosinhos, contendo 231 alqueires e 3 quartas de campos, 51.5 alqueires de culturas 

própria para cereais e 14 alqueires e 3 quartas de mato virgem” e o “Sítio denominado 

Serra de Alcubia, contendo 77,5 alqueires de campos e 33 alqueires de culturas próprias 

para cereais”.218 Contudo, algumas terras das duas últimas propriedades de Geraldo 

estavam em comum com outras pessoas até da sua família. Também é possível perceber 

que Maria Libânia declarou na Fazenda do Catimbau quantidade de terras menor que 

aquela declarada após a morte de seu filho Geraldo, o que sugere que, sendo a 

proprietária viúva, alguns de seus filhos já tivessem tido parte na herança. Ainda assim, 

os dois casos indicam que mesmo as fazendas que possuíam já tinham passado por um 

fracionamento de suas terras. 

Mas possuir mais de uma fazenda não foi a regra para o período e esteve longe 

de ser algo comum. A maioria dos proprietários de terras da Tabela 2.10 possuía não 

mais de uma fazenda, mas sim várias sortes de terras e de partes de propriedades 

havidas por compra ou herança. Tal realidade já havia sido constatada por Amanda 

Cardoso Reis que, ao estudar o mercado de terras no distrito na segunda metade do 

século XIX através da consulta aos registros de compra e venda de imóveis, notou que 

as negociações de fazendas foram se tornando cada vez menos frequentes. 

Gradativamente tais transações foram sendo substituídas pela comercialização de 

porções de terras, as chamadas sortes de terras.219 A posse de partes de propriedades 

fragmentadas em função da partilha de herança foi muito notada, sobretudo entre os 

membros de duas famílias: os Esteves dos Santos, donos de várias partes da Fazenda do 

Brumado, e os Rodrigues, proprietários na Fazenda do Pombal.  

Do primeiro grupo era membro, por exemplo, Serafim Esteves dos Santos. Entre 

os bens arrolados em seu inventário estava “uma parte nas terras da Fazenda do 

                                                           
217 Inventário de Maria Libânia de Resende, 1871, cx. 05. 
218 Inventário de Geraldo Pinto de Resende, 1907, cx. 208. 
219 REIS, Amanda Cardoso. Trajetórias de enriquecimento nos últimos anos da escravidão: O Distrito da 

Lage, 1862-1871. Monografia (Bacharelado em História). São João del-Rei: UFSJ, 2017. 
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Brumado calculada em 21 alqueires” e “parte nos campos da mesma fazenda”, além de 

outras duas sortes de terras e 7,5 alqueires de campos em outros locais.220 Gabriel José 

Rodrigues Júnior era pertencente ao segundo grupo. Entre suas posses aparecem 

“quarenta e seis alqueires de terras na Fazenda do Pombal” além de uma parcela de 2,5 

alqueires entre os “duzentos e dois e meio alqueires de terras da Fazenda do Pombal” e 

outras sortes de terras em lugares denominados como Morro Vermelho e Jorge.221 Em 

ocasião anterior a mesma Fazenda do Pombal, no inventário de Francisco Justino da 

Silva, teve suas “terras de campos e culturas [...] em comum com Gabriel José 

Rodrigues e Gabriel José Rodrigues Júnior”, o que também se deu com suas 

benfeitorias.222 

 A fragmentação de algumas fazendas que décadas antes eram algumas das 

maiores na região estudada e cujas terras apareceram parceladas nos inventários do 

período aqui investigado suscita um questionamento: estes teriam sido casos pontuais 

ou foi a tônica do lugar naquele período? O cálculo da média da posse de terra por 

inventariado possibilitou responder a questão.223 

  

                                                           
220 Inventário de Serafim Esteves dos Santos, 1876, cx. 236. 
221 Inventário de Gabriel José Rodrigues Júnior, 1905, cx. 304. 
222 Inventário de Francisco Justino da Silva, 1884, cx. 248. 
223 Tendo em vista o fato de o distrito estudado ser uma região pequena, com poucos inventários, optou-se 

por realizar um cálculo bienal em função de que em alguns anos não houve arrolamento de terras. Ainda 

assim no biênio 1891-1892 não houve ocorrência de inventários com terras. 
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Tabela 2.11: Posse média de terras dos proprietários do distrito da Lage 

Biênio Tamanho médio 

1871-1872 579,1 

1873-1874 77,695 

1875-1876 213,75 

1877-1878 70,125 

1879-1880 182,25 

1881-1882 70,5 

1883-1884 90,375 

1885-1886 35 

1887-1888 128,375 

1889-1890 326,65 

1891-1892 0 

1893-1894 113,580 

1895-1896 183,231 

1897-1898 327,75 

1899-1900 241,156 

1901-1902 69,7 

1903-1904 32,75 

1905-1906 26,95 

1907-1908 149,943 

1909-1910 62,078 

1911-1912 100,591 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Gráfico 2.5: Posse média de terras dos proprietários do distrito da Lage 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: 

Inventários post mortem. 

 A visualização da tabela e do gráfico acima, que consideram apenas os 

inventários com a presença de terras arroladas, demonstram que, no todo, ao longo do 

período investigado houve um movimento de redução da quantidade média de terras por 

proprietário, embora esse não tenha sido uniforme. Como é possível notar, em alguns 

biênios a média esteve alta, mas em seguida apresentava queda. Tal fato deve ser 

explicado pela morte naqueles anos dos que estavam entre os maiores proprietários 

locais, cujas posses destoavam dos demais, como nos dois casos a seguir. No biênio 

1897-1898, quando faleceu Maria Eufrásia Mendes de Miranda, dona da sexta maior 

quantidade de terra arrolada em todo o período estudado houve apenas mais um 

inventário com posse de terra que, no entanto, não atingiu os 10 alqueires, o que 

justificou a alta média. Já em 1907-1908 a elevação da média notada, em meio a anos de 

baixa posse média, se explica por ter sido quando faleceu o Tenente Coronel Geraldo 

Pinto de Resende, maior proprietário encontrado.  
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 Observando processo semelhante de diminuição do tamanho médio das 

propriedades no Vale do Paraopeba, Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez sugere 

que o fracionamento das propriedades da elite pode ter possibilitado que membros das 

classes econômicas mais desfavorecidas, como agregados, roceiros e até libertos, 

tenham tido acesso à pequenas posses de terra, seja por compra, doação ou concessão 

temporária.224 Alguns poucos documentos encontrados para o distrito da Lage parecem 

sustentar tal convicção. O arrolamento de Antônio Mariano da Silva, datado de 1911, é 

um dos que sustentam a suposição. O único bem arrolado é “4 alqueires de terras de 

campo no lugar denominado Pinto, no distrito da Lage”.225 O documento sequer 

apresenta a posse de alguma casa, o que sugestiona a existência de construção 

paupérrima, como era comum aos agregados e roceiros. O imóvel de Antônio ficava 

localizado ao centro das terras da antiga Fazenda Ribeirão de Santo Antônio, do Capitão 

Antônio Pinto de Góes e Lara, falecido em 1871, ou seja, 40 anos antes de Antônio 

Mariano. Após a morte do Capitão Pinto a Fazenda Ribeirão de Santo Antônio não 

apareceu em outro inventário, nem mesmo no da viúva do fazendeiro, parecendo indicar 

que tenha sido extinta após a divisão entre os treze herdeiros. Também não foi 

localizado um possível inventário ou arrolamento de ascendentes de Antônio Mariano. 

Juntas, todas essas pistas parecem indicar que suas terras foram adquiridas junto aos 

herdeiros da antiga fazenda, seja por compra ou até por concessão por possíveis 

trabalhos realizados na propriedade. 

  Paula Chaves Teixeira Pinto, ao perceber que as fazendas do distrito passavam 

por um processo de fracionamento em função do crescimento demográfico da região 

sugere a possibilidade de que muitos tenham migrado para outras regiões que 

apresentassem novas possibilidades.226 Embora a documentação pesquisada não tenha 

permitido quantificar o processo de saída de muitos do distrito, os inventários oferecem 

algumas pistas de migração. Muitas procurações de herdeiros de inventariados foram 

feitas em arraiais, vilas e cidades distantes da região estudada. Através desses 

documentos os herdeiros aí residentes instituíam procuradores no distrito da Lage para 

acompanhar o processo de inventário e partilha dos bens a que tinham direito. A maioria 

das procurações anexadas aos inventários realizadas em lugares distantes era 

                                                           
224 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit. 2006. p. 191-192. 
225 Arrolamento de Antônio Mariano da Silva, 1911, cx. 543. fl. 3. 
226 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 256. 



87 
 

procedente, sobretudo de duas regiões: a Zona da Mata Mineira e do planalto central 

brasileiro, entre a divisa de Minas e Goiás. 

 Das regiões mais distantes do distrito da Lage a Zona da Mata Mineira foi 

aquela com a maior quantidade de procurações. Em março de 1890, por exemplo, por 

ocasião do inventário de Prudenciana Umbelina de Paiva, viúva do maior proprietário 

de escravos entre os inventariados investigados, Francisco de Paula Santos, dois filhos 

da falecida fizeram procurações em cartórios daquela região outorgando um irmão seu, 

Domiciano de Paula Santos, a representá-los no processo. José de Paula Santos 

concedeu os poderes em documento assinado em Ubá, ao passo que Pedro de Paula 

Santos o fez em Rio Branco.227 A região, na segunda metade do século XIX, foi palco 

de expansão cafeeira.228 O café deve ter funcionado como atrativo para a migração, já 

que o propulsor econômico do distrito da Lage, a produção agrícola para o mercado 

interno, não conseguia entregar os mesmos resultados colhidos em tempos passados 

pelas famílias de fazendeiros uma vez que o crescimento demográfico da região 

dificultou a anexação e praticamente extinguiu as terras ainda não exploradas. Aliado a 

esse fator, a falta de uma nova atividade econômica rentável deve ter estimulado a 

migração para uma região com um ramo em expansão, ao ponto de liderar a economia 

nacional. Nesse contexto devem ser compreendidas senão a totalidade, grande parte das 

procurações realizadas noutros lugares da Zona da Mata Mineira, como Juiz de Fora, 

Leopoldina e Piau. 

 Já nas proximidades de Goiás foi feita, por exemplo, procuração em que Antônio 

José de Souza Maciel e sua mulher, Maria Magdalena de Negreiros Maciel, outorgavam 

a José Dias da Silva os poderes necessários para representá-los no processo de 

inventário dos bens de Francisco de Paula de Negreiros Macedo, pai de Antônio. O 

documento foi assinado no dia 26 de setembro de 1881, na Vila de Santo Antônio dos 

Patos, atual Patos de Minas.229 Também foram encontradas referências a herdeiros 

vivendo em Abadia dos Dourados. Outra fonte ainda relata com maior detalhamento 

essa migração rumo ao oeste brasileiro. Em seu livro de memórias José Maria da 

Conceição Chaves afirma que Geraldo de Resende Mendonça, proprietário da Fazenda 

da Esperança, cujo inventário de sua esposa faz parte da documentação consultada na 

                                                           
227 Inventário de Prudenciana Umbelina de Paiva, 1890, cx. 501. 
228 CARRARA, Angelo Alves. Estruturas agrárias e capitalismo; contribuição para o estudo da 

ocupação do solo e da transformação do trabalho na zona da Mata mineira (séculos XVIII e XIX). 

Mariana: UFOP, 1999. 
229 Inventário de Francisco de Paula de Negreiros Macedo, 1881, cx. 143. 
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pesquisa aqui apresentada,230 em 1918 migrou para Santa Cruz de Goiás, lugar para 

onde seu pai, após ficar viúvo, já havia se transferido anos antes.231 No lugar, Coronel 

Ladico, como era conhecido, chegou a fundar um arraial.232 Não sendo mais o distrito 

da Lage região de fronteira agrícola e o fazendeiro tendo fundado uma povoação em 

suas novas terras deve ter migrado para outro estado, com densidade populacional 

menor, para que pudesse continuar inserido na agropecuária, porém com a possibilidade 

de expandir seus negócios com a posse de propriedade fundiária maior, o que deveria 

ser difícil no distrito da Lage.233 

Os casos de migração do distrito da Lage, em crescimento demográfico, para 

regiões que apresentavam alternativas de produção de riqueza — o café na Zona da 

Mata Mineira e a terra em Goiás, região de fronteira — incita um questionamento: qual 

a evolução do preço da terra no lugar estudado ao longo do período analisado? Houve 

um aumento significativo capaz de dificultar a expansão de fazendas produtoras? 

Também Afonso de Alencastro Graça Filho analisou o preço médio da terra através das 

informações contidas nos inventários. Analisando o mercado de terra em São João del-

Rei o historiador ressalta que muitas vezes os registros cartoriais de compra e venda 

podem apresentar valores distintos daqueles existentes na documentação aqui 

consultada já que muitas vezes fatores dissociados na lógica de mercado ditavam as 

condições das negociações. Exemplo desses fatores era a transação realizada entre 

herdeiros, que poderiam negociar imóveis entre si com preços diferentes daqueles 

praticados no mercado por pessoas sem laços de afinidade. O preço dependeria muito do 

contexto que fosse efetuada a venda.234  

O cálculo da média do preço do alqueire por biênio demonstrou o seguinte 

quadro: 

  

                                                           
230 Inventário de Maria Ilidia de Resende, 1906, cx. 514. 
231 CHAVES, José Maria da Conceição. Op. Cit. 2014. p. 218. 
232 http://www.santacruzdegoias.net/institucional/sintese_historica_de_de_santa_cruz_de_goias/. Acesso 

em 14 de janeiro de 2020. 
233 A confirmação da hipótese de que Geraldo de Resende Mendonça e seu pai, Alexandre Gonçalves de 

Mendonça, tenham deixado suas Fazendas da Esperança e do Sumidouro, respectivamente, e migrado 

para Goiás em busca de terras mais baratas só seria possível através da consulta às escrituras de compra 

de suas propriedades naquele estado, o que ainda não foi possível realizar. Contudo, a hipótese parece 

digna de fé em função da mudança de uma região povoada para um lugar de fronteira. 
234 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 205. 
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Tabela 2.12: Preço médio do alqueire por biênio 

Biênio Preço médio 

1871-1872 36$697 

1873-1874 38$002 

1875-1876 32$690 

1877-1878 43$176 

1879-1880 38$960 

1881-1882 77$021 

1883-1884 53$138 

1885-1886 38$714 

1887-1888 58$887 

1889-1890 47$022 

1891-1892 0 

1893-1894 105$750 

1895-1896 154$102 

1897-1898 102$670 

1899-1900 127$670 

1901-1902 101$384 

1903-1904 74$656 

1905-1906 89$685 

1907-1908 66$200 

1909-1910 77$164 

1911-1912 74$840 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Gráfico 2.6: Média de preço do alqueire por biênio 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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 Em São João del-Rei, diz Afonso de Alencastro Graça Filho, na década de 1860 

houve uma desvalorização do preço da terra em relação ao decênio anterior.235 Paula 

Chaves Teixeira Pinto, no entanto, afirma que no distrito da Lage houve um aumento do 

valor do alqueire, que foi acompanhada da valorização de outros bens, como escravos e 

ferramentas.236 Entre 1871 e 1890 o preço médio do alqueire no distrito se manteve com 

oscilações não tão grandes, com valorização, no entanto. Contudo, na década de 1880 o 

preço médio esteve mais elevado que na década anterior, assim como ocorrera em São 

João del-Rei na mesma época segundo o estudo já mencionado. Esse foi o período que 

envolveu a escravidão e os dois primeiros anos após a abolição. Não tendo havido 

arrolamento de terras entre 1891 e 1892 no biênio 1893-1894 ocorreu a maior 

valorização do alqueire, quando seu preço médio mais que dobrou, tendo a tendência de 

valorização continuado até 1895-1896 para enfim começar, gradativamente, a 

desvalorizar. Ao fim do recorte, no entanto, vê-se uma valorização em relação de mais 

de 100% ao primeiro biênio analisado. As oscilações não podem ser atribuídas à 

inflação, embora esta tenha sua participação no processo, já que semelhante valorização 

não se fez notar em outros bens. 

 Segundo Afonso de Alencastro Graça Filho, em São João del-Rei na segunda 

metade do século XIX o acesso à terra estava mais difícil em função da valorização do 

solo.237 Como já visto, no distrito da Lage a posse média da terra foi diminuindo ao 

longo do período estudado. Esse fator, aliado à elevação do preço do alqueire, também 

dificultou o acesso à terra no lugar, assim como ocorreu na cidade vizinha. No Vale do 

Paraopeba, região cuja economia também esteve voltada para o abastecimento do 

mercado interno, foi possível verificar uma redução do tamanho médio das propriedades 

acompanhada de elevação do preço médio do alqueire, sobretudo das terras de 

cultura.238 A análise da média de preço dos distintos tipos de terra arrolados tem ainda 

algo a dizer. 

  

  

                                                           
235 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 205. 
236 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 282. 
237 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 204. 
238 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit. 2006. p. 193-194. 
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Tabela 2.13: Preço médio do alqueire de cada tipo de terra por biênio 

Biênio Cultura Campos Serrado Mata Capoeira 

1871-1872 45$772 30$000 0 42$280 40$000 

1873-1874 46$145 32$455 0 50$000 41$690 

1875-1876 0 30$000 0 0 40$000 

1877-1878 41$903 40$924 17$368 58$276 44$918 

1879-1880 44$451 36$061 0 50$000 0 

1881-1882 80$000 50$000 0 0 0 

1883-1884 57$483 48$900 0 100$000 0 

1885-1886 50$000 37$258 0 0 0 

1887-1888 66$238 49$437 0 97$115 69$405 

1889-1890 48$963 47$755 20$000 0 20$000 

1891-1892 0 0 0 0 0 

1893-1894 116$624 88$961 0 121$039 120$000 

1895-1896 128$961 101$348 0 197$959 0 

1897-1898 157$447 100$370 0 102$174 0 

1899-1900 147$081 115$436 0 198$636 0 

1901-1902 111$538 85$216 0 157$647 0 

1903-1904 100$000 65$417 0 0 0 

1905-1906 110$122 78$402 0 102$162 0 

1907-1908 77$623 55$754 100$000 80$042 0 

1909-1910 93$506 66$538 40$000 119$971 0 

1911-1912 91$813 64$687 0 126$667 90$000 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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Gráfico 2.7: Média de preço do alqueire de terras de cultura, campos e serrado por biênio 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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Gráfico 2.8: Média de preço do alqueire de matas e capoeiras por biênio 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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 O primeiro dado que salta à vista é o alto preço médio do alqueire de mata 

virgem, que ainda não apareceu arrolado em todos os biênios. Em 1889-1900 o alqueire 

chegou a custar em média quase 200$000. Afonso de Alencastro Graça Filho também 

notou em São João del-Rei valorização desse tipo de posse, o que deve ser 

compreendido como sinal do esgotamento da fronteira agrícola na região.239 A região do 

distrito está localizada no bioma da Mata Atlântica. Antes do início da ocupação por 

europeus o lugar era coberto por florestas com a incidência de cerrado no centro do 

território, cuja extensão foi alongada, sobretudo pela ação antrópica.240 Em 1900 a 

Revista do Arquivo Público Mineiro, em matéria sobre o distrito da Lage, afirmou haver 

“poucas florestas virgens” no lugar, sendo que no “sudoeste e oeste desta localidade a 

maior parte dos terrenos são de campos, entre as quais há pequenas matas e 

capoeiras”.241 No século XXI a região que conformava o antigo distrito e agora abriga o 

município de Resende Costa encontra-se com a cobertura vegetal original bastante 

afetada.242 Grande parte da reconfiguração do cenário biológico ocorreu no período da 

pesquisa aqui apresentada. 

 No levantamento realizado por Paula Chaves Teixeira Pinto sobre as maiores 

fazendas do distrito as matas virgens já eram avaliadas com preço maior que os outros 

terrenos. Outro ponto revelado por aquele estudo é que as grandes fazendas ainda 

possuíam grandes áreas de matas, que na Fazenda do Brumado até era responsável pela 

maioria dos alqueires arrolados.243 As matas eram importantes por serem os locais 

utilizados para a reprodução do sistema agrário. Até pelo menos parte da primeira 

metade do século XX o modo de preparação da terra no Brasil se dava de maneira bem 

rudimentar. Valendo-se de queimadas, derrubadas de florestas e trabalhos com enxada 

aqueles que preparavam a terra acabavam por desgastar o solo, o que agregava ainda 

mais valor às matas e capoeiras.244 Além disso, esse tipo de vegetação era importante 

para o fornecimento de madeiras utilizadas na construção de casas e confecção de itens 

em uma realidade na qual se buscava recorrer o mínimo possível ao mercado. 

                                                           
239 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 205. 
240 RESENDE, Adriano Valério. Diagnóstico socioambiental da bacia do Rio Santo Antônio/MG. 

Dissertação (Mestrado em História). Belo Horizonte: PUC-MG, 2013. p. 85-91. 
241 Revista do Archivo Publico Mineiro, Belo Horizonte, ano 5, p. 104, Janeiro a Junho de 1900. 

Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=321389&pasta=ano%20190&pesq=lage. Acesso em 

16/1/2020. 
242 RESENDE, Adriano Valério. Op. Cit. 2013. p. 171. 
243 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 253-254. 
244 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 257. 
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 As terras de cultura e os campos tiveram desenvolvimento do preço médio 

semelhante, de certa forma, sendo a primeira sempre mais valorizada que o segundo, 

embora em dois biênios a disparidade dos valores fosse pequena. As terras de cultura 

eram aquelas de melhor qualidade, geralmente utilizadas para o plantio de lavouras, 

enquanto os campos, de qualidade inferior, normalmente serviam para pastagem. A 

maior parte do território que compunha o distrito tem como solo o CAMBISSOLO, cuja 

característica principal é o seu desenvolvimento incompleto, apresentando ainda grande 

incidência de material originário, a rocha.245 Assim, a maioria das pastagens era 

formada por campo e cerrado, utilizados pelo gado.246 O uso excessivo das terras de 

cultura poderia provocar o desgaste do solo, diminuindo sua qualidade. 

 Assim, de um modo geral foi possível observar um aumento da média do preço 

do alqueire ao longo do período analisado, como no Vale do Paraopeba, região com 

configuração econômica semelhante a do distrito da Lage, tendo na década de 1890, 

ocorrido um pico. A elevação do preço médio do alqueire deve ser compreendida em 

função da redução do tamanho médio das propriedades e do crescimento percentual do 

investimento nesse tipo de bens em relação aos demais. 

Considerando tais questões é possível perceber um movimento, embora não 

linear, como já dito, de diminuição da posse média da terra, que deve ser compreendido 

em função do crescimento demográfico da região, o que foi determinante para o 

aumento do preço médio do alqueire, que por sua vez inviabilizou a compra de terras 

para serem anexadas às fazendas, diminuindo a capacidade de continuidade de produção 

para o mercado interno. Assim, descendentes de grandes fazendeiros se viam cada vez 

mais obrigados a produzirem para a sua própria subsistência. Esta redução da 

capacidade de produção para abastecimento do mercado interno poderá ser melhor 

visualizada na análise da produção agrícola arrolada, apresentada adiante. 

Escravos 

 No primeiro capítulo foi demonstrado que a região do distrito da Lage foi 

ocupada por europeus ou seus descendentes a partir do final da primeira metade do 

século XVIII. As fazendas construídas na região garantiam a criação de animais e a 

produção de víveres que ajudaram a abastecer o mercado interno mineiro e até mesmo o 

Rio de Janeiro, nesse caso sobretudo a partir de 1808, quando para lá se transferiu a 

                                                           
245 RESENDE, Adriano Valério. Op. Cit. 2013. p. 168. 
246 RESENDE, Adriano Valério. Op. Cit. 2013. p. 172. 
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corte portuguesa. As atividades agropecuárias desenvolvidas na região eram em grande 

parte sustentadas pelo braço escravo. Já foi mencionado que Maria Lúcia Resende 

Chaves Teixeira demonstrou que até a metade do século XIX a maior parte dos 

moradores do distrito era cativos, o que indica certo poder financeiro nas mãos dos 

proprietários, tendo-se em vista que o escravo era um bem caro. 

 A historiografia já abordou largamente a questão da escravidão nos mais 

variados aspectos, como a resistência ao cativeiro, o comércio, a reprodução, relações 

de compadrio e outros tantos temas. Por sua complexidade, não há a pretensão de 

descrever aqui o debate acerca do assunto, mas notar qual a importância da mão de obra 

escrava na economia e qual o perfil da escravaria do distrito da Lage nos últimos anos 

em que vigorou a escravidão no Brasil, de 1871 a 1888. Assim, será possível 

compreender melhor qual o impacto da abolição para as atividades econômicas 

desenvolvidas na região. 

 Em 1888, ano em que ocorreu a abolição, o Brasil possuía 700.000 cativos, a 

maioria em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.247 Ou seja, a província mineira 

foi um dos últimos redutos escravistas do Império, embora já houvesse um movimento 

de ida dos mancípios daí para São Paulo, para a lavoura cafeeira. Em 1872 o distrito da 

Lage era responsável por 38,2% dos escravos do município de São José del-Rei.248 

Naquela ocasião, como já abordado no capítulo anterior, 37,31% da população do lugar 

estudado era composta por escravos, ao passo que 62,69% era livre. O índice 

proporcional estava acima do existente para Minas Gerais e o Brasil, o que indica que o 

distrito ainda estava apegado ao trabalho cativo para o desenvolvimento de suas 

atividades econômicas. Entre 1871 e 1888, período do recorte analisado que abarcou a 

escravidão, os cativos representaram o maior ativo do distrito da Lage. Outro fator que 

demonstra o apego do distrito à mão de obra escrava é a média de cativos por 

proprietário. Enquanto Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez encontrou 5 

mancípios por senhor na década da abolição no Vale do Paraopeba,249 região também 

voltada para o abastecimento do mercado interno, no distrito da Lage a média era 8,2. 

 Antes de continuar a análise da configuração da escravaria do distrito é preciso 

retomar os dados coletados por Paula Chaves Teixeira Pinto em sua pesquisa. A 

                                                           
247 COSTA, Emília Viotti. A abolição. São Paulo: Editora UNESP. 9ª ed., 2010. p. 10. 
248 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 228. 
249 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit. 2006. p. 176. 
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historiadora percebeu que entre 1850 e 1870 a maior parte da escravaria encontrada nos 

inventários por ela pesquisados (30,64%) estava concentrada em posses de 21 a 30 

cativos. Já a maior parte dos proprietários (34,78%) detinha de 1 a 5 cativos. Chama 

atenção que naquele estudo a faixa de escravos com a segunda maior quantidade de 

senhores (26,09%) era a que detinha de 21 a 30 mancípios.250 Ao todo os 23 

documentos encontrados para aquele período fizeram menção a 421 cativos. Para os 

últimos anos da escravidão o quadro mudou um pouco. 

Tabela 2.14: Proprietários e posses de escravos no distrito da Lage (1871-1888) 

Posses Número de 

escravos 

Porcentagens Número de 

inventários 

Porcentagens 

1 a 5 39 6,89% 15 30% 

6 a 10 144 25,44% 19 38% 

11 a 20 108 19,08% 7 14% 

21 a 30 156 27,56% 6 12% 

31 a 40 71 12,54% 2 4% 

41 a 50 49 8,66% 1 2% 

TOTAL 566 100% 50 100% 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 Os números para o período 1871-1888 apresentam uma mudança no quadro da 

escravidão no distrito. O primeiro dado a ser observado é que enquanto nas décadas de 

1850 e 1860 a média de cativos por inventário era de 18,30 entre 1871 e 1888 era de 

11,32. A redução já deve ser encarada como indício das mudanças ocorridas nos últimos 

anos da escravidão.  

Nos três primeiros séculos desde a chegada dos portugueses ao Brasil a 

escravidão não sofreu grandes contestações.251 No século XIX, entretanto, esta 

instituição foi gradativamente minada até ser extirpada, ao menos legalmente. Emília 

Maria Viotti da Costa elenca vários fatores que corroeram o trabalho escravo, 

começando pelo liberalismo. No século XVIII a burguesia europeia contestou a teoria 

de que reis e rainhas ocupavam seus tronos por vontade divina, até que o Antigo 

Regime foi derrubado. Nesse percurso, a liberdade e a igualdade perante a lei foram 

considerados direitos do homem. Na mesma esteira, também a escravidão deixou de ser 

compreendida como resultado da vontade de Deus, mas foi vista como fruto da ação 

humana, de modo que ela não mais era percebida como corretivo, mas a causadora dos 

                                                           
250 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 236. 
251 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 13. 
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males dos negros. No Brasil, a classe dominante era dependente do trabalho escravo, o 

que a fez tapar os ouvidos aos que afirmavam ser contraditório o liberalismo e esta 

condição. Na Constituição de 1824, por exemplo, era garantido a todo homem a 

liberdade, no entanto a escravidão foi simplesmente ignorada.252 

No início do século XIX algumas poucas vozes no Brasil falavam na abolição, 

mas a maioria destes poucos se referia apenas à emancipação parcial dos mancípios. A 

maioria da população apoiava a instituição, alegando inclusive que ao negro era 

benéfico o cativeiro já que graças a ele foi possível o abandono da barbárie na África 

para viver num mundo civilizado. Também havia uma preocupação com a necessária 

mão de obra capaz de fazer funcionar a economia nacional. No meio urbano os 

pasquins, com tiragens pequenas, impulsionavam a crítica ao sistema escravista. Na 

Regência, período entre a abdicação de Dom Pedro I e a coroação de Dom Pedro II, 

várias revoltas ocorreram. Entretanto, a dura repressão diminuiu os discursos radicais. 

As elites, assustadas com o que viam, se tornaram ainda mais conservadoras.253  

Em 1831 foi promulgada uma lei que determinava o fim do tráfico de escravos 

para o Brasil. A lei foi feita por pressão da Inglaterra, que após aprovar o mesmo para as 

suas colônias em 1807 estimulou a emancipação mundo a fora. Entretanto, a escravidão 

era uma instituição muito arraigada no Brasil. Mesmo as pessoas mais simples tinham o 

ideal de comprar um escravo para consigo trabalhar na lida no campo, por exemplo. Por 

mais que o Estado brasileiro tentasse impedir a continuidade do tráfico para o país, 

tomando medidas como a determinação de que cativos ingressados no Brasil a partir 

daquele momento fossem declarados livres, a sociedade ignorou a legislação burlando a 

lei de diversas formas e protegendo o tráfico. A agricultura era crescente e os 

fazendeiros não enxergavam outra alternativa à mão de obra. Após 1831 a entrada de 

cativos oriundos da África chegou até mesmo a aumentar. Mas, embora a lei não fora 

suficiente para deter o tráfico, ela ajudou a minar a legitimidade da escravidão.254 

 Em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz que apertou a legislação. No 

Brasil não ingressavam mais cativos advindos da África, salvo raras exceções de 

contrabando. A ameaça de invasão do Rio Grande do Sul por Rosas e Oribe fez o 

Estado brasileiro intensificar os esforços para detenção do tráfico diante de uma ameaça 

                                                           
252 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 14-16. 
253 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 20-22. 
254 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 23-27. 



100 
 

de bloqueio da Inglaterra, cujo apoio seria fundamental num eventual conflito. Diante 

da proibição da chegada de novos escravos, o preço do cativo subiu até a década de 

1880. O tráfico interprovincial cresceu, com forte movimento de migração dos escravos 

do Nordeste e Norte para o Centro-Sul, área de maior produtividade, sobretudo em 

virtude da lavoura cafeeira. A natalidade dos escravos não foi capaz de repor o braço 

mancípio, de modo que o índice de população cativa estagnou ao passo que a parcela 

livre aumentava. 255 

Depois, em 1871, a promulgação da Lei do Ventre Livre alforriava todos os 

nascidos de mãe escrava, não sendo mais possível reproduzir o sistema, uma vez que 

não chegavam cativos do exterior e a partir daquele momento os nascidos em solo 

brasileiro também já eram livres. A consequência óbvia era que a escravidão teria um 

fim. Após a proibição do tráfico internacional em 1850 o movimento abolicionista, 

antes pequeno e quase inexistente, ganhou força gradativamente. Em 1865 o imperador 

chegou a encomendar um projeto abolicionista, mas sem sucesso, já que as atenções do 

país estavam voltadas para a Guerra do Paraguai. A pressão pela abolição crescia dentro 

e fora do país, enquanto a escravidão passava a ser vista como sinal de atraso e 

associações abolicionistas surgiam nas cidades com a adesão de diversos profissionais. 

Em dois anos o imperador, na Fala do Trono, clamou ao Parlamento pela abolição, mas 

o projeto da Lei do Ventre Livre só ganhou força entre os deputados com o fim do 

conflito mais sangrento da história brasileira.256 

A criação de uma legislação que alforriava os filhos de escravas teve apoio de 

liberais e conservadores, com exceções. Os favoráveis alegaram que o trabalho livre era 

mais produtivo e que a escravidão afugentava os imigrantes. Também diziam que o 

direito de propriedade não se podia aplicar a pessoas. Já aqueles que eram contrários à 

nova lei afirmavam que o governo estava ameaçando a propriedade privada, já que a 

criança cativa pertencia ao senhor de sua mãe. Também alegavam que a ordem pública 

e a economia nacional estariam comprometidas, que os escravos que não tivessem sido 

libertos contestariam a legitimidade da escravidão e até que ser escravo era melhor que 

ser livre, já que aos cativos ao menos não faltavam comida e roupas.257  

                                                           
255 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 28-37. 
256 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 38-49. 
257 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 50-53. 
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Apesar do debate acerca da lei que se propunha a emancipar os filhos de 

escravas nascidos a partir daquele momento a medida parecia conciliar os interesses de 

escravagistas e abolicionistas. Segundo a lei, as crianças deveriam ficar sob os cuidados 

do senhor de sua mãe até os oito anos. Então os proprietários receberiam uma 

indenização de 600$000 pela liberdade dos ingênuos ou os mesmos teriam que trabalhar 

até os 21 anos como retribuição por terem sido sustentados. Na prática a escravidão 

continuava. Assim, poderia haver escravos até a década de 1930, caso nenhuma lei mais 

severa passasse. Foi ainda criado um Fundo de Emancipação para custear a liberdade de 

determinada quantidade de escravos por província. Os recursos viriam de taxação sobre 

escravos, sobre transferência de herança cativa, etc. Outro ponto do projeto foi a 

possibilidade de formação de um pecúlio que os escravos destinariam a mulher e aos 

filhos após a morte. Os cativos cujos donos haviam morrido sem herdeiro seriam 

declarados livres. A lei determinou ainda o registro geral dos escravos, as chamadas 

matrículas, para que fraudes fossem evitadas já que aqueles que não fossem 

matriculados seriam considerados libertos e seus senhores multados. Os párocos tiveram 

que promover registros de nascimento e óbitos dos filhos de escravos a partir de 1871.  

A principal oposição ao projeto era dos deputados mineiros, fluminenses, paulistas, 

gaúchos e capixabas. Onde havia menor número de escravos houve maior apoio.258 

 Tendo sido aprovada a Lei do Ventre Livre a extinção do trabalho escravo era 

um caminho sem volta. A população cativa, que cresceu até 1871, começou a declinar. 

O preço do cativo subiu. Nas fazendas cafeeiras e na produção açucareira a inovação 

tecnológica chegava e a máquina desempenhava o trabalho de várias pessoas. As 

ferrovias ofereciam transporte mais barato e eficiente no escoamento da produção, o que 

realocava a mão de obra escrava antes usada no setor. Novas formas de investimento, 

como ações e títulos, eram uma alternativa oferecida pelos novos tempos. Por fim, os 

cativos passaram a ser mais caros para os fazendeiros que o trabalhador livre, que por 

sua vez podia ser contratado apenas na época da colheita. Assim, a escravidão foi 

perdendo sua força.259 

Na década de 1880 o abolicionismo cresceu vertiginosamente. Alguns atos em 

favor da emancipação dos escravos, como passeatas com cartazes, eram verificadas em 

algumas cidades. Em 1885 foi aprovada a Lei dos Sexagenários, que garantia a 

                                                           
258 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 53-56. 
259 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 61-69. 
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liberdade aos escravos com mais de 60 anos após 3 anos de trabalho ou até completarem 

65 anos. A abolição já era certa. A Lei dos Sexagenários foi uma tentativa de deter o 

processo emancipador. Até membros importantes da elite, como o imperador e a 

princesa já apoiavam a abolição. Muitos escravos abandonaram as fazendas com o 

apoio de abolicionistas, o que tornou a abolição um caminho sem volta.260 

Com a aprovação da nova lei e com o clima existente na década de 1880, 

provocada pelas mudanças que vinham ocorrendo nas formas de produção, a escravidão 

foi perdendo força. Muitos abolicionistas passaram a instigar fugas de escravos. Grupos 

grandes de cativos abandonaram seus trabalhos nas fazendas. O povo apoiava os 

escravos e até as forças de segurança estatais já se negavam a capturar e prender 

mancípios fugidos. Alguns fazendeiros perceberam que a animosidade existente só seria 

acalmada com a abolição.261 Outros, insatisfeitos pela iminente perda de seus capitais 

investidos, concediam alforrias com a condição de que os escravos trabalhassem por 

algum tempo ou até mesmo que manifestassem alguma gratidão após a abolição.262  

Contudo, no distrito da Lage a situação parece ter transcorrido de forma mais 

calma que nas regiões cafeeiras fluminenses e paulistas. São desconhecidas notícias de 

grandes atos contra a escravidão no local. Cláudia Eliane Parreira Marques Martinez 

observou que no Vale do Paraopeba entre 1880 e 1888 o índice de inventários com a 

posse de escravos era de 70%, o que denota que os proprietários permaneceram com 

seus cativos até a abolição.263 No distrito aqui estudado houve realidade semelhante. 

Dos 56 inventários do período entre 1871 e 1888 a presença de cativos foi notada em 50 

documentos (89,29%). Diante de tal cenário a 13 de maio de 1888 a Princesa Isabel, 

então regente do país, assinou a lei que decretava o fim da condição cativa no Brasil. 

 Entre o quadro apresentado por Paula Chaves Teixeira Pinto e aquele encontrado 

para o distrito nos últimos anos da escravidão ainda houve outras mudanças. Segundo a 

historiadora, entre 1850 e 1870 a maior parte dos senhores de escravos inventariados era 

formada por pessoas que tinham a posse de 1 a 5 mancípios, ao passo que entre 1871 e 

1888 foi notado que o grupo inventariado que possuía mais cativos era aquele com 

escravaria que variava de 6 a 10 pessoas. No período aqui estudado a quantidade 

                                                           
260 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 86-91. 
261 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 115-120. 
262 FRAGOSO, João Luís Ribeiro; RIOS, Ana Maria Lugão. "Um empresário brasileiro nos oitocentos". 

In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 211. 
263 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit. 2006. p. 22. 
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daqueles que detinham parcelas maiores de escravos foram diminuindo gradualmente, 

apresentando porcentagens bastante inferiores àquelas do recorte analisado pela 

mencionada historiadora, que ainda constatou que aqueles que detinham a posse de 21 a 

30 mancípios formavam o segundo grupo de proprietários de escravos mais numeroso. 

A conclusão possível é que entre 1871 a 1888 as escravarias maiores foram se tornando 

mais raras, em função do processo de abolição em curso. Paula Chaves Teixeira Pinto 

notou um considerável número de senhores que possuíam de 21 a 30 escravos.264  

A presença de senhores com a posse de mais de 20 mancípios nos inventários 

consultados pela supramencionada historiadora oferece uma pista importante para 

compreensão da realidade em questão. Em sua pesquisa para a região de Campanha da 

Princesa no sul de Minas na primeira metade do século XIX Marcos Ferreira de 

Andrade utilizou como critério para classificação dos grandes proprietários locais 

aqueles com posse igual ou superior a vinte cativos, de acordo com o cenário desenhado 

pelas fontes consultadas. A definição de tal parâmetro foi feita, pois “a maioria das 

grandes unidades escravistas oscilava em torno desse número”.265 Ora, Campanha era 

uma região voltada para o abastecimento do mercado interno tal qual o distrito da Lage, 

e na primeira metade do século XIX o escravo era um bem muito mais acessível que 

entre 1850 e 1870. Logo, a informação oferecida por Paula Chaves Teixeira Pinto de 

que os senhores de 21 a 30 cativos formavam o segundo maior grupo de proprietários 

naquele momento realça que o distrito ainda estava muito apegado à escravidão. 

Após a Lei do Ventre Livre, no entanto, mas não apenas em função dela, foi 

notada uma diminuição da existência dos planteis maiores em relação aos menores que 

demonstra uma tendência de fragmentação das escravarias no distrito nos anos finais do 

sistema, que deve ser compreendida em função das leis abolicionistas e da própria 

divisão das heranças, assim como aconteceu com a terra. Embora Paula Chaves Teixeira 

Pinto tenha tido acesso a dados de menos da metade dos senhores encontrados para o 

período da pesquisa aqui apresentada por ela foi encontrado dois planteis com mais de 

40 cativos, enquanto entre 1871 e 1888 houve apenas uma ocorrência. Esse é mais um 

dado que reforça o argumento do fracionamento das riquezas entre herdeiros.  

                                                           
264 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 236. 
265 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 49. 
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Os inventários, como se sabe, não constituem o melhor conjunto de fontes para a 

contabilização de cativos.266 Muitos proprietários podiam ter um ou dois escravos e não 

terem sido inventariados, contudo são os documentos disponíveis para análise da 

escravidão no distrito no período em questão. Feita esta observação, é curioso notar que 

Paula Chaves Teixeira Pinto encontrou 421 escravos nos inventários pesquisados, 

enquanto entre 1871 e 1912 os cativos arrolados no mesmo tipo de documentação eram 

566, o que indica que com o processo de fragmentação dos patrimônios familiares não 

houve dispersão de mancípios para outros lugares.  

O quadro de profissões dos cativos do distrito entre 1871 e 188 foi o seguinte: 

Tabela 2.15: Profissão dos escravos do distrito da Lage mencionados nos inventários 

Profissão Escravos 

Sem identificação 356 

Lavoura 144 

Serviços domésticos 30 

Cozinheira 21 

Costureira 10 

Roceiro 9 

Lavrador 6 

Alfaiate 3 

Carpinteiro 3 

Carreiro 3 

Pajem 3 

Caixeiro 2 

Fiadeira 2 

Lavadeira 2 

Mucama 2 

Seleiro 2 

Trabalhador 2 

Pedreiro 1 

Nenhum 1 

Tecedeira 1 

Valeiro 1 

TOTAL 604 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 Considerando os escravos que apareceram arrolados entre os bens dos 

inventariados e aqueles que apareceram nos registros de matrícula anexados aos 

documentos consultados foram contados 604 cativos. Contudo, é possível que alguém 

tenha sido contado duas ou até três vezes, já que poderia aparecer em mais de um 

                                                           
266 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 49. 
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inventário após ser herdado ou vendido a outrem. Entretanto, em função de haver 

muitos nomes comuns que se repetiam, optou-se por não tentar evitar que a mesma 

pessoa fosse contada repetidas vezes por ser grande a chance de erro da exclusão de 

algum nome.  

Feita esta observação, o quadro de profissões dos escravos demonstra que 

58,06% dos cativos cuja profissão não foi ignorada no registro de matrícula ou no 

arrolamento dos bens do inventariado estavam dedicados à lavoura, o que demonstra 

que com a abolição os fazendeiros do lugar podem ter sofrido um considerável impacto, 

embora não em proporções catastróficas. Assim, a queda da produção agrícola, 

sobretudo dos gêneros alimentícios, e o crescimento da pecuária, demonstrados mais 

adiante, devem ter sido impulsionados pela incapacidade de reposição da mão de obra 

perdida em 1888.  

Outro dado que salta aos olhos na composição das profissões dos escravos é que 

entre os 248 que tiveram a profissão conhecida 177 (71,37%) estavam envolvidos em 

atividades que visavam à produção de riqueza direta ou indiretamente. Era o caso, por 

exemplo, dos lavradores, que trabalhavam a terra para o plantio de gêneros que seriam 

comercializados ou mesmo dos carreiros, responsáveis pelo transporte da produção das 

fazendas. Este quadro demonstra que o braço escravo no distrito da Lage estava 

estritamente ligado às atividades econômicas, ao abastecimento do mercado interno. 

Os outros 71 mancípios (28,63%) desenvolviam atividades ligadas ao 

funcionamento das casas, ou melhor, ao desempenho dos trabalhos domésticos, como 

era o caso das lavadeiras que cuidavam das roupas da família do senhor ou ainda das 

cozinheiras que preparavam o alimento consumido nas sedes das fazendas. 

Em seu estudo sobre a riqueza dos paulistas na transição para o capitalismo Zélia 

Maria Cardoso de Mello, ao investigar a variação do preço médio do cativo de 1845 até 

a abolição promoveu uma separação dos escravos em distintos grupos para que fosse 

possível compreender com mais clareza qual a sua importância para os proprietários 

inventariados. Para tal a economista optou por classificar os mancípios entre os 0 e os 7 

anos, 8 e 14 anos, 15 e 21 anos, 22 e 35 anos, 36 e 49 anos e entre 50 e 64 anos.267 

Segundo os mesmos critérios, o preço médio dos escravos que aparecem nos 

documentos do distrito da Lage entre 1871 e 1888 variaram da seguinte maneira: 
                                                           
267 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 172-177. 
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Tabela 2.16: Preço médio dos escravos (0 a 7 anos) 

Subperíodo Homem Mulher 

1871-1873 375$000 341$250 

1874-1876 612$500 400$000 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Gráfico 2.9: Preço médio dos escravos (0 a 7 anos) 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Tabela 2.17: Preço médio dos escravos (8 a 14 anos) 

Subperíodo Homem Mulher 

1871-1873 1:027$273 630$000 

1874-1876 1:016$667 833$333 

1877-1879 1:042$857 728$571 

1880-1882 1:350$000 687$500 

1883-1885 983$333 - 

1886-1888 - 550$000 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Gráfico 2.10: Preço médio dos escravos (8 a 14 anos) 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Tabela 2.18: Preço médio dos escravos (15 a 21 anos) 

Subperíodo Homem Mulher 

1871-1873 1:261$111 772$222 

1874-1876 1:150$000 870$000 

1877-1879 1:371$429 975$000 

1880-1882 1:483$333 837$500 

1883-1885 981$250 746$426 

1886-1888 766$000 666$000 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Gráfico 2.11: Preço médio dos escravos (15 a 21 anos) 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Tabela 2.19: Preço médio dos escravos (22 a 35 anos) 

Subperíodo Homem Mulher 

1871-1873 1:354$762 855$882 

1874-1876 1:550$000 955$000 

1877-1879 1:407$692 781$250 

1880-1882 1:508$333 755$000 

1883-1885 1:088$889 703$393 

1886-1888 833$000 548$143 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Gráfico 2.12: Preço médio dos escravos (22 a 35 anos) 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Tabela 2.20: Preço médio dos escravos (36 a 49 anos) 

Subperíodo Homem Mulher 

1871-1873 959$091 456$250 

1874-1876 800$000 625$000 

1877-1879 1:320$000 500$000 

1880-1882 814$286 466$667 

1883-1885 700$000 390$000 

1886-1888 607$600 393$429 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Gráfico 2.13: Preço médio dos escravos (36 a 49 anos) 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Tabela 2.21: Preço médio dos escravos (50 a 64 anos) 

Subperíodo Homem Mulher 

1871-1873 533$871 262$500 

1874-1876 677$778 288$000 

1877-1879 271$667 358$000 

1880-1882 250$000 - 

1883-1885 497$500 280$000 

1886-1888 300$000 - 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Gráfico 2.14: Preço médio dos escravos (50 a 64 anos) 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Tabela 2.22: Preço médio dos escravos (65 anos ou mais) 

Subperíodo Homem Mulher 

1871-1873 133$333 112$500 

1874-1876 60$000 - 

1877-1879 152$500 50$000 

1880-1882 20$000 - 

1883-1885 - - 

1886-1888 - - 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Gráfico 2.15: Preço médio dos escravos (65 anos ou mais) 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 A variação do preço dos cativos permite diversas análises. Em primeiro lugar há 

que se notar que os escravos com idade entre 0 e 7 anos aparecem apenas até 1886 em 

função da promulgação da Lei do Ventre Livre em 1871. Tal medida concedeu a 

liberdade a todos os filhos de escravas a partir daquele momento. Em situação 

semelhante estão os escravos com mais de 65 anos, que apareceram nos inventários 

apenas até o triênio 1883-1885, quando foi aprovada a Lei dos Sexagenários, que 

alforriou todos os mancípios com idade superior a 60 anos. Dito isso também é 

necessário ressaltar que há casos em que houve apenas um ou dois escravos 

inventariados para determinada idade e período, o que comprometeu, de certa forma, o 

resultado da avaliação. Contudo, essa não foi a regra, mas a exceção. 
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 Naquilo que se refere ao preço dos cativos foi possível observar que crianças e 

idosos eram aqueles que detinham os menores valores. O mesmo já havia sido 

observado por Zélia Maria Cardoso de Mello em São Paulo. Embora se trate de duas 

regiões com perfis econômicos completamente distintos a comparação da realidade de 

São Paulo e do distrito da Lage, se observadas as diferentes configurações locais, não 

parece descabida uma vez que a escravidão teve o mesmo desfecho no sudeste. A 

economista ressalta que a racionalidade do comprador de escravos ditava a tendência 

dos preços. Risco e rendimento esperado eram fatores que ajudavam a precificar o 

cativo. Assim, as crianças, por apresentarem riscos maiores, e os velhos cuja expectativa 

de rendimento não era alta, possuíam valores inferiores aos cativos em idade ativa, com 

plenas condições de trabalho. Além disso, as crianças ainda traziam consigo diversos 

custos de alimentação e manutenção que eram considerados sendo que ainda não 

produziam.268 

 Do primeiro para o segundo triênio os escravos com idade entre 0 e 7 anos 

apresentaram valorização, sobretudo os de sexo masculino. Esse movimento não foi 

sentido em todas as faixas etárias. Assim, o que parece ter ocasionado o aumento do 

preço das crianças escravas é justamente a Lei do Ventre Livre. Sabendo os senhores 

que esta medida impunha no horizonte um fim para o sistema escravista, devem ter 

pensado em adquirir meninos pois eram mais baratos e, jovens que eram, poderiam 

garantir alguma eficiência no serviço futuro. Em São Paulo foi observado por Zélia 

Maria Cardoso de Mello que na primeira metade da década de 1870 os cativos do sexo 

masculino nessa faixa etária também apresentaram valorização.269 

 Outros dois movimentos, embora não uniformes, chamam atenção. Os escravos 

do sexo masculino com até 35 anos apresentaram uma tendência de valorização até 

1882, embora em determinados momentos houvesse pequena baixa de preços. O mesmo 

foi percebido em São Paulo por Zélia Maria Cardoso de Mello na década de 1870.270 Os 

cativos com idade superior a 36 anos, no entanto, tiveram picos de alta de preço em 

momentos anteriores. As causas devem estar relacionadas justamente ao iminente e 

inevitável fim da escravidão. Estando os senhores cientes de que o sistema escravista 

teria um fim devem ter tido interesse na compra de cativos para o trabalho nas fazendas 

                                                           
268 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 116. 
269 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 172. 
270 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 122. 
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a fim de aproveitarem ao máximo esse tipo de mão de obra que depois não mais 

existiria. Como já dito, da aprovação do fim do tráfico atlântico de escravos em 1850 

até a década de 1880 o preço dos cativos passou por valorização.271 Os escravos mais 

velhos apresentaram um movimento de queda antes justamente por não poderem 

contribuir com o pleno desempenho das atividades por períodos muito longos, em 

função da idade que avançava. Parece confirmar tal convicção o fato de que os 

mancípios de 36 a 49 anos apresentaram queda no preço após o pico de 1877-1879 e 

aqueles de 50 a 64 anos viram seu preço cair após a maior valorização ocorrida entre 

1874-1876. É importante ressaltar que, assim como notou Zélia Maria Cardoso de 

Mello em São Paulo para o período posterior à Lei do Ventre Livre, os escravos do sexo 

masculino sempre foram mais valorizados que as cativas.272 

 Ainda se referindo aos escravos de sexo masculino um segundo movimento foi 

observado nos grupos com idade entre 8 e 35 anos. Após a tendência de elevação de 

preço até o triênio 1880-1882 apresentaram desvalorização até a abolição, em 1888. No 

caso de São Paulo Zélia Maria Cardoso de Mello também observou, de modo geral, 

desvalorização do braço escravo, que a economista atribuiu ao movimento abolicionista 

cada vez mais forte, ao processo de imigração e ao imposto de 2:000$000 instituído em 

1881 sobre os cativos averbados naquela província.273 A queda no preço verificada no 

distrito da Lage sem dúvidas deve estar relacionada à percepção de que o fim da 

escravidão não deveria demorar muito, embora as fontes disponíveis para a consulta não 

permitiram até o momento inferir se os fazendeiros do lugar estudado esperavam que a 

abolição aconteceria no momento em que ocorreu. Há que se lembrar, no entanto, que 

no Ceará a escravidão teve seu fim em 1884, o que já devia ter posto em alerta os 

senhores por todo o país. De todo modo, a desvalorização do cativo já pode ser um 

primeiro reflexo do indício de migração da agricultura para a pecuária, cuja transição foi 

observada sobretudo após 1888. Assim, a iminência da abolição deve ter sido o 

principal causador da desvalorização do cativo nessa região de Minas, uma vez que o 

lugar não recebeu grande contingente de imigrantes europeus, como se deu na vizinha 

São João del-Rei, por exemplo. 

                                                           
271 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 33. 
272 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 117. 
273 MELLO, Zélia Maria Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 120. 
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 No que se refere às escravas a tendência de queda do preço médio teve início 

antes ao verificado nos homens. Daquelas em idade ou com futura capacidade produtiva 

apenas o grupo entre 15 e 21 anos viu o preço ser elevado até 1877-1879. Os demais já 

começaram a perder valor após o triênio 1876-1878. A desvalorização mais rápida deve 

ter sido causada pelo fato de que naquele momento as mulheres já não eram úteis à 

reprodução, o que causou sua valorização entre 1850 e 1871. Pelo contrário, após a 

concessão da liberdade aos filhos de mães cativas a partir de 1871 possíveis gravidezes 

devem ter ajudado a desvalorizar o preço das cativas, em função das limitações ao 

trabalho impostas pela gestação e pelo resguardo bem como pelo risco à vida da mulher 

ocasionado pelo parto. Antes de 1871 as escravas também poderiam falecer ao dar à luz, 

mas havia a chance de antes terem ajudado a aumentar a escravaria de seu senhor ou até 

mesmo deixar algum filho escravo no mesmo parto de sua morte. Com a aprovação da 

Lei do Ventre Livre uma maternidade escrava já não seria um benefício, mas um 

possível problema para o senhor. Assim, o escravo homem, com maior resistência física 

e menos riscos de interrupção temporária dos trabalhos e de morte, deve ter sido mais 

desejado no distrito que precisava de braços fortes para as atividades agrícolas. 

 Emília Maria Viotti da Costa considera que a abolição representou um duro 

golpe na fortuna dos fazendeiros cafeicultores do Rio de Janeiro, uma vez que os 

mesmos perderam os cativos nos quais haviam investido grande capital e não foram 

indenizados após a Lei Áurea ser promulgada. No entanto, a mesma historiadora 

também salienta que não houve uma desestruturação da economia brasileira em função 

da abolição já que a transição para o trabalho livre tinha iniciado seu curso e muitos 

fazendeiros, às vésperas da libertação dos mancípios até compreenderam que o fim da 

escravidão seria necessário.274 Embora o distrito da Lage estivesse fortemente apegado 

ao trabalho escravo a abolição também não poder ser considerada a culpada pela 

fragmentação das riquezas existentes no lugar. O crescimento demográfico verificado 

na região e a consequente partilha das heranças, sobretudo da terra, aliado ao apego às 

atividades rurais tiveram responsabilidade ainda mais no processo de fracionamento das 

fortunas. Ademais, a economia do distrito não esteve totalmente arruinada, mas após a 

abolição ela se reconfigurou em parte, abrindo espaço cada vez maior para a pecuária, 

como será visto.  

                                                           
274 COSTA, Emília Viotti. Op. Cit. 2010. p. 10-11. 
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Gado 

Observando o movimento dos investimentos dos inventariados do distrito da 

Lage entre 1871 e 1912 é possível notar que o gado teve um aumento percentual gradual 

ao longo do período em questão, como demonstram a Tabela 2.4 e o Gráfico 2.1. Além 

disso, o investimento total nesse tipo de patrimônio também aumentou, conforme pode 

ser visto abaixo. 

Tabela 2.23: Valor total empregado em animais 

 1871-1888 1889-1897 1898-1912 1871-1912 

TOTAL 127:744$000 103:856$500 155:091$000 386:691$500 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Gráfico 2.16: Valor empregado em animais 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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 Terceira maior fonte de investimentos em todo o período aqui analisado, vindo a 

ocupar a segunda posição após a libertação dos escravos, o gado sempre foi uma posse 

importante nas riquezas dos moradores da região desde o início de sua ocupação. 

Embora Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira não tenha quantificado a sua 

importância, observou que no final do século XVIII e primeira metade do século XIX o 

gado, tanto bovino quanto equino, era criado nas fazendas do lugar, conforme 

demonstram o arrolamento dos bens dos sujeitos investigados.275 O oitocentos foi 

marcado por uma expansão da criação de animais no sul mineiro, de modo que acabou 

se tornando a sua principal atividade.276  

Segundo Afonso de Alencastro Graça Filho a agropecuária se desenvolveu com 

vigor na região de São João del-Rei, vizinha ao distrito da Lage. Ali as pastagens 

propícias impulsionaram o fornecimento para o Rio de Janeiro e o desenvolvimento dos 

laticínios.277 Além disso, tanto aquela cidade quanto São José del-Rei foram importantes 

regiões de invernada na Comarca do Rio das Mortes. Ou seja, ali animais criados ao 

oeste da província mineira eram vendidos por negociantes após a engorda do rebanho 

para o Rio de Janeiro ou até mesmo por aqueles que por ali transitavam.278 Em trabalho 

anterior pude demonstrar a tentativa do Tenente Coronel Geraldo Pinto de Rezende de 

ingressar nesse ramo, revendendo no distrito da Lage animais comprados em Uberaba 

em 1869. Entretanto, o negócio não se mostrou próspero e foi abandonado.279 

 Nas décadas de 1850 e 1860 os animais representaram a terceira maior fonte de 

investimento dos inventariados consultados por Paula Chaves Teixeira Pinto, sendo 

responsáveis por 5,86% da riqueza arrolada no lugar.280 A historiadora detectou que os 

animais eram comercializados tanto na região quanto na Corte, sobretudo no que se 

refere ao gado bovino. Constituía um dos principais itens negociados entre a Comarca 

do Rio das Mortes e a praça carioca.281  

 Promovendo uma análise acerca das exportações feitas de 1842 até 1905 de 

bovinos e suínos criados em território mineiro Angelo Alves Carrara observou que no 

                                                           
275 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. . 
276 CARRARA, Angelo Alves. A pecuária: rebanhos e distribuição geográfica. In: RESENDE, Maria 

Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013.  p. 318. 
277 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 55. 
278 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 58. 
279 RESENDE, João Carlos. Na porteira do Catimbau: família e riqueza no distrito da Lage (1869-1907). 

Monografia (Bacharelado em História). São João del-Rei: UFSJ, 2017. 
280 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 263. 
281 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 277-278. 
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período em questão, sobretudo da década de 1880 em diante, houve aumento da criação 

de bovinos seja para corte ou para produção leiteira, ao passo que a criação de suínos 

esteve estacionada. Segundo o historiador a exportação de porcos não aumentou em 

consonância com a de bovinos em função da expansão demográfica de Minas, que fez 

aumentar o consumo interno, ainda assim permitindo a comercialização de 

excedentes.282 

 Entre 1871 e 1912, como já dito, os animais foram importante fonte de 

investimento na sociedade estudada. Ao todo foram arroladas 6.359 cabeças de gado 

bovino, 1.185 equinos, 920 suínos, 389 muares, 165 ovinos e 63 asininos, totalizando 

9.081 animais inventariados. Um maior detalhamento dos rebanhos é capaz de revelar 

as características da agropecuária desenvolvida na região. Algo importante a se reforçar 

é que a posse de animais não estava condicionada àqueles arrolados nos inventários. 

Grande parte das pessoas investigadas provavelmente deviam ainda ser donas de outros 

animais, sobretudo de estimação, como cães e gatos, ou ainda animais que poderiam ser 

comercializados com frequência por se tratarem de fontes de alimento, como galináceos 

e codornas. Contudo não devem ter atingido valores significantes, já que não aparecem 

nos inventários. Assim sendo, a análise procedida leva em conta aqueles que foram 

arrolados, provavelmente avaliados por uma quantia capaz de inseri-los entre os bens 

desejados pelos herdeiros. Após tal consideração, os animais foram encontrados 

arrolados em 110 inventários, o que significa 73,33% da documentação disponível. Eles 

estiveram assim distribuídos: 

Tabela 2.24: Valor total empregado em animais 

 Animais Inventariados 

proprietários 

Média por 

proprietários 

Média por 

inventariados 

Bovinos 6.359 89 71,45 42,39 

Equinos 1.185 83 14,28 7,9 

Suínos 920 45 20,44 6,13 

Muares 389 68 5,72 2,59 

Ovinos 165 5 33 1,1 

Asininos 63 23 2,74 0,15 

TOTAL 9.081 110 82,55 60,54 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

                                                           
282 CARRARA, Angelo Alves. A pecuária: rebanhos e distribuição geográfica. In: RESENDE, Maria 

Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013.  p. 321-322. 



117 
 

 Os dados demonstram que o maior rebanho do distrito, de acordo com a 

documentação disponível, foi também aquele mais disseminado entre o grupo 

investigado. Os bovinos, além de serem os animais com maior número de proprietários, 

formavam ainda o maior rebanho médio por proprietários desse tipo de gado entre todos 

os animais. A média de bovinos por proprietário só foi superada pela média total de 

cabeças por proprietários de qualquer animal, o que evidencia ter sido comum uma 

mesma pessoa ter não apenas um, mas vários tipos de gado, característica da 

dinamicidade das fazendas mineiras nos séculos XVIII e XIX, embora as propriedades 

do distrito estivessem perdendo tal qualidade no período investigado em função das 

sucessivas partilhas entre herdeiros, como já demonstrado. 

 O outro gado que apareceu em mais de metade dos inventários analisados foi o 

equino, que concentrou o segundo maior número de cabeças no distrito da Lage. 

Embora a diferença do número de donos em relação aos bovinos fosse pequena, apenas 

6, o rebanho médio dos proprietários era bem menor, sendo apenas a quarta maior entre 

os animais. Tal diferença sugere que o gado bovino possuía maior destinação para o 

comércio ou mesmo produção de laticínio enquanto a posse de gado cavalar estava mais 

voltada para o atendimento das necessidades de seus proprietários. Sobre tal aspecto 

será tratado mais adiante. 

 O terceiro maior rebanho, de suínos, esteve concentrado em posse de menos 

gente e correspondeu à terceira maior média de cabeças por proprietários de animais, o 

que indica também criação mais voltada para o mercado. Contudo, há que se levar em 

consideração o baixo valor desse tipo de animal em relação aos demais, o que pode 

sugerir que alguns inventariados tenham tido a posse de porcos que não foram arrolados 

por não agregarem considerável valor ao montante pessoal. 

 O gado ovino foi o que apresentou menor ocorrência de proprietários, embora a 

posse média desse animal só fosse superada pela dos bovinos. O seu aparecimento deve 

estar ligado à produção caseira de fios para tecelagem, principalmente. Entre os cinco 

proprietários destes animais apenas uma, Francisca Maria Cristina de Souza, não teve 

algum tear arrolado entre seus bens. A inventariada também não detinha roda de fiar. 

No entanto, era justamente aquela que possuía o maior rebanho, com “setenta carneiros 
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de criar”.283 Assim, é possível que estes animais fossem criados na Fazenda do Andrade 

visando à comercialização. 

 Muares e asininos foram aqueles com os menores rebanhos médios por 

proprietários de animais. O primeiro gado, no entanto, aparecendo na terceira maior 

quantidade de documentos parece indicar que esteve também voltado para as 

necessidades de seus donos. Tais animais foram importantes, sobretudo até o século 

XIX, em todo o país e até meados do século XX em regiões sem meios de transporte 

mecanizados para o transporte de cargas e até escoamento de produção. Híbridos, ou 

seja, frutos do cruzamento de animais de espécies distintas, os muares são estéreis, não 

podendo, portanto, reproduzir. A mula é o resultado do cruzamento do asno com a égua, 

enquanto da união entre cavalo e jumenta resulta o bardoto, animal não descrito nos 

inventários investigados.284 Além de tal cruzamento ser mais incomum, popularmente 

tanto o bardoto quanto a mula são conhecidos como besta, que foi muito comumente 

encontrada. A falta de especificação dos animais é justificada por sua utilidade apenas 

para transporte de cargas e até pessoas. 

 A presença de asininos nos inventários deve ser compreendida como voltada 

para a reprodução, basicamente. Assim é justificado o alto preço dos jumentos. Com 

exceção de raros casos o valor de tais animais variou entre 100$000 e 300$000.  

 Entre 1850 e 1870, de acordo com os dados obtidos por Paula Chaves Teixeira 

Pinto em sua consulta aos inventários, no distrito da Lage eram criados, visando à 

comercialização, animais bovinos, equinos e suínos.285 Posteriormente, entre 1871 e 

1912, esses três gados parecem ter sido aqueles que eram criados para venda. Seguindo 

os critérios adotados por Paula Chaves Teixeira Pinto, na intenção de observar o 

desenvolvimento da agropecuária em relação ao período estudado pela pesquisadora, 

serão considerados criadores de animais, que visavam o abastecimento do mercado 

interno, aqueles com posse igual ou maior a 30 cabeças de gado bovino, 30 suínos, 10 

equinos e 10 muares. Embora os critérios utilizados sejam passíveis de contestação, 

foram aceitos para que se pudesse compreender a posse dos animais. Desenhou-se o 

seguinte quadro: 

                                                           
283 Inventário de Francisca Maria Cristina de Souza, 1873, cx. 441. 
284 MIRANDA, Ana Luísa Soares de.; PALHARES, Maristela Silveira. Muares: características, origem e 

particularidades clínico-laboratoriais. Revista Científica de Medicina Veterinária, n. 19, jul., 2017. 
285 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 250. 
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Tabela 2.25: Criadores de animais para comercialização 

Subperíodo Acima de 30 

bovinos 

Acima de 30 

suínos 

Acima de 10 

equinos 

Acima de 10 

muares 

1850-1870 10 7 8 - 

1871-1888 19 7 16 8 

1889-1897 11 3 9 3 

1898-1912 16 1 9 3 

TOTAL 56 18 42 14 

Fonte: TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 251 e Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 

 Os números de proprietários de gado que foram classificados como criadores de 

animais demonstram um movimento comum. Em todos os casos houve redução 

quantitativa ou qualitativa de pessoas que desempenhavam a atividade. Há que se 

ressaltar que o segundo e o quarto subperíodo abrangeram menor quantidade de 

documentos de modo que, mesmo tendo havido aumento de criadores de bovinos, ainda 

assim deve ser considerada uma pequena queda ao se levar em conta a quantidade de 

fontes analisadas em cada subperíodo. Nos outros três casos, a partir de 1871 houve 

uma redução numérica dos criadores. Tal movimento não pode ser compreendido 

desassociado da fragmentação das propriedades rurais e do fracionamento das fortunas 

familiares. Contudo, a redução do número de criadores não significou necessariamente a 

redução do número de animais criados. 

A análise do preço dos animais e do tamanho dos rebanhos ao longo do recorte 

analisado ainda pode ajudar a compreender qual a importância desse tipo de patrimônio 

na economia local. Em Oliveira, por exemplo, cidade fronteiriça ao distrito da Lage, em 

meados do século XIX havia grande criação de animais bovinos, suínos, equinos e até 

ovinos.286 Para o desenvolvimento desta análise optou-se por realizá-la em triênios. 

Tendo em conta o não tão grande número de documentos disponível para a pesquisa, em 

vista de se estar estudando um distrito pequeno, a opção por somar os dados a cada três 

anos foi feita a fim de haver maior equilíbrio nos casos excepcionais de dados e valores 

acima ou abaixo da realidade, já que em determinados anos poderia haver um único 

inventariado com a posse de animais. Tendo sido feita tal consideração comecemos a 

análise com o gado bovino. 

  

                                                           
286 CARRARA, Angelo Alves. A pecuária: rebanhos e distribuição geográfica. In: RESENDE, Maria 

Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013.  p. 323. 
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Tabela 2.26: Cabeças de gado bovino arroladas por triênio 

TRIÊNIO 

Vacas 

paridas Vacas falhadas Bois de carro Touros Novilhas 

Novilhos e 

garrotes Bezerros 

1871-1873 141 133 223 16 74 78 54 

1874-1876 201 204 91 12 77 81 262 

1877-1879 78 85 74 10 52 27 16 

1880-1882 38 25 44 3 34 28 9 

1883-1885 49 31 59 5 35 68 29 

1886-1888 19 8 31 2 27 4 2 

1889-1891 150 252 85 10 294 101 6 

1892-1894 160 65 103 13 103 22 21 

1895-1897 88 95 61 11 136 23 23 

1898-1900 94 59 71 5 63 48 6 

1901-1903 19 10 31 3 10 12 5 

1904-1906 37 43 45 8 60 4 47 

1907-1900 259 193 153 19 238 34 67 

1910-1912 129 98 58 8 103 6 28 

1871-1912 1462 1301 1129 125 1306 536 575 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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Gráfico 2.17: Cabeças de gado bovino arroladas por triênio 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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Tabela 2.27: Variação do preço médio do gado bovino 

TRIÊNIO 

Vacas 

paridas Vacas falhadas 

Bois de 

carro Touros Novilhas 

Novilhos e 

garrotes Bezerros 

1871-1873 42$780 35$383 46$489 40$312 22$365 22$744 11$407 

1874-1876 57$014 47$401 60$219 48$750 38$844 34$074 23$183 

1877-1879 46$923 36$411 44$729 35$000 25$903 21$481 14$062 

1880-1882 48$421 39$000 52$272 33$333 27$352 27$678 20$000 

1883-1885 37$040 29$838 38$762 33$000 25$571 25$720 11$724 

1886-1888 36$052 30$000 39$032 32$500 20$259 25$000 5$000 

1889-1891 36$333 25$591 41$705 32$400 16$727 20$712 8$000 

1892-1894 119$062 78$615 120$970 132$307 61$456 50$909 38$571 

1895-1897 105$056 65$052 100$901 80$909 46$102 40$652 25$000 

1898-1900 111$382 82$203 90$704 101$000 59$365 27$875 46$666 

1901-1903 83$684 65$000 73$387 51$666 44$000 20$000 21$200 

1904-1906 67$567 48$139 57$444 43$750 31$916 26$250 19$276 

1907-1909 62$077 42$761 57$771 56$052 33$634 32$058 20$283 

1910-1912 71$085 52$500 63$706 50$000 34$019 31$666 19$464 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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Gráfico 2.18: Variação do preço médio do gado bovino 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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 A tabela e o gráfico acerca da quantidade de animais inventariados por triênio 

demonstram alguns movimentos que ajudam a compreender a configuração econômica 

e as atividades agrícolas desenvolvidas no distrito. Antes de apresentá-los, porém, é 

preciso fazer uma consideração já muito demonstrada pela historiografia, sobretudo no 

caso dos escravos. Os inventários não são a melhor fonte para contabilizar o número 

total desse tipo de patrimônio em um determinado ano, uma vez que tal fonte é o retrato 

de um momento específico. Ou seja, em 1907, por exemplo, faleceu o Tenente Coronel 

Geraldo Pinto de Resende, um dos fazendeiros mais abastados do distrito. Ora, seus 

bens não foram todos adquiridos naquela ocasião, embora representem aquele ano por 

ser quando faleceu o inventariado. Assim, 1906, representado por pessoas mais pobres, 

apresentará menor quantidade de bens, embora grande parte da fortuna do Tenente 

Geraldo existisse naquela ocasião em suas mãos. Ademais, surgem outros problemas no 

caso do gado: várias pessoas sem inventário teriam sido proprietárias de pequenos 

rebanhos que somados poderiam mudar bastante o número de animais contabilizados. 

Ainda é preciso dizer que, sobretudo no caso dos criadores, o gado possuía melhor saída 

para venda em determinadas épocas do ano. Carlos Eduardo Supryniak, por exemplo, ao 

analisar os registros contábeis de barreiras fiscais constatou que em determinados meses 

havia maior fluxo de muares. Várias eram as razões para tal comportamento, entre os 

quais está a escolha da época mais chuvosa, que significava pastos mais férteis e maior 

sucesso na engorda dos rebanhos.287 Assim, determinados documentos podem não ter 

comtemplado animais que acabaram de ser vendidos, dependendo da época em que 

foram realizados. Portanto, a análise apresenta tais lacunas, mas é o que pode ser feito 

em função das fontes disponíveis. 

Talvez o movimento mais relevante para a pesquisa aqui apresentada tenha sido 

a tendência de aumento do número de animais arrolados nos últimos anos do oitocentos. 

Após a década de 1880 ter sido um período de menor presença desse patrimônio na 

documentação consultada, houve aumento de animais arrolados após a abolição. Tal 

tendência deve ser compreendida como tentativa de atividade alternativa àquelas antes 

praticadas, mais adiante analisadas como produção agrícola neste capítulo. Para a 

lavoura e a produção de outros alimentos de origem vegetal, como o açúcar, por 

exemplo, era preciso maior quantidade de mão de obra que a lida com o gado. Os 

animais não exigiam muitos esforços de trabalhadores. Maria Thereza Schorer Petrone 

                                                           
287 SUPRINYAK, Carlos Eduardo. Op. Cit. 2008. p. 52. 
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afirma ser esta a causa da presença de poucos escravos nas fazendas criatórias da região 

dos Campos Gerais, no sul do país. A indispensável distribuição de sal é que 

demandava maiores cuidados, devendo ser feita regularmente. 288 A mesma historiadora, 

ao analisar as atividades de Antônio da Silva Prado, o Barão de Iguape, que comprava 

animais para revendê-los, como na famigerada e concorrida feira de gado de Sorocaba, 

afirma que os animais poderiam garantir lucros expressivos, como aconteceu com o 

sujeito por ela investigado.289 Após a perda dos escravos, os fazendeiros do distrito da 

Lage devem ter sentido a necessidade de tentarem desempenhar atividades que 

pudessem ser exercidas por menos pessoas, a fim de obterem maiores sucessos, o que 

explicaria a opção pela pecuária. Ademais, a migração da policultura mercantil para a 

pecuária, como indica a diminuição das lavouras e o aumento de investimentos em 

animais, não deve ser explicada apenas pela perca da mão-de-obra escrava, mas também 

pela atração exercida pela cultura do café na Zona da Mata Mineira que devia ser mais 

lucrativa, como já mencionado no capítulo anterior. Como tem sido abordado ao longo 

do estudo, no distrito houve uma tendência dos herdeiros dos proprietários de fazendas 

de permanência no meio rural. Há ainda que se levar em conta, como já visto 

anteriormente, que o solo do distrito não era de excelente qualidade, o que por si só já 

comprometia parte do sucesso da agricultura.  

Segundo Angelo Alves Carrara, a partir de 1882 houve aumento de reses e 

queijos exportados por Minas Gerais, após um período de vendas quase linear entre 

1849 e 1880.290 Já no início da década de 1850 um fazendeiro do distrito da Lage, 

Gervásio Pereira Alvim, esteve envolvido em transações de gado que poderiam ser 

provenientes da região para o Rio.291 Embora o movimento de elevação notado no 

distrito da Lage não se identifique ao observado pelo historiador exatamente nos 

mesmos anos, a prática se deu em épocas muito próximas. Carrara afirma que no final 

do século XIX a criação de gado bovino se concentrava em Minas Gerais no Centro, 

Sul, Triângulo e Vertentes, nesse último caso mais especificamente em Lavras, Oliveira, 

São João del-Rei e Barbacena.292 O distrito da Lage, pertencente a São José del-

                                                           
288 PETRONE, Maria Thereza Schorer. O Barão de Iguape. São Paulo: Ed. Nacional, 1976. p. 38. 
289 PETRONE, Maria Thereza Schorer. Op. Cit. 1976. p. 156. 
290 CARRARA, Angelo Alves. A pecuária: rebanhos e distribuição geográfica. In: RESENDE, Maria 

Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013.  p. 321. 
291 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 277-278. 
292 CARRARA, Angelo Alves. A pecuária: rebanhos e distribuição geográfica. In: RESENDE, Maria 

Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013.  p. 323. 
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Rei/Tiradentes, estava justamente encrustado entre as três últimas cidades, o que deve 

ter estimulado o desenvolvimento da atividade em seu território. 

 Nos anos que se seguiram à abolição as vacas paridas,293 as vacas falhadas294 e 

as novilhas, que em pouco tempo teriam potencial de reprodução, foram os animais com 

maior presença notada. No entanto, o número de bezerros arrolados nunca foi muito 

elevado, exceto no segundo triênio analisado, o que será tratado mais adiante. Isso 

parece indicar duas realidades: a preocupação dos maiores fazendeiros com a 

reprodução a fim de comercializarem os animais mais novos, motivo pelo qual não 

aparecem nos inventários em quantidade semelhante às vacas paridas, e a produção 

leiteira. A indústria de laticínios teve papel importante na economia mineira.295 

Infelizmente as fontes disponíveis não permitem visualizar a produção de manteiga e 

queijo, por exemplo, já que não apareceram nos inventários, talvez por serem produtos 

de rápido escoamento e preço não elevado. Sua produção, no entanto, devia ocorrer no 

distrito da Lage. Segundo Cristiano Corte Restitutti, em São João del-Rei, cidade 

próxima ao local do estudo aqui apresentado, estava centralizado o comércio 

interprovincial de queijos do século XIX.296 Em 1909, entre os bens de Messias Vieira e 

Silva consta “fábrica de laticínios bastante usada e com benfeitorias e seus 

pertences”.297 Embora não se saiba quando a fábrica tenha sido construída, sua 

existência deve ser vista como sinal da produção leiteira no distrito. Como já 

mencionado, Angelo Alves Carrara demonstrou um aumento da exportação mineira de 

queijos a partir da década de 1880. Segundo o historiador, “é inevitável a associação 

dessa elevação com as transformações experimentadas pela economia brasileira no 

Sudeste, em particular em São Paulo e no Rio”, e assim como na primeira metade do 

século XVIII, “a capacidade de resposta da pecuária de Minas às demandas do mercado 

interno do Sudeste brasileiro é mais uma vez demonstrada”.298 

 Outro movimento que merece ser destacado e parece estar relacionado à 

libertação dos cativos em 1888 e à produção leiteira é a diminuição de importância dos 

                                                           
293 Isto é, aquelas que em pouco tempo haviam tido bezerros e estavam produzindo leite. 
294 Aquelas que, há mais tempo sem se reproduzirem, não produziam leite. 
295 PRADO JR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 196. 
296 RESTITUTTI, Cristiano Corte. As fronteiras da província: rotas de comércio interprovincial, Minas 

Gerais, 1839-1884. Dissertação (Mestrado em Economia). Araraquara: Universidade Estadual Paulista, 

2006. p. 247. 
297 Inventário de Messias Vieira e Silva, 1909, cx. 256. 
298 CARRARA, Angelo Alves. A pecuária: rebanhos e distribuição geográfica. In: RESENDE, Maria 

Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013.  p. 322. 
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bois de carro e novilhos e garrotes em relação aos animais com capacidade de produção 

leiteira. Enquanto no primeiro triênio os bois de carro foram os animais bovinos mais 

arrolados, ao final da análise ocupavam apenas a quarta posição, atrás de vacas paridas, 

novilhas e vacas falhadas. Os bois, os novilhos e os garrotes mantiveram sua 

importância em relação aos demais bovinos em toda a década de 1880. A sua forte 

importância e posterior ocaso devem ser compreendidos justamente por causa da 

migração da agricultura e produção de alimentos de origem vegetal para a produção 

leiteira. A principal função dos bois seria puxar os carros, carregados de milho, cana, 

açúcar e outros víveres que gradativamente deixavam de ser produzidos para 

abastecimento do mercado. Entre 1871 e 1888 foram arrolados 74 carros de bois, entre 

1889 e 1897 foram 29 carros e entre 1898 e 1912 os carros inventariados eram 38. 

Levando-se em conta que o segundo subperíodo possuiu menor quantidade de anos 

houve uma diminuição de carros ao longo do recorte, o que vai de encontro à perda de 

importância de bois, novilhos e garrotes em relação aos demais bovinos. 

 A diminuição de importância dos animais cuja função seria a tração de carros 

não se manifesta apenas na queda da primeira posição em relação ao número de bovinos 

arrolados, mas ainda ao deixarem de ser os animais mais valorizados. Nas décadas de 

1870 e 1880 os bois de carro eram aqueles que custavam mais. Da década de 1890 em 

diante nunca mais ocuparam a primeira posição, tendo sido ultrapassados pelas vacas 

paridas no resto do recorte e em dois momentos pelos touros, os quais aumentaram em 

número de cabeças no distrito na mesma época em que aumentaram os animais com 

capacidade leiteira. Além disso, embora até a abolição os preços dos animais bovinos 

regulassem quase simetricamente, no triênio 1892-1894, o primeiro após o auge das 

vacas paridas e falhadas, o valor do touro elevou, sendo o animal bovino mais caro 

então. Ora, o touro é justamente o animal responsável por garantir a reprodução do 

rebanho, de modo que aparecia em pequena quantidade e apenas entre os animais dos 

maiores proprietários. 

No final do século XIX, período marcado pelo fortalecimento da pecuária na 

região, foram introduzidas em Minas raças que predominaram, posteriormente, no 

rebanho mineiro.299 No distrito foram notados alguns animais dessas raças novas na 

província e posterior estado. Em 1897, entre os bens de Maria Eufrásia Mendes de 

                                                           
299 CARRARA, Angelo Alves. A pecuária: rebanhos e distribuição geográfica. In: RESENDE, Maria 

Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013.  p. 324. 
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Miranda foram inventariados 6 touros, dos quais 4 eram caracus e 1 zebu. Em seu 

inventário apareceram 121 vacas, entre paridas e falhadas e um número total de 282 

reses,300 algo expressivo para a região e que indica criação para o mercado ou produção 

leiteira na sua Fazenda dos Pinheiros. Foi a primeira vez em que foram mencionados 

animais destas raças — zebu e caracu — classificados por Angelo Alves Carrara como 

novos em Minas. Os touros zebus ainda apareceram em outros quatro inventários da 

década de 1910, todos com mais de 70 bovinos arrolados, o que indica que sua posse 

visava à reprodução do rebanho. 

O gráfico que registra o número de animais arrolados apresenta três picos que 

devem ser compreendidos pela morte de três dos maiores proprietários de animais 

naqueles momentos, apenas não ocasionado por essa explicação em 1889-1891, em 

função da tendência do aumento da pecuária no distrito. Em relação ao gráfico de 

preços não houve grandes e significativas mudanças, excetuando aquelas já 

mencionadas, sobre os bois de carros, touros e vacas paridas. O aumento do preço dos 

animais na década de 1890, no entanto, não foi capaz de frear os investimentos em 

bovinos. Aparentemente a elevação dos preços está relacionada não à pecuária, mas à 

inflação do período ocasionada pela crise financeira do encilhamento. 

 Atrás dos animais bovinos, mas ainda assim aparecendo em número 

considerável nos inventários investigados para a realização da presente pesquisa o gado 

equino mostrou-se importante no cotidiano dos moradores do distrito, conforme 

demonstram os dados coletados. 

  

                                                           
300 Inventário de Maria Eufrásia Mendes de Miranda, 1897, cx. 162. 
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Tabela 2.28: Tamanho do rebanho equino por triênio 

TRIÊNIO Cavalos Poldros 

Éguas 

falhadas 

Éguas 

paridas Poldras 

1871-1873 17 4 80 57 9 

1874-1876 9 14 86 29 17 

1877-1879 8 9 84 12 7 

1880-1882 10 0 15 2 0 

1883-1885 10 8 27 15 8 

1886-1888 7 2 24 9 4 

1889-1891 12 17 118 23 4 

1892-1894 19 1 48 18 8 

1895-1897 12 6 32 7 8 

1898-1900 12 2 14 6 5 

1901-1903 5 0 4 1 1 

1904-1906 11 1 9 8 0 

1907-1909 25 6 79 42 19 

1910-1912 4 6 9 0 0 

1871-1912 161 76 629 229 90 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Gráfico 2.19: Tamanho do rebanho equino por triênio 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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Tabela 2.29: Variação do preço médio do gado equino 

TRIÊNIO Cavalos Poldros 

Éguas 

falhadas 

Éguas 

paridas Poldras 

1871-1873 43$058 28$250 24$037 30$614 14$666 

1874-1876 83$333 24$285 23$744 24$551 14$705 

1877-1879 41$250 21$111 20$821 36$666 9$142 

1880-1882 42$000 0 20$000 25$000 0 

1883-1885 43$000 19$625 15$962 27$333 16$375 

1886-1888 35$714 18$000 13$375 35$000 8$000 

1889-1891 38$750 18$529 20$330 28$260 9$000 

1892-1894 75$684 80$000 54$166 58$055 26$875 

1895-1897 95$000 68$333 45$625 74$285 45$000 

1898-1900 95$000 32$500 49$642 65$833 34$000 

1901-1903 72$000 0 41$250 45$000 55$000 

1904-1906 70$454 70$000 23$333 28$125 0 

1907-1909 53$200 35$333 18$088 44$333 20$526 

1910-1912 60$000 30$000 18$889 0 0 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Gráfico 2.20: Variação do preço médio do gado equino 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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 Enquanto o gado bovino apresentou um aumento do número de animais na 

década seguinte à abolição com os equinos o mesmo não ocorreu. Com exceção das 

éguas falhadas e do pico existente entre 1907 e 1909 que tem mais a ver com os muitos 

animais possuídos por um dos homens mais ricos entre os inventariados, o Tenente 

Geraldo, a quantidade de animais desta categoria não sofreu variações muito 

significativas. A razão deve estar relacionada à utilidade dos equinos. Ao contrário dos 

bovinos historicamente não há o costume de consumo de sua carne bem como não estão 

ligados à produção leiteira. Animais rápidos, porém com baixa resistência para o 

carregamento de pesos, basicamente seu papel consistia no transporte de pessoas, já que 

a condução de cargas poderia ser realizada de forma mais eficiente por muares e carros 

de bois, a depender do caso. Tendo em vista o fato de se tratar de um distrito pequeno 

com padrões de riqueza geralmente baixo em relação às áreas economicamente mais 

desenvolvidas, poucos animais seriam suficientes para atender as necessidades daquelas 

famílias que não fossem contadas entre as mais abastadas.  

 Considerando os critérios adotados por Paula Chaves Teixeira Pinto, como já 

demonstrado, o número de criadores no distrito diminuiu ao longo do tempo. Contudo, é 

possível notar uma maior presença de éguas falhadas na década de 1870 e no triênio 

1889-1891 em relação aos demais equinos. Embora não se tenha ainda certeza sobre os 

motivos, duas hipóteses parecem oferecer explicações mais razoáveis. Como visto, após 

a abolição houve um aumento da posse de bovinos, provavelmente por se tratar de 

atividade rentável com menor exigência de mão de obra. Os fazendeiros podem ter 

tentado também investir na criação de equinos para o comércio, o que não deve ter se 

mostrado tão promissor quanto no caso dos outros animais, o que deve tê-los feito não 

insistir na atividade. 

 A hipótese mais provável, no entanto, está relacionada às atividades das 

fazendas. Os equinos não deveriam ser usados apenas pelos fazendeiros, mas por 

aqueles que os ajudavam na administração da unidade produtora e por escravos de 

confiança. Animais rápidos poderiam ajudar no desempenho das lidas cotidianas, como 

conferir os trabalhos de cativos nos campos, vistoriar a propriedade ou levar recados, 

por exemplo. Entre os equinos os cavalos eram aqueles com valor mais elevado. Mais 

fortes que as fêmeas, estes animais deveriam ser de uso mais restrito, afinal foram 

contados 161 cavalos, 629 éguas falhadas e 229 éguas paridas nos inventários. Assim, 

as éguas poderiam representar eficiência e custo menos elevado nas propriedades rurais. 
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Enquanto as vacas paridas passaram a valer mais que os bois após a abolição, em função 

do crescimento da pecuária, os cavalos sempre foram os equinos mais valorizados. 

Acontece que uma vaca, além de reproduzir, pouco após ter um bezerro produz leite, 

que pode ser vendido ou transformado em produtos como manteiga, queijo, biscoitos e 

quitutes. Assim, a vaca era largamente utilizada na alimentação, seja através de seu leite 

ou até de sua carne. Já a égua, cuja função principal era o transporte de pessoas, como já 

mencionado, ao estar prenha e algum tempo após ter seu filhote não poderia 

desempenhar as atividades para as quais era destinada no mundo rural. Por esse motivo 

e também por causa de sua maior robustez o cavalo sempre foi mais bem avaliado, 

tendo em vista a finalidade desse tipo de animal. 

 O comércio de equinos foi menos movimentado que o de bovinos e muares no 

Império. Analisando os animais que chegavam para a feira do gado de Sorocaba Maria 

Thereza Schorer Petrone identificou que grandes boiadas e tropas de bestas eram 

acompanhadas de poucos cavalos ou éguas que serviam aos condutores e comumente 

não eram comercializados. Os tropeiros passavam no Registro com poucos equinos, 

geralmente aqueles utilizados por eles próprios. Raras foram as ocasiões em que houve 

condutores com grandes quantidades de cavalos e éguas.301 

 O quarto grupo desta categoria de patrimônio mais recorrente na documentação 

investigada foi o gado muar. Animais com a maior frequência nos inventários após os 

equinos, sobre o gado suíno será tratado adiante, por não ser utilizado no desempenho 

das atividades do meio rural, mas unicamente como fonte de alimentos. Os muares 

foram de fundamental importância para a formação do Brasil tanto por terem sido 

largamente utilizados para o transporte dos mais diversos itens quanto para a locomoção 

de pessoas em distâncias maiores, tendo em vista sua maior resistência em relação aos 

equinos. Foram muito importantes, entre outros, no processo de povoação do interior do 

território conquistado por Portugal, já que garantiam o escoamento da produção da 

mineração, por exemplo, e o abastecimento das regiões mineradoras com produtos 

advindos do litoral.302 Os muares desempenharam importante papel econômico no país 

ao menos até meados do século XX, sobretudo em regiões de acesso mais difícil.  

                                                           
301 PETRONE, Maria Thereza Schorer. Op. Cit. 1976. p. 67-70. 
302 MIRANDA, Ana Luísa Soares de.; PALHARES, Maristela Silveira. Muares: características, origem e 

particularidades clínico-laboratoriais. Op. Cit. 2017. 
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 Em Minas era comum a sua presença e criação. Há um consenso historiográfico 

de que durante todo o século XIX as bestas desempenharam papel fundamental na 

viabilização das atividades econômicas desenvolvidas na província. Tal importância 

remonta ao século XVIII, por ocasião da mineração. Para que a economia de Minas 

tivesse bom funcionamento era preciso que houvesse constante fornecimento de tropas 

de mulas, meio principal para o carregamento das cargas. Os carros de bois eram 

preteridos em relação aos muares em função das condições inadequadas para a 

construção de estradas.303 

 Sendo o distrito da Lage uma região cuja economia esteve principalmente 

voltada nos séculos XVIII e XIX para o abastecimento do mercado interno, os muares 

foram importantes para as práticas das atividades ali realizadas, bem como o 

escoamento da produção agrícola, sobretudo. Entre 1871 e 1912 os animais desse tipo 

de rebanho estiveram assim distribuídos: 

Tabela 2.30: Cabeças de gado muar arroladas por triênio 

TRIÊNIO Burros Bestas Bestinhas 

1871-1873 13 76 1 

1874-1876 8 9 18 

1877-1879 8 6 1 

1880-1882 0 3 0 

1883-1885 13 10 0 

1886-1888 1 1 1 

1889-1891 11 12 24 

1892-1894 6 15 0 

1895-1897 19 9 3 

1898-1900 14 3 5 

1901-1903 2 4 6 

1904-1906 16 11 7 

1907-1909 16 9 12 

1910-1912 9 5 2 

1871-1912 136 173 80 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

                                                           
303 SUPRINYAK, Carlos Eduardo. Op. Cit. 2008. p. 31. 
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Gráfico 2.21: Cabeças de gado muar arroladas por triênio 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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 Antes de tentar proceder qualquer tipo de análise é preciso destacar que a 

consulta aos inventários demonstrou que os louvados, indivíduos responsáveis por 

promover a avalição dos bens arrolados, não tiveram a preocupação, em muitos casos, 

de descrever com exatidão o sexo dos muares. Talvez o fato de serem animais híbridos e 

estéreis o justifique, embora o macho apresente maior resistência física.  

 Apenas no primeiro triênio foram arroladas mais de 50 cabeças. Naquela ocasião 

4 inventariados possuíam rebanhos com mais de 10 animais. Entretanto, não 

necessariamente deviam visar à criação para a comercialização. Sendo os referidos 

proprietários fazendeiros em cujos documentos foi notada a existência de produção 

agrícola ou indícios da mesma, como a posse de engenhos de açúcar, os animais 

arrolados deviam ser utilizados para a formação de tropas para o escoamento da 

produção. Infelizmente nem todos os muares tiveram sua função principal descrita. 

Contudo, em alguns casos foi possível notar a que fins eram destinados seus esforços. 

Entre os bens de Maria Madalena de Miranda havia 15 bestas, das quais 1 era de sela e 

14 de carga.304  

Levando-se em conta os proprietários que detinham entre suas posses mais de 10 

muares, como já visto na Tabela 2.30, foi possível observar que eram 14, dos quais 8 

viveram no primeiro subperíodo do recorte analisado (1871-1888), 3 no segundo (1889-

1897) e outros 3 no terceiro (1898-1912). Assim, é possível inferir que parece ter 

havido uma redução do tamanho ou mesmo da quantidade de tropas, ao menos as 

maiores, do distrito da Lage. Ora, as tropas eram utilizadas no transporte de mercadorias 

e, sobretudo, no escoamento da produção das fazendas. Esse dado vai de encontro ao 

que será demonstrado mais adiante, quando a produção agrícola for analisada, de que a 

mesma estava sendo reduzida ao longo do período investigado. As razões para tal 

devem ser a redução do tamanho das propriedades rurais e uma migração das atividades 

agrícolas para a pecuária bovina, sobretudo. 

A redução do número de proprietários com grandes quantidades de muares pode 

ainda ter sido ocasionada por outro fator. Com o advento da ferrovia o serviço de burros 

e mulas deve ter reduzido, embora não acabado. Na década de 1870 a Estrada de Ferro 

Oeste de Minas chegou a São João del-Rei. Assim, parte do carregamento dos diversos 

itens que antes era realizado sob o lombo dos muares passou a ser realizado pelo trem, 

                                                           
304 Inventário de Maria Madalena de Miranda, 1871, cx. 162. 
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que conectava a região ao Rio de Janeiro, tornando o transporte mais rápido, seguro, 

eficiente e barato. Contudo, como destaca Zélia Maria Cardoso de Mello ao analisar a 

riqueza dos paulistas, esses animais ainda eram fundamentais para a circulação de 

produtos entre fazendas e sítios até os centros consumidores e locais de exportação, 

como a estação ferroviária.305 Ou seja, o que deve ter ocorrido foi uma diminuição da 

demanda por muares, e não o esgotamento das necessidades por eles. 

 A precificação dos muares, como poderá ser notada na tabela e gráfico a seguir, 

não apresentou movimentos muito reveladores da criação e comercialização desse tipo 

de patrimônio. Novamente é preciso ressaltar que os avaliadores não estiveram muito 

preocupados com a descrição correta do sexo desse tipo de animal, o que acaba 

dificultando qualquer tipo de análise. Contudo, um movimento pode ser observado, 

apesar do percalço mencionado. 

Tabela 2.31: Preço médio do gado muar por triênio 

TRIÊNIO Burros Bestas Bestinhas 

1871-1873 86$923 70$987 40$000 

1874-1876 55$625 62$222 49$722 

1877-1879 70$625 50$833 30$000 

1880-1882 0 93$333 0 

1883-1885 66$923 41$500 0 

1886-1888 50$000 70$000 15$000 

1889-1891 58$636 55$000 28$958 

1892-1894 121$667 128$000 0 

1895-1897 108$421 91$111 60$000 

1898-1900 109$286 156$667 84$000 

1901-1903 120$000 87$500 70$000 

1904-1906 78$125 87$273 45$714 

1907-1909 57$187 80$000 31$583 

1910-1912 81$381 93$051 50$935 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

  

                                                           
305 MELLO, Zélia Cardoso de. Op. Cit. 1990. P. 92. 
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Tabela 2.22: Preço médio do gado muar por triênio 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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 Como já visto, o gado bovino e equino apresentou uma variação de preço 

considerável na década de 1890. A crise financeira daqueles anos pode ajudar a explicar 

o mencionado movimento. Contudo, não se deve descartar o crescimento da pecuária na 

região, que deve ter influenciado na valorização dos animais. Os muares também 

apresentaram alta de preços após a abolição, contudo chama atenção o fato de que o 

pico ocorreu apenas nos três últimos anos do século XIX, quando os equinos já 

apresentavam queda de preço. Entretanto, é preciso notar que os bovinos tiveram leve 

valorização naquele momento. 

 As razões para a valorização dos muares entre 1898 e 1900 não está esclarecida. 

Entretanto, chama atenção o fato de que o número de animais arrolados no triênio 

seguinte foi um dos menores do recorte. A causa da elevação do preço deve ser 

encontrada fora do distrito, em âmbito maior. Diversos fatores, como doenças e fluxos 

do mercado provincial podem ser responsáveis por mudanças significativas. Por ora, 

entretanto, não é possível identificar as razões. 

O gado muar é proveniente do cruzamento entre equinos e asininos. Os animais 

do referido grupo estiveram assim dispostos: 

Tabela 2.32: Cabeças de gado asinino arroladas por triênio 

TRIÊNIO Jumentos Jumenta falhada Jumenta parida 

1871-1873 8 7 2 

1874-1876 2 1 0 

1877-1879 3 7 0 

1880-1882 0 0 0 

1883-1885 2 0 0 

1886-1888 0 0 0 

1889-1891 4 0 0 

1892-1894 2 3 0 

1895-1897 2 2 0 

1898-1900 1 0 0 

1901-1903 3 3 0 

1904-1906 2 0 0 

1907-1909 8 1 0 

1910-1912 0 0 0 

1871-1912 37 24 2 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Gráfico 2.23: Cabeças de gado asinino arroladas por triênio 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Jumentos e jumentas apareceram nos inventários, porém não em grandes 

quantidades. Ao todo foram arrolados 37 machos e 26 fêmeas, das quais apenas duas 

constavam como paridas. Apenas um proprietário em todo o recorte detinha entre seus 

animais mais de 10 asininos. Trata-se do Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, 

falecido e inventariado em 1871 com a posse de 3 jumentos e 9 jumentas.306 Estes 

animais apareceram em pequenas quantidades, o que sugere que sua função era mais a 

de reprodução para a criação de muares que a de transportes de pessoas e cargas. Assim, 

um único jumento seria capaz de reproduzir com várias éguas, gerando burros e mulas. 

A preferência por muares a asininos deve ter sido ocasionada por uma questão de preço.  

As variações de cabeças de asininos não foram muito grandes ao longo do 

período estudado. Em apenas quatro ocasiões foi superada a marca de três animais. 

Assim, é possível inferir que os triênios com maior quantidade de asininos arrolados 

foram aqueles em que ocorreu o falecimento de algum grande fazendeiro que detinha 

mais de um animal por visar reprodução de muares em maior escala que os demais.  

Se a variação do número de cabeças de asinino por triênio não foi tão elevada o 

mesmo não pode ser dito do preço médio desses animais. 

                                                           
306 Inventário de Antônio Pinto de Góes e Lara, 1871, cx. 133. 
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Tabela 2.33: Variação do preço médio do gado asinino 

TRIÊNIO Jumentos 

Jumenta 

falhada Jumenta parida 

1871-1873 102$500 22$143 25$000 

1874-1876 250$000 10$000 0 

1877-1879 163$333 16$429 0 

1880-1882 0 0 0 

1883-1885 150$000 0 0 

1886-1888 0 0 0 

1889-1891 65$000 0 0 

1892-1894 600$000 30$000 0 

1895-1897 175$000 50$000 0 

1898-1900 200$000 0 0 

1901-1903 108$333 33$333 0 

1904-1906 125$000 0 0 

1907-1909 98$125 20$000 0 

1910-1912 0 0 0 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

Gráfico 2.24: Variação do preço médio do gado asinino 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Em meados da década de 1890 o jumento esteve mais valorizado, no triênio 
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Contudo, a alta não parece ter afetado em grande medida a reprodução daqueles 

animais. Assim, a grande elevação do preço médio do jumento deve ser compreendida 

por um caso específico. Em 1894, entre os bens de Francisca de Paula de Almeida 

Resende foi arrolado um animal avaliado em 1:000$000307 que, infelizmente o 

documento não indica se era de alguma raça tida como nobre. O outro jumento do 

triênio foi precificado em 200$000. Portanto, de 1889 até 1890, os anos que se seguiram 

à abolição, houve um movimento de alta do preço desses animais. Na segunda metade 

da década houve diminuição do número de cabeças arroladas. Esse fator pode ajudar a 

explicar por que a criação de muares não se desenvolveu no distrito como ocorreu com 

os bovinos. Talvez seja esse também o fator que explique a elevação do preço médio 

das bestas e até dos burros no período. 

O gado suíno ocupou lugar de destaque nas exportações mineiras no XIX. 

Cristiano Corte Restitutti afirma que havia tanto o comércio de suínos em pé quanto de 

sua carne. O toucinho era um dos principais produtos levados ao Rio de Janeiro pelas 

tropas.308 Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez observa que esse foi um dos 

principais itens produzidos nas propriedades rurais do Vale do Paraopeba no oitocentos 

e início do século seguinte.309 Como já dito, Paula Chaves Teixeira Pinto também 

constatou a criação de porcos no distrito da Lage visando o abastecimento do mercado 

interno. 

Angelo Alves Carrara demonstrou que no final do século XIX, enquanto as 

cabeças de bovinos e unidades de queijo tiveram impulsionamento nas exportações os 

porcos e os toucinhos apresentaram quadro estacionário. O historiador lembra ter havido 

grande consumo interno em Minas, o que poderia diminuir a oferta para outros locais. 

Ou seja, apesar do crescimento demográfico da província a criação de suínos era 

suficiente não apenas para o consumo dos mineiros, mas também para abastecer o 

mercado interno com significativos excedentes.310 

Característica peculiar dos suínos é que, ao contrário de muitos animais, pelo 

baixo investimento necessário, podiam ser criados não apenas pelos mais ricos. Cláudia 

Eliane Marques Parreira Martinez, ao estudar o Vale do Paraopeba fez uma análise 

                                                           
307 Inventário de Francisca de Paula de Almeida Resende, 1894, cx. 441. 
308 RESTITUTTI, Cristiano Corte. Op. Cit. 2006. p. 158. 
309 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit. 2006. p. 186. 
310 CARRARA, Angelo Alves. A pecuária: rebanhos e distribuição geográfica. In: RESENDE, Maria 

Efigênia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013.  p. 321-22. 
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acerca da composição da riqueza de três estratos sociais da região pesquisada, podendo 

constatar que enquanto os membros dos grupos mais abastados possuíam a tendência de 

investir mais em bovinos e equinos, os mais pobres eram os maiores detentores de 

porcos.311 Sem a necessidade de ocupar grandes áreas de terrenos já que demandavam 

apenas uma pequena seva com água e comendo geralmente restos de comida, os porcos 

também não ofereciam lucros tão vultosos. O arrolamento de apenas uma cabeça não foi 

muito comum. Normalmente eram inventariados dois ou mais animais, o que sugere que 

algumas pessoas poderiam ter um único porco para sua subsistência, sobretudo os mais 

pobres, tendo em vista o seu baixo valor. Assim, é possível que os louvados tenham 

negligenciado propositalmente alguns animais ou a família do proprietário falecido 

poderia abater o suíno às vésperas da avaliação dos bens visando evitar gastos com 

impostos. 

No distrito da Lage, embora os inventários não tenham permitido discernir bem 

a diferença entre os suínos arrolados, o que pode levar a haver alguma confusão, os 

animais estiveram distribuídos durante o recorte analisado da seguinte maneira: 

Tabela 2.34: Cabeças de gado suíno arroladas por triênio 

TRIÊNIO Porcos de criar Porcos capados Leitões 

1871-1973 104 48 0 

1874-1876 82 24 16 

1877-1879 20 5 41 

1880-1882 10 16 50 

1883-1885 51 14 13 

1886-1888 11 7 26 

1889-1891 53 12 15 

1892-1894 49 14 51 

1895-1897 3 10 6 

1898-1900 0 0 6 

1901-1903 5 0 3 

1904-1906 22 14 19 

1907-1909 38 3 18 

1910-1912 13 12 13 

1871-1912 461 179 277 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

                                                           
311 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit. 2006. p. 162. 
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Gráfico 2.25: Cabeças de gado suíno arroladas por triênio 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 Até a metade da década de 1870 houve maior número de cabeças de porcos 

arroladas. Os animais aparecem nas fontes consultadas em medida significativa e quase 

constante até meados do último decênio do século, quando há uma considerável redução 

da quantidade de cabeças presentes na documentação. São praticamente dez anos de 

baixa. De um modo geral, no entanto, o quadro estacionário no final do oitocentos vai 

de encontro ao que foi percebido por Angelo Alves Carrara para a província mineira, no 

que se refere às exportações. Os picos gerados no gráfico pela linha indicadora de 

leitões demonstra que no distrito a criação ou a reprodução de suínos foi comum em 

alguns períodos. Já os picos ocasionados pelos porcos de criar devem ser 

compreendidos como sinais de animais que estavam sendo preparados para o abate, para 

a venda de toucinho e carne. 

 Os porcos capados, aqueles já prontos para o fornecimento de carne, geralmente 

possuíram preços mais altos que os leitões e os porcos de criar. Contudo, é difícil 

mensurar seu real valor já que este dependeria do seu peso, condição que não consta nos 

inventários. O maior valor dos capados deveria ser um dos fatores que, como já 

mencionado, fazia com estes fossem pouco arrolados. A seguir é apresentada a variação 

do preço médio dos suínos no distrito da Lage. 
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Tabela 2.35: Variação do preço médio do gado suíno 

TRIÊNIO Porcos de criar Porcos capados Leitões 

1871-1973 6$327 12$687 0 

1874-1876 5$841 14$500 2$000 

1877-1879 7$500 15$600 2$658 

1880-1882 6$000 6$812 1$720 

1883-1885 7$706 15$714 2$769 

1886-1888 8$000 7$286 2$231 

1889-1891 9$792 50$833 3$067 

1892-1894 8$469 23$214 5$647 

1895-1897 20$000 15$000 8$667 

1898-1900 0 0 5$000 

1901-1903 25$000 0 5$000 

1904-1906 9$635 16$000 4$263 

1907-1909 9$579 45$000 3$167 

1910-1912 21$154 27$500 6$538 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

Tabela 2.26: Variação do preço médio do gado suíno 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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explicação mais plausível seja uma suposta carestia de alimentos em função da perda de 

mão-de-obra. Contudo, tal hipótese precisa ser ainda investigada. Não pode ser 

desconsiderada a possibilidade de que a população liberta tenha permanecido na região 

estudada vivendo e trabalhando num sistema de campesinato e parceria. Mas trata-se de 

hipóteses que precisam ser averiguadas em trabalhos posteriores. 

 Em seguida, não pode deixar de chamar atenção a baixa do preço dos suínos no 

mesmo momento que menos cabeças de porcos foram arroladas. O preço do porco 

capado sobe exatamente no momento em que os porcos de criar voltavam a ser 

arrolados novamente. Possivelmente isso é um sinal de alinhamento com a conjuntura 

regional e/ou estadual. Parece que os proprietários do distrito estavam atentos ao 

mercado e voltaram a criar porcos para a venda quando o preço melhorou, afinal antes 

houve uma queda do valor médio dos animais e apenas posteriormente verificou-se uma 

diminuição do arrolamento dos suínos.  

 Outro movimento verificado diz respeito às posses dos animais. No início do 

recorte estudado era comum os proprietários possuírem maior número de suínos. Da 

primeira década, por exemplo, é o inventário com o maior rebanho suíno arrolado. 

Trata-se do documento de Eufrásia Mendes de Miranda, com 88 cabeças, sendo 70 

porcos de criar e 18 capados.312 No mesmo período apareceu o inventário com a 

segunda maior quantidade de porcos. Senhorinha Cândida de Resende deixou na 

Fazenda da Lage 63 animais, dos quais 45 eram porcos de terreiro e 18 de meia seva.313 

Do mesmo modo, grande parte dos maiores rebanhos era das duas primeiras décadas, 

sobretudo. O que se sugere, com base em todos os dados disponíveis e analisados, é que 

ao longo do recorte analisado a comercialização de suínos do distrito parece ter 

diminuído tendo a produção sido orientada mais para a subsistência. 

 Por fim, além de bovinos, equinos, muares, asininos e suínos outro grupo de 

animais apareceu nos inventários, embora em menor medida. O gado ovino esteve 

presente em apenas cinco inventários, sendo o menos disseminado no distrito. Foram 

arrolados 165 animais, contudo alguns devem ter sido contados mais de uma vez, já que 

aparecem tanto entre os bens do Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara quanto de dois 

de seus filhos, Senhorinha Cândida de Resende e José Pinto de Resende. 

                                                           
312 Inventário de Eufrásia Mendes de Miranda, 1876, cx. 162. 
313 Inventário de Senhorinha Cândida de Resende, 1872, cx. 438. 
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 Os inventários com animais ovinos arrolados datam de dois momentos 

específicos: quatro do primeiro triênio do recorte e um de 1889. Os rebanhos variaram 

de 14 a 70 cabeças, sugerindo criação para extração de lã.  

Tabela 2.36: Cabeças de gado ovino arroladas por triênio 

TRIÊNIO Carneiro 

1871-1873 140 

1889-1891 25 

1871-1912 165 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Gráfico 2.27: Cabeças de gado ovino arroladas por triênio 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Tabela 2.37: Variação do preço médio do gado ovino 

TRIÊNIO Carneiro 

1871-1873 2$250 

1889-1891 1$500 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Gráfico 2.28: Variação do preço médio do gado ovino 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 O pequeno número de animais ovinos inviabiliza a realização de análises mais 

completas. No entanto, alguns aspectos não podem passar despercebidos. Além de ter 

havido queda numérica na quantidade de cabeças arroladas do primeiro para o segundo 

triênio com esse tipo de posse, o tamanho médio do rebanho também apresentou 

diminuição. Entre 1871 e 1873 cada proprietário possuía 35 animais, em média. Em 

1889 Luís Ribeiro da Silva detinha 25 cabeças. Além disso, também houve redução do 

preço médio do animal, mesmo sendo o período após a abolição uma época 

inflacionada. Assim, a primeira conclusão a que se pode chegar é que os ovinos 

perderam sua importância na economia local, que basicamente consistia na extração de 

lã. Corrobora esta constatação a acentuada diminuição de teares e rodas de fiar arroladas 

no decorrer do recorte estudado, como será visto no tópico dedicado aos móveis. 

 Entre os animais encontrados por Paula Chaves Teixeira Pinto para o período 

entre 1850 e 1870 no distrito da Lage os ovinos foram aqueles que apresentaram o 

menor aumento. De 145 cabeças contabilizadas pela historiadora314 saltaram para 165 

entre 1871 e 1912, mesmo se tratando do dobro de anos e de uma documentação 

investigada muito maior. Ao que parece, portanto, houve uma desaceleração da 

produção têxtil no distrito, sobre o que será tratado mais claramente adiante. A 

motivação para a drástica redução e desaparecimento do gado ovino ao longo dos anos 

estudados deve ter sido ocasionada pela baixa rentabilidade da criação, uma vez que os 

preços dos animais eram baixos e também o devia ser os produtos têxteis. Assim, os 

fazendeiros do distrito da Lage devem ter entendido haver maior viabilidade econômica 

ocupar seus pastos cada vez menores e mais caros não com ovelhas e carneiros, que 

                                                           
314 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 251. 
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pouco retorno financeiro entregavam, mas com cabeças de bois e vacas, já que houve 

um desenvolvimento da pecuária bovina no lugar. 

Benfeitorias 

 Os inventários consultados demonstram que entre 1871 e 1912 as benfeitorias 

foram o patrimônio com o quarto maior valor investido no lugar. Constitui esse grupo as 

diversas construções utilizadas pelos sujeitos históricos investigados para habitarem ou 

desenvolvem suas atividades econômicas. Embora vários pesquisadores em suas 

análises sobre a riqueza de determinado lugar tenham incluído as benfeitorias junto às 

terras no mesmo grupo, comumente denominado “imóveis”,315 aqui se optou por separar 

os dois tipos de bens para ser possível melhor visualizar as consequências causadas pelo 

processo de fracionamento das riquezas e das propriedades no distrito no período 

analisado. Semelhante separação foi realizada, por exemplo, por Rita de Cássia da Silva 

Almico em seu estudo sobre a transformação da riqueza em Juiz de Fora.316 

 Nos inventários existentes para a primeira metade do século XIX para 

Campanha da Princesa foi notado por Marcos Ferreira de Andrade que as fazendas eram 

arroladas entre os bens de raiz sem muitos detalhes, sobretudo no que se refere às casas 

de vivenda e às senzalas, embora fosse comum os avaliadores registrarem as 

benfeitorias existentes, como paióis, moinhos e engenhos, por exemplo e, em muitos 

casos, até os cercados que envolviam as propriedades, como espinheiros e muros de 

pedras.317 Embora trate-se de épocas distintas, o mesmo ocorreu com os inventários 

pesquisados para o distrito da Lage. Considerando todas as benfeitorias arroladas no 

local no período investigado tem-se o seguinte quadro: 

 Tabela 2.38: Valor total e médio por inventário empregado em benfeitorias 

 1871-1888 1889-1897 1898-1912 1871-1912 

TOTAL 

EMPREGADO 
102:999$200 67:387$550 171:547$200 266:946$380 

Inventários 56 25 69 150 

MÉDIA POR 

INVENTÁRIO 
1:839$272 2:695$502 1:399$415 1:779$642 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

                                                           
315 Cf.: GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 148, ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. 

Cit. 2014. p. 89 e TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 263. 
316 ALMICO, Rita de Cássia da Silva. Op. Cit.  2001. p, 111. 
317 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 144. 
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Gráfico 2.29: Valor total empregado em benfeitorias 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

Gráfico 2.30: Valor médio empregado em benfeitorias por inventário 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 A Tabela 2.38 e os Gráficos 2.29 e 2.30 demonstram que ao longo do período 

estudado houve um aumento do valor total empregado em benfeitorias em contraste 

com a diminuição do valor médio por inventário empregado nesse tipo de bens. O 

aumento do valor total empregado em benfeitorias vai de encontro ao que foi 

demonstrado no primeiro capítulo, de que houve um aumento de casas no distrito, algo 

normal para uma região com crescimento demográfico. Seria normal que a maioria dos 
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inventariados possuíssem entre seus bens uma casa para morar. Com o aumento de 

inventários do terceiro subperíodo em relação ao primeiro também seria de se esperar 

um aumento do valor total empregado nesse bem. Já a diminuição do valor médio 

empregado desse tipo de patrimônio no terceiro período em relação ao primeiro diz 

respeito a certa simplificação das casas e demais benfeitorias. Segundo Paula Chaves 

Teixeira Pinto, a simples posse da terra não era garantia de condição de proprietário 

fundiário, mas aos sujeitos era preciso ter a posse de meios para trabalhá-la, como mão-

de-obra e as benfeitorias, o que garantiria posicionamento social e econômico.318 Com a 

fragmentação das fortunas familiares em função do crescimento numérico dos herdeiros 

dos maiores potentados locais e a incapacidade de desenvolvimento de uma atividade 

econômica que viabilizasse nova produção de riqueza aliado ao apego às atividades 

agrárias também era normal haver uma simplificação nas construções das casas, que em 

função da realidade financeira da região via uma diminuição de lugar de reprodução de 

status social e passava mais a ser local de sobrevivência, de abrigo dos sujeitos 

investigados. As novas sedes de fazendas já não eram tão suntuosas como aquelas 

construídas na primeira metade do século XIX, como será visto adiante. 

 No subperíodo 1889-1897 foi observado um movimento diverso daquele que foi 

a regra para o recorte como um todo. Foi notada uma diminuição do valor total 

empregado em benfeitorias em relação ao primeiro subperíodo, algo esperado tendo em 

vista a redução mais que pela metade do número de inventários consultados (de 56 para 

25). Entretanto, o segundo período foi aquele com o maior valor médio por inventário 

empregado nesse tipo de posse alavancado, sobretudo, pela alta na avaliação das casas 

rurais e do arraial. A documentação consultada não oferece dados sobre o tamanho das 

casas nem sobre sua composição, exceto em raros casos, de modo que apenas um futuro 

trabalho de campo poderia determinar se as construções arroladas nesse subperíodo 

possuíam significativas diferenças estruturais em relação àquelas do primeiro 

subperíodo.319 No entanto, outra explicação cabível para a elevação do preço das casas 

pode partir do aumento do número de herdeiros.  

                                                           
318 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 257. 
319 Tais estudos precisariam ser realizados a partir da análise das plantas das sedes de fazendas e outras 

casas e benfeitorias, tal qual foi realizado parcialmente por Marcos Ferreira de Andrade e, de forma mais 

detalhada, por Isaac Cassemiro Ribeiro. Cf.: ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014 e RIBEIRO, 

Isaac Cassemiro. Morada de casas: cultura material, domesticidades e mudanças sociais (Minas Gerais, 

Sabará - século XVIII). Tese (Doutorado em História). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas 

Gerais, 2019. 
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Marcos Ferreira de Andrade observou que na região de Campanha da Princesa, 

na primeira metade do século XIX, as fazendas dos membros da elite local possuíam 

muitas benfeitorias. O historiador explica que a presença de tantas casas se dava porque 

no lugar o fazendeiro juntamente com membros de sua parentela e seus cativos geria e 

executava os negócios da propriedade rural. Tais construções eram úteis, por exemplo, 

na produção de alimentos seja para atender a demanda interna da fazenda ou para o 

comércio regional ou até interprovincial.320  

 Paula Chaves Teixeira Pinto percebeu que as benfeitorias eram avaliadas de 

acordo com suas instalações. A quantidade de construções, aspectos como o tipo de 

telhado e de cercados, entre outros aspectos, influíam nas avaliações. Entre 1850 e 1870 

o menor valor conferido foi 20$000 a parte de uma casa e moinho na Fazenda do Rio 

Sujo, e o maior foi 8:000$000 na Fazenda da Lage, que contava com diversas 

benfeitorias, como casas de vivenda, paiol, moinho, senzalas, curral, etc.321 Entre 1871 e 

1912 entre aqueles que possuíam alguma benfeitoria o menor valor esteve em posse de 

Maria da Glória de Jesus, dona de uma “parte da casa” no Ingá avaliada em 55$000.322 

O inventário com o maior valor empregado em benfeitorias foi o de Inácia Cassiana da 

Cunha, que merece um olhar mais atento.  

As benfeitorias de Inácia Cassiana da Cunhavam possuíam um valor de 

21:345$000, dos quais 10:000$000 eram referentes à sede da Fazenda Rio do Peixe, 

constituída de “morada de casas, moinho, coberta de carros, paiol, e mais casas no 

curral e quintal”.323 A propriedade em questão foi construída na sesmaria concedida a 

Francisco Pinto Rodrigues no século XVIII.324 Posteriormente pertencia ao descendente 

do sesmeiro citado, Alferes José Jacinto de Góes Lara, em cujo inventário de 1862 a 

sede foi avaliada em 6:100$000.325 Consultando fontes primárias e relatos orais de 

moradores da região, Helena Teixeira Martins afirma que após a morte do alferes, seu 

filho Joaquim Pinto de Góes e Lara assumiu a propriedade até vende-la após um 

desentendimento com um vizinho ao Cel. Antônio Carlos de Oliveira que para lá se 

mudou em 1879 com sua família de Ibitipoca. A autora prossegue: 

                                                           
320 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 135. 
321 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 258. 
322 Inventario de Maria da Glória de Jesus, 1912, cx. 117. 
323 Inventário de Inácia Cassiana da Cunha, 1899, cx. 441. 
324 RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Op. Cit. 2014. p. 184. 
325 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 270. 
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Embora já tivesse moradia nessa propriedade, logo que se transferiu 

para lá tratou de levantar nova sede para abrigar a família dentro dos 

melhores padrões de conforto. Conseguiu construir a casa em curto 

prazo, apesar de suas consideráveis dimensões. Contou para isso com 

serviço de bons oficiais: pedreiros, carpinteiros e outros, auxiliados 

por um batalhão de escravos dali e de outras fazendas vizinhas. Na 

fase final, contam que em apenas um dia preencheram com argamassa 

de barro a trama de pau-a-pique das paredes externas e internas da 

casa, graças ao trabalho árduo e diligente de 200 escravos que se 

atropelavam em seu interior e num vozerio indecifrável e contínuo [...] 

A planta baixa da parte principal é retangular, com 19,25m por 

12,65m. Nela localizam-se 13 cômodos, distribuídos assimetricamente 

e com dimensões variando em função de sua finalidade [...]. O lado 

direito da casa no exterior mede 22,90m, em função de um puxado 

acoplado ao retângulo principal [...]. O interior da casa é espaçoso, 

arejado, com grandes janelas envidraçadas, tipo guilhotina, com 

postigos internos de madeira, vergas retas, portas amplas e paredes 

com pé-direito de 4,40m em pau-a-pique. Foi, evidentemente, 

planejada para família numerosa e com atividades sociais intensas, 

conforme demonstram os grandes espaços de suas salas.326 

A descrição do processo de construção apresentado não deve ser tomado ao pé 

da letra. A autora fala que 200 escravos estiveram empregados na empreitada, algo 

pouco credível afinal, como já demonstrado anteriormente, na região em questão na 

primeira metade do século XIX poucos foram os casos de senhores com mais de 100 

escravos e dificilmente esse foi o caso do proprietário da Fazenda Rio do Peixe, mesmo 

sendo o inventário de Inácia Cassiana da Cunha, esposa do Cel. Antônio Carlos de 

Oliveira, aquele com o maior monte mor no distrito entre 1871 e 1912. A casa teria sido 

construída, segundo o texto de Helena Teixeira Martins, por volta de 1880, época em 

que o sistema escravista já dava fortes sinais de decadência, como pode ser presumido 

pela aprovação da Lei do Ventre Livre em 1871. Entretanto, as grandes dimensões do 

sobrado, com 337,50m²,327 o que teria feito dele um dos maiores, senão o maior, do 

distrito da Lage, como sugere sua alta avaliação, embora não possam ser conferidas in 

                                                           
326 MARTINS, Helena Teixeira. Sedes de fazendas mineiras. Belo Horizonte: BDMG Cultural, 1998. p. 

189-191. 
327 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. 1998. p. 189. 
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loco, tendo em vista o fato de a casa ter sido desmanchada no início da década de 1990, 

podem ser vistas na planta constante no livro da referida historiadora. 

Figura 2.1: Planta baixa da sede da Fazenda Rio do Peixe 

 

Fonte: MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. 1998. p. 193. 

Outras casas do distrito da Lage também foram avaliadas por altos preços, tendo 

em consideração os padrões locais. Para a realização desta pesquisa foi possível o 

acesso a informações sobre a estrutura arquitetônica de outras quatro delas, sobre as 

quais será apresentada uma breve descrição para que se possa compreender seu uso bem 

como as transformações ocorridas ao longo do tempo que reflete a própria dinâmica 

social e econômica do distrito.  

Sobre a sede da Fazenda Ribeirão de Santo Antônio Isaac Cassemiro Ribeiro 

afirma que a propriedade em questão foi uma das primeiras fundadas na região ainda no 

século XVIII pelo grupo familiar por ele chamado Ribeiro da Silva. O historiador 

ressalta a grande quantidade de benfeitorias arroladas nos inventários de seus 

proprietários no setecentos e no oitocentos, o que demonstra a grande atividade agrária 

ali desenvolvida.328 Em 1823, como já demonstrado no capítulo anterior, Raimundo 

José da Cunha Mattos passou pela região que mais tarde conformaria o distrito da Lage 

rumo a Goiás. Naquela ocasião, ao hospedar-se na fazenda, afirmou que “casa do 

                                                           
328 RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Op. Cit. 2014. p. 183-185. 
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engenho do Cap. Joaquim Pinto é mui extensa, térrea, e ao longo dela há uma varanda 

de 120 palmos”.329 As fazendas setecentistas mineiras comumente tinham em toda a 

fachada uma varanda em cujas extremidades havia um quarto de hóspedes e uma 

ermida, herança portuguesa.330 Tendo em vista o fato de que no período colonial 1 

palmo equivalia a 22 cm,331 a varanda que ladeava a parte frontal da sede da fazenda 

deveria ter em torno de 26,5m, o que significa que a casa era ainda mais extensa que a 

da Fazenda Rio do Peixe. A última referência feita à sede da Fazenda Ribeirão de Santo 

Antônio de que se tem notícia é de 1871, por ocasião do inventário de seu proprietário à 

época, o Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara. Naquela fonte a propriedade, avaliada 

em 4:000$000, foi assim mencionada:  

As casas de vivenda da Fazenda do Ribeirão de Santo Antônio, 

contendo casas grandes assobradadas, diversas casas de despejos, 

paiol, senzalas, ranchos, seva de porcos, quintal com arvoredos, 

currais tapados de pedra e todas as demais benfeitorias não 

mencionadas.332 

Em 1887, no inventário da viúva do Capitão Pinto, Mafalda Cândida de 

Resende, já não mais se fez referência a casa, provavelmente então demolida. No 

documento de 1871 foram arroladas muitas madeiras, o que sugere que o fazendeiro 

pretendia realizar uma reforma na sede de sua propriedade, mas com sua morte o 

projeto deve ter sido abortado. Com a sua riqueza dividida entre seus 12 filhos 

provavelmente os herdeiros entenderam ser desvantajoso proceder à reforma do casarão, 

de modo que as partes a que cada um teve direito nos autos de partilha devem ter sido 

resgatadas através da retirada de peças da casa, como madeiras ainda não deterioradas. 

Outra casa que aparece nos inventários pesquisados e ajuda a compreender como 

eram as maiores benfeitorias da região é a sede da Fazenda da Lage, desaparecida na 

década de 1990. Fundada na primeira metade do século XVIII, possivelmente por João 

Francisco Malta, a propriedade passou pelas mãos de várias famílias durante os anos em 

que esteve de pé. Entre seus proprietários de famílias distintas estiveram o Coronel 

Francisco Antônio de Oliveira Lopes, membro da Inconfidência Mineira, e o Tenente 

                                                           
329 MATOS, Raimundo José da Cunha. Op. Cit. 2004. p. 36. 
330 RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Op. Cit. 2014. p. 164. 
331 Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx. Acesso em: 21/12/2019. 
332 Inventário de Antônio Pinto de Góes e Lara, 1871, cx. 133. 
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Coronel Joaquim Tomás da Costa Gonçalves, que a houve por troca.333 Helena Teixeira 

Martins diz que  

a casa é grande, bastante alongada, com 23,25 m de frente por 9,78m 

nas laterais e pé-direito de três metros, com mais de 237m². De 

características simples, com um pavimento pouco elevado do solo por 

alicerces de pedra em que se assentam suas paredes [...]. São oito as 

janelas da fachada, dispostas simetricamente: quatro à esquerda da 

porta central e quatro à direita, complementadas com vidraças de 

guilhotina com 12 pequenos vidros em cada parte.334 

A descrição da casa pode ser mais bem compreendida através da visualização de 

sua planta baixa, apresentada pela mesma autora. 

Figura 2.2: Planta baixa da sede da Fazenda da Lage 

 

Fonte: MARTINS, Helena Teixeira. Sedes de fazendas mineiras. Belo Horizonte: BDMG 

Cultural, 1998. p. 71. 

Como já dito, na época em que pertencia a Joaquim Tomás a sede foi avaliada 

por 8:000$000 tendo “casas de vivenda [...] assoalhadas”, além de “paiol, senzalas, 

ranchos, moinho tudo coberto de telhas, engenho de cana de cilindro” e seus pertences, 

“engenho de serra, olaria de telha, casa de trapizonga, currais e quintal cercado de 

pedra”.335 Em 1866 a propriedade aparece arrolada entre os bens de Joaquim Pinto de 

Almeida, filho de Felisberto Pinto de Almeida, proprietário da Fazenda do Catimbau, da 

                                                           
333 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. 1998. p. 66-67. 
334 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. 1998. p. 69. 
335 Inventário de Joaquim Tomás da Costa Gonçalves, 1861, cx. 483.  
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seguinte maneira: “uma casa de vivenda na Fazenda da Lage em que mora com paiol, 

rancho, moinho, tudo coberto de telhas, monjolo coberto de capim, currais e quintal 

cercado de madeira”, tudo avaliado em 1:000$000.336 Depois de cinco anos novamente 

a fazenda apareceu em um inventário, desta vez no documento realizado em vida por 

Maria Libânia de Resende, mãe de Joaquim. Em 1871 as benfeitorias forma arroladas 

como sendo “metade das casas de vivenda da Fazenda da Lage, o paiol, moinho, 

engenho de serra, engenho de cana com todos os seus pertences de cobre e outros 

objetos” no valor de 3:750$000.337 Um ano depois, em 1872, foi realizado o inventário 

da nora de Maria Libânia, Senhorinha Cândida de Resende, casada com o então alferes 

Francisco Pinto de Assis Resende. No documento foi feita menção a “parte na casa da 

Fazenda da Lage, com engenho de cana, engenho de socar, engenho de serra, olaria, 

moinhos, quintal, paiol, senzalas, cobertas tudo de telhas”, sendo estas benfeitorias 

avaliadas em 5:000$000.338  

Viúvo, Francisco contraiu núpcias com Francisca de Paula de Almeida de 

Resende, falecida em 1894 e em cujo inventário sobre a propriedade apenas se 

mencionou: “no valor das benfeitorias da Fazenda da Lage, inclusive engenho de 

cilindro com todos os seus pertences”, o que importava em 4:000$000. Por fim, em 

1905 o já Coronel Francisco Pinto de Assis Resende faleceu e naquela ocasião em seu 

inventário apenas se fez menção às “benfeitorias e terreiro da fazenda”, cujas partes do 

velho patriarca e dos demais herdeiros somavam 4:000$000.339 A partir das descrições 

existentes nos cinco documentos consultados após o fim do sistema escravista a fazenda 

iniciou sua decadência perceptível, por exemplo, na leve queda de sua avaliação. 

Somado a esse fato a menor descrição das benfeitorias é possível presumir que algumas 

edificações necessárias para atividades econômicas não mais desempenhadas tenham 

sido desativadas gradualmente. A casa, no entanto, parece não ter sofrido alterações 

consideráveis. 

Também do século XVIII data a sede da Fazenda das Éguas, ainda de pé no 

município de Resende Costa. A casa foi assim descrita por Helena Teixeira Martins: 

O plano horizontal corresponde a um retângulo de proporções áureas, 

medindo 14,60 por 9,70m. Essa parte é composta de oito cômodos 

                                                           
336 Inventário de Joaquim Pinto de Almeida, 1866, cx. 07. 
337 Inventário de Maria Libânia de Resende, 1871, cx. 05. 
338 Inventário de Senhorinha Cândida de Resende, 1872, cx. 438. 
339 Inventário de Francisco Pinto de Resende, 1905, cx. 207. 
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habitáveis [...]. A parte posterior, estreita, mede internamente 19 x 

3,45m e tem ao centro uma varanda entalada [...]. A casa é bem 

funcional, mesmo para padrões atuais: ampla, sem ter exagero de 

espaço (conta com área de 332,70m²).340 

 A edificação pode ser mais bem compreendida através da planta baixa da casa: 

Figura 2.3: Planta baixa da sede da Fazenda das Éguas 

 

Fonte: MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. 1998. p. 62. 

Embora ainda não se tenha conhecimento de estudos arquitetônicos acerca das 

edificações que compõem o conjunto da sede da fazenda, os dados coletados nos 

inventários de seus proprietários localizados sugerem que as benfeitorias foram 

aumentadas em determinado momento em função da elevação de seu valor, embora as 

descrições não tenham sido realizadas com muitos detalhes. Inicialmente chamada Vista 

Alegre, a propriedade teria sido edificada por Bento Gonçalves da Costa.341 Entre os 

bens arrolados de Maria Joaquina de Souza, sua esposa, junto com as terras da fazenda 

foram arroladas “casas de vivenda cobertas de telha, paiol, moinho e cozinha, tudo 

coberto de telha e monjolo coberto de capim, com seus currais e quintal cercado de 

pedra”.342  

No recorte temporal aqui investigado a fazenda foi mencionada em 1880, no 

inventário de Maria Joaquina de Moura, filha de Manoel Gonçalves de Souza, sendo 

este supostamente filho de Bento Gonçalves. No documento a propriedade estava ainda 

                                                           
340 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. 1998. p. 59-60. 
341 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. 1998. p. 58. 
342 Inventário de Maria Joaquina de Souza, 1793, cx. 42. 
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em comum com outros herdeiros e a sede, avaliada em apenas 800$000, era composta 

por “morada de casas de sobrado na mesma fazenda, com currais cercado de pedras, 

pequena manga no fundo e quintal”.343 No ano seguinte, em 1881, foi realizado o 

inventário do viúvo de Maria Joaquina, Francisco de Assis Santos na mesma fazenda, 

cuja sede foi descrita apenas como “uma morada de casas com benfeitorias e trastes” no 

valor de 700$000.344 A última menção da casa encontrada no corpo documental 

analisado se encontra no inventário de Maria Eufrásia Mendes de Miranda, datado de 

1897. Os avaliadores, entretanto, foram econômicos em suas descrições, algo que se 

mostrou recorrente no período. A “casa e as benfeitorias da Fazenda das Éguas”, como 

registraram, foram avaliadas em 2:000$000.345 A elevação do valor sugere um 

melhoramento das benfeitorias, provavelmente realizado por Manoel Gonçalves de 

Resende Maia, filho da inventariada que ali se estabeleceu e constituiu descendência. 

Por fim, a última construção arrolada na documentação consultada e sobre a qual 

há dados suficientes para análise é a sede da Fazenda do Andrade. Infelizmente não foi 

possível saber de quando data a edificação, mas os indícios encontrados sugerem ser de 

meados do século XIX. A primeira menção em inventário de que se teve notícia ocorreu 

em 1873, quando foi arrolado entre os bens de Francisca Maria Cristina de Souza “a 

casa de vivendas [...] de sobrado, casa de despejos, senzalas, paiol, rancho, moinho, 

quintal e pastinho no fundo e todas as benfeitorias do terreiro” no valor de 

2:400$000.346 Cinco anos depois, ao falecer o viúvo de Francisca, João Evangelista de 

Souza, os avaliadores apenas deram conta de que o inventariado era proprietário de 

“metade do valor da casa e demais benfeitorias” avaliadas em 1:200$000,347 o que 

indica que no curto período em questão não houve significativas alterações. Até 1912, 

ano final do recorte proposto, a propriedade não apareceu em outro inventário. 

Descrevendo a construção da fazenda Helena Teixeira Martins, entre outras coisas, diz 

que 

a parte principal da Fazenda do Andrade insere-se num retângulo de 

boas proporções, com área de 243m², incluindo o que é ocupado pelas 
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paredes divisórias. O restante mede 62m². Somadas as áreas 

mencionadas, a sede mede 320m²m aproximadamente.348 

A planta baixa da Fazenda do Andrade permite compreender a descrição feita. 

Figura 2.4: Planta baixa da sede da Fazenda do Andrade 

 

Fonte: MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. 1998. p. 206. 

Nas benfeitorias das cinco fazendas analisadas um aspecto foi comum a todas 

elas: a centralidade da casa em relação às demais edificações. Eduardo Schnoor notou a 

mesma característica em Bananal, Vale do Paraíba Paulista, que teria sido fruto 

justamente da influência mineira, assim como a combinação do alicerce em pedra e as 

paredes em pau-a-pique,349 marca também das construções das fazendas do distrito 

como ressalta Helena Teixeira Martins. O referido historiador ainda destaca uma técnica 

muito comum de construir as casas encostadas em algum outeiro, o que fazia com que 

um pé-direito estivesse ao rés do chão ao passo que o outro ficasse suficientemente alto, 

sobre a base de pedra, para formar um porão que servisse para armazenamento de 

                                                           
348 MARTINS, Helena Teixeira. Op. Cit. 1998. p. 204. 
349 Tal combinação foi notada, por exemplo, por Marcos Ferreira de Andrade para as fazendas do sul 

mineiro, pertencentes aos membros da família Junqueira. Cf. ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 

2014. p. 145. 
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diversos itens. A construção das casas encostadas em outeiros deve ter sido comum no 

distrito da Lage, como sugerem as sedes das fazendas do Andrade e das Éguas. A 

escolha de um terreno acidentado para assentamento da sede da fazenda era importante 

não apenas para que se pudesse economizar material na construção de dois pavimentos, 

mas também para que a força hidráulica fosse aproveitada na propriedade, por exemplo 

no funcionamento de moinhos.350 

Havendo sido feitas breves apresentações sobre as sedes de cinco fazendas do 

distrito da Lage é possível concluir alguns pontos. Primeiro é preciso notar quem eram 

seus donos. Fazendeiros escravistas, seus proprietários foram pessoas inseridos num 

sistema em que havia constante necessidade do senhor se afirmar socialmente frente aos 

demais. Na grande maioria dos casos em que foi possível observar a disposição das 

sedes das propriedades inventariadas no distrito da Lage no centro das benfeitorias 

estava a casa, geralmente contígua ao curral, como pode ser observado nas plantas 

apresentadas. Casas de despejos, olarias, moinhos e engenhos, estes dois últimos 

quando o permitia a geografia do terreno, eram construídos ao redor da sede. Assim o 

senhor podia controlar tanto a produção quanto a mão-de-obra empregada.351  

Nas fazendas com escravos era comum a existência das senzalas. Contudo, os 

inventários daqueles que sabidamente possuíram cativos e que foram inventariados após 

1888 não revelam se algum uso foi destinado ao lugar que servia de abrigo aos 

mancípios. Uma possibilidade seria a conversão de tais espaços em casas de despejos. 

No entanto, o mais provável é que depois da abolição as senzalas tenham sido 

demolidas, sobretudo se levado em conta que após a queda do cativeiro houve uma 

tentativa de apagar da memória o traumático passado escravista.352 Ao descrever várias 

fazendas da região do Campo das Vertentes, que compreende parte da antiga Comarca 

                                                           
350 SCHNOOR, Eduardo. "Das casas de vivenda à casa de morada". In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; 

SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 34. 
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SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 39. 
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ações concretas para apagar da memória o triste capítulo da história que foi a condição cativa, até mesmo 

por razões menos afetivas e mais motivadas por interesses econômicos, como foi o caso da queima de 

arquivos promovida por Ruy Barbosa sobre o período, no caso das senzalas não houve um completo 

desaparecimento das edificações no Sudeste após 1888. Nas regiões, cafeeiras, por exemplo, algumas 

dessas benfeitorias foram transformadas em casas de colonos. No Sul de Minas, a senzala da Fazenda 

Bela Cruz, como demonstra Marcos Ferreira de Andrade, também resistiu ao século XX (ANDRADE, 

Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 200). No caso do distrito da Lage, no entanto, não há notícias de que 

tais edificações tenham existido por muitos anos após a abolição, o que precisa ser ainda investigado 

minuciosamente em trabalhos futuros, assim como as causas de suas demolições ou manutenções, se por 

ventura tiverem ocorrido. 
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do Rio das Mortes, Helena Teixeira Martins relata em várias delas a existência de ruínas 

que teriam sido destas edificações. 

No período analisado nenhuma casa inventariada foi descrita como possuindo 

telhado de capim, sendo comum a menção ao telhado de telhas, às janelas com vidros e 

ao piso de assoalho. Exemplos são a sede da Fazenda da Quitéria, de Antônio Pinto de 

Assis Resende, descrita como “casa de vivenda coberta de telhas, assoalhada, 

envidraçada, com curral cercado com muros de pedra, paiol, ceva e quintal”353 e a sede 

da Fazenda Bom Retiro, de Maria Bernadeta de Resende, que os louvados descreveram 

como “casa de vivenda, assoalhada, envidraçada, coberta de telhas, dois paióis e uma 

coberta, tudo coberta de telhas, quintal, curral, monjolo no mesmo quintal, galinheiro e 

ceva”.354 Nos dois casos acima mencionados as sedes foram descritas como casa de 

vivenda. 

Vários estudos apontam para a simplicidade existente na mobília das fazendas 

mineiras no século XIX, sobretudo na sua primeira metade. Tal constatação foi feita, 

por exemplo, tanto por Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira para o distrito da Lage355 

quanto por Marcos Ferreira de Andrade para o sul de Minas.356 Segundo Eduardo 

Schnoor, até o início do século XIX as sedes de fazendas de Minas, do Rio de Janeiro e 

do Nordeste foram marcadas pela sua rusticidade. No período em questão o morar e o 

produzir se confundiam, de modo que as propriedades não eram marcadas pelo luxo. 

Apenas posteriormente as casas de morada passaram a ser casas de vivenda, conforme 

indicavam os inventários. Ou seja, Conforme o século XIX ia adentrando, as casas 

foram abrigando a modernidade que se pretendia materializar, seja na construção, seja 

na mobília. As telhas de barro substituíam o capim, o chão de terra batida dava lugar ao 

assoalho de madeira e as janelas eram envidraçadas em sistema guilhotina. No interior 

das casas itens como talheres e joias representavam o prestígio social do proprietário, 

bem como seu poder, embora alguns móveis, como mesas e cadeiras ainda possuíam 

aspecto simples.357  

Paula Chaves Teixeira Pinto chama atenção para esse caráter rústico do 

mobiliário das fazendas dos inventários por ela encontrados no distrito da Lage entre 

                                                           
353 Inventário de Antônio Pinto de Assis Resende, 1912, cx. 204. 
354 Inventário de Maria Bernadeta de Resende, 1912, cx. 210. 
355 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Op. Cit. 2006. p. 82. 
356 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 152. 
357 SCHNOOR, Eduardo. "Das casas de vivenda à casa de morada". In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; 

SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 35-41. 
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1850 e 1870. A historiadora afirma que poucos foram os itens arrolados na 

documentação por ela consultada, como relógios de parede e louças de porcelana, sendo 

mais comum a presença de móveis que cuja razão de sua existência era tão somente sua 

funcionalidade, como as mesas e os tamboretes, por exemplo.358 Tal característica se 

manteve inalterada entre 1871 e 1912. Embora o período fosse marcado pela 

modernização que se buscava alcançar em vários aspectos, a simplicidade que 

continuava a existir no distrito deve ser compreendida pela questão econômica, já que o 

fracionamento das fortunas e a ausência de atividade capaz de reproduzir considerável 

riqueza fazia priorizar os gastos com as necessidades cotidianas. 

 Apenas quatro imóveis foram descritos como sendo casa de morada. Em comum 

tiveram duas caraterísticas: o fato de terem sido avaliados por um baixo valor e terem 

como proprietários inventariados com pouca mobília arrolada. Em média cada casa do 

tipo valia 433$333. Um dos proprietários de casa de morada, Maria Caetana de Oliveira, 

sequer teve algum móvel arrolado.359 Já as casas de vivenda apareceram em maior 

quantidade. Ao todo 45 edificações foram identificadas como casa de vivenda, das quais 

42 estavam no meio rural e apenas 3 no arraial. Estas casas tinham como característica 

uma maior avaliação de seu valor. Aquelas da sede do distrito em média valiam 

1:166$667, enquanto as que se encontravam na área rural custavam em média 

1:578$571. Também foi notado que ao contrário das casas de morada as casas de 

vivenda possuíam quantidade maior de móveis. Bons retratos de tal condição podem ser 

vistos em dois inventários.  

Dono da terceira maior riqueza do distrito no recorte investigado, a sede da 

propriedade do Tenente Coronel Geraldo Pinto de Resende foi descrita como “as casas 

de vivenda [...] da Fazenda do Catimbau”.360 Entre os bens do fazendeiro foram 

arrolados vários móveis, muitos dos quais, para alegria do historiador, foram 

relacionados ao cômodo da casa onde estavam alocados, a exemplo do que também 

observou Eduardo Schnoor no inventário do Comendador Valim em sua Fazenda 

Resgate, em Bananal. Os móveis cujos cômodos foram nomeados estiveram assim 

dispostos na sede da Fazenda do Catimbau: 

  

                                                           
358 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 259. 
359 Inventário de Maria Caetana de Oliveira, 1909, cx. 182. 
360 Inventário de Geraldo Pinto de Resende, 1907, cx. 208. 
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Tabela 2.39: Móveis da sede da Fazenda do Catimbau por cômodo 

Cômodo Móveis 

Sala de jantar 1 mesa grande singela, 1 banco regular, 2 bancos pequenos, 1 

estrado de madeira, 1 relógio com boneco cantante, 1 armário 

Quarto 1 catre, 1 armário, 1 mesa lisa 

Escritório de dentro 1 caixão 

Quarto do meio 1 cômoda, 1 armário, 1 armário pequeno, 1 mesa pequena, 1 

espreguiceiro  

Quarto do relógio 1 relógio, 1 armário, 1 catre com peças torneadas, 1 mesa 

pequena com gaveta, 1 caixa grande 

Sala de espera 1 mesa grande, 1 banco, 1 banco menor, 1 relógio de parede 

com caixa, 3 tamboretes com assentos de tábuas, 4 tamboretes 

com assentos de couro, 12 cadeiras com assentos de palhas 

Quarto de Domiciano 1 catre 

Quarto de Trindade 1 catre cortinado, 1 marquesa, 1 mesa pequena 

Quarto da sala nova 2 catres 

Quarto dos colchões 1 catre, 1 marquesa 

Escritório de fora 1 cadeira com encosto, 1 cadeira pequena, 1 tamborete de 

palhinha, 1 mesa pequena com gaveta, 1 catre ordinário, 1 caixa 

grande, 1 canastrinha ordinária, 1 estante de madeira pequena 

Varanda 1 banco grande, 1 grande menor ordinário 

Despensa 1 caixão com cadeado, 1 caixão menor com repartimento, 1 

caixão estreito 

Debaixo do sobrado 1 caixão estreito 
Fonte: Inventário de Geraldo Pinto de Resende, 1907, cx. 208. 

O outro caso é o de Maria Carolina de Resende, esposa de Alexandre Gonçalves 

de Resende, em cujo inventário a sede da propriedade do casal foi descrita como “casa 

de vivenda [...] na Fazenda do Sumidouro”.361 No documento em questão os móveis 

apareceram dispostos da seguinte maneira: 

  

                                                           
361 Inventário de Maria Carolina de Resende, 1896, cx. 404. 
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Tabela 2.40: Móveis da sede da Fazenda do Sumidouro por cômodo 

Cômodo Móveis 

Primeira sala 1 mesa grande, 1 banco com encosto, 1 banco liso, 1 mesa 

redonda de pés torneados, 1 mesa com gaveta, 1 mesa menor 

com gaveta, 3 cadeiras de palhinha 

Primeiro quarto da sala 1 catre liso, 2 catres, 1 mesa pequena com gaveta 

Segundo quarto da sala 1 catre torneado, 1 banco torneado,  

Quarto do corredor 2 espreguiceiros forrados de couro 

Quarto grande 1 armário com gaveta, 1 cômoda com escrivaninha, 1 caixa 

grande, 1 caixa menor, 1 caixa com pés, 1 mesa pequena 

Escritório 1 caixão, 1 relógio de parede, 1 estante 

Quartinho 1 armário, 1 catre 

Corredor 1 caixão 

Sala de centro 1 caixão, 1 mesa ordinária, 1 armário pequeno, 1 banco 
Fonte: Inventário de Maria Carolina de Resende, 1896, cx. 404. 

Infelizmente a primitiva sede da Fazenda do Catimbau foi demolida no início do 

século XX, após a morte do Tenente Geraldo e não se tem conhecimento sobre a planta 

da casa, de modo que não se sabe qual a disposição dos cômodos, o que permitiria uma 

análise da sua função social, como fez Eduardo Schnoor para a Fazenda Resgate, cuja 

sede ainda se encontra de pé. A mesma situação ocorreu na Fazenda do Sumidouro. No 

início do século XX a sede da propriedade foi demolida, tendo sido preservada apenas 

uma parte do antigo sobrado que atualmente serve como paiol para os moradores atuais. 

Mesmo assim é possível chegar a algumas conclusões sobre os casos mencionados. 

Nos dois casarões existiam duas salas. Na Fazenda do Catimbau uma foi descrita 

como sala de espera e outra como sala de jantar. A julgar pelos móveis nelas existentes 

a primeira devia estar localizada na entrada da casa, sendo o lugar onde eram 

recepcionadas as visitas. Na Fazenda do Sumidouro esta era a primeira sala, como 

sugerem o banco com encosto e a mesa com pés torneados, cuja função era passar aos 

visitantes, respectivamente, uma impressão de conforto e modernidade. Na Fazenda do 

Catimbau esses mesmos papeis eram desempenhados pelas cadeiras de palha e pelo 

relógio com caixa. Era a sala de visita o local não só de receber, mas também de 

ostentar riqueza. A boa recepção dos convidados era importante para que o senhor rural 

reafirmasse sua fidalguia.362 Por outro lado, na sala de jantar da Fazenda do Catimbau e 

na sala de centro da Fazenda do Sumidouro nota-se uma maior simplicidade dos 

                                                           
362 SCHNOOR, Eduardo. "Das casas de vivenda à casa de morada". In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; 

SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 44-45. 
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móveis, até com alguma rusticidade, com exceção do relógio com boneco cantante na 

primeira propriedade. O espaço tinha como característica guardar a privacidade da 

família, de modo que as pessoas que não pertenciam à parentela do proprietário e nem 

eram íntimas ao grupo familiar ali residente normalmente não eram chamados a esse 

ambiente de refeição.363 

Os quartos, com poucas exceções, como o quarto de Trindade com seu catre 

cortinado na Fazenda do Catimbau, eram marcados pela rusticidade e funcionalidade de 

sua mobília, características ainda muito presentes no restante da casa. Naquela 

propriedade ainda chama atenção a existência de dois escritórios, sendo o de fora aquele 

com maior quantidade de móveis. Provavelmente o cômodo ficava junto à sala de 

espera e era ali que o Tenente Coronel Geraldo Pinto de Rezende fazia parte de seus 

negócios registrados nos livros de contabilidade de sua fazenda.  

Junto às benfeitorias, sobretudo das maiores fazendas, era comum aparecer 

arrolado o quintal. No inventário de Eufrásia Mendes de Miranda, por exemplo, foi 

arrolada a sede da sua Fazenda da Boa Vista, descrita como “casas de vivenda na 

Fazenda da Boa Vista, assoalhadas, casa de despejo, rancho, moinho, tudo coberto de 

telhas, quintal e currais murados de pedra” [grifos meus].364 O pomar servia como 

espaço de convívio social nas casas de vivenda.365 

Entre os bens da já mencionada Inácia Cassiana da Cunha, inventariada com o 

maior valor empregado em benfeitorias, além da suntuosa sede da Fazenda Rio do 

Peixe, estavam 8 casas em áreas rurais e 2 em arraiais, sendo uma na Lage e outra em 

São Tiago.366 Sobre o costume dos fazendeiros de possuir benfeitorias na vila de São 

José del-Rei e nos arraiais da região já foi tratado no capítulo anterior. No entanto, entre 

os bens da referida Inácia chama atenção a posse de tantas casas na área rural. Em 

trabalho anterior, sobre a trajetória econômica e a família do Tenente Coronel Geraldo 

Pinto de Rezende, foi observado que o referido fazendeiro instalou cada filho em uma 

nova fazenda, a maioria composta por partes da sua Fazenda do Catimbau, fracionada 

por ocasião da divisão de sua herança.367 Ora, Inácia e Geraldo devem ser considerados 

                                                           
363 SCHNOOR, Eduardo. "Das casas de vivenda à casa de morada". In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; 

SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 44-51 
364 Inventário de Eufrásia Mendes de Miranda, 1876, cx. 162. 
365 SCHNOOR, Eduardo. "Das casas de vivenda à casa de morada". In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; 

SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 53. 
366 Inventário de Inácia Cassiana da Cunha, 1899, cx. 441. 
367 RESENDE, João Carlos. Op. Cit. 2018. 
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membros de um mesmo grupo social, a elite econômica do distrito da Lage. Eram 

donos, respectivamente, da primeira e da terceira maior fortuna do local. Além disso, 

dois filhos de Inácia, Evaristo Augusto de Oliveira e Marcos de Oliveira Braga, foram 

casados com duas filhas de Geraldo, Maria Trindade de Resende e Maria da Conceição 

Resende. Assim, Inácia e seu marido, Antônio Carlos de Oliveira, devem ter planejado 

também deixar cada filho assentado em uma propriedade, o que direta ou indiretamente 

fez com o grupo familiar se postasse socialmente na região. 

Paula Chaves Teixeira Pinto encontrou 8 inventários realizados entre 1850 e 

1870 nos quais haviam sido arroladas partes de casas no distrito. Eles representavam 

34,78% das fontes investigadas. Entre 1871 e 1912 de 150 inventários consultados 66 

possuíam parte de algum imóvel, número que correspondia a 44% da documentação. 

Das 139 partes de imóveis registradas 88 estavam no meio rural enquanto 51 se 

encontravam em arraiais ou em São José del-Rei. Também em São João del-Rei, no 

século XIX, Afonso de Alencastro Graça Filho notou a existência de várias 

propriedades em comum entre herdeiros, até pela impossibilidade de dividir as fazendas 

e continuar desenvolvendo as atividades agrárias ali existentes de forma rentável.368 As 

partes de imóveis estiveram assim dispostas ao longo do período analisado: 

Tabela 2.41: Inventários com partes de imóveis registrados no distrito da Lage 

 1871-1888 1889-1897 1898-1912 

Inventários totais 56 25 69 

Inventários com partes 26 13 27 

Percentagem 46,43% 52% 39,13% 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 A tabela acima exposta demonstra que mais da metade dos documentos 

existentes para o segundo subperíodo possuía parte de imóveis arrolados. Embora no 

terceiro subperíodo tenha ocorrido uma queda dos documentos com esse tipo de 

patrimônio o índice ainda assim era maior que aquele encontrado por Paula Chaves 

Teixeira Pinto nas duas primeiras décadas da segunda metade do século XIX. O alto 

índice de inventários com partes de algum imóvel é fruto do fracionamento das 

propriedades e das riquezas familiares. Em muitos casos a divisão da fortuna entre 

vários herdeiros inviabilizava a compra da sede da fazenda ou até mesmo da casa no 

arraial possuída pelos pais falecidos. Em alguns casos foi comum a venda das 

                                                           
368 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 118. 
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propriedades para pessoas que não possuíam um passado familiar ligado à propriedade. 

Em 1898 foi publicado um anúncio no periódico O Resistente que ilustra bem tal 

realidade. 

Por preço módico vende-se uma Fazenda há pouco dividida 

judicialmente e distando do arraial apenas 5 quilômetros, com boa 

casa, engenho de cilindro com bom alambique, três tachas e mais 

pertences; tendo a fazenda 4 alqueires de capoeirão com muita 

madeira de lei, 1 alqueire de mato virgem, 50 alqueires de magníficas 

culturas, 12 ditos de cultura de campo, 40 ditos de campos e um pasto 

fechado com 5 alqueires. A Fazenda tem muita fartura d’agua, que 

chega para tocar engenho de serra e moinho, ao mesmo tempo. 

Vende-se também uma excelente casa de sobrado, com grande quintal 

e cômodo para negócio, na melhor rua e ponto de comércio do 

arraial.369 

 Embora o jornal não tenha apresentado o nome da propriedade rural colocada à 

venda, parece tratar-se da Fazenda da Boa Esperança, pertencente ao pai de Ezequiel 

Coelho dos Santos, que publicou o anúncio, Major Manoel Coelho dos Santos 

Monteiro, cujo inventário é de 1896. Entre os bens arrolados no documento estão uma 

casa no arraial da Lage, possivelmente o sobrado do anúncio, o engenho e as 

benfeitorias da fazenda.370 Infelizmente não foi possível saber quem foram os 

compradores das propriedades, mas o simples fato de terem sido anunciadas em um 

jornal de São João del-Rei já demonstra a possibilidade da família ter vendido a fazenda 

e a casa do arraial para pessoas de fora do distrito.  

Em outros casos, no entanto, a sede da fazenda acabou não sendo comprada por 

uma única pessoa, mas dividida entre herdeiros. Foi o caso, por exemplo, da já 

mencionada Fazenda Ribeirão de Santo Antônio, pertencente do Capitão Antônio Pinto 

de Góes e Lara, falecido em 1871. Em inventários de vários filhos seus foi arrolado 

parte da sede, de modo que não houve algum que tenha ficado com a casa toda. Em 

1887 foi inventariada Ilidia Mafalda de Resende Lara e entre seus bens estava “parte nas 

benfeitorias da Fazenda Ribeirão de Santo Antônio” no valor de 100$000.371 Embora se 

                                                           
369 O Resistente, São João del-Rei, ano 4, n. 164, p. 3, 27 out. 1898. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=221406&PagFis=10&Pesq=lage. Acesso em: 

30/12/2019. 
370 Inventário de Manoel Coelho dos Santos Monteiro, 1896, cx. 164. 
371 Inventário de Ilidia Mafalda de Resende Lara, 1887, cx. 560. 
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desconheça as razões, o mais provável é que nenhum herdeiro tenha tido interesse em 

adquirir a parte dos irmãos. No inventário do Capitão Pinto, como já dito, foi arrolada 

grande quantidade de madeira que sugere uma reforma de grandes dimensões nas 

benfeitorias da propriedade, o que teria inviabilizado o negócio. Afonso de Alencastro 

Graça Filho já havia observado que em São João del-Rei, também na segunda metade 

do século XIX, algumas propriedades foram fracionadas fazendo com que algumas 

sedes de fazendas cujos proprietários deixaram grande quantidade de herdeiros 

estivessem em estado de quase abandono.372 Outra possibilidade menos provável seria a 

falta de acordo entre os herdeiros sobre quem ficaria com a propriedade.  

Embora ultrapasse o recorte proposto para a pesquisa há outro caso que ilustra 

melhor o processo de divisão das sedes das propriedades rurais. Em 1907 faleceu o 

Tenente Coronel Geraldo Pinto de Rezende, dono da Fazenda do Catimbau, cuja sede 

fora construída no fim do século XVIII ou início do século XIX. Na casa ficou morando 

o filho mais novo do fazendeiro, Domiciano Pinto de Resende, que em 1918 perdeu a 

primeira esposa. No inventário de Maria José de Resende foi arrolada por 100$000  

“uma parte na casa velha da Fazenda do Catimbau” e “uma casa começada, só coberta 

de telhas no quintal da sede da Fazenda do Catimbau” avaliada em 600$000.373  

Tendo em vista que grande parte das sedes das fazendas arroladas nos 

inventários pesquisados não mais existe, tendo sido substituídas por casas novas e 

menores, como no caso da Fazenda do Catimbau, ou desaparecido completamente, 

algumas ainda no século XIX, como ocorreu com a sede da Fazenda Ribeirão de Santo 

Antônio, parece possível afirmar que o processo de fragmentação das fortunas 

familiares contribuiu decisivamente para o desaparecimento de grande parte das 

benfeitorias construídas nos séculos XVIII e XIX, que deve ser visto como mais uma 

prova e fruto da desestruturação da produção em grande escala para o abastecimento do 

mercado interno no distrito da Lage e posterior município de Resende Costa. 

Assim, a análise do patrimônio de terras, escravos, animais e benfeitorias 

arrolado no distrito da Lage permitiu visualizar que o lugar continuava com uma 

dinâmica rural mesmo no início do século XX, quando a industrialização começava a 

ganhar corpo no Brasil. A posse fundiária foi sendo um pouco mais difundida, contudo, 

há que ressaltar, a fragmentação dos latifúndios apenas fez promover a concentração de 
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porções menores de terras nas mãos dos herdeiros das famílias antes detentoras de 

grandes unidades ou de outras pessoas com condições para adquirirem os terrenos 

herdados. As benfeitorias demonstram, sobretudo, que os filhos dos grandes 

proprietários geralmente se mantiveram dedicando à lida rural, motivo pelo qual 

construíram sedes de fazendas e sítios menores, conforme as condições que o meio 

agrário, após a fragmentação da posse fundiária, lhes permitia frente à impossibilidade 

de expansão das propriedades rurais em função da falta de terras desocupadas e do 

consequente encarecimento desse bem em virtude do crescimento demográfico da 

região. 

A escravidão, abolida em 1888, foi perdendo vigor na região após a 

promulgação da Lei do Ventre Livre, como era de se esperar. Mesmo assim, até pela 

economia agrária da região, o trabalho cativo ainda era importante no local, de modo 

que a Lei Áurea deve ter sido causadora de um impacto não desprezível para os 

fazendeiros do distrito. Há que se notar que, logo após o fim do sistema escravista, a 

pecuária começou a ganhar força da região investigada. A explicação mais plausível 

para esse fato é que a referida atividade poderia ser desenvolvida com menos braços que 

a agricultura, que já tinha a desvantagem de contar com terras não tão adequadas para o 

seu desenvolvimento. Esta perda de fôlego da agricultura no distrito será exposta no 

próximo capítulo. 
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Capítulo 3: Outros ativos, a lenta incorporação de signos 

modernos 

No capítulo anterior foi demonstrado que, embora a sociedade estudada 

continuasse vocacionada às atividades agrárias em função do apego dos moradores ao 

meio rural, como demonstrou o aumento do número de sedes de fazendas e sítios, mas 

não com a suntuosidade das casas de outrora, houve um fortalecimento da pecuária após 

o fim da escravidão. Mas como se portou a produção agrícola do distrito naquele 

mesmo momento? Este questionamento será respondido neste capítulo, que também 

pretende analisar outros conjuntos de bens dos inventariados do local, que revelam 

ainda a mentalidade daquelas pessoas. Assim, a análise da posse de dinheiro, dívidas 

ativas e ações, móveis, ferramentas e outros itens domésticos, a produção agrícola, as 

mercadorias de negócios, ouro e prata e, por fim, dos dotes, são reveladores não apenas 

do processo econômico existente no distrito da Lage de 1871 a 1912 mas também 

indicadores comportamentais de seus habitantes. 

Dinheiro 

 Vários trabalhos acadêmicos têm apresentado formas diferentes de lidar com 

esse item, agrupando-o com outros bens. Foi o caso do estudo de Zélia Maria Cardoso 

de Mello sobre a transformação da riqueza em São Paulo, quando a economista elencou 

em uma única categoria de posses o dinheiro, composto por papel moeda, contas em 

banco, e metais preciosos, juntamente com as ações de empresas e companhias, 

compreendendo também as apólices.374 Outros autores, entretanto, optaram por tratar o 

dinheiro separadamente, como foi feito por Marcos Ferreira de Andrade em sua 

pesquisa sobre o sul de Minas. A intenção do historiador ao analisar separadamente 

itens como dinheiro e ações, por exemplo, era notar o quanto cada um deles era 

representativo ao longo de seu recorte.375 Na análise da riqueza do distrito da Lage optei 

por seguir esse caminho por entender que esse bem representava capacidade de 

investimento e aquisição de novos patrimônios. Além do mais, numa sociedade em que 

a divisão das fortunas familiares e das propriedades rurais entre os demais herdeiros 

constituía um processo quase corriqueiro a posse de dinheiro em mãos poderia ter algo a 

dizer. 
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 O bem aqui tratado foi o quinto com maior valor agregado no distrito da Lage 

entre 1871 e 1912, num total de 159:649$418. Antes, porém, de compreender o que diz 

o dinheiro arrolado nos inventários consultados, é preciso esclarecer que na primeira 

metade do século XIX as moedas de cobre cunhadas na Inglaterra compunham a maior 

parte do meio circulante existente na província mineira. Àquela altura o papel moeda foi 

alvo de grande desconfiança no interior de Minas, de modo que na sua conversão para 

metais preciosos chegava-se a cobrar ágio de 6%, como ocorreu em São João del-Rei 

em uma transação realizada por um comerciante local e o naturalista francês Auguste de 

Saint-Hilaire.376 Marcos Ferreira de Andrade percebeu que no sul de Minas o dinheiro, 

enquanto composto por moedas ou notas, apenas ultrapassou o percentual de 2% na 

composição da riqueza existente em Campanha da Princesa após a década de 1830.377 

 O primeiro Banco do Brasil foi criado em 1808, no contexto da mudança da 

Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro em função das guerras napoleônicas, e liquidado 

em 1829, tendo filiais em São Paulo e na Bahia. Na primeira metade do oitocentos 

outros bancos locais foram criados, como os do Ceará e Maranhão, de modo que a partir 

de 1850 houve significativa expansão do setor. No período houve uma forte discussão 

entre aqueles que pretendiam conceder às instituições privadas o direito de emitir papel 

moeda, o que significaria, na prática, menor dependência das economias das províncias 

em relação à Corte, enquanto outros defendiam o monopólio da atividade pelo Banco do 

Brasil, posição adotada pelo governo imperial em 1866.378  

 No período entre 1850 e 1914 o Brasil teve um sistema monetário de certa forma 

estável, com exceção dos anos de 1889 a 1894.379 O país ainda possuía pouca moeda 

circulante, embora o trabalho assalariado exigisse dinheiro corrente para pagamento dos 

serviços prestados. Ao fim do Império havia sido adotado o padrão ouro, em que, grosso 

modo, o metal era determinado como moeda, de modo que o papel moeda era algo 

como que um certificado do ouro, o que fazia com que os bancos precisassem trocar 

notas de dinheiro pelo metal quando solicitados. A medida era problemática, uma vez 

                                                           
376 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 74. 
377 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 91. 
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que exigia que os países minerassem ouro e prata na medida exata, pois se fosse emitida 

mais moeda que havia de ouro nas reservas ocorreria um desequilíbrio.380 

 Em 1890 Rui Barbosa criou o primeiro plano econômico da República, que 

permitia aos bancos emitirem dinheiro afim de que a agricultura fosse beneficiada com 

a expansão do crédito, o que deixou o mercado eufórico. Os bancos ainda foram 

autorizados a participar do capital das empresas e houve um aumento na especulação 

que ocasionou uma bolha que foi designada encilhamento.381 Embora o seu fim tenha 

ocorrido em 1891, a estabilidade financeira veio após cerca de apenas uma década, 

muito em função de conflitos internos e do cenário internacional desfavorável.382 O 

dinheiro deixou de ser emitido em relação ao ouro e passou a sê-lo em relação à dívida 

pública, baseado simplesmente na confiança. Entre 1889 e 1894 a inflação chegou a 

20% ao ano e houve grande aumento na oferta de moeda, que acabou ficando muito 

depreciada em relação à libra. O quadro provocou grande desalento e até decepção com 

a República. Apenas em 1898 foi tomada uma medida para reestruturação da dívida 

pública do Brasil. O Funding Loan promoveu um duro ajuste fiscal. Após uma década 

de estagnação econômica, entre 1900 e 1913 o PIB cresceu 4% ao ano, também 

impulsionado por um cenário internacional favorável.383 Entre 1890 e 1913 a produção 

global de café mais que dobrou, e no Brasil aumentou 156%. Em 1900 a participação da 

agricultura no PIB era de 44,6% e entre 1906 e 1912 ocorreram investimentos 

industriais e obras infra estruturais, muito por causa do capital estrangeiro aqui 

chegado.384 

Do valor total de dinheiro arrolado nos inventários consultados para o distrito da 

Lage a maior parte, 128:780$679 (80,66%), estava empregada em moeda corrente, seja 

em papel moeda, seja em metais preciosos, ao passo que o restante, 30:868$739 

(19,33%) esteve depositado em contas bancárias. O dinheiro estava nas mãos de 29 

pessoas, ou seja, 19,33% dos inventariados. Os números corroboram o que a 

historiografia tem constatado, de que naquela sociedade havia pouca circulação de 
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moeda, de modo que esse bem fosse um pouco restrito.385 Cabe, então, observar quem 

detinha a sua posse. 

Marcos Ferreira de Andrade observou que em Campanha da Princesa alguns dos 

principais comerciantes tiveram arrolado esse patrimônio, como foi o caso de Francisco 

de Paula Bueno da Costa.386 No distrito da Lage dos 4 inventariados com mercadorias 

de negócios arrolados (Cf. Tabela 3.11) os dois maiores não tiveram dinheiro arrolado, 

como ocorreu com Maria Senhorinha de Resende e Francisca Ana da Trindade, duas 

inventariantes com mercadorias arroladas em menor quantidade, em relação aos quatro 

que detiveram esse tipo de bens. 

As duas maiores somas de dinheiro pertenceram a Antônio Gonçalves da Costa 

Maia, falecido em 1889, e Francisca Cândida Lara, cujo inventário é de 1873. O 

primeiro detinha um valor de 53:171$500, dos quais 40:664$000 foram descritos como 

“em dinheiro” e o restante esteve dividido em dois cheques em poder do Coronel 

Custódio de Almeida Magalhães, contados o valor principal e os juros.387 Sobre 

Custódio será tratado mais adiante. Já a segunda era proprietária de 30:230$000 tido 

como “dinheiro em notas”.388 As duas pessoas tinham em comum alguns aspectos: eram 

fazendeiros, descendentes dos primeiros proprietários de terras da região e, sobretudo, 

eram daqueles que tiveram os maiores valores em dívidas ativas no distrito, como será 

demonstrado quando da análise desse patrimônio. Antônio e Francisca possuíam tais 

quantias em mãos, pois deviam pensar em investir em mais dívidas ativas.  

O caso de Francisca Cândida Lara ainda merece atenção por outro motivo. Seu 

pai, o Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, faleceu em 1871, ou seja, 2 anos antes da 

realização do inventário de sua filha, deixando arrolados 1.117 alqueires de terras, entre 

culturas, campos e matas.389 Cada um de seus 13 filhos deveria herdar, considerando 

que a viúva tivesse tomado posse da meação que lhe cabia, algo em torno de 45 

alqueires. Além disso, o marido de Francisca, seu primo Francisco de Paula Pinto 

Rodrigues Lara, era filho de José Jacinto Rodrigues Lara, falecido em 1855, e Antônia 

Maria de Almeida Lara, falecida em 1861. O casal era proprietário de 807 alqueires na 

Fazenda Rio do Peixe e tinham apenas 3 filhos, o que garantiria em torno de 269 
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alqueires para cada um.390 Em 1873, assim, Francisca devia ter mais de 300 alqueires 

em seu inventário, contudo apenas 13,5 foram arrolados.391 A existência do dinheiro em 

mãos e a ausência de maiores quantidades de terras no documento parecem indicar que 

o casal estivesse procurando mudar seus investimentos, embora não seja possível 

precisar as causas e a qual ramo pretendiam dedicar. Uma dica, porém, é apresentada 

por Antônio de Lara Resende em suas memórias. 

Outro tio avô meu foi Francisco Pinto de Góes e Lara, proprietário da 

Fazenda do Palmital, de onde se mudou para a Lage, depois para 

Matozinhos, arrabalde de São João del-Rei, onde se estabeleceu com 

uma indústria de fumo.392 

 Infelizmente o inventário de Francisco não foi localizado. Embora Antônio de 

Lara Resende não tenha se referido a datas, é possível que antes da morte de Francisca o 

casal tenha vendido parte de suas posses rurais já visando investimento em atividades 

que consideraram poder oferecer maior rentabilidade, o que não foi muito comum no 

distrito, já que a grande maioria dos inventariados preferiu continuar se dedicando às 

atividades agrárias. O casal, no entanto, ainda foi um grande credor no distrito, como 

será demonstrado no próximo tópico. 

Outros proprietários de dinheiro foram também credores locais. Das 29 pessoas 

que tiveram o bem arrolado, 17 possuíam dívidas ativas, o que significa 58,62%. Mas 

quem eram os credores existentes no distrito? Quem eram os devedores? De onde 

provinha o dinheiro emprestado? Estas e outras perguntas serão respondidas no próximo 

subtópico, quando o bem denominado dívidas ativas será analisado. 

Além das dívidas ativas o dinheiro em espécie arrolado pode indicar outras duas 

possibilidades: ganho com produção agrícola e o resultado da venda de bens imóveis, 

sobretudo. Há que se atentar que o distrito estudado foi palco de uma fragmentação das 

riquezas familiares acumuladas nos século XVIII e XIX que resultou, por exemplo, na 

partilha das fazendas e na posse em comum de casas na área rural ou no arraial, como já 

abordado anteriormente. A verificação da segunda opção só seria possível por meio da 

consulta às escrituras de compra e vendas de imóveis, documentação a qual não foi 
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possível o acesso por ora, de modo que esta hipótese não pode ser comprovada, mas 

também não deve ser descartada, em função das já referidas divisões de patrimônio.  

Em 1889, no inventário de Luís Ribeiro da Silva, apareceu a primeira referência 

a dinheiro existente em conta bancária. O proprietário da Fazenda Boa Vista possuía 

4:000$000 na Caixa Econômica de São João del-Rei.393 Como já dito anteriormente, na 

primeira metade do século XIX foram criadas as primeiras instituições bancárias do 

Brasil, mas o setor só alavancou a partir de 1850. Em São Paulo, Zélia Maria Cardoso 

de Mello percebeu que os valores em contas bancárias começaram a aparecer nos 

inventários a partir da década de 1870, de modo “a sugerir as modificações que estão a 

ocorrer nesta sociedade”.394 Chama atenção a aparição tardia de depósitos bancários 

entre os moradores do distrito da Lage. Talvez o fato se explique por ser o lugar ainda 

pequeno, onde havia pouco acesso às informações e imperasse uma mentalidade mais 

conservadora no emprego dos bens, como sugerem outros aspectos, como o apego às 

atividades agrárias. Mesmo assim, incluindo Luís, apenas 5 inventariados possuíam 

depósitos. 

Entre os depósitos existentes em contas bancárias estão os do Tenente Coronel 

Geraldo Pinto de Resende, falecido em 1907, e de sua esposa, Francisca de Paula 

Monteiro de Resende, morta em 1911. Nos dois inventários são feitas menções a “uma 

letra do Banco dos senhores Custódio de Almeida Magalhães & Companhia”.395 

Embora se trate do mesmo bem presente nos dois inventários ele foi considerado nos 

dois casos já que aqui o mesmo é compreendido como um patrimônio passado de um 

inventariante para outro. O referido Custódio era natural de São João del-Rei, freguesia 

de Conceição da Barra, e filho do Comendador Francisco de Paula de Almeida 

Magalhães, que foi envolvido em transações de crédito. Sua casa bancária, uma das 

primeiras da província mineira, foi fundada em 19 de março de 1860, como 

consequência das operações credísticas e cambiais realizadas por seus antepassados. Em 

1891, ano em que veio a óbito, Custódio foi um dos fundadores da Companhia 

Industrial Sanjoanense, primeira indústria têxtil de sua cidade. Seus capitais ainda 

contribuíram para a construção da Estrada de Ferro Oeste de Minas em 1881. Sua figura 
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foi ainda muito conhecida por ter sido uma liderança conservadora em São João del-Rei 

no Império.396  

O capital dos antepassados de Custódio provinha justamente do mercado interno 

de abastecimento e da mineração. Segundo Afonso de Alencastro Graça Filho, em sua 

consulta aos contratos comerciais existentes no Tribunal do Comércio da Capital do 

Império, a partir da década de 1860 várias casas bancárias surgiram em Minas Gerais, 

sobretudo em Juiz de Fora, graças à expansão da lavoura cafeeira naquela região, que se 

constituiu em um núcleo bancário, um dos primeiros do Brasil. Parte do capital dessas 

instituições seria justamente originário da economia agrícola voltada para o 

abastecimento. O historiador alerta não ser possível afirmar que somente a expansão do 

café na Zona da Mata Mineira foi responsável pelo aparecimento dos bancos na 

província uma vez que em meados da década de cinquenta do século XIX aquela região 

tinha uma economia diversificada e a cultura cafeeira não era ainda substancial. Assim, 

justamente, é que foi fundado o banco de Custódio.397 Embora o valor possuído pelo 

Tenente Coronel Geraldo e posteriormente por Francisca, sua esposa, não tivesse sido 

depositado na instituição do comendador no início de suas operações, o capital deve ter 

sido originário de ganhos com a produção em sua fazenda voltada para o mercado 

interno. O fato é que a documentação do casal não deixa pistas sobre o cultivo do café. 

Também a quantia depositada por Luiz Ribeiro da Silva na Caixa Econômica de São 

João del-Rei398 e por Jesuína Cândida da Silva (6:362$824) no Banco de Minas399 

devem ter sido provenientes da produção para o mercado interno, como indicam seus 

inventários. Os dois inventariantes, por exemplo, eram proprietários de engenho de 

açúcar. 

Dívidas ativas e ações 

 No tópico anterior foi esclarecida a opção adotada de elencar em um mesmo 

grupo de bens apenas o dinheiro em espécie e as quantias depositadas em casas 

bancárias e em um segundo grupo as dívidas ativas (dívidas a receber) e as ações de 

companhias, já que o investimento nestas seria uma forma de fazer o dinheiro trabalhar, 

ou seja, os inventariantes buscavam obter lucro com o empréstimo a outros ou o 

financiamento de algumas instituições que poderiam lhes reverter ganhos. Assim, neste 
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conjunto de bens será considerada aquela quantia de dinheiro que visava render através 

de juros e dividendos. 

 As dívidas ativas e as ações arroladas somaram um valor de 150:084$259 ao 

longo do recorte analisado, o que garante a esse conjunto de posses a sexta posição na 

composição da riqueza existente no lugar com uma participação média de 5.47% da 

quantia total da fortuna inventariada. Observando os subperíodos que constituem o 

recorte temporal é possível notar uma tendência de queda do valor empregado nesse 

tipo de posse. 

Tabela 3.1: Investimento em dívidas ativas e ações por subperíodo 

Subperíodo Dívidas ativas Ações Dívidas e ações 

1871-1888 76:604$488 500$000 77:104$488 

1889-1897 34:020$646 835$000 34:855$646 

1898-1912 36:984$165 1:140$000 38:124$165 

TOTAL 1871-1912 147:609$299 2:475$000 150:084$299 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 Pela tabela acima é possível notar que os investimentos em dívidas ativas foram 

bem mais expressivos que em ações de companhias e empresas. Sobre cada um em 

específico será tratado mais adiante. Por ora cabe ressaltar que ao longo do período 

investigado houve uma diminuição de valores investidos nesse grupo. O movimento de 

queda de investimentos pode ser mais bem percebido através da visualização do gráfico 

a seguir. 
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Gráfico 3.1: Investimentos em dívidas ativas e ações por subperíodo 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 2.42 houve tendência de queda 

na diminuição dos valores empregados em dívidas ativas e ações ao se levar em 

consideração todo o período analisado. O mesmo foi notado na participação percentual 

desse patrimônio na composição da riqueza existente no distrito entre 1871 e 1912. 

Gráfico 3.2: Participação percentual das dívidas ativas e ações na composição da riqueza do distrito da Lage 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Embora o movimento não tenha sido exatamente igual, foi possível notar que no 

subperíodo seguinte à escravidão houve forte queda desse tipo de bem seguido de leve 
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aumento no terceiro subperíodo, o que foi observado tanto no que se refere à 

participação percentual quanto à composição total. Em ambos os casos verificou-se uma 

tendência de diminuição de importância do item se levado em consideração o início e o 

final do recorte proposto. A baixa participação das dívidas ativas na composição das 

fortunas do distrito da Lage, cujos índices variaram de 4,7% a 6,34% também foi notada 

no Vale do Paraopeba, região assim como a aqui estudada com a economia voltada para 

o abastecimento do mercado interno, que entre 1840 e 1914 a proporção foi de 5% antes 

da abolição e 7% após 1888.400 

Afonso de Alencastro Graça Filho notou que em São João del-Rei no período 

imperial os maiores negociantes locais possuíam inventários com grandes quantias em 

dívidas ativas. Esse aspecto foi ocasionado pela quantidade pequena de dinheiro 

circulante existente em Minas Gerais. A cidade em questão constituiu-se num dos 

maiores centros financeiros da província mineira, sendo o principal de sua região, por 

causa de seu alto comércio. Contudo, ressalta o historiador, a historiografia mineira 

ainda não tratou o assunto suficientemente, de modo que é creditada a cafeicultura a 

instalação da estrutura bancária em Minas, não se levando em conta o excedente 

acumulado na economia voltada ao abastecimento capaz de gerar expressivo setor 

financeiro.401 A importância das dívidas ativas e do comércio é justificada pelo fato de 

que pelo menos até a metade do século XIX a economia brasileira tinha características 

pré-industriais e um mercado restrito.402 

Em Campanha da Princesa, no sul de Minas, entre 1803 e 1865 houve um 

aumento da participação das dívidas ativas na composição da fortuna ali arrolada ao 

longo do período em questão. O item era a terceira maior fonte de investimento entre os 

inventariados pesquisados, atrás apenas dos escravos e dos imóveis rurais.403 Num 

período mais próximo ao aqui estudado, Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez 

notou que no Vale do Paraopeba, entre 1840 e 1914, antes da abolição 23,9% dos 

inventários traziam dívidas ativas enquanto após 1888 a porcentagem era de 24,8%.404 

No distrito da Lage, entre 1850 e 1870, Paula Chaves Teixeira Pinto encontrou a 

existência de dívidas a receber em 50% dos inventários por ela identificados para o seu 
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recorte temporal.405 No período entre 1871 e 1912 foi possível perceber que o índice de 

inventários com dívidas ativas diminuiu. Em 150 inventários pesquisados 35 (23,33%) 

apresentaram 234 dívidas a receber. Contudo, a porcentagem de documentos com a 

existência do item foi diminuindo ao longo do recorte. 

Tabela 3.2: Inventários com dívidas ativas por subperíodo 

Subperíodo Inventários do 

subperíodo 

Inventários com 

dívidas ativas 

Em relação ao total 

do subperíodo 

1871-1888 56 22 39,29% 

1889-1897 25 6 24% 

1898-1912 69 7 10,14% 

1871-1871 150 35 23,33% 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

A diminuição da presença das dívidas ativas nos documentos pesquisados foi 

visível tanto numérica, se levado em conta que o terceiro subperíodo abrangeu um 

número maior de anos que o segundo, quanto quantitativamente, cuja queda é mais 

acentuada, como pode ser visto no gráfico a seguir. 

Gráfico 3.3: Porcentagem dos inventários com dívidas ativas em cada subperíodo 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Chama atenção a diferença do distrito da Lage em relação ao Vale do Paraopeba 

no que se refere à quantidade de inventários com dívidas ativas antes e depois da 

abolição. Como já explicitado, na região analisada por Cláudia Eliane Parreiras 

                                                           
405 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 261. 
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Marques Martinez após 1888 houve um leve aumento no número de documentos com 

créditos a receber, ao passo que no distrito aqui investigado se deu o contrário. Antes do 

fim da escravidão 39,26% das fontes traziam alguma dívida ativa enquanto após a 

assinatura da Lei Áurea o índice diminuiu para 13,83%. As razões para a diferença 

encontrada em duas regiões com realidades socioeconômicas tão semelhantes ainda não 

parece muito esclarecida, mas talvez resida no fato de que o distrito da Lage abrigou 

fortunas mais significativas que aquele lugar, como já abordado anteriormente, de modo 

que a fragmentação dos patrimônios familiares com o agravante financeiro provocado 

pela emancipação do elemento servil em 1888 foi mais impactante no distrito estudado, 

o que fez exaurir recursos para a continuidade da prática. 

Embora no século XIX, sobretudo na primeira metade, faltasse em Minas 

serviços bancários que atendessem de forma satisfatória os pequenos produtores, 

ajudando-lhes no financiamento de suas lavouras, na província nunca faltou o crédito, já 

que vários agiotas o fornecia. Afonso Alencastro Graça Filho sugere que faltava 

vontade política para mudar essa prática, que já era tão comum nessa parte do Brasil. O 

mesmo autor pontua que não apenas o capital mercantil servia como fonte para o 

crédito, mas também profissionais liberais, doutores, ourives, instituições beneficentes 

oficiais de manufaturas e fazendeiros.406 Esse último grupo foi de longe o maior 

detentor das dívidas ativas encontradas nos inventários pesquisados no distrito da Lage.  

Em São João del-Rei 48,42% dos valores de dívidas ativas pertenceram a 

negociantes ao passo que apenas os fazendeiros eram responsáveis por apenas 2,49%.407 

Embora Afonso de Alencastro Graça Filho tenha utilizado fontes cartorárias distintas — 

registros de compra e venda, fontes não disponíveis para a pesquisa aqui apresentada — 

para chegar aos números apresentados e estivesse tratando de uma cidade que foi um 

dos maiores entrepostos comerciais da província, no distrito da Lage a consulta aos 

inventários demonstrou que 86% do valor arrolado como crédito (126:946$280) estava 

nas mãos de 24 pessoas que possuíam propriedade rural e nela vivia. Os outros 14% da 

fortuna existente no distrito esteve em posse de 11 pessoas que aparentemente moravam 

no arraial embora algumas delas desenvolvessem alguma atividade agrária ou tiveram 

sua trajetória econômica ligada ao meio rural, como era o caso de Mafalda Cândida de 

Resende, viúva do Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara. Enquanto seu marido ainda 

                                                           
406 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 106. 
407 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 106. 
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vivia o casal era proprietário e habitava na Fazenda Ribeirão de Santo Antônio. Em seu 

inventário, datado de 1887, no entanto, a viúva Mafalda era proprietária de uma casa no 

arraial da Lage onde morava, conforme declarou em seu testamento.408 Outros casos de 

pessoas com o passado ligado ao meio rural podem ser observados. Mas como quer que 

seja apenas 2 credores possuíam sinais de que viviam do comércio de itens não 

produzidos em suas próprias fazendas, o que os assemelha, guardadas as devidas 

proporções, aos negociantes credores de São João del-Rei. Maria Senhorinha de 

Resende e José Jacinto Lara foram responsáveis por apenas 1,54% (2:279$600) das 

dívidas ativas inventariadas.409 Assim, os dados demonstram que mesmo no século XX, 

no palco do processo econômico investigado o capital advindo da economia de 

abastecimento da região ainda era a maior fonte de crédito. Contudo, novamente há que 

ressaltar, o distrito da Lage tratava-se de um local ainda pequeno e agrário àquela altura, 

com uma economia ainda baseada na agropecuária e com um comércio urbano ainda 

nascente, enquanto São João del-Rei era uma cidade com forte comércio. 

No Vale do Paraíba paulista, em Bananal, região cafeeira, João Luís Ribeiro 

Fragoso e Ana Maria Lugão Rios analisaram o caso do Comendador Manoel de Aguiar 

Vallim, que chegou a ser responsável por 1% do PIB brasileiro no período imperial e foi 

chamado pelos referidos historiadores de fazendeiro-capitalista, homem que “não vivia 

apenas de sua produção agrícola”.410 Assim como seu sogro, Vallim também foi um 

grande credor, além de possuir letras e hipotecas. Os mencionados pesquisadores 

afirmam que “foi principalmente através destes mecanismos, empréstimos a juros altos 

e a falência alheia” que homens como o sujeito investigado ampliaram suas posses em 

terras e escravos.411  

Zélia Maria Cardoso de Mello salienta que a alta porcentagem de dívidas ativas 

na composição da riqueza dos paulistas deve ser relacionada ao sistema financeiro e 

credístico insuficiente do período. Algumas pessoas, nesse contexto, foram 

                                                           
408 Inventário de Mafalda Cândida de Resende, 1887, cx. 458. 
409 Sobre os comerciantes que negociavam mercadorias não produzidas nas fazendas locais, mas 

negociavam em suas casas de comércio bens até mesmo industrializados, grupo que aparece pela primeira 

vez no distrito da Lage nesse momento de transição do século XIX para o século XX ver adiante o tópico 

intitulado Mercadorias de negócios. 
410 FRAGOSO, João Luís Ribeiro, RIOS, Ana Maria Lugão. Um empresário brasileiro no oitocentos. In: 

CASTRO, Hebe Maria Mattos; SCHNOOR, Eduardo. Op. Cit.. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995. p. 199. 
411 FRAGOSO, João Luís Ribeiro, RIOS, Ana Maria Lugão. Um empresário brasileiro no oitocentos. In: 

CASTRO, Hebe Maria Mattos; SCHNOOR, Eduardo. Op. Cit.. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995. p. 200. 
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“emprestadores particulares de quantias significativas”.412 Em São João del-Rei alguns 

grandes comerciantes emprestavam pequenas quantidades de dinheiro a muitas pessoas, 

de modo a democratizar o acesso ao crédito, o que fazia com que as famílias que o 

concediam, ao controlarem-no, garantiam a posse de poder e prestígio social.413 As 

dívidas a receber apareciam, na maioria dos casos, constituídas de principal, que era o 

valor do crédito concedido, e de prêmios, que equivalia aos juros. O rendimento de cada 

crédito variava, sendo em alguns casos de 1% ao mês, em outros de 10% ao ano, entre 

outros. Havia situações em que aqueles que tomavam algum empréstimo pagavam parte 

ou a totalidade dos juros acumulados deixando, no entanto, o valor do crédito, de modo 

que a dívida continuava existindo por anos. Esta realidade também foi percebida em São 

João del-Rei por Afonso de Alencastro Graça Filho. O historiador alega que após a 

morte do credor os endividados precisavam pagar contas que às vezes duravam anos.414 

No tópico anterior, referente ao dinheiro arrolado, foi apresentado o caso de 

Francisca Cândida Lara e seu esposo Francisco de Paula Pinto Rodrigues Lara, casal do 

distrito da Lage que por ocasião do falecimento da mulher possuía poucos alqueires de 

terra em vista do que era esperado por sua herança e que detinha a segunda maior soma 

de dinheiro circulante do distrito. A posse desse bem ainda não pode ser atribuída de 

forma incisiva a alguma intenção por não ter sido localizado o inventário de Francisco, 

embora existam pistas sobre suas atividades. Como já visto, anos após a morte de sua 

esposa Francisco teria adquirido uma fábrica de fumo em São João del-Rei, o que pode 

significar uma migração das atividades rurais para o setor industrial, algo inovador para 

a mentalidade dos sujeitos do distrito estudado naquele período. No entanto, em 1873 o 

casal era um dos maiores credores do distrito, tendo 9:454$826 em dívidas a receber.415 

João Luís Ribeiro Fragoso e Ana Maria Lugão Rios afirmam que homens como o já 

citado Comendador Vallim e o Barão de Nova Friburgo até a década de 1860 foram 

fazendeiros convictos, mas a partir de então deixaram de investir em terras e escravos 

para empregar sua fortuna em investimentos não agrícolas e até menos rentáveis.416  

                                                           
412 MELLO, Zélia Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 92. 
413 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 73-75. 
414 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 80. 
415 Inventário de Francisca Cândida Lara, 1873, cx. 410. 
416 FRAGOSO, João Luís Ribeiro, RIOS, Ana Maria Lugão. Um empresário brasileiro no oitocentos. In: 

CASTRO, Hebe Maria Mattos; SCHNOOR, Eduardo. Op. Cit.. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995. p. 200-

201. 
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O caso do casal de Francisco possui semelhanças e divergências com o exposto 

pelos historiadores. Guardadas as devidas proporções — e são muitas, afinal Vallim e o 

Barão de Nova Friburgo foram alguns dos homens mais ricos do Brasil — Francisco e 

Francisca, assim como os mencionados fazendeiros, foram convertendo seus 

investimentos das atividades agrárias para a obtenção de lucros com o seu dinheiro 

rendendo de alguma forma. No extrato de tutela dos órfãos de Francisca, realizado em 

fevereiro de 1874, a profissão do pai dos meninos, Francisco, não é descrita como sendo 

fazendeiro, mas “capitalista”,417 o que reforça a convicção de que tenham mudado a 

estratégia de investimento.  

Zélia Maria Cardoso de Mello também encontrou em São Paulo indivíduos 

considerados “capitalistas”. Segundo a economista “não é possível precisar o 

significado” da categoria, contudo “supõe-se que [...] viviam de empréstimos a 

juros”.418 Diferentemente dos cafeicultores citados por João Fragoso e Ana Lugão Rios, 

o casal do distrito da Lage, tendo em vista o inventário de 1873, não possuía ações e 

apólices, mas várias dívidas ativas, de modo que ao oferecerem crédito reproduziam 

uma prática tradicional no meio rural mineiro. Se o casal parece ter começado a 

abandonar as atividades agrárias como sugere a pequena posse de terras419 por ora não é 

possível afirmar se deixaram de investir em escravos por falta de fontes capazes de 

demonstrar tal quadro, embora haja um indício de que tenham. Em 1871, foram 

matriculados 19 cativos em nome de Francisco. Apenas dois anos depois, em 1873, 

foram arrolados 17 escravos.420 Assim, parte do dinheiro possuído pelo casal pode ter 

sido proveniente da venda de escravos, embora as fontes disponíveis só permitam 

levantar hipóteses. As razões para a mudança de ramo de investimentos ainda precisam 

ser mais bem investigadas. 

O dinheiro em posse de Francisco e Francisca deve mesmo ser sinal de uma 

intenção de aumentar as dívidas ativas do casal. Maior credor do distrito da Lage no 

                                                           
417 Inventário de Francisca Cândida Lara, 1873, cx. 410. Fl. 97. 
418 MELLO, Zélia Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 90. 
419 Novamente há que se ter muita cautela e não se pode afirmar efusivamente que tenha havido um início 

de abandono das atividades agrárias como sugere a pequena quantidade de terras (apenas 13,5 alqueires 

foram arrolados) pertencente ao casal em 1873 e a considerável soma de dinheiro para os padrões locais 

(30:230$000). O inventário post mortem, há que se relembrar, é uma fonte que permite a fotografia de um 

dado momento, ou seja, ele não reflete toda a trajetória do inventariante, mas apenas captura as 

informações sobre o momento em que foi realizado. Patrimônio do casal: Inventário de Francisca Cândida 

Lara, 1873, cx. 410. 
420 Inventário de Francisca Cândida Lara, 1873, cx. 410. 
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período estudado, Antônio Gonçalves da Costa Maia, como dito anteriormente, era 

também o proprietário do maior montante de dinheiro circulante. Por ocasião de seu 

inventário em 1889 tinha a receber 18:696$056 em 34 créditos concedidos a 27 pessoas. 

No entanto Antônio ainda possuía 993,25 alqueires de terra ao falecer, o que fazia dele 

um dos maiores latifundiários do lugar. No extrato de tutela de seus órfãos, de agosto de 

1889, a profissão de sua esposa Constança Urbano Alvim era “fazendeira”.421 Naquele 

mesmo ano, contudo, a morte de Antônio foi noticiada em A Província de Minas, jornal 

de Ouro Preto pertencente ao Partido Conservador da seguinte maneira:  

Em sua fazenda do Curralinho, faleceu a 14 do mês próximo passado 

o importante fazendeiro e capitalista, Sr. Antônio Gonçalves da Costa 

Maia, prestimosa influência conservadora na freguesia da Lage, termo 

de São José del-Rei (grifos meus).422 

 Assim, é possível notar, Antônio era visto por aquela sociedade tanto como 

fazendeiro, como demonstram suas atividades agrárias, quanto capitalista, como 

sugerem os créditos concedidos. Contudo, também em seu inventário há ausência de 

ações e apólices, de modo que a busca por rendimentos que não fossem por atividades 

agrárias ainda se davam através de uma das formas tradicionais de riqueza, pelas dívidas 

ativas. Francisca Cândida Lara e Antônio Gonçalves da Costa Maia faziam parte do 

grupo de 35 pessoas que possuíam dívidas ativas em seus inventários. 

Tendo sido visto quem eram os credores existentes no distrito é preciso analisar 

quem eram aqueles que tinham acesso ao crédito oferecido pelos que possuíam as 

dívidas ativas. Pesquisando os registros de Compra e Venda dos cartórios de ofício de 

São João del-Rei, Afonso de Alencastro Graça Filho notou que normalmente o crédito 

era concedido aos moradores da vila e região.423 Os inventários, único tipo de fonte 

disponível para a pesquisa aqui apresentada que traz a relação das dívidas ativas do 

distrito da Lage, não fazem menção à procedência daqueles a quem o crédito era 

concedido. Contudo, poucos que obtiveram crédito estão entre os 150 inventariados 

encontrados para o distrito, de modo que parecem se tratar dos pobres do lugar, homens 

que não fizeram parte da parcela que tinham bens a serem arrolados. 

                                                           
421 Inventário de Antônio Gonçalves da Costa Maia, 1889, cx. 198. Fl. 137. 
422 Diário de Minas, Ouro Preto, ano 3, n. 418, p. 1, 12 fev. 1875. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=376523&PagFis=1827&Pesq=brumado%20do. 

Acesso em 30/11/2019. 
423 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 81. 
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Entre aqueles a quem foi concedida alguma dívida ativa e que também tiveram 

inventário aparece José Joaquim de Melo, falecido em 1877. Dele era a única dívida 

ativa arrolada entre os bens de Francisco Esteves dos Santos em 1873, no valor de 

100$000 com juros de 1% ao mês.424 José Joaquim tinha outros credores. Em seu 

inventário havia 13 dívidas a pagar que somaram 1:601$165. Destas dívidas 8 eram 

referentes a créditos. Embora seu documento não mencione sua ocupação profissional, 

entre seus bens foram arrolados 2 alqueires de terras e moinho, indicativos de atividade 

agrária, além de “1 pequeno aparelho de seleiro usado”, “raspadeira” e “tesoura 

grande”, o que sugere o trabalho de seleiro.425 Francisca Cândida Lara, segunda maior 

detentora de dívidas ativas no distrito e já abordada, também concedeu crédito a José 

Joaquim. Em seu inventário há o registro de dois empréstimos: o primeiro firmado em 

maio de 1871 no valor de 229$000, tendo havido pagamento de parte da dívida em duas 

ocasiões antes da realização do inventário, e o segundo, na quantia de 80$000, 

repassado em fevereiro de 1872.426 Voltando ainda mais no tempo, em 1871, Maria 

Libânia de Resende também declarou em seu inventário realizado em vida ter a receber 

de José Joaquim o valor de 426$530.427 Ora, entre as dívidas passivas de José Joaquim 

em 1877, ano de seu falecimento, não aparece nenhum de seus três credores 

mencionados bem como seus herdeiros. Assim, as dívidas a pagar registradas em seu 

inventário não são as mesmas que aquelas apresentadas como ativas pelos familiares 

dos credores, o que sugere que já não mais existiam em 1877. José Joaquim deve ter 

contraído estas dívidas e outras para financiar sua produção. Seu monte mor, de apenas 

2:808$828 o coloca como um pequeno produtor local, sobretudo tendo em vista seu 

monte líquido, após desconto de suas dívidas de apenas 858$085.428 O baixo valor 

indica que o crédito era fundamental para o desenvolvimento de suas atividades 

econômicas. O referido indivíduo deve ser encarado como um exemplo daquilo que foi 

comum no distrito. Pequenos produtores eram financiados pelo crédito fornecido pelas 

famílias mais abastadas. 

Outra característica percebida por Paula Chaves Teixeira Pinto para o distrito da 

Lage entre 1850 e 1870 foi que os inventariados encontrados possuíam poucas dívidas 

passivas (a pagar) em relação às dividas ativas (a receber), mesmo numa sociedade que 

                                                           
424 Inventário de Francisco Esteves dos Santos, 1873, cx. 530. 
425 Inventário de José Joaquim de Melo, 1877, cx. 435. 
426 Inventário de Francisca Cândida Lara, 1873, cx. 410. 
427 Inventário de Maria Libânia de Resende, 1871, cx. 05. 
428 Inventário de José Joaquim de Melo, 1877, cx. 435. 
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já começava a ver a fragmentação das propriedades rurais.429 Dos 23 documentos 

encontrados pela historiadora para a região, apenas 6 possuíam dívidas a pagar, o que 

representava 26,09% das fontes consultadas.430 Já entre 1871 e 1912 em 42 dos 150 

inventários consultados haviam registros de dívidas passivas, excetuando-se os custos 

com os processos para a realização dos processos e os gastos com os funerais do próprio 

inventariado, número que importava em 27,63% dos documentos analisados.431 

Se a proporção de inventariados com dívidas a pagar foi praticamente a mesma 

nos dois períodos em questão o mesmo não se pode dizer da relação entre as dívidas 

ativas e passivas, porém. Ao todo as dívidas a pagar, compostas sobretudo por créditos e 

compras em negócios, perfaziam 133:588$310 ao passo que aquelas a receber somavam 

147:609$259, o que fazia com que a diferença entre as dívidas ativas e as passivas em 

favor dos créditos concedidos fosse de apenas 14:020$949, ou seja, os valores a receber 

pelos inventariados do distrito foi apenas 10,49% maior que aquele que deviam. Em sua 

pesquisa, Paula Chaves Teixeira Pinto constatou que entre 1850 e 1870 os valores dos 

créditos concedidos pelos 23 inventariantes por ela investigados equivalia a 

40:125$672,432 enquanto as dívidas a pagar eram de 32:657$708,433 havendo assim uma 

diferença de 7:467$964 em favor dos valores que tinham a receber, o que significava 

22,87% mais em relação às dívidas passivas. A comparação entre as dívidas a receber e 

a pagar nos dois períodos investigados, portanto, demonstra que entre 1871 e 1912 os 

inventariados do distrito da Lage forneciam menos crédito e deviam mais que em 

relação ao período 1850-1870. Tal situação deve ser entendida como sido ocasionada 

pela diminuição da produção voltada para o abastecimento do mercado interno em 

função do aumento da produção voltada para a subsistência. 

Outra diferença importante encontrada entre o período estudado por Paula 

Chaves Teixeira Pinto e aquele que compõe o recorte da presente pesquisa se refere à 

representatividade das dívidas passivas em relação às fortunas arroladas. Entre 1850 e 

1870 as dívida a pagar que mais importou em relação à riqueza de algum inventariado 

                                                           
429 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 262. 
430 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 259. 
431 A exclusão dos custos funerários para o conhecimento das dívidas passivas também foi feita por 

Afonso de Alencastro Graça Filho em sua pesquisa sobre São João del-Rei. Cf: GRAÇA FILHO, Afonso 

Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 101. 
432 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 263. 
433 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 259. 
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foi aquela de André Esteves dos Santos, equivalente a 30,16% do que possuía.434 Entre 

1871 e 1912, no entanto, houve cinco casos em que as dívidas passivas foram superiores 

aos montantes possuídos pelos inventariados, como pode ser visto na tabela a seguir. 

Tabela 3.3: Inventários deficitários em função das dívidas passivas 

Ano Inventariado Monte mor Dívida  Déficit 

1873 Francisco Esteves dos Santos 15:553$616 18:437$778 4:191$718 

1882 Ermelinda Justina da Silva 15:884$700 21:868$063 7:449$256 

1885 Januário Cândido Ribeiro 780$000 133$640 211$601 

1900 Maria José Rodrigues 3:076$000 6:010$780 2:932$780 

1909 Messias Vieira e Silva 5:200$000 6:413$098 1:413$098 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Dos 5 inventariados com déficits 4 pertenceram a pessoas que viviam na área 

rural do distrito. Francisco, Ermelinda e Maria José pertenceram a famílias tradicionais 

do local, que tiveram de partilhar parte de suas propriedades entre os herdeiros. Suas 

dívidas eram, na maioria, créditos que tomaram com agiotas e cujos prêmios, ou seja, os 

resultados dos juros, aumentaram significativamente os valores devidos. Os três viviam 

em fazendas e mantinham atividades agrárias, como indicam suas benfeitorias, 

ferramentas e rebanhos. A tomada de crédito deve ter visado à continuidade das 

atividades agrárias praticadas em suas famílias. Contudo, os resultados financeiros não 

devem ter sido satisfatórios, sobretudo por suas propriedades terem perdido 

dinamicidade em função das partilhas de terras e riquezas. Messias foi a outra que vivia 

no meio rural. Em seu inventário foi arrolada a única fábrica de laticínios encontrada no 

distrito, em seu sítio. Era devedora de dois créditos, sendo um de 5:000$000 e outro de 

600$000, sem contar os juros.435 É possível que as dívidas tenham sido contraídas para 

financiar a atividade. Assim, os casos mencionados parecem ser indícios de que a 

atividade agrária no distrito já não possuía o mesmo vulto do período anterior ao 

analisado. 

A posse de ações nas mãos dos inventariados do distrito da Lage, como dito, foi 

pequena. Considerando todo o período analisado e todos os documentos consultados o 

valor empregado nesse bem significou apenas 0,09% da riqueza arrolada. A Tabela 2.42 

demonstra que durante o período estudado no distrito da Lage houve um movimento de 

                                                           
434 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 259. 
435 Inventário de Messias Vieira e Silva, 1909, cx. 256. 
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aumento dos valores investidos em ações. Segundo Afonso de Alencastro Graça Filho, 

antes da promulgação em 4 de novembro de 1882 da lei que suspendia os entraves 

criados em 1860 para regulamentação das sociedades por ações o mercado desse tipo de 

item era pequeno no Brasil. Investimentos no Tesouro Nacional e em companhias de 

estrada de ferro se tornaram a opção mais segura na modalidade.436 Apesar de o 

primeiro investimento ter sido considerado seguro e muito procurado nas décadas de 

1860 e 1870, impulsionado pelo grande aumento das dívidas contraídas pelo governo 

imperial em função da Guerra do Paraguai, sendo que entre 1864 e 1869 houve uma 

elevação de 300% da dívida interna,437 em nenhum inventário encontrado para o distrito 

da Lage no período analisado apareceu esse tipo de investimento, de modo que o 

segundo dominou o quadro de ações do local. Apenas 4 documentos (2,66%) detiveram 

as 24 ações arroladas, das quais 23 eram da Companhia Estrada de Ferro Oeste de 

Minas.  

A empresa em questão iniciou seus trabalhos em 1878. A inauguração da 

ferrovia a que se destinava construir e operar ocorreu em julho de 1881, com a presença 

do Imperador Pedro II, inclusive, dada a sua importância para o país naquele momento. 

O trecho inaugurado era composto por quatro estações: Sítio (em Barbacena, onde havia 

o entroncamento com a Estrada de Ferro D. Pedro II, após a Proclamação da República 

renomeada como Estrada de Ferro Central do Brasil), Barroso, São José del-Rei e São 

João del-Rei. A ferrovia era esperada com entusiasmo para impulsionamento do 

comércio de São João del-Rei bem como para atrair a chegada de mão-de-obra europeia, 

tendo em vista a iminente abolição dos escravos. Posteriormente a Companhia expandiu 

a estrada para Oliveira e Ribeirão Vermelho.438 No entanto, em 1903, após ter decretado 

termo de falência, a Companhia foi a leilão, ficando pertencendo à Fazenda Federal.439 

As ações da Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas no distrito da Lage aparecem 

de 1884 a 1899. Antônio Esteves dos Santos Alvim foi o maior acionista da companhia 

no distrito estudado, com 12 ações que perfaziam 585$000.440 Em seguida apareceram 

Aureliano José Rodrigues com um valor de 500$000,441 Luiz Ribeiro da Silva com 
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250$000442 e, por fim, Inácia Cassiana da Cunha, com ações que valiam 240$000.443 O 

baixo número de ações e a inexistência de títulos nos documentos pesquisados ainda 

chama atenção sobretudo por que no período houve uma grande expansão do mercado 

desses itens em função do encilhamento nos primeiros anos da República. 

 Afonso de Alencastro Graça Filho notou que em São João del-Rei, na última 

década da escravidão, a elite mercantil local buscou novas formas de investimento, 

como os títulos de dívida pública, havendo casos de negociantes que chegaram a 

converter metade de suas fortunas em apólices do Tesouro.444 Os grandes fazendeiros 

do lugar, no entanto, não seguiram tal prática.445 O mesmo autor demonstra também que 

logo em seu início a Companhia Industrial São Joanense, que visava a fabricação têxtil, 

fora constituída tanto de capital proveniente dos negócios mercantis quanto do meio 

agrário. Assim, ao contrário do Rio e de São Paulo, onde o café fora responsável pelo 

capital que dera início à industrialização, em Minas a agricultura de abastecimento teve 

seu papel no setor.446 Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez viu que no Vale do 

Paraopeba, sociedade com um perfil agrário, sem negociantes de grosso trato, mas 

composta por agricultores e produtores para o abastecimento do mercado interno 

mineiro, os investimentos em bens novos, típicos do capitalismo, tais quais ações, 

apólices, títulos e outros, ocorreu de forma bastante discreta, de modo que a economia 

local se manteve bastante conservadora, “não no sentido de atrasada ou avessa a 

modernidade” da virada de século, “mas na impossibilidade de inserção num mercado 

delineado por novos arquétipos”, tendo os fazendeiros do lugar optado “por conservar 

as formas tradicionais de riqueza, no caso os cativos”.447 O quadro desta região possui 

grandes similitudes com aquele existente no distrito da Lage. 

 Estudando o caso de Gervásio Pereira Alvim, fazendeiro do distrito da Lage que 

mantinha laços comerciais com a praça carioca, Paula Chaves Teixeira Pinto demonstra 

que durante sua trajetória econômica o indivíduo em questão continuou mesmo na 

segunda metade do século XIX, a investir em bens típicos das formas tradicionais de 

riqueza, quer sejam terras, escravos e animais, apresentando um comportamento mais 
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condizente com aquele tido por fazendeiros que por grandes negociantes.448 A 

historiadora, ao tentar compreender os motivos pelos quais o fazendeiro teve insucessos 

econômicos, percebe que o mesmo manteve uma lógica “pré-capitalista, ligada a uma 

tradição rural escravista” em uma época em que emergia o capitalismo.449 O baixo 

número de ações e a ausência de títulos do Estado nos inventários do distrito da Lage 

entre 1871 e 1912 aliado ao grande investimento em terras, escravos e animais, e 

também, de certa forma, em dívidas ativas, demostra que a mentalidade pré-capitalista 

de Gervásio da década de 1860 não foi exclusividade sua, mas persistiu em muitos 

outros fazendeiros locais ao longo do período aqui analisado. Contudo, outras práticas 

precisariam ser analisadas, como os vínculos de amizade nos tratos mercantis, para que 

se possa compreender as mudanças de lógicas dos sujeitos daquela sociedade.  

Mas o que parece ficar claro é que, mesmo adentrando o século XXI, a ausência 

de ações e apólices e a continuidade das dívidas ativas, ainda que havendo decadência 

de investimento nesse item, demonstram que os moradores do distrito estudado 

mantinham uma mentalidade apegada a essa tradição rural em alguns aspectos 

semelhante àquela que levou Gervásio aos infortúnios financeiros. Afinal, a diminuição 

das dívidas ativas não acompanhada do aumento dos títulos da dívida pública e ações de 

companhias e empresas devem ser relacionados não a um movimento de mudança de 

mentalidade dos indivíduos investigados, mas ao processo de fragmentação das riquezas 

que levou os sujeitos a concentrarem suas posses em itens mais essenciais à sua 

subsistência e consequentemente prejudicou a geração de capital no distrito, antes 

conseguida com a produção para o abastecimento do mercado interno no distrito. 

Móveis, ferramentas e outros 

 Na categoria intitulada Móveis, ferramentas e outros foram incluídos os bens das 

mobílias das casas dos inventários (como camas, mesas e cadeiras), objetos de uso 

pessoal (como roupas) e itens próprios para o trabalho (como ferramentas, carros e 

teares). Portanto, trata-se de bens mais voltados para o uso doméstico, e não 

necessariamente como fontes de investimentos. Normalmente apareceram arrolados 

próximos uns dos outros, já que no período investigado cada vez mais os inventários 

deixaram de apresentar os bens arrolados em conjunto com denominações claras, como 

benfeitorias ou terras, por exemplo, trazendo os itens arrolados sem separação de 
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características mediante denominação. Embora não haja um consenso sobre a definição 

do conceito, comumente as pesquisas acadêmicas têm se referido aos móveis como 

aqueles objetos que fazem parte da mobília dos lares. Na historiografia convencionou-se 

chamar de cultura material o estudo de aspectos e hábitos da vida cotidiana das 

sociedades através da investigação de indícios materiais, tais quais os utensílios 

domésticos.450 Nesse tópico, porém, não se intencionou promover uma análise da 

cultura material do distrito através das pistas constantes na documentação consultada, 

mas notar qual a participação de objetos do cotidiano na composição da riqueza local. 

Assim sendo, foi observado que os valores foram empregados nesse tipo de posse da 

seguinte maneira: 

Tabela 3.4: Valor total e valor médio empregado em móveis, ferramentas e outros 

Subperíodo 1871-1888 1889-1897 1898-1912 1871-1912 

Inventários 56 25 69 150 

Total 23:197$660 10:970$370 13:853$777 48:021$807 

Média  414$244 438$842 200$779 320$145 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Gráfico 3.4: Valor total empregado em móveis, ferramentas e outros 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 
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Ferreira de. Op. Cit. 2014. Cap. 3, p. 133-227. 
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Gráfico 3.5: Valor médio empregado em móveis, ferramentas e outros. 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 A tabela e o gráfico apresentados demonstram que ao longo do período estudado 

houve uma diminuição dos valores empregados nesses bens assim como do valor médio 

agregado nessa categoria em cada inventário. A razão para tal movimentação deve ser 

principalmente explicada pela fragmentação das fortunas familiares que ocasionou uma 

diminuição média dos montantes. Como será demonstrado, houve uma queda na 

produção agrícola ao longo do período investigado que deve ser compreendida como 

fruto de partilha das fazendas entre os herdeiros. Assim, os inventariados parecem ter 

perdido capacidade de investimento e de compra já que ocorreu um desmonte das 

grandes fazendas e até àquela altura não havia ocorrido o desenvolvimento de uma nova 

atividade economicamente considerável no lugar capaz de promover novas produções 

de riqueza. Em tal cenário era normal que os inventariados passassem a investir mais na 

posse de itens fundamentais para a sua produção e subsistência. Além disso, outro fator 

que pode ter influenciado na queda dos valores empregados em móveis e objetos do 

cotidiano foi um menor detalhamento dos inventários ao longo do período analisado. 

 Ao analisar inventários da elite do sul de Minas, Marcos Ferreira de Andrade 

demonstrou que a partir de 1808 a proximidade do grupo com a Corte portuguesa que se 

estabeleceu no Rio de Janeiro em função das guerras napoleônicas provocou uma 

mudança comportamental significativa entre os membros das famílias mais abastadas de 

Campanha da Princesa e região. Antes caracterizados por alguma rusticidade, 

perceptível tanto em suas residências quanto nos seus adereços e vestimentas, o grupo 

investigado passou a buscar um reforço de sua distinção social frente aos demais através 

do uso de elementos como os já mencionados inspirados no comportamento 
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aristocrático da corte. 451 Embora ainda faltem trabalhos que abordem a questão no 

distrito da Lage é possível inferir que a mesma mudança comportamental tenha ocorrido 

na região em função de sua produção para o abastecimento da praça carioca. Tal contato 

estimulado pelas necessidades econômicas, afinal, também foi notado na região de 

Campanha da Princesa. 

Um aspecto que representa bem as mudanças de hábito da sociedade estudada 

em relação aos costumes existentes na região na primeira metade do século XIX é a 

posse de objetos religiosos. Marcos Ferreira de Andrade demonstrou que no sul mineiro 

foi comum a existência de oratórios com imagens sacras entre os bens dos inventariados 

analisados, sobretudo em suas fazendas. Impulsionados pela tradição religiosa que 

remontava ao século XVIII, os fazendeiros mais abastados até mesmo construíam 

ermidas junto às suas casas nas áreas rurais, de modo que estes pequenos templos 

contavam, inclusive com alfais e paramentos para a celebração dos ofícios divinos. Os 

oratórios, continua o historiador, podiam ser localizados até mesmo nos documentos da 

segunda metade do oitocentos.452  

Embora no século XVIII e primeira metade do século XIX a existência de 

ermidas localizadas em fazendas tenha sido recorrente no distrito da Lage, como 

demonstram os registros paroquiais de batismo e casamento da Paróquia de Nossa 

Senhora da Penha de França do Arraial da Lage, os inventários de 1871 a 1912 fazem 

menção a apenas dois templos dessa natureza. O primeiro estava localizado na Fazenda 

Ribeirão de Santo Antônio, propriedade do Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara. Nos 

autos de partilha a pequena capela coube à herdeira Senhorinha Cândida de Resende,453 

falecida um ano após seu pai, em 1872. Em seu inventário foi feita a última referência à 

ermida com seus “ornamentos”, avaliados na ocasião por 300$000.454 A segunda 

pequena capela registrada aparece no inventário pertencente ao Pe. Damaso Pinto de 

Almeida Lara, irmão do mencionado Capitão Pinto. O sacerdote era proprietário de 

“ermida, com imagens, ornamentos e mais pertences” em sua Fazenda Cachoeira de 

Salva Terra.455 Já os oratórios apareceram em 9 documentos, todos anteriores a 1888. A 

pequena ocorrência de ermidas deve estar associada ao fato de que no período em 

                                                           
451 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. 
452 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 163. 
453 Inventário de Antônio Pinto de Góes e Lara, 1871, cx. 133. 
454 Inventário de Senhorinha Cândida de Resende, 1872, cx. 438. 
455 Inventário de Damaso Pinto de Almeida Lara, 1879, cx. 303. 



197 
 

questão, embora privado e público ainda fossem fortemente ligados, sobretudo numa 

região rural, tal união começava a dar sinais de separação. Os oratórios devem ter sido 

mais característicos de piedade privada, o que justificaria seu maior número. Entretanto, 

não se deve descartar o fator econômico. A posse de uma ermida era muito mais 

dispendiosa, o que tornava mais difícil sua construção em uma sociedade que não 

conseguia reviver os dias faustosos de seu passado. 

 Eduardo Schnoor, ao analisar a disposição da casa do Comendador Manoel de 

Aguiar Vallim, a sede da Fazenda Resgate, em Bananal, Vale do Paraíba paulista, 

salienta que a capela existente na propriedade era um ambiente onde “o paternalismo da 

relação senhor-escravo” era reafirmado, de modo que senhores e cativos eram 

congregados no mesmo espaço na celebração dos ritos católicos, ao passo que nas 

outras dependências da casa o fazendeiro só mantinha convívio social com seus 

familiares e pessoas de semelhante condição social.456 O processo de desaparecimento 

das ermidas nas fazendas do distrito da Lage pode estar relacionado com a crise do 

sistema escravista, já que após a abolição a antiga ordem paternalista entre senhores e 

escravos ruiu para dar lugar a outra relação do tipo, mas de distintos fundamentos.  

A capela da Fazenda Resgate possuía dois pisos, de modo que no inferior 

assistisse aos ofícios divinos os escravos e empregados enquanto a parte superior, com 

acesso ao salão de visitas, fosse frequentada apenas pelas pessoas da família proprietária 

ou seus convidados. Infelizmente as ermidas das fazendas do distrito não sobreviveram 

à ação do tempo e a documentação disponível não permite compreender qual a 

disposição arquitetônica destes espaços de oração. Contudo, Antônio de Lara Resende 

afirma que no arraial estudado  

um passadiço de sólidas peças de madeira externo, de uns quinze 

metros se não mais, a uns cinco do nível da rua, ligava o solar dos 

Pinto-Lara às tribunas que na igreja matriz só a eles se reservavam. 

Aquele passadiço que não mais existia no tempo em que comecei a me 

entender por gente, dispensava os habitantes e hóspedes do sobrado de 

pisar chão de rua para irem à igreja e de lá voltarem [...]. As tribunas 

da igreja matriz passaram depois a receber só as pessoas mais velhas 

da família privilegiada, que, crescendo em número, tece de ir se 

adaptando às imposições da contingência, até que desapareceu o 
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privilégio, com a reforma que o Padre Alfredo de Macedo, nos 

primeiros anos deste século, procedeu no templo.457 

 Embora a existência do passadiço seja citada somente por Antônio de Lara 

Resende, sendo ignorado pelos outros memorialistas que até apresentaram relatos tão ou 

mais detalhados sobre o distrito, e embora a construção em questão tenha pertencido aos 

ascendentes do autor, que poderia ter a intenção de valorizar a sobreposição social de 

sua família, o relato parece digno de fé. Ao tratar da construção, Isaac Cassemiro 

Ribeiro lembra que, guardadas as proporções, a estratégia de edificar o passadiço se 

assemelha à tática utilizada pela família imperial ao mandar edificar também um 

passadiço que ligasse o Paço à Capela Imperial no Rio de Janeiro em meados do século 

XIX.458 As construções em questão, tanto no caso da família imperial quanto da família 

do distrito, devem ser encaradas como símbolos de uma mistura de poder público e 

privado. A ligação do sobrado da família Pinto ao principal espaço público do distrito, a 

matriz da paróquia, demonstra o prestígio social do grupo familiar, já que seus membros 

não se impunham socialmente frente aos demais em uma ermida de fazenda, mas na 

própria igreja principal do distrito. A demolição do passadiço por ocasião da demolição 

do templo nos últimos anos do século XIX é a melhor representação possível do ocaso 

de um ideal aristocrático alicerçado na ordem escravista impulsionado pela decadência 

econômica de uma sociedade agrária incapacitada de criar alternativas ao esgotamento 

do modelo de abastecimento do mercado interno que outrora produzira as fortunas 

existentes na localidade. Assim, os motivos socioculturais e econômicos confluíram 

para a mudança social que estava em curso. 

 Segundo Paula Chaves Teixeira Pinto entre 1850 e 1870 foi notada grande 

presença de carros de boi bem como de animais bovinos próprios para a tração desse 

transporte, utilizados na condução de cargas. Assim como os carros a historiadora 

encontrou nos inventários por ela consultados outras ferramentas fundamentais para as 

atividades agrárias do distrito da Lage, como enxadas, cavadeiras, foices, alavancas, 

machados, etc, cujo valor arrolado variava conforme seu estado de conservação.459 Ao 

todo foram inventariados 141 carros de bois, 1 carroça e 3 carretões, o que significa 

uma média de quase 1 veículo de tração animal por inventário. Eles estiveram 

distribuídos da seguinte forma nos subperíodos investigados: 
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Tabela 3.5: Meios de transporte com tração animal arrolados no distrito da Lage e média por inventário 

 Carros de boi Média Carroças Média Carretões Média 

1871-1888 74 1,32 1 0,02 2 0,04 

1889-1897 29 1,16 0 0 0 0 

1898-1912 38 0,55 0 0 1 0,01 

TOTAL 141 0,94 1 0,01 3 0,02 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 Como demonstra a tabela, a presença dos carros de boi nos inventários foi mais 

comum tanto quantitativa quanto qualitativamente no primeiro subperíodo, quando 

apareceu a única carroça e o maior número de carretões da documentação. A outra 

informação relevante na tabela diz respeito à diminuição da média de carros por 

inventário ao longo do recorte. Para compreender o que os números acima dispostos 

indicam é preciso compreender qual a utilidade dos meios de transporte em questão. 

 No inventário do Tenente Coronel Geraldo Pinto de Resende, de 1907, foi 

arrolado um “carretão que serve para arrastar madeira”.460 Segundo Bernardino José de 

Souza, o carretão trata-se de “um carro adaptado ao transporte de madeiras pesadas e 

compridas”, de modo que apenas parte das toras ficasse sobre o veículo que saía 

arrastando a madeira, mas podia ainda transportar pedras ou peças de ferro de grandes 

dimensões e grandes pesos” 461. Os outros carretões arrolados aparecem entre os bens do 

Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara. Os fazendeiros em questão foram dois dos que 

possuíram a maior quantidade de tábuas e madeiras avulsas, tendo características de que 

extraiam esse item em suas propriedades rurais para comércio, como será abordado 

adiante, no subtópico destinado a tratar da produção agrícola do distrito. Também o 

Capitão Pinto foi o proprietário da única carroça arrolada, provavelmente destinada ao 

transporte de itens menores ou até mesmo de pessoas. 

Já os carros de boi podiam ser utilizados tanto para escoamento da produção 

quanto para servir como medida de alguns mantimentos e ainda para realizar o 

transporte de cargas para uso doméstico da família proprietária. Milho, feijão, arroz, 

açúcar. Diversos gêneros alimentícios deviam ser transportados pelos carros. Afonso de 

Alencastro cita, por exemplo, o caso mencionado por Auguste de Saint-Hillaire que ao 

partir para Araxá se deparou no caminho com “vários carros de bois carregados de 
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toucinho, que haviam partido daquela cidade para a venda em São João del Rei’.462 

Ainda muitos mantimentos vinham arrolados em quantidades de carros de bois, como 5 

carros de milho, por exemplo. 

No que se refere à terceira utilidade desse meio de transporte no capítulo anterior 

foi demonstrado que Raimundo José da Cunha Matos ao passar pela região do distrito 

em sua jornada do Rio a Goiás, onde assumiria o governo daquela província, encontrou 

“dous [sic] carros com famílias”.463 O memorialista Antônio de Lara Resende apresenta 

um relato das suas recordações de sua infância sobre o veículo em questão: “ver chegar 

os fazendeiros para a Festa dos Passos, para a festa do Mártir São Sebastião, para as 

Missões, com o transporte de víveres e trastes em carros de bois e cargueiros, era uma 

das gostosas diversões do meu tempo de menino”.464 Gentil Ursino Vale, outro 

memorialista que escreve sobre sua infância no lugar, assim fala sobre o uso do 

transporte em questão pelos fazendeiros por ocasião das celebrações da Semana Santa, 

época em que alugavam casas no local e traziam de suas propriedades rurais o 

necessário para passarem ali os dias das celebrações da Páscoa cristã:  

Em meu tempo de criança, no sábado de Dores ou na segunda-feira da 

festa, deliciava-me com a chegada dos carros de bois. Que beleza! 

Nosso olhar curioso examinava toda a carga. Por baixo, vinha a lenha, 

sobre ela as canastras de mantimentos e biscoitos; em cima, os 

colchões de palha, enrolados.465 

Tendo em vista o cuidado em não se levar em conta a literalidade dos trechos 

uma vez que os memorialistas em muitos momentos pretendem passar uma visão idílica 

do passado, os relatos sugerem que o transporte era utilizado por aqueles que tinham o 

que levar para o arraial, e também onde ficar no lugar nos dias de festa, o que pressupõe 

a posse ou aluguel de casas na povoação, como já foi trabalhado no capítulo anterior. 

Ademais, os carros possuíam tração animal, o que significa que seus proprietários 

também tinham bovinos próprios para esse trabalho. Assim, é possível inferir que 

apenas aquelas famílias com alguma condição financeira minimamente considerável era 

proprietária desse bem e que a diminuição da média de carros de bois por inventário 
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apontada na Tabela 2.46 é mais um indicativo da fragmentação de riquezas ocorrida no 

distrito entre o final do século XIX e o início do século XX. 

Os carros de bois podem ser divididos em quatro categorias diferentes: arreados 

e sem arreios, ferrados e desferrados. Arreados eram aqueles com arreios já prontos para 

o uso imediato pelos animais, para variados números de juntas, ou seja, de pares de 

bois. Um maior número de juntas significava capacidade de transportar maiores pesos. 

Já os carros ferrados eram aqueles que possuíam as circunferências das suas rodas de 

madeira revestidas por uma chapa de ferro, que tem duas funções principais: evitar o 

desgaste das madeiras no contato com o piso das estradas e reforçar o ajustamento 

daquelas peças que compõe as rodas. Basicamente o processo de ferragem consiste em 

tirar da chapa de ferro um aro com medidas que permitam a roda permanecer em seu 

interior, sendo depois ele levado a uma fogueira de lenha até que fique vermelho. Por 

meio de longas tenazes o aro em alta temperatura é encaixado no entorno da roda e é 

feito o resfriamento do mesmo com água fria, o que provoca sua contração de modo que 

fique preso à roda.466  

A ferragem dos carros era tarefa dos ferreiros, cuja atividade era desenvolvida 

nas tendas. Segundo João Antônio de Paula, em Minas nos séculos XVIII e XIX houve 

“ampla presença de forjas, tendas de ferreiro e manufaturas de ferro em geral”.467 

Estudando o distrito da Lage entre a segunda metade do século XVIII e a primeira 

metade do século XIX Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira notou grande recorrência 

de tendas de ferreiro nos inventários dos fazendeiros locais, o que indica, segundo a 

autora, juntamente com a posse de outros bens, como engenhos, um sinal da produção 

considerável existente no distrito.468 Importante frisar que, na documentação consultada 

para a realização da presente pesquisa, as tendas de ferreiro não constituíam 

especificamente a construção de alvenaria ou outro material que formasse pequeno 

cômodo em que as atividades do ferreiro seriam desenvolvidas. Se assim o fosse, tal 

item deveria ser relacionado entre as benfeitorias, mas o foi entre os móveis e 

ferramentas, motivo pelo qual estão sendo analisado junto deles, por ser compreendido, 

aqui, como necessário para o desempenho de um ofício. A documentação utilizada 

aponta como tenda de ferreiro a composição dos diversos itens existentes no interior do 
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estabelecimento que permitiam o desenvolvimento do ofício de ferreiro. Afinal, em 6 

documentos as tendas foram descritas como incompletas, ou seja, não teriam todos os 

objetos necessários para o seu pleno funcionamento. Contudo, isso não implica em 

afirmar que nas fazendas não tenha havido um espaço físico de alvenaria ou outro 

material em que fosse desenvolvido o trabalho do ferreiro, como demonstraram vários 

estudos a respeito da dinamicidade da economia mineira e de outras regiões do Império. 

O já citado memorialista Gentil Ursino Vale oferece uma descrição do funcionamento 

da tenda de seu padrinho. Segundo o memorialista,  

Logo abaixo da construção principal, e separada por um imenso 

portão de madeira, ficava a tenda. Sim, porque meu padrinho era 

ferreiro e dos bons. Eu, menino sempre curioso, tinha entrada franca 

naquele mundo. Era uma espécie de galpão rústico, com os tijolos à 

mostra. Em seu interior, o chão de terra batida, o grande fole, com 

uma cruz em sua parte superior, instrumento poderoso, que 

conservava sempre vivo o braseiro da fornalha, onde se aquecia o 

ferro, que iria transformar-se em ferraduras, freios, ferragens de 

carros-de-bois, em uma porção de utilidades. Encostado à parede do 

lado, o grande cocho com água para resfriamento das tenazes. à 

esquerda, duas máquinas de furar; no meio, a grande bigorna, e, ao 

fundo, separado por uma esteira, o monte de carvão. Amontoados por 

todos os espaços, pregos, parafusos e farta sucata.469 [grifos meus] 

Em que pese a tentativa de valorização familiar do autor, como pode ser 

observado ao afirmar que seu padrinho fora um bom ferreiro, o relato apresentado 

parece oferecer uma boa descrição do funcionamento das tendas e muitos dos 

instrumentos nelas utilizados, os quais muitas vezes são citados em outros inventários, é 

o caso das tenazes, foles e bigornas. Exatamente esse conjunto de equipamentos é que 

deve ser compreendido como as tendas de ferreiro descritas nos inventários do distrito 

da Lage no período em questão, embora, há que se repetir, com isso não se pretende 

dizer que não tenha existido um lugar específico destinado ao desempenho do ofício do 

ferreiro, como explicitado no relato memorialístico acima mencionado.  

Segundo Afonso de Alencastro Graça Filho em São João del-Rei foi notado que 

alguns escravos dos grandes fazendeiros tinham como profissão o ofício de ferreiro.470 
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Entre os escravos arrolados no distrito da Lage nenhum foi tido como ferreiro, contudo 

a grande maioria das tendas pertencia a fazendeiros com fortunas médias ou altas tendo 

em vista o padrão de riqueza da região. Ao todo foram registradas 18 tendas, das quais 6 

eram incompletas e 1 pequena. O preço médio da tenda importava em 43$000, valor não 

tão alto, mas o fato do item ter sido arrolado apenas em inventários de pessoas com 

fortunas mais consideráveis aliado à inexistência de escravos descritos como ferreiros 

indica que naquele momento no distrito as tendas existentes nos inventários serviam 

mais para a manutenção das próprias fazendas em que se encontravam uma atividade 

rentável, com grandes produções visando o mercado.  

As tendas eram um importante auxílio em várias atividades essenciais para 

ampliação do desenvolvimento das atividades agrárias existentes nas fazendas. Além da 

ferragem dos carros de boi nelas eram preparadas as ferraduras de cavalos, por exemplo. 

Ao discorrer sobre as inúmeras técnicas da Idade Média que possibilitaram um melhor 

desenvolvimento das atividades agropastoris Jean Gimpel demonstrou que ao cravarem 

ferros nos cascos dos equinos, tais animais tinham seu rendimento melhorado em 

função da proteção que recebiam em terrenos úmidos, pesados e pedregosos.471 Tal 

condição pode ser justificada pela maior posse de tendas arroladas no primeiro 

subperíodo. Entre 1871 e 1888 foram inventariadas 10 tendas, entre 1889 e 1897 

apareceram 5 tendas e, finalmente, entre 1898 e 1912 haviam apenas 3 tendas. Os 

números coincidem com a fragmentação das fortunas e das propriedades rurais, bem 

como da diminuição da produção agrícola do local. A diminuição gradual das tendas de 

ferreiro nos inventários entre o final do século XIX e início do século XX também foi 

percebida por Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez no Vale do Paraopeba.472 

Além de todo o exposto as tendas são ainda sinais do comércio entre Minas e o Rio 

mesmo após a decadência da mineração, afinal tanto o aço quanto o ferro eram 

importados em barras e chapas da Europa até a primeira metade do século XIX.473 

Além das ferramentas agrícolas encontradas nos inventários, como enxadas e 

cavadeiras, outros instrumentos dão pistas de atividades. Em alguns documentos, 

sobretudo naqueles de fazendeiros que possuíam engenhos, foi comum a posse de 

objetos próprios para o armazenamento de aguardente, como pipas e pipotes. Ainda 
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outros instrumentos encontrados foram aqueles utilizados nas selarias. Otávio Soares 

Bulci indica que no século XIX na província mineira era comum até a exportação de 

couros e solas, produtos de preparo artesanal, semi-industriais.474 A presença das 

selarias no distrito foi relatada por Antônio de Lara Resende. O memorialista diz que  

onde morasse um Melo, ali rescendiam e se mostravam sinais 

inconfundíveis de sua profissão: retalhos de sola e de couro cru nas 

cercanias da casa. Em cavaletes secando e fedendo ao sol, carcaças ou 

cascas de cangalhas, de lombilhos, de bastos, de selins e silhões, tudo 

quanto era utensílio de couro. Dos portais, das portas e janelas, como 

cachos em coqueiros ou bananeiras, pendiam feixes de rédeas e 

cabrestos; de rabichos e loros; de peitorais e barrigueiras de silhas e 

cintos; de chicotes e correias de espora. O diabo a quatro. Tudo ali se 

via que os Melos pudessem extrair da sola. E do couro cru, 

principalmente. Não era primoroso o acabamento do produto. Mas 

havia entre eles quem imitava a perfeição que nos artefatos de couro 

sabiam e sabem ainda por os artífices de Prados e Patusca, hoje Dores 

de Campos. Nada atraía tanto a atenção para as oficinas dos Melos, 

embora com náuseas e engulhos, às vezes, como o cheiro fétido, único 

inconfundível, peculiar ao couro cru posto de molho dias e dias, para 

depois, esticado sobre cavaletes, ser ali grossado, isto é, descarnado, 

desbastado, adelgaçado, sob ação de cutelos afiados, que não mais vi a 

não ser em mãos de seleiros da Lage. Com um avental de couro, 

segurando a pele bruta e fedorenta com a região umbilical apertada 

contra o cavalete, o seleiro manejava o cutelo com as duas mãos, a 

segurá-lo pelas extremidades. E fica o chão atapetado daquelas raspas 

de carne podre e de couro amolecido, tiradas pelo fio cortante e 

afiado, de quando em quando, num raio de centenas de metros, 

resendia a fedentina, a que só se habituavam os seleiros. Além do 

mais, se gabavam de que aquilo não deixava chegar epidemias até 

suas casas.475 

 Ao relato de Antônio de Lara Resende é necessário fazer algumas considerações. 

O tom negativo empregado aos seleiros e suas atividades talvez se justifique em parte 

pela origem social do memorialista, descendente de uma das famílias mais abastadas do 
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distrito, ao passo que os Melos não tiveram como ascendentes potentados locais, 

fazendeiros com status aristocrático. O próprio autor em alguns momentos evidencia os 

conselhos recebidos em sua infância para não se misturarem aos “meninos de rua”, ou 

seja, aquelas crianças cujas famílias que tinham seu passado ligado não ao meio rural, 

mas à sede do distrito.476 Aliado a isso, o fato de se empregarem em uma atividade que 

causava repulsa por questões de higiene, como o forte odor da matéria-prima, devia 

fomentar o preconceito existente contra as pessoas desta família. Prova disso é que 

Antônio de Lara Resende afirma que todos os Melos trabalhavam em selarias, mas os 

inventários não confirmam o dado. Entre 1871 e 1912 houve 4 inventariados cujo 

sobrenome seu ou de seu cônjuge era Melo. No entanto, em apenas um documento 

foram arrolados instrumentos usados no ofício de seleiro, como cutelo, raspadeira e 

aparelho de seleiro. Assim, as selarias não devem ter sido responsáveis por movimentar 

consideravelmente o mercado de couro no local estudado, de modo que mesmo no final 

do século XIX a atividade tenha sido praticada de forma rudimentar. 

 Por fim dois outros itens merecem atenção especial nesse subtópico: os teares e 

as rodas de fiar algodão.477 João Antônio de Paula diz que as atividades de tecelagem e 

os teares foram proibidos em Minas pelo Alvará de 1785. Ainda assim, uma “extensa 

indústria têxtil doméstica” se desenvolveu na região,478 sobretudo após a aprovação do 

alvará de 1808 que revogava o antigo, permitindo a existência de indústrias.479 Paula 

Chaves Teixeira Pinto afirma que entre 1850 e 1870 encontrou nos inventários por ela 

pesquisados a presença de teares e rodas de fiar. A historiadora afirma que os 

instrumentos em questão faziam parte do universo feminino, de modo que as mulheres 

os tinham presentes em sua lida diária.480 Ainda na primeira metade do século XIX a 

lista nominativa de 1838 informava que no arraial 126 mulheres eram fiadeiras ao passo 

que nas fazendas eram apenas 6, todas livres, enquanto a maior parte da população 

estava no meio rural. Os levantamentos populacionais da segunda metade do século 

XIX e início do século XX consultados na presente pesquisa não informam a ocupação 

dos moradores do distrito, de modo que não se pode afirmar qual parcela populacional 
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esteve envolvida na fiação e tecelagem.481 Embora os inventários não sejam as melhores 

fontes pata tal investigação, uma vez que abrange apenas uma parcela pequena da 

população, eles demonstram que no recorte aqui investigado 2 escravas tiveram sua 

ocupação descrita como fiadeira enquanto 1 outra foi tida como tecedeira, todas elas 

alocadas nas fazendas, quadro que diverge daquele encontrado no levantamento de 

1838, no qual todas as fiadeiras existentes no meio rural eram livres. 

 Embora Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira não tenha quantificado os bens, 

notou “o frequente aparecimento de rodas de fiar e teares na descrição de bens 

inventariados”.482 Paula Chaves Teixeira Pinto, ao investigar os decênios posteriores, de 

1850 a 1870, afirma que nos inventários das décadas de 1830 e 1840 “nos inventários 

daquele período pouco apareceram entre os bens os instrumentos” próprios da produção 

têxtil, tendo os teares, rodas de fiar e descaroçadores “pouca incidência” naquela época, 

“e foram aparecer com mais frequência, somente mais tarde, a partir de 1850”.483 

Levando-se em conta os dados colhidos por Paula Chaves Teixeira Pinto e aqueles 

coletados nos inventários do estudo aqui apresentado tem-se o seguinte quadro: 

Tabela 3.6: Total e média de instrumentos utilizados na produção têxtil 

Instrumentos 1850-1870 1871-1888 1889-1897 1898-1912 1850-1912 

Teares 17 22 1 0 40 

Rodas de fiar 54 37 0 0 91 

Descaroçador 2 1 0 0 3 

TOTAL DE 

ITENS 

73 60 1 0 134 

Instrumentos 1850-1870 1871-1888 1889-1897 1898-1912 1850-1912 

Teares 0,74 0,39 0,04 0 0,23 

Rodas de fiar 2,35 0,66 0 0 0,53 

Descaroçador 0,09 0,02 0 0 0,02 

MÉDIA POR 

INVENTÁRIO 

3,17 1,30 0,04 0 0,77 

Fontes: TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 248. e Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 
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 Gráfico 3.6: Instrumentos para produção têxtil no distrito da Lage 

 
Fonte: TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 248. e Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 

Gráfico 3.7: Posse média de instrumentos utilizados na produção têxtil por inventário 

 
Fonte: TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 248. e Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post mortem. 

A Tabela 2.47 demonstra que de 1850 até 1912 houve uma diminuição tanto 

média quanto total dos instrumentos de produção têxtil arrolados. O movimento só 

possui uma pequena exceção, no que diz respeito ao aumento tanto quantitativo quanto 

qualitativo da posse de rodas de fiar nas décadas de 1870 e 1880 em relação ao período 

anterior. A diminuição da presença dos objetos, entretanto, não necessariamente 

significa que a produção têxtil no distrito sofreu uma desaceleração. Nenhum inventário 

consultado para esta pesquisa e por Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira e Paula 

Chaves Teixeira Pinto em seus trabalhos, ou seja, documentação que abrange da 

segunda metade do setecentos até 1912, fez referência a itens produzidos no setor, como 

tapetes, colchas e até vestuários, por exemplo. Relatando as memórias de sua infância, 

Antônio de Lara Resende afirma que em sua casa havia, “encostado em um dos quartos, 

um velho tear em que outrora mamãe tecia, como era costume nas fazendas 
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mineiras”.484 Entretanto, no inventário de Macrina Augusta de Albergaria Lara o 

instrumento não foi arrolado. A explicação mais plausível para o desaparecimento dos 

aparelhos das fontes cartoriais parece residir no seu baixo valor em um período em que 

os inventários passaram a ser cada vez menos detalhados, contemplando principalmente 

bens de maior envergadura, como casas, terras e gado. Assim, esse tipo de fonte não 

permite visualizar como o setor têxtil se desenvolveu no distrito da Lage.485  

Entre 1871 e 1912 foram arrolados apenas 23 teares que pertenceram a 21 

pessoas, ou seja, apenas dois inventariados possuíam 2 teares, sendo eles o Capitão 

Antônio Pinto de Góes e Lara e Maria Libânia de Resende, ambos com inventários de 

1871. No segundo caso, entretanto, um dos teares estava na casa do genro da fazendeira, 

José Pinto de Resende.486 O que parece possível afirmar é que, assim como constatou 

Paula Chaves Teixeira Pinto para as décadas de 1850 e 1860,487 de 1871 a 1912 a 

produção existente devia continuar ainda voltada para o uso doméstico, para a 

subsistência, afinal não foram arroladas grandes quantidade de aparelhos em um único 

inventário assim como também inexiste qualquer dado em relação à produção. No início 

da industrialização no Brasil, justamente no período da pesquisa aqui apresentada, a 

indústria têxtil foi responsável por 60% do setor.488 Na vizinha São João del-Rei, por 

exemplo, nessa época a Companhia Industrial São Joanense foi fundada para produção 

têxtil.489 A partir de 1870 a indústria na província mineira alcançou diversificação e 

estatura.490 No distrito da Lage, o que se viu, no entanto, não foi o início de 

industrialização, mas sim uma manutenção de atividades domésticas tradicionais no 

setor têxtil e uma permanência nas atividades agrárias em outros campos.  

Embora os inventários aqui investigados apontem um maior número de rodas de 

fiar em relação aos teares, as mesmas fontes indicam que a fiação esteve menos 

disseminada no distrito. Apenas 12 pessoas concentraram a posse das 37 rodas 

arroladas, das quais apenas 3 não possuíam também algum tear. Se os indícios 
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encontrados apontam que a tecelagem praticada no distrito entre 1871 e 1912 esteve 

voltada para o uso doméstico, a fiação, embora também estivesse em grande parte 

destinada para o consumo de subsistência, pode ter produzido para atender o mercado, 

mas em pequena quantidade. Algumas pessoas possuíram maior quantidade de rodas. 

Tabela 3.7: Posse de rodas de fiar no distrito da Lage (1871-1912) 

Quantidade 1 roda 2 rodas 3 rodas 4 rodas 10 rodas 

Recorrências 2 4 3 2 1 

Fontes: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Como pode ser visto, seis inventariados possuíam 3 ou mais rodas. Dois casos 

merecem menção especial. Francisco Esteves dos Santos era proprietário de 3 rodas e, 

entretanto, não possuía tear entre seus bens, o que sugere que o produto da fiação 

poderia não ser utilizado em sua unidade doméstica apenas.491 Outro caso que salta aos 

olhos é o de Maria Madalena de Miranda.492 Em seu nome foram arroladas 10 rodas de 

fiar e apenas 1 tear. Sua situação se torna ainda mais curiosa se notado que não teve 

nenhuma cabeça de animal lanígero inventariado.493 Talvez a lã fiada na sua 

propriedade fosse comprada e, depois de fiada, comercializada. Contudo, as fontes 

disponíveis não permitem chegar a alguma conclusão. Outra possibilidade seria a fiação 

de lã vegetal. Contudo, nenhuma plantação de algodão foi observada nos inventários 

consultados. A compra de lã no mercado não parece descabida. Em todo o distrito 

durante o período investigado em 5 inventários fez-se menção a animais ovinos. No 

entanto, dentre os seus proprietários justamente aquele que possuía o maior rebanho, 

Francisca Maria Cristina de Souza, com 70 cabeças, não teve tear ou roda entre seus 

pertences, 494 o que sugere uma produção de lã para o mercado. 

Produção agrícola 

 No capítulo anterior foi demonstrado, através dos trabalhos historiográficos 

existentes, que a região do distrito da Lage desde o início de sua ocupação na primeira 

metade do século XVIII tinha o abastecimento do mercado interno como principal 

atividade econômica. Paula Chaves Teixeira Pinto considerou como produção agrícola 

                                                           
491 Inventário de Francisco Esteves dos Santos, 1873, cx. 530. 
492 Embora grande parte das relações sociais da inventariada em questão se desenvolvesse no vizinho 

distrito de Lagoa Dourada e a ele pertencesse parte de suas terras, seu inventário foi incluído na 

documentação analisada por estar a sede de sua fazenda bem na divisa com o distrito da Lage e nele 

possuir a outra parte de suas terras. 
493 Inventário de Maria Madalena de Miranda, 1871, cx. 162. 
494 Inventário de Francisca Maria Cristina de Souza, 1873, cx. 441. 
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os itens próprios ao consumo humano e animal, como milho, cana e feijão, entre 

outros.495 Para o Vale do Paraopeba, no entanto, Cláudia Eliane Parreiras Marques 

Martinez elencou entre os itens pertencentes ao grupo denominado “estoque” gêneros 

alimentícios e objetos diversos, como sabonetes, rolos de fumo e especiarias.496 Na 

pesquisa aqui apresentada por produção agrícola não foram considerados apenas 

gêneros alimentícios, como fez a primeira historiadora mencionada, e nem todos os 

objetos a serem estocados como fez a segunda, tendo em vista o fato de ter sido criada a 

categoria mercadoria de negócios, mas foi elencado no grupo aqui analisado tudo o que 

era produzido nas fazendas do distrito e poderia ser destinado ao mercado, como foi o 

caso dos gêneros alimentícios, telhas, madeira e fumo, além do serviço de um escravo, 

que embora não fosse algo produzido, era um meio de ganho de seu proprietário. 

Paula Chaves Teixeira Pinto demonstrou que no início da segunda metade do 

século XIX os itens arrolados identificados como produção agrícola concentravam a 

sexta maior porção da riqueza inventariada naqueles anos no distrito da Lage, o que 

equivalia a 1,53% de todo o valor arrolado entre os diversos ativos (12:272$400 de 

803:734$882).497 Para o período seguinte, 1871-1912, que contempla a pesquisa aqui 

apresentada, embora tenha acontecido um aumento do valor arrolado nesse quesito 

(21:975$000 de 2.743:106$622) e tenha sido considerado alguns objetos que a referida 

historiadora não considerou nesse grupo, observou-se uma diminuição na participação 

desse ativo na constituição da riqueza arrolada no distrito, já que no período analisado 

ele representava apenas 0,801%. De antemão é preciso dizer que a inflação pode ter tido 

sua parcela de responsabilidade na sua alteração, contudo, ela não deve ser tida como a 

única razão, já que a alteração foi mais ou menos brusca com outros conjuntos de bens. 

Assim, é preciso considerar outras motivações. Antes, porém, é preciso analisar o 

movimento da participação da produção agrícola na composição da riqueza local. 

Tabela 3.8: Valor da produção agrícola arrolada e sua representatividade na riqueza de cada subperíodo 

 1871-1888 1889-1897 1898-1912 

Valor da produção 14:053$000 6:092$000 1:830$000 

Participação na riqueza  1,16% 0,82% 0,23% 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

                                                           
495 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 263. 
496 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit. 2006. p. 209. 
497 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 263. 
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Gráfico 3.8: Valor da produção agrícola arrolada durante o recorte analisado 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Gráfico 3.9: Participação percentual da produção agrícola na composição da riqueza inventariada 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Os dados demonstram que houve uma queda tanto dos valores dos bens 

arrolados como produção agrícola quanto de sua participação na composição da riqueza 

arrolada, em proporção não tão distinta. Assim, a inflação não pode ter sido a causadora 

do movimento. Embora os valores e a sua participação percentual na constituição da 

fortuna inventariada não tenham apresentado números tão expressivos tal fato não deve 

ser encarado como indicativo de baixa produtividade, senão algo próprio desse bem. Os 

itens arrolados correspondem a um retrato do momento em que foi realizado o 

inventário. Destinados ao mercado, os produtos deveriam ser tão logo quanto possível 

comercializados. Assim sendo, os valores arrolados seriam o lucro bruto a ser 

conquistado na ocasião do inventário. Antes de detectar as causas da perda de 

importância do ativo ao longo do recorte é preciso compreender quem eram os 

produtores e quais itens compuseram a produção agrícola do distrito no período. 
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Tabela 3.9: Inventariados produtores, sua representatividade entre o total de inventariados por subperíodo e 

em relação ao total de produtores no recorte estudado 

Subperíodo Inventários do 

subperíodo 

Inventários 

com produção 

Percentual no 

subperíodo 

Percentual dos 

produtores 

1871-1888 56 19 33,93% 61,29% 

1889-1897 25 6 24% 19,35% 

1898-1912 69 6 8,7% 19,35% 

1871-1912 150 31 20,67% 100% 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Ao todo, entre 1871 e 1912 foram classificados 31 inventariados como 

produtores, o que significa 20,67% da documentação total consultada. No período entre 

1850 e 1870 Paula Chaves Teixeira Pinto encontrou 23 inventários no distrito, dos quais 

10 (43,48%) faziam menção à produção das fazendas.498 A tabela demonstra que o 

número total de pessoas com produção agrícola arrolada entre 1871 e 1912, no entanto, 

foi diminuindo ao longo do recorte, levando-se em consideração a diminuição do índice 

de produtores em relação ao total de inventariados em cada subperíodo. Os dados, 

assim, não deixam dúvidas de que a atividade em grande escala, com objetivos 

comerciais, estava entrando em decadência no período. Segundo a já citada Paula 

Chaves Teixeira Pinto, entre 1850 e 1870 milho, arroz, feijão e canavial e seus 

derivados foram os bens que mais apareceram arrolados.499  

O Almanak administrativo, civil e industrial de Minas Gerais de 1870, portanto 

do início do recorte temporal desta pesquisa, afirma que no distrito havia, naquela 

ocasião, “51 fazendas de pequena cultura [...] que são utilizadas no plantio do milho, 

feijão, arroz, cana, mandioca, café, fumo e algodão”.500 A fonte, entretanto, não diz o 

que é entendido como fazendas de pequena cultura, mas parece querer tratar-se de 

unidades produtoras sem plantações muito grandes, o que até faz sentido ao ser 

observada a quantidade de gêneros alimentícios e roças arroladas. Quanto aos itens 

citados como sendo aqueles produzidos, embora não se tenha feito menção às 

quantidades existentes, com poucas exceções são confirmados pela pesquisa realizada 

nos inventários localizados para o distrito entre 1871 e 1912, como pode ser visto na 

tabela a seguir. 

                                                           
498 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 241. 
499 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 241. 
500 MINAS GERAIS. Almanak administrativo, civil e industrial da província de Minas Gerais, do ano de 

1869 para servir no de 1870. Rio de Janeiro, Typographia do diário do Rio de Janeiro, 1870, p. 417. 
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Tabela 3.10: Produção das fazendas do distrito da Lage (1871-1912) 

Item Produtores Valor Índice do total de 

produção agrícola 

Milho 22 9:705$000 44,16% 

Cana 15 8:591$000 39,09% 

Café 4 1:421$000 6,47% 

Açúcar 1 500$000 2,27% 

Aguardente 3 370$000 1,68% 

Arroz 5 361$000 1,64% 

Madeira 3 332$000 1,51% 

Feijão 4 326$000 1,48% 

Telhas 1 184$000 0,84% 

Fumo 1 135$000 0,61% 

Serviço de escravo 1 50$000 0,23% 

TOTAL 31 21:975$000 100% 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

Embora o Almanak consultado traga informações acerca do final da década de 

1860 e as fontes cartorárias contemplem 42 anos apenas a mandioca e o algodão 

aparecem no primeiro documento e não nos demais. Contudo, a presença do gado ovino 

em alguns inventários, como no de Francisca Maria Cristina de Souza, que teve arrolado 

70 carneiros em 1873501 confirmam a possibilidade da produção de algodão mesmo sem 

a fibra ter sido inventariada. Talvez a sua ausência deva-se mais a uma questão de baixo 

preço, baixa produção ou até mesmo de inexistência de estoque no momento de 

realização dos inventários de donos de animais lanígeros. Paula Chaves Teixeira Pinto 

constatou a existência de 1 mandiocal nos inventários de 1850 a 1870, mesmo que 

aparecesse em um único documento e estivesse arruinado.502 O gênero, porém, não foi 

arrolado entre 1871 e 1912, e considerando a importância do polvilho de mandioca para 

a culinária mineira, é de se supor que a raiz fosse cultivada em pequena escala, ao 

menos para subsistência, não se devendo desacreditar o Almanak. 

Para o período de seu estudo Paula Chaves Teixeira Pinto observou que o milho 

era encontrado nos 10 inventários em que havia algum tipo de produção.503 Embora no 

recorte da pesquisa aqui apresentada tenha havido uma diminuição percentual daqueles 

produtores que deram-no a inventariar, o cereal ainda era o gênero alimentício cultivado 

em mais propriedades em larga escala. Contudo, não necessariamente o era para o 

                                                           
501 Inventário de Francisca Maria Cristina de Souza, 1873, cx. 441. 
502 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 243. 
503 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 242. 
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comércio, já que é muito utilizado na alimentação de pessoas e animais. Há que se 

ressaltar a existência de consideráveis rebanhos de animais no distrito no período em 

questão. Ademais, seu consumo era largamente disseminado na região como sugere a 

quantidade de moinhos, já que foram contados 84 nos 152 inventários pesquisados.504 

Em todos os casos registrados sob o uso da força hidráulica nos moinhos o milho era 

esmagado convertendo-se no fubá, farelo que poderia servir tanto para o preparo de 

pratos, biscoitos e bolos quanto para alimentação de animais. 

 Paula Chaves Teixeira Pinto ainda constatou que a cultura canavieira esteve 

presente em 60% dos inventários com produção.505 O índice para o período 1871-1912 é 

inferior: 48,39%. A referida historiadora, observando os derivados da cana, aguardente 

e açúcar, percebeu que, respetivamente, eles estiveram arrolados em 20% e 30% dos 

inventários com algum tipo de produção inventariada.506 Os índices para as últimas três 

décadas do século XIX e início do século XX também são menores: o açúcar esteve 

presente em 1 único inventário, o que significa 3,22% e a aguardente, em 3 documentos,  

que importa em 9,68% de presença entre os produtores. Os índices decrescentes de 1850 

a 1912, conforme indicam os dois estudos, demonstram uma gradativa diminuição da 

participação da cultura canavieira na economia local. Embora o açúcar não tivesse 

importância semelhante àquela dos séculos XVI a XVIII, quando foi a principal fonte de 

riqueza do Brasil, nos últimos anos do Império ainda era responsável por 10% das 

exportações nacionais, apenas atrás do café.507 E uma das razões deve ter sido o 

processo de fragmentação de propriedades rurais e de fortunas, embora não se pode 

excluir o papel desempenhado pelas usinas que no final do século XIX foram 

substituindo o trabalho dos tradicionais engenhos. 

As primeiras engenhocas foram montadas em Minas por volta de 1705 e só se 

espalharam largamente após 1827, quando o ramo foi liberado. Contudo, não houve 

progresso nas técnicas de produção, de modo que os engenhos mineiros eram bastante 

                                                           
504 É preciso ressaltar, entretanto, que em alguns casos o mesmo moinho foi contado 2 ou mais vezes, 

quando era arrolado no inventário de pai e filho, por exemplo. Foi o que ocorreu no caso de Francisco de 

Paula Santos (1884) e sua esposa Prudenciana Umbelina de Paiva (1890). No inventário de cada cônjuge 

foram arrolados 3 moinhos na Fazenda do Curralinho (cf. Inventário de Francisco de Paula Santos, 1884, 

cx. 232 e Inventário de Prudenciana Umbelina de Paiva, 1890, cx. 501). Contudo, a recorrência destas 

construções apenas reforça a disseminação de seu uso na sociedade estudada. 
505 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 242. 
506 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 243. 
507 CARVALHO, José Murilo. As marcas do período. In: CARVALHO, José Murilo de (Coord.). Op. Cit. 

2012. p. 24. 
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simples. Na década de 1870, entretanto, um movimento em favor da implantação de 

engenhos centrais surgiu no Brasil buscando modernizar o setor. A ideia era que os 

produtores vendessem a cana para os engenhos centrais, de modo que indústria e 

agricultura fossem separadas, já que até então os engenhos estavam implantados nas 

fazendas onde também era plantada a cana, como ocorria no distrito da Lage. Embora 

uma fábrica tivesse sido fundada em Leopoldina com semelhanças ao modelo proposto, 

a ideia não vingou. As usinas conseguiram assumir o protagonismo na produção de 

derivados da cana. Na década de 1880 várias usinas foram fundadas.508 A redução do 

número de engenhos no distrito ocorre na época em que as ditas usinas começaram a 

funcionar. Mas não houve uma desativação instantânea dos engenhos, e sim gradativa. 

Marcelo Magalhães Godoy observou que em Minas a produção de derivados da cana, 

atividade que foi muito importante para a economia mineira nos séculos XVIII e XIX, 

esteve bastante disseminada pelo seu interior, inclusive sendo ainda praticada no final 

do século XX por “vultoso número de produtores, herdeiros de tradições familiares”.509 

 A Revista do Archivo Publico Mineiro de 1900 trata da produção açucareira no 

distrito da Lage. Segundo a publicação, “é pequena a produção de açúcar e aguardente, 

tendendo a diminuir mais: 10 anos atrás havia 18 engenhos no distrito; hoje reduz-se o 

seu número 14, não funcionando todos”.510 A pesquisa nos inventários, como visto, 

mostrou que, de fato, a produção de açúcar e aguardente não era grande. A mesma 

documentação mostrou uma diminuição no número de engenhos ao longo do período. 

Tabela 3.11: Engenhos (avaliados e não avaliados) e partes de engenhos constantes nos inventários 

Subperíodo Engenhos (Avaliados – Não avaliados) Partes de engenhos 

1871-1888 11 (4 – 7) 9 

1889-1896 7 (6 – 1) 2 

1897-1912 2 (2 – 0) 9 

1871-1912 20 (12 – 8) 20 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

                                                           
508 DULCI, Otávio Soares. A indústria mineira no século XIX. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de; 

VILLALTA, Luiz Carlos. Op. Cit. 2013.  p. 366-367. 
509 GODOY, Marcelo Magalhães. Dinossauros de madeira e ferro fundido: os centenários engenhos de 

cana de Minas Gerais, séculos XVIII, XIX e XX. Varia História, Belo Horizonte, v. 21, p. 307-331, 

1999. p. 310. 
510 Revista do Archivo Publico Mineiro, Belo Horizonte, ano 5, p. 105, Janeiro a Junho de 1900. 

Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=321389&pasta=ano%20190&pesq=lage. Acesso em 

14/11/2019. 
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Embora o número de engenhos dispostos na Revista do Archivo Público Mineiro 

não seja exatamente igual ao encontrado na busca nos inventários as duas 

documentações indicam uma redução desses estabelecimentos. A divergência pode ter 

sido ocasionada por causa de um possível desmonte de alguns engenhos, da perca de 

inventários de alguns indivíduos que fossem proprietários do estabelecimento em 

questão ou até mesmo por que os engenhos contados na revista não tivessem sido ainda 

inventariados em função da morte de seus proprietários após o fim do recorte. O que as 

duas fontes concordam e basta para a presente pesquisa, porém, é que houve diminuição 

no número de engenhos no distrito, sugerindo uma redução da produção açucareira. 

Na documentação cartorária consultada apenas 16 inventariados tiveram 

arrolados entre seus bens canaviais ou seus derivados; açúcar e aguardente. Entretanto, 

em 20 inventários apareceram engenho de proprietário único. A discrepância deve-se ao 

fato de que o tipo de fonte consultada, como já alertado, é o retrato de um momento 

específico do indivíduo. Portanto, a ausência de cana ou de seus derivados num 

documento pertencente a algum dono de engenho não significa inatividade, mas que na 

ocasião os gêneros em questão não estavam estocados na fazenda, seja por ainda não ser 

época do plantio de cana, seja por uma venda ter sido realizada pouco antes da morte do 

sujeito. Das 16 pessoas com registro de posse de cana ou seus derivados 13 eram 

também donas de engenho ou de parte de algum. Assim, as outras 3 pessoas com 

canavial mas sem engenho poderiam estar comercializando a cana ou ainda adotando o 

sistema de meeiro com alguém que possuísse o estabelecimento. 

Com a partilha das terras entre herdeiros havia menos espaço para o cultivo da 

lavoura. Além disso, a construção de um engenho de cana era dispendiosa. Os mais 

baratos valiam 1:000$000, valor considerável em um distrito cuja média dos montantes 

diminuía gradativamente (cf. Gráfico 1.6). Entre 1850 e 1870, diz Paula Chaves 

Teixeira Pinto, entre os 23 inventários encontrados para o distrito em 12 (52,17%) havia 

existência de engenhos.511 Entre 1871 e 1912 ao todo, entre todos os 150 inventariados 

os estabelecimentos apareceram em 40 casos (26,67%), sendo que 20 eram proprietários 

de engenho e 20 possuíam parte em algum, consequência da partilha das heranças e fato 

que revela a dificuldade de novos investimentos no setor. Ainda é possível notar que 

enquanto houve uma diminuição da posse desses estabelecimentos em mãos de um 

                                                           
511 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 243. 
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único proprietário, a posse de engenhos em comum com outrem não sofreu declínio, o 

que demonstra que a fragmentação das propriedades rurais e das fortunas foram 

decisivas para o declínio da posse única desse tipo de estabelecimento. 

Mas a fragmentação das propriedades rurais e das fortunas não pode ser tido 

como único fator determinante para o declínio da produção de açúcar e aguardente. Ao 

todo 55% dos engenhos de proprietário único foram inventariados quando ainda 

vigorava a escravidão e 35% no primeiro subperíodo após a abolição. Assim, é possível 

inferir que a força cativa devia ser importante para a lida nesses estabelecimentos. Seria 

importante, no entanto, constatar quais trabalhadores estavam nesta lida para sustentar 

com mais segurança a hipótese, algo que as fontes consultadas não possibilitaram. 

No ocaso do Império o café era responsável por 61% das exportações 

brasileiras.512 No distrito da Lage o grão foi o terceiro item com o maior valor agregado 

entre aqueles produzidos nas fazendas locais, aparecendo em 4 documentos apenas, no 

entanto. Interessante notar que no período pesquisado por Paula Chaves Teixeira Pinto, 

anterior ao recorte aqui estudado, a historiadora não inseriu o cultivo do grão entre a 

produção agrícola do lugar pela falta de detalhamentos de sua produção nos inventários. 

Assim, trata-se de uma novidade na região, quando se tem em conta esse tipo de fonte. 

Contudo, a pesquisadora constatou que Gervásio Pereira Alvim, proprietário da Fazenda 

dos Campos Gerais buscou informações sobre o preço do café na Zona da Mata 

Mineira, o que aparenta uma intenção de investimento de sua parte.513 O fazendeiro 

esteve de olho no cultivo do café em ao menos duas ocasiões: 1855 e 1867. A troca de 

correspondência com seu primo, no entanto, revelou cenários nacional e internacional 

desanimadores.514 Nas proximidades do distrito da Lage o café não parece ter sido 

muito cultivado àquela altura. Ao observar os 103 inventários de grandes e médios 

fazendeiros em São João del-Rei no século XIX Afonso de Alencastro Graça Filho 

encontrou cafezais em apenas sete documentos, sendo o maior com 4.000 pés,515 

número menor que a maior lavoura do grão no distrito da Lage no período da presente 

pesquisa. Há que se atentar ainda que na Zona da Mata Mineira, região fortemente 

                                                           
512 CARVALHO, José Murilo. As marcas do período. In: CARVALHO, José Murilo de (Coord.). Op. Cit. 

2012. p. 24. 
513 A mesma historiadora descreve a existência de uma plantação de café junto aos bens de Maria Micaela 

de Jesus e José Justino da Silva e outra pertencente ao casal Mariana Francisca da Silveira e José Coelho 

dos Santos Monteiro. Contudo, os bens não foram avaliados separadamente. Cf.: TEIXEIRA PINTO, 

Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 259. 
514 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 279-280. 
515 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 128. 
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voltada para a cultura cafeeira nesse momento, alguns fazendeiros possuíam milhões de 

pés de café. 

A primeira lavoura de café identificada no distrito da Lage pertencia a Maria 

Senhorinha de Resende, falecida em 1874, possuindo 1 alqueire e 8 quartas de café, 

avaliado, entretanto, por apenas 21$000.516 O valor ínfimo contrasta com a segunda 

avaliação encontrada no distrito, realizada 20 anos mais tarde, quando Francisca de 

Paula de Almeida Resende teve entre seus bens 1 cafezal com 5.000 pés de café, 

avaliado por 1:000$000.517 Em 1902 Leopoldina Maria de Resende Chaves era dona de 

1 lavoura de café com o preço de 200$000 e, por fim, em 1912, também por 200$000 

foi inventariado entre os bens de Maria Bernadeta de Resende “um pequeno cafezal em 

terrenos de José Mendes de Almeida”.518 O primeiro fato que chama atenção é o 

parentesco existente entre 3 dos 4 produtores de café. Maria Senhorinha era filha do 

primeiro casamento do Coronel Francisco Pinto de Assis Resende, que contraiu 

segundas núpcias com Francisca de Paula, de cuja união nasceu Maria Bernadeta. 

Portanto, o cultivo do café pode ter sido uma tentativa de inovação da família do 

Coronel Assis Resende, o que parece não ter surtido efeito, no entanto. 

O segundo fato que chama atenção ao serem observadas as produções de café é 

que entre as 4 lavouras inventariadas as 3 maiores são da década de 1890 em diante. A 

explicação deve encontrar amparo na produção mineira, impulsionada pela demanda 

internacional crescente. Desde o final do século XVIII a bebida foi deixando de ser 

considerada exótica e de luxo, típica das elites, para ser consumida pelas massas em 

época de revolução industrial, que exigia disciplina, que poderia ser conseguida com 

ajuda do aspecto estimulante do café.519 No começo do século XIX o grão, que 

primeiramente fora cultivado no Pará no século XVIII, chegou ao Rio de Janeiro. Entre 

1876 e 1880 a província fluminense foi responsável por 52,2% das exportações do 

produto. Contudo, a necessidade de maior oferta provocou uma expansão da cultura 

para a Zona da Mata Mineira e o Oeste Paulista, sobretudo. Entre 1891 e 1900 houve 

uma diminuição da participação do Rio, que passou para 11,5%, ao passo que entre os 

                                                           
516 Inventário de Maria Senhorinha de Resende, 1874, cx. 211. 
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referidos períodos houve um aumento das participações capixaba (3,3% para 5,3%), 

mineira (20,2% para 22,7%) e, sobretudo, paulista (24,3% para 60,5%).520  

O maior cafezal encontrado no distrito da Lage foi inventariado justamente 4 

anos após o fim do período em que Minas teve sua maior participação na produção 

nacional para exportação de café. Embora o local não pertencesse à Zona da Mata 

Mineira, não parece absurdo afirmar que o aparecimento da lavoura de café em 

quantidade pouco mais expressiva tenha sido ocasionado pela expansão cafeeira, já que 

o distrito não estava tão longe daquela região. Ademais, a nova possibilidade de 

investimento não passou despercebida aos fazendeiros do distrito, como sugerem os já 

mencionados contatos de Gervásio Pereira Alvim com seu primo residente em 

Providência, como fora demonstrado por Paula Chaves Teixeira Pinto. As duas outras 

lavouras de café, de 1902 e 1912, cada uma avaliada em 200$000, são de períodos em 

que já havia acontecido um enfreamento na participação da produção mineira para 

exportação em detrimento do aumento do cultivo em São Paulo. Nas décadas de 1900 e 

1910 o estado de Minas Gerais foi responsável por 20,4% e 18,4% das exportações de 

café do sudeste brasileiro.521 Na década de 1890 Minas passou a ser o segundo estado 

com maior produção cafeeira e uma das principais regiões do mundo nesse quesito, 

superando regiões como a América Central e a América do Sul, quando excetuado o 

Brasil.522 Assim, mesmo o cultivo da planta nunca tendo sido muito relevante no 

distrito, o cenário mineiro influenciou o aparecimento e posterior diminuição do cultivo 

da planta. 

 O feijão e o arroz foram detectados por Paula Chaves Teixeira Pinto em 

quantidade não muito expressiva. Entre 1871 e 1912 estiveram listados também em 

pequena escala, sendo o feijão cultivado ao ponto de ser inventariado por 4 pessoas e o 

arroz por 5, talvez mais voltados para o abastecimento local ou, no máximo regional. 

Não se pode descartar, no entanto, a existência de pequenas plantações de arroz e feijão 

que garantiriam o sustento familiar e a até a venda de pequenos excedentes mas que não 

eram suficientemente relevantes para serem inventariadas, já que eram grãos mais 

baratos. 

                                                           
520 PAULA, João Antônio de. O processo econômico. In: CARVALHO, José Murilo de (Coord.). Op. Cit. 
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Entre os bens arrolados nos 150 inventários por mim consultados e que optei por 

classificar como produção agrícola há ainda a presença de 4 itens não alimentícios: 

madeira, telhas, fumo e o serviço de um escravo. A madeira foi arrolada entre os bens 

de 3 fazendeiros. Bálsamo, pinha, cedro, pereira e outras tábuas de diversas árvores 

devem ter sido extraídos das fazendas daqueles que as possuíam, já que todos tiveram 

matas arroladas entre suas terras. Entretanto, não é possível afirmar com certeza se a 

madeira arrolada era destinada ao comércio.  O Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara 

foi aquele com a maior quantidade, avaliada em 247$000. Como já abordado no 

subtópico sobre as benfeitorias arroladas, não foram encontrados indícios de que alguém 

tenha continuado a viver na sede da Fazenda Ribeirão de Santo Antônio pertencente ao 

mencionado fazendeiro após o seu falecimento em 1871. Sua esposa, Mafalda Cândida 

de Rezende, falecida em 1887, estava vivendo naquela ocasião em sua casa no arraial, 

no Largo da Matriz. A madeira pode ter sido extraída para uma reforma de grandes 

proporções da sede da fazenda, que com a partilha dos bens da família após a morte do 

capitão não deve ter chegado a acontecer, como visto na análise das benfeitorias.  

As telhas eram comumente fabricadas na própria fazenda, como foi observado 

em São José del-Rei por Afonso de Alencastro Graça Filho,523 que também notou a 

produção de telhas enquanto atividade econômica em diversos inventários do lugar.524 

No distrito da Lage estiveram arroladas no documento de Maria Ilídia de Resende, 

esposa de Geraldo Mendonça de Resende, moradores na Fazenda da Esperança. Ao que 

tudo indica, a produção de telhas deveria ser uma atividade ali existente, afinal, entre as 

3.400 telhas inventariadas o documento faz menção a 700 na casa de José Canuto, 700 

na casa de Christino e “duas mil telhas na olaria”, simplesmente.525  

Segundo Otávio Soares Dulci, no século XIX, o fumo era, juntamente com os 

queijos, o açúcar e a aguardente, um dos principais produtos industriais exportados na 

província mineira.526 A Revista do Archivo Público Mineiro de 1900, em matéria sobre 

o distrito da Lage, afirma haver “na povoação uma fábrica a vapor para preparar 

fumo’.527 A consulta aos inventários, no entanto, não demonstrou a existência do 

                                                           
523 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 111. 
524 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003. p. 127. 
525 Inventário de Maria Ilídia de Resende, 1906, cx. 514, fls. 8v. 
526 DULCI, Otávio Soares. A indústria mineira no século XIX. In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de; 
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estabelecimento, mas o produto foi arrolado entre os bens de José Pedro de Melo. Além 

dos 90 metros do produto, no inventário ainda se fez menção aos “utensílios de fazer 

fumo”, o que indica que o inventariado não era mero revendedor.528 Chama atenção o 

fato de José Pedro aparecer como o único produtor de fumo no distrito no período 

investigado. Marcos Ferreira de Andrade demonstra que ainda na primeira metade do 

século XIX o produto em questão foi um dos principais comercializados pelos 

produtores do sul de Minas. Parte da produção visava o mercado internacional, 

entretanto não apenas os grandes fazendeiros o cultivavam, mas também proprietários 

de pequenas posses e até agregados.529 Se José Pedro de Melo não foi um agregado, 

também não pode ser classificado como grande fazendeiro. Aliás, era dono de apenas 

8,25 alqueires de cultura, 1 casa de vivenda com moinho, 1 porca, alguns pertences 

pessoais, a mobília simples de sua residência e o fumo.530  

Na sociedade oitocentista o hábito de mascar e cheirar era forte em todas as 

classes sociais.531 O costume de consumir fumo, portanto, devia ser forte no distrito, 

como demonstram as recorrências de bocetas, muitas delas de prata, entre os utensílios 

arrolados. Segundo Marcos Ferreira de Andrade, o objeto era usado para o transporte de 

fumo em pequena quantidade, para uso pessoal, sobretudo entre os membros da elite.532 

O produto devia ser adquirido no mercado, vindo de regiões com forte produção, como 

o sul de Minas. Paula Chaves Teixeira Pinto mostra que no início da segunda metade do 

século XIX o fazendeiro Gervásio Pereira Alvim, morador no distrito da Lage, 

encomendara o produto a tropeiros vindos do Rio e de outras praças mineiras, já que o 

item não seria cultivado na região.533 Em vista daqueles cultivadores de fumo que 

Marcos Ferreira de Andrade encontrou no sul de Minas José Pedro de Melo deve ser 

entendido como um pequeno produtor, se comparadas as quantidades arroladas. O 

indivíduo em questão estava longe de ser um industrial do ramo, mas trabalhava de 

forma artesanal, como indicam os instrumentos inventariados. Os demais fazendeiros 

poderiam, no máximo, produzir em pequena escala, apenas para o gasto pessoal, sem 

visar ao mercado, talvez pelas condições geográficas desfavoráveis ao seu cultivo. 

                                                                                                                                                                          
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=321389&pasta=ano%20190&pesq=lage. Acesso em 
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528 Inventário de José Pedro de Melo e Teresa Maria de Jesus, 1902, cx. 608, fls. 11. 
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530 Inventário de José Pedro de Melo e Teresa Maria de Jesus, 1902, cx. 608, fls. 10. 
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Paula Chaves Teixeira Pinto salienta que embora entre 1850 e 1870 a produção 

arrolada nos inventários por ela consultados parecesse pequena as mesmas fontes 

oferecem indicativos, entretanto, de que a atividade era maior. A historiadora notou a 

recorrência de instrumentos próprios para o trabalho agrícola como enxadas, foices, 

machados, cavadeiras e outras ferramentas, além dos carros de bois, essenciais para o 

transporte de carga conforme demonstrado no subtópico em que se tratou dos móveis na 

pesquisa aqui apresentada.534 Ferramentas como as mencionadas pela pesquisadora e 

outras, como o arado, por exemplo, também estiveram presentes em vários documentos 

do período 1871-1912, muitas delas em inventários nos quais não foram arrolados 

mantimentos ou outros produtos agrários. Assim, é possível crer que a produção 

agrícola no distrito tenha sido mais significativa que as fontes consultadas tenham 

demonstrado através do que foi arrolado. Mas é preciso ressaltar que tal observação não 

pretende contestar a documentação do sentido de negar uma queda na produção agrícola 

ao longo do período analisado, senão tão somente salientar que o distrito produziu 

quantitativamente mais que foi perceptível nos inventários consultados. 

Outros produtos com menores valores deviam ser produzidos no distrito como, 

por exemplo, é o caso dos queijos e manteiga, conforme sugere a presença de gado 

vacum, mais especificamente as vacas paridas, ou leiteiras. No entanto, os inventários 

não permitiram constatar a sua produção visando o mercado interno, de modo que seria 

necessária a consulta em outras fontes. O que foi possível perceber, no entanto, é que no 

período investigado houve uma diminuição da participação da produção agrícola na 

composição da riqueza, que parece ter sido ocasionada, sobretudo, pela partilha das 

propriedades rurais, fazendo com que muitos filhos e netos de grandes fazendeiros se 

dedicassem quase que a uma produção de subsistência. No entanto, também não se pode 

desconsiderar a migração de mão-de-obra para a cultura cafeeira, como visto no 

primeiro capítulo, e a baixa qualidade do solo do distrito. 

Mercadorias de negócios 

 No capítulo anterior foi visto que a região do distrito da Lage foi ocupada ainda 

na primeira metade do século XVIII por fazendeiros e no local onde havia o cruzamento 

de duas importantes estradas da província mineira aqueles homens construíram uma 

capela e algumas casas para os dias de culto religioso e convívio social. Às margens das 
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estradas, próximo ao largo da capela foi se ajuntando pessoas de condições materiais 

mais modestas e ali era praticado pequeno comércio formado basicamente pelos ranchos 

de pouso para os transeuntes e pelas tabernas. Nas fazendas da região também deviam 

ser comercializados gêneros alimentícios, como sugere Raimundo José da Cunha Matos 

ao relatar seu pernoite na Fazenda Ribeirão de Santo Antônio na primeira metade do 

século XIX.535 Entretanto, os itens que compõem o patrimônio aqui mencionado não se 

referem aos víveres comercializados nas propriedades rurais e nem ao pequeno 

comércio existente nas ruas do nascente arraial, já que seus proprietários não possuíam 

inventário. Os inventariados aqui analisados eram pessoas que tinham como atividade 

principal ou parcial o comércio sem serem produtores do que negociavam, no entanto. 

 No século XIX o comércio praticado em ambiente urbano pode ser dividido em 

dois blocos: aquele composto pelo grande comércio, conhecido como “grosso trato” e 

de um modo geral controlado pelos ingleses, comum nas maiores aglomerações 

humanas, como o Rio de Janeiro, e aquele formado pelo pequeno comércio, em geral 

nas mãos de brasileiros e portugueses e que se compunham, sobretudo, das casas de 

secos e molhados.536 Foi esse segundo ramo aquele identificado no distrito da Lage ao 

longo do período investigado. 

 Ainda no capítulo anterior foi demonstrado que o distrito estudado foi palco de 

um crescimento demográfico associado ao aumento do número de casas no arraial e em 

seu entorno que deve ter sido impulsionado em parte pela fragmentação das 

propriedades rurais em função das partilhas entre os herdeiros. Não tendo aparecido um 

ramo específico na economia rural que permitisse a produção de significativa riqueza 

naquele meio era preciso investir em outras atividades. Em 1900 a Revista Archivo 

Publico Mineiro trouxe uma matéria com dados sobre o distrito da Lage. Na ocasião foi 

dito: 

Há na povoação só 5 negociantes de fazendas, ferragens e armarinho, 

14 de gêneros do país e molhados, vendendo todos regularmente. 

Entre os negociantes de fazendas há 1 português, 1 italiano e 3 

brasileiros. Dos de gênero do país, 3 são italianos e 11 brasileiros. De 

oito anos para cá tem melhorado o movimento comercial da 
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localidade, pois que devido ao congraçamento dos negociantes com os 

fazendeiros e criadores todas as suas transações são feitas na mesma 

localidade quando elas só se faziam em S. João del-Rei. Há 7 oficinas 

de seleiros, 3 de latoeiros e 3 de ferreiros, que trabalham em pequena 

escala.537 

 A fonte consultada sugere a existência de 19 comerciantes no distrito, não se 

levando em conta os donos de oficina e outros com ofícios semelhantes. Entretanto, a 

consulta aos inventários permitiu localizar apenas 4 inventários em que foram arroladas 

as mercadorias de estabelecimentos comerciais que não tenham sido produzidas nas 

propriedades do próprio inventariante, ou seja, os 4 negociantes em questão não 

ganhavam com a produção, mas simplesmente com o comércio.  

Tabela 3.12: Inventariados com mercadorias para serem negociadas 

Ano Inventariado Valor das mercadorias 

1874 Maria Senhorinha de Resende 757$000 

1900 Ana Rita do Sacramento 2:564$660 

1902 José Jacinto Lara 10:770$836 

1910 Francisca Ana da Trindade 54$000 

1871-1914 TOTAL 14:146$496 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

A matéria da Revista Archivo Publico Mineiro ainda afirma que o comércio 

interno ao distrito, não voltado para o abastecimento regional, se desenvolveu a partir da 

década de 1890, o que também sugere as fontes cartorárias, já que 3 dos 4 negociantes 

apareceram de 1900 em diante. Levando-se em consideração o fato de que as pessoas 

não começavam a atividade comercial no ano de sua morte, como apontam as contas a 

receber anexadas aos seus documentos, a informação disposta na Revista deve ter 

fundamento. Esse parece ser o embrião de um comércio mais diversificado nas ruas do 

arraial, impulsionado pelo seu crescimento. A discrepância dos dados obtidos nos 

inventários com aqueles encontrados na Revista Archivo Publico Mineiro não devem, 

entretanto, fazer desconsiderar a segunda fonte. O memorialista Antônio de Lara 

Resende comenta que seu pai, ao mudar de São Gonçalo da Ponte, atual Belo Vale, 
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novamente para o distrito da Lage abriu um pequeno comércio na principal rua do 

arraial. Anos depois, contudo, precisou fechar as portas. 

Meses após nossa chegada à Lage, em janeiro de 1895, terminada a 

reforma de nossa casa, papai tentou fazer-se negociante [...]. Por 

sugestão dos manos, Papai se estabeleceu com um armazém de 

comestíveis. De secos e molhados, dizia-se até há uns trinta anos 

quando se queria falar de mantimentos sólidos e líquidos. Para isso foi 

adaptado um dos quartos da frente da casa. Por menos crível que 

pareça, ser negociante no arraial era atividade, até pouco antes, 

humilhante em nossa família. [grifos do autor]538 

Adiante o autor continua:  

Uns três anos após nossa mudança para a Lage, via-se papai reduzido 

à posse da casa, de duas ou três vaquinhas leiteiras, e outros tantos 

animais de sela [...]. Muitos eram os devedores que lhe haviam 

consumido o armazém. Pouquíssimos, porém, os que dele não haviam 

fugido como o diabo da cruz, depois de o terem como credor.539 

 Pelo relato de Antônio de Lara é possível notar que seu pai também se envolveu 

na atividade mercantil no pequeno arraial. Contudo, algumas considerações precisam 

ser feitas antes de conclusões serem tomadas. De fato, o já mencionado inventário de 

Macrina Augusta de Albergaria Lara, mãe do autor falecida em 1905 não faz referência 

ao negócio de secos e molhados, o que sugere que naquela ocasião este já não existia 

mais.540 Contudo, o autor apresenta uma narrativa de sua infância marcada por episódios 

difíceis, como a morte de sua mãe, em que deixa transparecer um tom carregado de 

sofrimento, quase catastrófico. Assim, é difícil compreender os motivos reais do 

insucesso de seu pai no ramo. Pode ser uma questão de habilidade pessoal ou de 

mercado, afinal, dos 4 comerciantes cujo inventário foi possível o acesso, apenas Maria 

Senhorinha de Resende, falecida em 1874, possuía semelhante negócio. Contudo, é 

preciso ressaltar, seu marido Francisco de Assis Fontes Rangel era ainda professor, o 

que deveria garantir um complemento na renda familiar.  
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 Quanto aos outros 3 inventariados apenas Francisca Ana da Trindade também 

teve arrolado entre seus bens algum tipo de alimento. As 14 arrobas de açúcar deveriam 

ter sido compradas para serem, talvez, vendidas pelo inventariante e marido da falecida, 

Antônio Severino Ribeiro. Morador na Fazenda da Micaela, talvez Antônio 

desenvolvesse a atividade de tropeiro, já que em seu inventário há o registro da posse de 

1 burro e 1 besta.541 Embora o casal não vivesse no arraial, a presença do açúcar em seu 

inventário devia ser indício de uma atividade comercial já que entre os bens não foram 

arrolados nem engenho e nem canavial. Já Ana Rita do Sacramento, esposa de Januário 

Ludovico Francia, era moradora na sede do distrito. Seu estabelecimento, 

provavelmente instalado junto de sua casa à Rua Assis Rezende, era o chamado negócio 

de fazendas. O balanço de suas mercadorias faz menção a centenas de metros de tecidos 

diversos, além de lenços, chapéus, calçados, louças e objetos típicos dos negócios de 

armarinhos e ferragens, não especificados no inventário.542 Por fim, o comerciante com 

o maior valor de mercadorias arrolado, José Jacinto Lara, negociava itens de fazendas e 

armarinhos bem como drogas de farmácia.543 O comércio não deve ter sido reduzido 

apenas aos 4 inventariados em questão. É provável que outros tenham se empenhado na 

atividade sem, no entanto, acumular riquezas a serem inventariadas ou abandonado o 

ofício ainda em vida. 

 Antônio de Lara Resende mencionou o fato de que em sua família não era 

considerado muito digno ser comerciante no arraial. O desconforto com a prática da 

atividade por seus membros não era restrito a seu grupo familiar. Sheila Siqueira de 

Castro Faria explica que desde os tempos da ocupação portuguesa até o período 

imperial normalmente o enriquecimento ocorria por meio do comércio. O desprestígio 

de comerciantes e usurários era tal que muitos chegavam a abandonar suas atividades e 

passavam a se dedicar a produção rural, menos rentável e mais trabalhosa. Segundo a 

historiadora, tal preconceito seria ainda uma reminiscência medieval, já que o comércio 

indicava que aqueles que o praticavam desenvolviam ofícios manuais. Tais condições 

dificultariam o acesso a cargos administrativos e eclesiásticos e a honrarias. A 

discriminação ao acesso a tais postos chegou a perdurar até o século XIX.544  
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Dos 4 inventariados que possuíam ligações com o comércio ao menos 2 

descendiam da mesma família, possuindo o mesmo avô. Maria Senhorinha de Resende 

e José Jacinto Lara eram primos, já que suas mães, Senhorinha Cândida de Resende e 

Maria José Resende, respectivamente, eram irmãs, filhas do Capitão Antônio Pinto de 

Góes e Lara. Seus pais, Coronel Francisco Pinto de Assis Resende e Joaquim Pinto 

Rodrigues Lara, eram primos de suas esposas, pertencendo todos ao mesmo grupo 

familiar, cujos ascendentes foram fazendeiros no distrito.545 Ainda Antônio Sebastião, 

esposo de Macrina, pai de Antônio de Lara Resende, era irmão de José Jacinto Lara, 

maior comerciante encontrado no recorte pesquisado. O que se nota, então, é uma 

mudança de comportamento entre os descendentes dessa família com um passado 

fortemente apegado ao meio agrário. Em sua dissertação de mestrado, ao estudar os 

antepassados desse grupo familiar, Isaac Cassemiro Ribeiro demonstra como no final do 

século XIX, pela influência europeia, buscou-se a representação de uma imagem 

moderna e burguesa.546 Através da análise de fotos de membros da família, por 

exemplo, foi possível notar uma mudança de comportamento entre aqueles que eram 

fotografados no período analisado em relação aos seus ascendentes. As vestimentas 

eram mais sóbrias, distintas daquelas típicas do Antigo Regime, com seus babados e 

brocados.547 Assim, é possível inferir que os novos tempos, na virada do século XIX 

para o século XX, moviam a mudança comportamental destas pessoas ao ponto de se 

dedicarem ao comércio antes mal visto não apenas em função das imposições 

financeiras, uma vez que as riquezas familiares sofriam processo de fragmentação e o 

distrito mostrava uma incapacidade de conceber novos ramos rentáveis na agropecuária, 

mas também os novos hábitos, uma nova visão de mundo, o que influenciava 

diretamente nas escolhas dos sujeitos. 

Ouro e prata 

 Em décimo lugar na lista de investimentos estão os bens que formam a categoria 

denominada Ouro e prata. Sua participação na composição da riqueza do distrito foi 

sempre modesta ao longo do recorte temporal, jamais ultrapassando 1%, realidade 

                                                           
545 O Coronel Francisco Pinto de Assis Resende era filho do proprietário da Fazenda do Catimbau, 

Felisberto Pinto de Resende, irmão do Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, e Maria Libânia de 

Resende, sobrinha do Marquês de Valença. Já Joaquim Pinto Rodrigues de Lara era filho de Antônia 

Maria de Almeida Lara, também irmã do Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, casada com o Alferes 

José Jacinto Rodrigues Lara, sendo o casal proprietário da Fazenda Rio do Peixe. 
546 RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Op. Cit. 2014. p. 216. 
547 RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Op. Cit. 2014. p. 217. 
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próxima àquela encontrada por Marcos Ferreira de Andrade para a elite sul mineira na 

região de Campanha da Princesa entre 1803 e 1865.548 Nos inventários pesquisados os 

itens de ouro e/ou de prata por vezes apareceram separados em categorias distintas, 

como ouro ou prata, por vezes arrolados juntos com os móveis (camas, bancos, 

cadeiras, teares, etc.). Em seu estudo sobre a riqueza em São Paulo Zélia Maria Cardoso 

de Mello optou por incluir estes bens com os utensílios domésticos.549 Entretanto, em 

função de sua significação optei por elencar esses itens como um grupo de bens assim 

como fez Paula Chaves Teixeira Pinto em seu estudo.550  

 Estudando a região de Campanha da Princesa na primeira metade do século XIX 

Marcos Ferreira de Andrade lançou uma reflexão acerca do item. Na primeira década do 

oitocentos, com a mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em função das 

guerras napoleônicas houve uma mudança de costumes, desde o modo de construir até 

se vestir. A transformação foi mais rápida em regiões próximas à praça carioca e 

naquelas que com ela havia estabelecido um laço mercantil mais intenso.551 Embora o 

historiador estivesse observando o caso das elites do sul de Minas, no distrito da Lage o 

processo não deve ter sido muito diferente, já que o lugar estava próximo ao entreposto 

comercial de São João del-Rei e, como visto no capítulo anterior, as estradas que 

cortavam a região ligando vários pontos do Império produziam um intenso movimento. 

Assim como no distrito da Lage, em Campanha da Princesa a maior parte da fortuna 

estava alocada no meio rural, embora fosse comum os fazendeiros possuírem casas nas 

vilas e arraiais.552 A presença destes metais preciosos nos inventários ainda demonstra 

que, embora os viajantes que passaram pela província mineira tenham falado da 

rusticidade das sedes das fazendas, o que de todo não deixa de estar correto, os 

membros da elite tinham acesso a bens importados e deles se valiam para extenuar seu 

“sentimento aristocrático” que os “diferenciava dos outros segmentos da população 

livre”.553   

                                                           
548 Embora os dados encontrados no distrito da Lage vão de encontro ao que foi visto em Campanha da 

Princesa é preciso salientar que Marcos Ferreira de Andrade considerou apenas os membros do grupo 

classificado como elite local, composto por senhores com 20 ou mais escravos, ao passo que optei por não 

analisar um determinado grupo, mas todos os inventários encontrados. Contudo, o resultado pode ser 

comparado uma vez que os itens de ouro e prata são mais comuns às pessoas mais abastadas. Cf. 

ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 91. 
549 MELLO, Zélia Cardoso de. Op. Cit. 1990. p. 79. 
550 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p. 232 e 263. 
551 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 154. 
552 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 155. 
553 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 159. 
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 No distrito da Lage ouro e prata possuíram os valores seguintes: 

Tabela 3.13: Investimento em ouro e prata por período 

 Ouro Prata Ouro e prata 

1871-1888 2:074$700 5:005$820 7:080$520 

1889-1897 982$000 1:308$400 2:290$400 

1898-1912 251$000 409$400 660$400 

TOTAL 1871-1912 3:307$700 6:723$620 10:031$320 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

Gráfico 3.11: Investimento em ouro e prata por período 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

 Embora houvesse a tendência ao decréscimo da participação de ouro e prata na 

riqueza arrolada, é curioso notar que para as décadas de 1850 e 1860 o valor encontrado 

por Paula Chaves Teixeira Pinto para esse conjunto de bens corresponde a 0,37% da 

riqueza arrolada naquele período no distrito da Lage.554 Entre 1871 e 1912 ouro e prata 

também correspondiam a 0,37% da fortuna do local. Contudo, os números só devem ter 

sido semelhantes em função do aparecimento de casos quase extraordinários na década 

de 1870. O Gráfico 2.40 é muito convincente ao mostrar um contínuo processo de 

desaparecimento do bem ao longo dos anos. Embora normalmente existissem mais itens 

                                                           
554 TEIXEIRA PINTO, Paula Chaves. Op. Cit. 2014. p.263. 
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feitos com prata, a diminuição da posse desse tipo de patrimônio foi notada nos dois 

casos. A explicação, no entanto, não deve residir apenas no panorama econômico. 

Marcos Ferreira de Andrade salienta ao analisar os inventários post mortem da 

região por ele estudada, que a presença de joias entre as posses poderia significar tanto 

uma forma de investimento quanto uma tentativa de alcançar prestígio social, sendo elas 

utilizadas em cerimônias, por exemplo.555 No distrito da Lage os bens parecem ter mais 

a ver com representatividade social. Ao todo, o patrimônio aparece em 55 inventários, 

praticamente 1/3 das fontes pesquisadas, sendo que 34 documentos (61,8%) são do 

período em que ainda vigorava a escravidão, época que abrigou apenas 36,8% (56) de 

todos os inventários consultados na pesquisa (152, ao todo).   

Houve grande sortimento de objetos de ouro arrolados, entre os quais estão os 

relógios de algibeira. Segundo Marcos Ferreira de Andrade esse item começou a 

aparecer nos bolsos dos brasileiros ainda no início do século XIX, contudo seu uso 

começou a ser mais difundido na segunda metade do oitocentos. Tais artigos importados 

eram usados para conferir prestígio e status.556 A peça esteve presente, por exemplo, no 

inventário do Tenente Coronel Antônio Gonçalves de Resende. Seu relógio, 

acompanhado de corrente de ouro, foi avaliado por 120$000, o preço de 2 alqueires de 

campos em sua fazenda, por exemplo.557 O inventário com a maior quantidade de itens 

de ouro foi o de Maria Senhorinha de Resende. Embora filha de um fazendeiro, o 

Coronel Francisco Pinto de Assis Resende, Maria vivia no arraial com seu marido, o 

professor Francisco de Assis Fontes Rangel. No entanto, seu inventário possuía um 

monte mor de 9:203$480, estando sua fortuna longe de ser uma das maiores do 

distrito.558 Chama a atenção ainda mais o fato de que a proprietária da maior riqueza 

encontrada, Inácia Cassiana da Cunha, não possuía qualquer objeto de ouro ou prata. 

Assim, para Maria Senhorinha os objetos devem mesmo ter servido como meio de 

manutenção de prestígio no lugar em que vivia, sobretudo se levado em conta o fato de 

que sua fortuna era bem inferior a de seu avô e de sua mãe. 

Também entre os objetos de prata foi grande a diversidade. Entre eles 

apareciam, por exemplo, os talheres, que deveriam ser ostentados em ocasiões especiais 

                                                           
555 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 155. 
556 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 157. 
557 Inventário de Antônio Gonçalves de Resende, 1911, cx. 624. Fls. 33. 
558 Inventário de Maria Senhorinha de Resende, 1874, cx. 211.  
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pela família. Sua existência em maior quantidade sugere a preocupação com a 

ostentação ao receber pessoas.559 Foi o que se observou no inventário de Serafim 

Esteves dos Santos. O proprietário da Fazenda do Brumado possuía 16 pares de 

colheres de prata, 1 dúzia de colheres de prata para chá, 10 cabos de faca de prata, 1 

colher de sopa de prata e 1 concha de prata, que perfaziam a quantia de 140$600.560 No 

entanto, quem mais possuía a maior quantia empregada nesse tipo de bens era o Capitão 

Antônio Pinto de Góes e Lara: 819$500. Esporas, facas, alfaias para o culto religioso, 

chicote, entre outros bens foram arrolados.561  

Os bens com maiores preços eram os faqueiros, que chegavam a custar 400$000, 

como pode ser visto no inventário de Francisca de Paula de Almeida Resende, esposa 

do Coronel Francisco Pinto de Assis Resende e moradora na Fazenda da Lage.562 

Interessante notar que esse único item tinha um valor maior que os bens possuídos por 

Augusta Francisca da Silveira, esposa de Joviano de Assis Resende. Em seu 

arrolamento as únicas posses eram 1 morada de casas no lugar chamado Picada 

(100$000), 2 alqueires de terras de campos (200$000), 1 mesa pequena (8$000) e 2 

catres velhos (4$000).563 Ou seja, um único faqueiro existente na casa de um fazendeiro 

abastado valia o dobro das terras de onde um pobre casal devia, com dificuldades, tirar 

o sustento para seus 5 filhos, como era o caso de Joviano e Augusta. Parece não haver 

dúvida de que a existência de itens de ouro e prata visava à conquista e manutenção de 

prestígio social. Mas enquanto alguns objetos, tais quais os rosários com contas de ouro 

ou os pares de espora de prata serviam para o uso pessoal, peças como os mencionados 

faqueiros de prata tinham como objetivo ostentar de uma forma diferente, na recepção 

das visitas, o que explica os altos gastos. Guardadas as devidas proporções na Fazenda 

Resgate, em Bananal, a mesma situação pode ser observada. A influência do modo de 

viver da Europa fez com que a representação do senhor rural, do fazendeiro, passasse 

pela fidalguia na recepção de seus convidados, já que no século XIX o espaço 

doméstico passou a ser também um lugar de representação.564 

                                                           
559 SCHNOOR, Eduardio. "Das casas de vivenda à casa de morada". In: CASTRO, Hebe Maria Mattos 

de; SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 37. 
560 Inventário de Serafim Esteves dos Santos, 1876, cx. 236. 
561 Inventário de Antônio Pinto de Góes e Lara, 1871, cx. 133. 
562 Inventário de Francisca de Paula de Almeida Resende, 1894, cx. 441. 
563 Arrolamento de Augusta Francisca da Silveira, 1910, cx. 259. 
564 SCHNOOR, Eduardio. "Das casas de vivenda à casa de morada". In: CASTRO, Hebe Maria Mattos 

de; SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 48. 
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Ainda segundo Marcos Ferreira de Andrade muitas joias arroladas eram, na 

verdade, adereços familiares que foram sendo passadas de geração em geração.565 

Embora o historiador estivesse se referindo aos relógios de algibeira o quadro por ele 

notado pode ser aplicado a vários objetos listados entre as posses aqui analisadas. 

Bisneto do já mencionado Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, o memorialista 

Antônio de Lara Resende faz menção a alguns objetos de ouro e de prata que 

pertenceram a seu pai. 

Antigas moedas de ouro e prata que vinha colecionando desde a 

mocidade, e que enchiam duas bolsas ou sacolas feitas de uma espécie 

de tricô de seda e linho de que fazia grande cabedal; dezenas de peças 

de uma baixela de prata portuguesa adquirida em Ouro Preto e que ele 

guardava cuidadosamente sob chave; talheres e alguns outros objetos 

de prata que lhe tocaram por ocasião do inventário de vovó; duas 

caldeirinhas presas a longas cadeias, tudo de prata dourada, que eram 

usadas para levar água em viagens a cavalo, e que os pagens [sic] 

levavam a tiracolo; um relógio de ouro, trazendo a efígie de Napoleão 

Bonaparte; tudo isso, com pertinácia que me admira ainda hoje, papai 

conservou enquanto pode. Era resistente a esperança de que passariam 

as dificuldades maiores, podendo ficar aquelas relíquias para os filhos. 

Mais impositivas, porém, do que seu apego a relíquias da família, foi-

se tornando a pressão da necessidade. [grifos meus]566 

 A avó a quem Antônio de Lara se refere é Maria José Resende, casada com seu 

primo Joaquim Pinto Rodrigues Lara. O casal, antes residente na Fazenda Rio do Peixe, 

distrito da Lage, teria adquirido posteriormente a Fazenda Boa Esperança em São 

Gonçalo da Ponte, hoje Belo Vale. Naquela propriedade teria falecido a avó do 

memorialista, motivo pelo qual a informação da herança dos talheres recebida pelo pai 

do autor não pode ser conferida uma vez que o inventário não está sob a guarda do 

Arquivo do Escritório Técnico do IPHAN em São João del-Rei, como é próprio da 

documentação da cidade de Belo Vale. Contudo, a impossibilidade de conferir os dados 

não parece desacreditá-los. No já mencionado inventário de Macrina Augusta de 

Albergaria Lara, mãe do autor do relato, falecida em 1905, os únicos bens constantes 

                                                           
565 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Op. Cit. 2014. p. 157. 
566 RESENDE, Antônio de Lara. Op. Cit. 1970. p. 73-74. 
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são a casa, demais benfeitorias e um pasto anexo à mesma.567 Sendo a inventariada 

casada com Antônio Sebastião de Resende Lara, filho de Maria José e neto do Capitão 

Pinto, como já visto dono da maior propriedade rural encontrada no distrito e segundo 

maior proprietário de terras, a ausência desses bens de raiz tende a confirmar a 

informação oferecida pelo memorialista de que seu pai precisou dispor dos objetos de 

ouro e prata que possuía, em função das necessidades financeiras. Assim, estando 

ocorrendo no distrito da Lage um processo de fragmentação das fortunas familiares 

como foi possível notar na gradual diminuição do valor médio dos montantes, e sendo 

Antônio Sebastião e Macrina um casal que confirma tal tendência, é possível crer que 

outros herdeiros tenham precisado dispor de objetos formados por metais preciosos, 

afinal a necessidade de subsistência se impunha ao desejo de prestígio e distinção social 

que tais objetos poderiam conferir. 

Dotes 

Categoria de investimento com a menor expressividade entre a riqueza do 

distrito o dote não ocupou um lugar tão periférico nas fortunas nos séculos anteriores. 

De um modo geral esse patrimônio pode ser compreendido como um uma forma de 

antecipação da herança ou de parte dela.568 Embora não seja a intenção discorrer sobre 

história da família nesse momento, para analisar melhor esse patrimônio é preciso 

compreender sua natureza e seu uso.569  

Até o século XIX havia grande preocupação entre as pessoas mais influentes da 

sociedade portuguesa e brasileira em conseguir casamento com alguém que lhes 

garantisse distinção social ou econômica, a depender da situação. O dote, assim, ajudava 

a contrair os melhores casamentos, num sistema de barganha matrimonial.570 Mariana 

Muaze explica que a prática chegou ao Brasil através dos portugueses ainda no século 

XVI e era uma forma de passar a riqueza para as filhas a quem, pelo direito lusitano, ao 

pai cabia cuidar, alimentar e dotar. Em caso de separação o esposo ainda precisaria 

                                                           
567 Inventário de Macrina Augusta de Albergaria Lara, 1908, cx. 306. 
568 FARIA, Sheila Siqueira de Castro. "Fortuna e família no século XIX". In: CASTRO, Hebe Maria 

Mattos de; SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 83. 
569 Para uma discussão mais profunda acerca da prática de concessão do dote e sobre seu desaparecimento 

ver NAZARI, Muriel, O desaparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, 

Brasil, 1600-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
570 FARIA, Sheila Siqueira de Castro. "Fortuna e família no século XIX". In: CASTRO, Hebe Maria 

Mattos de; SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 82. 
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devolver integralmente o valor a seu ex-sogro.571 Os bens que eram passados de pais 

para filhos deveriam ser dados à colação após a morte do progenitor que recebera as 

posses, caso o filho beneficiário desejasse tomar parte na herança conforme regiam as 

Ordenanças Filipinas, compilação de leis que vigoraram no Brasil na época em que era 

domínio português e até mesmo posteriormente. Assim, com a colação no inventário 

buscava-se evitar que determinados herdeiros possuíssem vantagem sobre outros. Silvia 

Maria Jardim Brügger, no entanto, alerta que as Ordenanças Filipinas possuíam brechas 

que permitiam àquele que recebera o dote abster-se da herança caso a quantia recebida 

fosse menor que o valor que teria direito a receber mais o valor da terça do falecido, de 

modo que apenas traziam os bens à colação aqueles filhos que haviam recebido valores 

menores àquilo que poderiam receber na partilha dos bens. Assim, aquele que recebesse 

um valor superior à sua legítima na herança poderia se utilizar do recurso da terça para 

não perder o que já havia recebido a mais. Os bens dificilmente teriam seus valores 

exatos conhecidos quando concedidos pelo doador, excetuando os casos em que o ato 

fosse contratualmente registrado em escritura pública.572  

Nos inventários analisados para a realização da pesquisa notou-se que os termos 

de colação eram dispostos sempre após o arrolamento dos bens. Eles apareceram, por 

exemplo, no inventário de Luiz Ribeiro da Silva. Ao falecer, em 1889, 7 dos 14 filhos 

do fazendeiro apresentaram a colação dos bens recebidos, entretanto o valor distribuído 

em dotes (4:178$000) não foi incluso no monte mor do fazendeiro,573 mas as quantias 

foram descontadas no auto de partilhas.574 Como o valor não foi somado entre os bens 

do inventariado no momento de elaboração da avaliação de seus bens, para o melhor 

desenvolvimento da pesquisa esse valor foi considerado “dote não arrolado” já que a 

quantia não faz parte da riqueza total contada no distrito da Lage ao longo do período 

estudado. Em outros documentos, entretanto, os bens transmitidos por ocasião do 

casamento dos filhos dos finados aparecem arrolados no monte mor, de modo que tenha 

sido contado na riqueza total. Tais casos fazem parte do grupo chamado “dote 

arrolado”, já que são eles que foram contados entre os 6:266$780 que constituem os 

0,366% de toda a riqueza arrolada. Exemplo de dote arrolado foi a quantia de 

1:883$780 repassada por Francisco de Paula de Negreiros Macedo a seu genro Antônio 

                                                           
571 MUAZE, Mariana. As memórias da Viscondessa: Família e poder no Brasil Império. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 2008. p. 45. 
572 BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim. Op. Cit. 2007. p. 170-171. 
573 Inventário de Luiz Ribeiro da Silva, 1889, cx. 419. Fls. 22v. 
574 Inventário de Luiz Ribeiro da Silva, 1889, cx. 419. Fls. 37. 
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José de Sousa, casado com Maria Magdalena de Negreiros. Embora o valor tenha 

constado na avaliação dos bens do finado nenhuma descrição de sua natureza foi 

feita.575 Considerando-se então as duas formas tem-se o seguinte quadro: 

Tabela 3.14: Investimento em dote por período 

 Dote descontado Dote não 

descontado 

Total por período 

1871-1888 2:916$780 31:322$000 34:238$780 

1889-1897 2:600$000 5:678$000 8:278$000 

1898-1912 750$000 11:500$000 12:250$000 

TOTAL 1871-1912 6:266$780 48:500$000 54:766$780 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 
Gráfico 3.12: Investimento em dote por período 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

Os dados explicitados na tabela e no gráfico acima demonstram uma tendência 

que se verificou em vários locais estudados. Na segunda metade do oitocentos houve 

uma reconfiguração na escolha do cônjuge. A literatura e o discurso médico higienista, 

sobretudo, atacaram a ideia do casamento como negócio, valorizando a união por amor 

e higiênica, contrária ao matrimônio entre parentes próximos. Notado como contrato 

                                                           
575 Inventário de Francisco de Paula de Negreiros Macedo, 1881, cx. 143. Fls. 13v. 
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mercantil que visava às fortunas familiares em detrimento de valores caros ao 

romantismo, como habilidades pessoais e aptidões naturais, o dote sofreu um duro golpe 

até seu desaparecimento,576 como sugere o gráfico e como também foi notado no Vale 

do Paraopeba.577 Aliado à fragmentação das fortunas familiares, como demonstra a 

diminuição média da riqueza em posse dos indivíduos, estes novos valores culturais 

devem ser o principal motivo que explique a redução dos investimentos em dotes ao 

longo do recorte. Assim, o fator econômico e o fator cultural andavam lado a lado. 

No distrito da Lage, entre 1871 e 1888, os 19 inventários com este item (apenas 

12,5% do total) fazem menção a 64 pessoas que receberam dote, número bem inferior, 

por exemplo, ao encontrado por Sílvia Maria Jardim Brügger em São João del-Rei no 

século XVIII, quando a historiadora detectou o repasse de bens a filhos em 35% dos 

documentos pesquisados.578 O dado já e um claro demonstrativo do declínio da prática 

na passagem no século XIX para o século XX. Afonso de Alencastro Graças Filho 

percebeu que a concessão entre os grandes fazendeiros de São João del-Rei era feita 

tanto aos filhos de sexo masculino quanto de sexo feminino.579 A realidade por ele 

encontrada foi diferente da localizada por Sílvia Maria Jardim Brügger, que do século 

XVIII até a metade do XIX encontrou maior dotação feminina. A historiadora justifica a 

diferença de resultados pelo recorte temporal, uma vez que Afonso de Alencastro Graça 

Filho tenha analisado o período entre 1831 e 1888. Contudo, não teria havido um 

aumento da dotação masculina, mas sim uma diminuição do dote concedido às 

mulheres, reflexo da diminuição da prática de dotar como um todo.580 Entretanto, no 

distrito da Lage entre os 64 casos identificados 16 (25%) foram homens os beneficiários 

e 48 (75%) foram mulheres. A diferença dos números encontrados no distrito diverge 

daqueles coletados por Afonso de Alencastro Graças Filho, mas não se deve atribuir tal 

disparate ao fato de que aquele historiador tenha considerado apenas os grandes 

fazendeiros já que no estudo agora apresentado a prática foi mais comum entre as 

famílias com maiores riquezas. A diferença deve ter sua causa na discrepância de 

mentalidade entre o grupo pesquisado em São João del-Rei e os moradores do distrito 

da Lage. Embora o primeiro tenha sido formado por uma parcela rural, havia uma 

                                                           
576 FARIA, Sheila Siqueira de Castro. "Fortuna e família no século XIX". In: CASTRO, Hebe Maria 

Mattos de; SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 85. 
577 MARTINEZ, Cláudia Eliane Parreiras Marques. Op. Cit. 2014. p. 56. 
578 BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim. Op. Cit. 2007. p. 176. 
579 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003.  p. 121. 
580 BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim. Op. Cit. 2007. p. 176. 
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diferença de comportamento com os habitantes da distrito da Lage, como pode ser visto 

na questão dos investimentos. Há que se recordar que entre os fazendeiros sanjoanenses 

os maiores investimentos eram, pela ordem, em imóveis rurais, escravos, dívidas, 

animais e dinheiro581 enquanto no distrito da Lage eram em imóveis (terras e 

benfeitorias), escravos, animais, dinheiro e só posteriormente em dívidas (cf. Tabela 

2.1). Assim, sendo a Lage um lugar menor e São João del-Rei importante entreposto 

comercial da província mineira, por onde circulavam mais pessoas, que traziam mais 

ideias e onde devia haver mais acesso à literatura e ao discurso médico-higienista, que 

como visto atacou o dote por considerá-lo contrato mercantil, no distrito deveria haver 

uma mentalidade mais conservadora que se preocupava em proteger as filhas, embora o 

distrito fizesse parte da Comarca do Rio das Mortes e parte de sua produção fosse 

comercializada em São João-del Rei e até em outros locais mais distantes. 

A historiografia tem considerado que a maior recorrência do dote às mulheres 

seria explicada pela necessidade de estabelecer alianças, trazendo para a família da 

noiva mais homens importantes.582 Exemplo de tal situação ocorreu com os filhos do 

Tenente Coronel Geraldo Pinto de Rezende, falecido em 1907, que despendeu 

7:876$000 em dotações. Sendo pai de 11 filhos o fazendeiro entregou bens por ocasião 

do casamento de 6 filhos, dos quais 5 eram mulheres.583 O único homem beneficiário 

foi justamente o primogênito Francisco Monteiro de Rezende, cujo casamento ocorreu 

em 1881, tendo as outras filhas do fazendeiro contraído núpcias, conforme dá a entender 

o inventário ainda nos últimos anos do século XIX, embora não fosse possível descobrir 

a data precisa. A explicação aparentemente mais plausível deve ter sido o fato do 

herdeiro ter ido viver na Fazenda Matosinhos, propriedade dos sogros do Tenente 

Geraldo e que fora herdada por sua esposa Francisca de Paula Monteiro de Rezende, 

então localizada no município de Brumado do Suaçuí, hoje Entre Rios de Minas.584 

Francisco fora dotado com escravo no valor de 1:700$000. Seu pai deve ter lhe 

conferido tal bem para auxílio na lida da propriedade herdada, de modo que esse dote 

seria um investimento do Tenente Geraldo em suas próprias posses.585 

                                                           
581 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003.  p. 129. 
582 BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim. Op. Cit. 2007. p. 175. 
583 Inventário de Geraldo Pinto de Resende, 1907, cx. 208.  
584 A sede da Fazenda Matosinhos atualmente fica localizada ainda em outro município, Desterro de Entre 

Rios, desmembrado do município de Entre Rios de Minas, outrora João Ribeiro e Brumado do Suaçuí. 
585 RESENDE, João Carlos. Op. Cit. p. 47-48. 
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Segundo Afonso de Alencastro Graça Filho em São João del-Rei o mais comum 

no século XIX foi a incorporação de metade do valor recebido no casamento ao 

inventário, o chamado meio-dote. Os valores raramente ultrapassavam 3:000$000. 

Escravos e dinheiro foram os bens mais comumente concedidos, sendo raro entregar 

terras, atitude que evitaria o desmembramento das fazendas. Após a união matrimonial 

era habitual o novo casal continuar a exploração das terras dos pais de um dos cônjuges, 

que continuavam até coabitando a mesma casa, o que fazia com fosse necessário apenas 

uma escrava para as necessidades domésticas e uma quantia não muito elevada para os 

gastos diários. 586 A continuidade dos novos casais na fazenda da família parece ter sido 

uma realidade comum ao distrito da Lage. Em 1896 faleceu André Esteves de Almeida. 

Embora seu documento esteja danificado na partilha, entre os bens que caberia à sua 

esposa Maria José de Jesus, aparecem parte de uma casa no arraial da Lage, “parte no 

engenho da Fazenda do Brumado” e “parte no valor das benfeitorias do Brumado”.587 

Como o documento deixa indícios de que o casal vivia na área rural é difícil imaginar 

que não vivessem na Fazenda do Brumado, afinal foi a propriedade que coube a viúva. 

No entanto, ali vivia Antônio Esteves dos Santos Alvim, pai de André. Seu inventário, 

de 1893, menciona o dote pago ao filho no valor de 400$000.588  

Sheila Siqueira de Castro Faria afirma que no século XVIII o dote era composto, 

sobretudo por bens produtivos, como cativos, instrumentos de trabalho, terras e animais 

que fossem úteis à lida nas fazendas. No século XIX, entretanto, houve uma diminuição 

das famílias que dotavam seus filhos bem como uma mudança na constituição do dote 

que passou a abrigar mais bens de representação social, entre os quais roupas, joias e 

adereços. Os mais ricos ainda entregavam dinheiro.589 Os inventários pesquisados 

revelam que entre 1871 e 1888 foram distribuídos como dotes no distrito da Lage: 

 

 

 

                                                           
586 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. Op. Cit. 2003.  p. 121. 
587 Inventário de André Esteves de Almeida, 1896, cx. 624. Fls. 39 e 39v. 
588 Inventário de Antônio Esteves dos Santos Alvim, 1893, cx. 11. Fls. 14. 
589 FARIA, Sheila Siqueira de Castro. "Fortuna e família no século XIX". In: CASTRO, Hebe Maria 

Mattos de; SCHNOOR, Eduardo (orgs.). Op. Cit. 1995. p. 82. 



239 
 

Tabela 3.15: Bens concedidos como dotes 

BEM OCORRÊNCIA VALOR TOTAL 

Escravo (a) 40 24:948$000 

Dinheiro 34 23:280$000 

1 cavalo arreado com freio de prata e outros 

objetos de ouro e cobre 

1 300$000 

1 cavalo arreado e outros objetos de ouro e 

prata 

1 300$000 

Sem identificação 11 5:938$780 

TOTAL 87 54:766$780 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del-Rei: Inventários post 

mortem. 

 

Infelizmente uma parte significativa dos bens não foi descrita, ao contrário da 

maioria, no entanto. Diferentemente do que notou Sheila Siqueira de Castro Faria, como 

mencionado anteriormente, os itens concedidos no distrito da Lage aparentemente não 

visavam serem bens de representação. Os dois únicos casos em que isto ocorreu 

claramente foram entre herdeiros de Maria Madalena de Miranda, tendo havido o 

repasse de objetos de ouro e prata,590 o que pode ter sido uma estratégia familiar de 

obtenção ou reprodução de prestígio social. Ademais, 85% dos itens concedidos 

estavam voltados para a produção, o trabalho (escravos) e capacidade de investimento 

(dinheiro). Esta parece ser uma escolha lógica em uma sociedade rural, que desde a 

origem esteve apegada à força cativa e que, por outro lado, via chegar a divisão das 

propriedades entre os herdeiros, a falta de novas terras para anexação e a falta de uma 

atividade rentável para investir, como foi o café na Zona da Mata, por exemplo. 

Dificilmente a concessão de cativos teria como finalidade a representação social já que 

os dotes conferiram no máximo 2 mancípios por pessoa. A maior concessão de escravos 

como dotes foi observada também em São João del-Rei nos séculos XVIII e XIX por 

Sílvia Maria Jardim Brügger, para quem receber um escravo significava distinção 

social, e como bem afirma a historiadora, o fato de que apenas casais senhores de 

escravos poderem conceder esse bem já indicava que aqueles que o recebiam já era 

parte de um grupo privilegiado.591 

Se a prática existente no distrito da Lage de conceder dotes não esteve tão ligada 

ao repasse de bens de representação social, a doação, em dinheiro, por ocasião dos 

                                                           
590 Inventário de Maria Madalena de Miranda, 1871, cx. 162.  
591 BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim. Op. Cit. 2007. p. 179-180. 
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casamentos dos filhos foi mais forte no período posterior à abolição. Dos 34 repasses de 

dinheiro identificados 23 apareceram após 1888. Sabendo que a maioria dos casamentos 

ocorreu antes da promulgação da Lei Áurea o dinheiro deve ter sido uma alternativa à 

dotação de escravo, que na década de 1880 foi se tornando mercadoria cara e difícil de 

ser encontrada em função das leis que proibiam a entrada de novos mancípios e a 

garantia de liberdade aos nascidos após 1871. Ainda em São João del-Rei Sílvia Maria 

Jardim Brügger percebeu que a dotação em dinheiro dobrou do oitocentos para o 

novecentos, o que garantia maior liberdade na aplicação do bem recebido. O aumento 

do repasse em dinheiro vai de encontro ao que tem sido demonstrado pela historiografia 

quanto ao aumento do repasse de bens de consumo no século XIX. Já a diminuição dos 

bens de ouro e prata teria sua ligação ao declínio da atividade mineradora.592 

O Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara foi quem mais distribuiu dotes. 

Falecido no primeiro ano do recorte temporal da pesquisa, em 1871, seus 13 filhos 

receberam algum bem no casamento. Ao todo, o capitão gastou 12:860$000.593 Quem 

concedeu os dotes mais valiosos, entretanto, foi a já mencionada Maria Madalena de 

Miranda, esposa do Comendador Cipriano Rodrigues Chaves. As duas filhas dotadas do 

casal, Maria Cipriana Rodrigues e Marianna, receberam itens na quantia de 2:300$000 

cada.594 É importante ressaltar que, como os dois casos tiveram inventário realizado em 

1871, os dotes devem ter sido concedidos nas décadas de 1850 e 1860, quando a prática 

ainda não tinha sido tão atacada enquanto contrato mercantil. Já a inventariada com a 

menor fortuna que chegou a dotar algum herdeiro foi Eufrásia de Resende Maia, 

proprietária em 1909 de um monte mor de 10:089$000. Seu caso ainda chama atenção 

por outro motivo. Não tendo filhos o seu casal, como declarado por seu marido João 

Evangelista de Souza Maia, Eufrásia deixou expressa em seu testamento anexado ao 

inventário o desejo de dotar sua afilhada, Maria José de Rezende Lara, filha de Antônio 

Sebastião de Rezende, com a quantia de 500$000.595 Foi o único caso observado em que 

o dote não foi repassado a um filho. Das 64 pessoas que receberam o benefício do dote 

em apenas dois casos o valor novamente apareceu em inventário após já ter sido 

mencionado por ocasião da morte do primeiro cônjuge. Foram os casos de João 

Evangelista de Souza, falecido em 1878 e de sua esposa Francisca Maria Cristina de 

                                                           
592 BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim. Op. Cit. 2007. p. 181. 
593 Inventário de Antônio Pinto de Góes e Lara, 1871, cx. 133. 
594 Inventário de Maria Madalena de Miranda, 1871, cx. 162. 
595 Inventário de Eufrásia de Resende Maia, 1909, cx. 148. Fls. 4v. 
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Souza, morta 5 anos antes,596 e do Major Pedro Esteves dos Santos, cujo documento é 

de 1908 e o de sua esposa, Jesuína Cândida da Silva, de 1893.597  

Ponto interessante notado por Sílvia Maria Jardim Brügger é que, embora os 

bens passados aos filhos por ocasião de seus casamentos precisassem ser arrolados de 

modo a evitar o prejuízo aos seus irmãos, não podiam ser descontados das heranças dos 

filhos os gastos despendidos em sua meninice com a sua educação já que era ela 

obrigação dos pais.598 É o que pode ser observado com os órfãos da Fazenda da 

Jaboticaba. Em 1873 faleceu José Pinto de Rezende, deixando viúva e 8 filhos, nenhum 

tendo ainda alcançado a maioridade. Tanto em 1876 quanto em 1884 a mãe, Anna 

Libânia de Rezende, prestou conta dos menores, alguns dos quais recebiam cuidados 

referentes à educação, como Francisco, aos 14 anos em 1876, que segundo a mãe “está 

aprendendo a ler e escrever, e que não o destinou sua profissão por ainda estar na 

escola”, enquanto em 1884 Mafalda e Maria Magdalena, de 10 anos, gêmeas, e talvez 

por isso, “estão aprendendo a ler e escrever, para o que sua mãe contratou uma 

professora”.599 Embora os gastos com o ensino dos órfãos tenha existido nada fora 

debitado de suas partes na legítima. 

Embora a investigação realizada tenha demonstrado que o dote caiu em desuso 

no local no período estudado, seguindo uma tendência verificada em âmbito maior,600 

em função de fatores que evidenciaram certa modernização da sociedade, os moradores 

do distrito da Lage parecem ter se mantido com posturas conservadoras ao menos no 

que se refere aos seus investimentos. À medida que a escravidão foi chegando aos seus 

últimos dias até o seu desaparecimento, a produção agrícola da região estudada foi 

diminuindo concomitantemente ao crescimento da pecuária. A mudança de atividade 

econômica dos fazendeiros e o fim do sistema escravista devem ser relacionados já que 

a lida com os animais demandava menor quantidade de braços que a lavoura.  

Apegados ao mundo rural, numa região em que já não mais havia terras 

desocupadas e que o seu preço se elevava por causa da expansão demográfica, os 

habitantes do distrito da Lage não buscaram a diversificação de seus investimentos. 

                                                           
596 Inventário de João Evangelista de Souza, 1878, cx. 402 e Inventário de Francisca Maria Cristina de 

Souza, 1873, cx. 441. 
597 Inventário de Pedro Esteves dos Santos, 1908, cx. 216 e Inventário de Jesuína Cândida da Silva, 1893, 
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Assim, foi pequeno o número de ações e títulos da dívida pública, o que foi uma opção 

em outras regiões. Por outro lado, persistiu a prática da concessão de créditos pelos 

grandes fazendeiros aos pequenos lavradores, havendo por isso até alguns casos de 

grande quantidade de dinheiro em espécie arrolado.  

 Ao mesmo tempo, no entanto, algumas mudanças comportamentais foram 

notadas. Além da questão do dote, pela primeira vez na história local foram encontradas 

mercadorias de negócios, não produzidas nas fazendas, mas importadas, arroladas entre 

os bens de alguns inventariados. Sendo o comércio desse gênero considerado menos 

digno que a ocupação nas atividades agrárias na sociedade imperial o aparecimento de 

pistas que indicam o surgimento desse tipo de negócio no distrito sugere o início de uma 

mudança de mentalidade nesse sentido dos moradores locais, sobretudo ao se considerar 

que entre os comerciantes arrolados alguns havia que eram descendentes de grandes 

fazendeiros. Assim, a necessidade, já que as sucessivas partilhas de terras dificultaram a 

reprodução de riqueza no mundo rural, ajudou a reconfigurar a percepção daquelas 

pessoas.  

Nessa esteira também deve ser encarada a diminuição da posse de objetos de 

ouro e prata. Com menos meios para possui-los, já que as fortunas familiares estavam 

sendo divididas entre herdeiros e o apego ao mundo rural, há que se repetir, dificultava 

a reprodução da riqueza num lugar que perdera o braço escravo e via o encarecimento 

da terra, objetos feitos de metais preciosos deixaram de aparecer entre os bens dos 

inventariados. Além de que naquele período diminuía a tendência de serem usados para 

reforço da estratificação social, com fortunas menores seria de esperar o que aconteceu, 

que os indivíduos analisados estivessem mais preocupados com a posse de itens mais 

essenciais para a sua sobrevivência, como as vacas que lhes dessem alimento, por 

exemplo.  
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Conclusão 

 Inicialmente havia a intenção de observar como a riqueza arrolada nos 

inventários do distrito da Lage esteve configurada de 1871 a 1912, sobretudo notando o 

movimento das formas de investimento. Os levantamentos populacionais ali realizados 

desde o final do século XVIII apontam que houve um constante crescimento 

demográfico na região, sendo possível inferir que o mesmo tenha ocorrido tanto na sede 

do distrito, quanto no meio rural A riqueza continuava concentrada nas propriedades 

rurais, já que, além de menos inventariados no arraial em relação ao meio rural, a média 

de riqueza dos mesmos foi sempre inferior ao de fazendeiros e sitiantes.  

 Do ponto de vista econômico, aquele ao qual foi conferida maior atenção por ser 

o principal foco da pesquisa, a primeira grande transformação notada diz respeito ao 

tamanho das riquezas. Entre os chamados grupos sociais, de 1871 a 1912 o denominado 

Grupo A, formado pelos inventariados cujas fortunas eram superiores a 10:000$000, foi 

o que sofreu o maior revés, proporcionalmente concentrando cada vez menor 

quantidade de pessoas, num contínuo decréscimo. Na contramão, o Grupo C, de riqueza 

inferior a 5:000$000, apresentou tendência de aumento de membros. Ao ser levado em 

conta o crescimento demográfico do local, este dado indica que um fracionamento da 

riqueza ali arrolada. A diminuição das médias de fortunas foi notada, sobretudo entre os 

moradores da área rural. O aumento do número de inventariados sitiantes e fazendeiros 

relacionado à diminuição média de suas riquezas indica maior fragmentação das 

fortunas no meio rural, fato diretamente relacionado à segunda mudança percebida. 

Estudos anteriores mostraram que na região do distrito os escravos constituíram 

a maior fonte de investimento nos séculos XVIII e XIX. Com a abolição, porém, as 

terras passaram a concentrar o maior valor empregado em patrimônios, movimento 

iniciado na década de 1870, quando o sistema escravista sofreu reveses em todo o país 

em função das leis abolicionistas. Sendo a posse fundiária o maior investimento pode 

ser percebido que a economia local ainda era agrária na primeira década do século XX. 

O fracionamento não ocorreu apenas nas fortunas, mas também na posse da 

terra, sendo observada diminuição da posse média por proprietário. Além disso, apenas 

a quinta parte das fazendas com mais de 200 alqueires foram arroladas no século XX. 

Também foi notada elevação do preço médio da terra que não pode ser atribuída apenas 

à inflação, mas é preciso considerar a relação entre oferta e demanda. Há que se 



244 
 

recordar que o lugar não era mais região de fronteira agrícola, tornando-se cada vez 

mais difícil a anexação de terras. Enquanto houve partilha das terras, no campo ocorreu 

um aumento do número de casas e outras benfeitorias próprias de sítios e fazendas. 

Relacionando estas informações é possível concluir que muitos filhos de fazendeiros e 

sitiantes continuaram a viver nas terras herdadas, situação denominada pelas Ciências 

Sociais por persistência no complexo agrário. A sua ocorrência se deu mesmo diante da 

incapacidade de reprodução de riqueza nas fazendas em comparação às gerações 

anteriores. Tais condições ajudam a comprovar que a divisão dos bens entre herdeiros é 

um dos fatores que explica o rumo econômico tomado pelos moradores do distrito. 

Embora até o terceiro quartel do oitocentos a produção agrícola foi essencial 

para a economia local, tendo os víveres abastecido o mercado mineiro e até o Rio de 

Janeiro, a partir da década de 1870, porém, houve constante diminuição no arrolamento 

desse tipo de item assim como de documentos que os possuía, a ser compreendido como 

indicativo de diminuição da sua importância para a economia local. Também houve 

declínio no número de engenhos, construções caras e de porte significativo que caíram 

em desuso com o aparecimento de usinas, e de carros de bois, essenciais para o 

escoamento da produção. As tendas de ferreiro também foram sendo menos frequentes, 

indicando a perda de dinamicidade das propriedades rurais na medida em que iam sendo 

fragmentadas por divisões entre herdeiros. Mas não houve um abandono das atividades 

rurais, embora tenham sido arrolados os primeiros grupos de mercadorias a serem 

negociadas e que não foram produzidas ali, já que se tratava de modesto comércio. Há 

que se reafirmar que a maior parte da riqueza continuava arrolada nas fazendas e sítios.  

A pecuária foi a atividade econômica com maior relevo no lugar a partir da 

década de 1870. Os estudos anteriores já mencionavam seu papel de destaque na 

composição da riqueza local, mas com o declínio da produção agrícola sua importância 

parece ter se acentuado. De 1871 a 1912 houve tendência de aumento da participação 

dos animais entre os bens arrolados no distrito. Ao todo foram inventariados seis tipos 

de animais: bovinos, equinos, suínos, muares, ovinos e asininos, pela ordem de cabeças.  

O rebanho bovino foi, de longe, o mais importante, tendo mais animais 

contabilizados, distribuído entre o maior número de inventariados e com a maior média 

de animais por proprietário. No período estudado Minas Gerais foi fundamental para o 

abastecimento nacional de laticínios. O distrito da Lage parece ter contribuído para o 
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mesmo, já que as ditas vacas paridas, que estavam produzindo leite por terem tido 

bezerros, eram os bovinos em maior quantidade. Em seguida apareciam novilhas e 

vacas falhadas, aquelas que no momento da realização do inventário não tinham ainda 

dado cria e não produziam leite, consequentemente. Os animais do sexo masculino 

ocuparam um papel secundário na composição dos rebanhos, o que sugere que a criação 

de rezes para o abate não foi a principal intenção dos fazendeiros locais. A média de 

preço daqueles animais esteve em alta a partir de 1890, com aumento brusco logo no 

início da década, resultado dos investimentos em animais como alternativa ao elemento 

servil já emancipado e à agricultura até então desenvolvida pelo braço escravo. 

Também o gado equino experimentou uma elevação brusca de preços após a 

abolição. As quantidades de animais durante os anos, entretanto, revela que estiveram 

mais voltados para o uso doméstico que para o comércio, salvo raros casos, o que 

também ocorreu com muares e asininos, que apresentaram menor elevação de preço 

depois da abolição. Os porcos também tiveram elevação de valor após 1888, mas não 

tão acentuada como no caso de equinos e, sobretudo, bovinos. 

Aparentemente o principal motivo para o fortalecimento da pecuária em 

detrimento da agricultura foi a desestruturação e fim do sistema escravista. Os animais 

demandam menos cuidados que a lavoura, já que o gado poderia ser cuidado por poucos 

empregados ou até mesmo pelo fazendeiro e seus filhos. Reforça tal percepção o perfil 

ocupacional dos escravos. Embora a maioria dos 604 cativos arrolados não teve sua 

atividade especificada, entre os que o tiveram a maioria foi tida como “lavoura”, 

evidenciando a importância dos mancípios para a agricultura local. 

A região que até meados do século XX tinha sua população escrava maior que a 

livre viu o número de cativos diminuir nas últimas décadas da escravidão, como era de 

se esperar, já que a abolição não ocorreu repentinamente, mas foi precedida de uma 

série de medidas que minaram gradativamente suas bases. Entre os proprietários de 

escravos inventariados no distrito 68% tinham entre 1 e 10 cativos, o que vai de 

encontro àquilo constatado anteriormente pela historiografia, que na província era 

comum as pequenas posses de mancípios, muitos dos quais até trabalhavam no campo 

com seus senhores. 

Entre os escravos cujas atividades ocupacionais foram descritas nos inventários 

71,3% exerciam funções voltadas à produção de riqueza, como os lavradores e as 
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fiadeiras. Os demais estavam envolvidos em atividades domésticas e de representação 

social, como as cozinheiras e os pajens, respectivamente, o que demonstra a importância 

da escravidão para o funcionamento da economia local. 

Se houve uma mudança no rumo econômico do distrito após a transição da 

escravidão para o trabalho livre, do ponto de vista cultural prevaleceram posturas 

conservadoras em alguns aspectos. Em outros, todavia, foram detectadas transformações 

como era de se esperar, tendo em vista que o período investigado foi marcado por 

grandes transformações socioculturais no país. Seria pueril imaginar que os moradores 

do distrito da Lage passariam imunes à queda da monarquia e à implementação da 

república, à influência do positivismo, ao ultramontanismo, à crise econômica da década 

de 1890, ao início da industrialização e avanço da ferrovia pelo interior do país, ao 

discurso médico higienista e, sobretudo, à transição do trabalho cativo para o livre, entre 

tantos outros fatores que decisivamente deixaram uma marca profunda na sociedade.  

Provavelmente o maior impacto comportamental tenha sido verificado nas 

uniões matrimoniais, sobretudo na prática do dote. Num período a escolha do cônjuge 

começava a ser mais orientada pelo amor que pelos negócios, o adiantamento de parte 

das heranças caiu em desuso assim como em boa parte do país.601 Nos casos persistentes 

notou-se a dotação de bens de produção em detrimento dos bens de representação, como 

era antes comum, e após 1888 foi mais disseminado o repasse de dinheiro, que deve ter 

sido alternativa à dotação de escravos, àquela altura não mais existentes. 

Os objetos de ouro e prata, que significavam a ostentação de um sentimento 

aristocrático para a diferenciação de quem os possuíam foram responsáveis por cada vez 

menores valores empregados. A diminuição da tendência da necessidade de reafirmar 

um sentimento aristocrático quando a sociedade abraçava novos valores e a necessidade 

de concentrarem recursos em bens funcionais para sua produção econômica e o viver 

como indicam a cada vez maior concentração dos valores das fortunas em itens como 

casas, terras, animais e mobília explicam o ocorrido. Apesar do grupo formado por 

móveis e outros objetos de uso pessoal ter sido um dos que, por sua necessidade de 

primeira ordem, concentrou investimentos em todo o período analisado, apresentou 

tendência de redução tanto dos valores em si empregados quanto da participação 

percentual na riqueza arrolada no distrito. A diminuição das fortunas e as mudanças 

                                                           
601 NAZARI, Muriel, Op. Cit. 2001. 
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socioculturais em curso devem ter colaborado para que houvesse uma tendência de 

diminuição da suntuosidade nas mobílias acentuada, sobretudo após 1888. 

As benfeitorias evidenciaram o apego ao mundo agrário, já mencionado. Havia 

uma tendência entre os filhos dos fazendeiros de continuar praticando atividades 

historicamente desenvolvidas por antepassados. Geralmente os inventariados com 

propriedade fundiária tinham ali uma casa e outras construções, como paiol e moinho. 

Os valores médios das benfeitorias apresentaram tendência de diminuição, o que 

sugestiona que devem ter se tornado mais simples, o que está em consonância com a 

diminuição da média de riqueza arrolada e sugestiona que a perda de capacidade de 

reprodução de riqueza no meio rural pelo apego às antigas práticas econômicas 

provocou inevitável processo de simplificação das sedes de fazendas. A diminuição da 

média de riqueza provocada e aliada ao número de herdeiros ainda fez com que fosse 

comum que estes possuíssem partes em sedes de fazendas antigas que, muitas vezes, 

não mais pertenciam a um único proprietário, ficando em comum entre várias pessoas 

até seu desaparecimento, como ocorreu com vários sobrados e casarões nas décadas 

seguintes. Por outro lado, houve tendência de aumento do valor total empregado em 

benfeitorias no distrito, o que é explicado pelo aumento do número das mesmas, mesmo 

com valores mais baixos por sua simplicidade. Ademais, a simplificação das 

benfeitorias rurais, sobretudo das sedes das fazendas, também deve ser explicada por 

outros fatores como o fim do trabalho escravo, que dificultou o encontro de mão de obra 

para a construção de casas maiores, e a diminuição da necessidade de imposição social, 

já que o ideal aristocrático perdia a força. Isto deve explicar a demolição de antigas 

sedes de fazendas e a construção de casas menores, menos vistosas.  

No campo financeiro pouco menos de 20% dos inventariados possuía a posse de 

dinheiro, circulante ou em conta bancária, e 80% da quantia estava empregada em notas 

de papel ou moedas de ouro e/ou prata. A maior parte do circulante pertencia a 

fazendeiros que também detinham grande quantidade de dívidas ativas, continuidade de 

uma tradição pré-capitalista entre os moradores mais abastados do distrito mesmo com 

o advento do século XX. Mas o distrito não esteve imune aos novos tempos, que 

lançava seus efeitos vagarosamente, já que apenas cinco inventários tiveram arrolado 

dinheiro empregado em contas bancárias, algo típico do capitalismo. Parte desse 

dinheiro advindo das atividades rurais, que ainda não era significativa como poderia sê-

lo, foi empregado no banco de Custódio de Almeida Magalhães, de São João del-Rei, 
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cujo capital fora importante para a fundação da Indústria Têxtil na cidade bem como 

para a construção da Estrada de Ferro Oeste de Minas. A baixa adesão dos inventariados 

ao sistema bancário evidencia o perfil conservador dos inventariados pesquisados, 

característica melhor compreendida na análise das dívidas ativas e das ações. 

A posse de dívidas ativas foi um costume disseminado. No entanto, houve 

tendência de diminuição tanto do valor nelas empregado quanto do número de pessoas 

que a possuíam ao longo do recorte. Os créditos eram geralmente concedidos por 

fazendeiros a homens de poucas posses, dependentes desse dinheiro para o 

desenvolvimento de suas atividades. Foi observada uma novidade em relação às décadas 

anteriores, o aparecimento de inventários com dívidas passivas maiores que o monte 

mor, geralmente de descendentes de fazendeiros prósperos que, em função da divisão do 

patrimônio familiar, foram incapazes de reproduzir as fortunas de seus antepassados. A 

tomada de crédito foi compreendida como um ato desesperado de tentar perpetuar as 

atividades agrícolas e o modo de vida opulento do passado. Contudo, o que se viu foi a 

falência, provavelmente provocada pela má administração das propriedades rurais que, 

mediante problemas como a falta do braço cativo e grandes quantidades de terras além 

de um estilo de vida que não mais era compatível com os rendimentos das atividades 

econômicas, minou até as possibilidades de manutenção de posses para a subsistência, o 

que foi se tornando comum entre os herdeiros de diversas famílias antes abastadas. Tal 

situação reforça o argumento de que a partilha das propriedades rurais ajudou a 

desestruturar a reprodução de riqueza pela produção agrícola. 

Já a prática de adquirir ações de companhias, outro meio de lucrar juros com o 

emprego de dinheiro, ainda era muito modesta, mas foi crescente o valor nelas 

empregado. A baixa quantia em ações vai de encontro ao observado em outras regiões 

mineiras, nas quais os fazendeiros tinham resistência a esse tipo de investimento. Este 

grupo de posses (dívidas ativas e ações) deve ser compreendido como um dos que mais 

evidenciou o processo de transformações econômicas e culturais da sociedade estudada. 

Embora apegados a um comportamento pré-capitalista, como indicam as dívidas ativas, 

os moradores mais abastados do distrito da Lage começavam a sentir as mudanças dos 

novos tempos como sugere o aumento gradual das ações, típicas do capitalismo, que 

começava a infiltrar no conservador interior mineiro. Assim, esse grupo de bens sugere 

uma mudança de mentalidade, embora não tenha sido possível precisar a duração desta 

transformação, que deve ter ocorrido por várias décadas do século XX. 
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A análise dos bens inventariados, portanto, demonstrou que aquela ainda era 

uma sociedade bastante conservadora, apegada a um modo de vida típico do século XIX 

em vários aspectos. Do ponto de vista econômico foi possível notar uma insistência das 

pessoas com as atividades agrárias, incapazes de oferecer as vantajosas oportunidades 

do passado em função de motivos já especificados. Há uma questão que ainda precisa 

ser respondida através de estudos de caso: qual lucratividade ofereciam a agricultura e a 

pecuária? A resposta será primordial para compreensão do impacto econômico da 

escravidão no distrito, já que a primeira demandava maior envolvimento do braço 

cativo, ao passo que a outra poderia ser desempenhada por menor número de pessoas.  

Do ponto de vista comportamental há outros questionamentos. Segundo Afonso 

de Alencastro Graça Filho, o grande número de filhos e a consequente divisão da 

herança poderiam fazer com que o pequeno produtor se convertesse em jornaleiro, 

camarada ou prestador de serviço. Ao estudar os pequenos produtores de São José del-

Rei, foi o que observou na família de Pedro Rodrigues Arvelos, residente em Santa Rita 

do Rio Abaixo, atual Ritápolis. De acordo com o processo de divisão de terras de 1844, 

os terrenos herdados pela divisão da partilha foram pequenos para suprimento das 

necessidades dos filhos de Pedro. Estes, “além de roçarem seu pedaço de terra, com a 

ajuda de camaradas, passaram a trabalhar nas terras de seus vizinhos para poderem 

sobreviver”.602 Ora, o citado Pedro Rodrigues Arvelos vivia próximo ao distrito da 

Lage, onde alguns de seus descendentes constituíram família. Tal quadro lança algumas 

questões: se no distrito houve significativa fragmentação das propriedades fundiárias e 

das fortunas em função das divisões de patrimônio entre os herdeiros, o quanto de 

descendentes dos grandes fazendeiros do início e meados do século XIX teriam tido a 

mesma sorte da prole de Pedro? Quais estratégias adotaram os que conseguiram manter 

e aumentar o patrimônio familiar após a abolição? Qual alternativa adotada para 

contornar as perdas provocadas pela divisão da terra em um local onde as pessoas 

possuíam uma mentalidade tão arraigada ao mundo agrário? Tais dúvidas só podem ser 

sanadas através de novos estudos. 

  

                                                           
602 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. "Pequenos produtores de São José do Rio das Mortes, 1730-

1850". In: GUIMARÃES, Elione Silva; MOTTA, Márcia Maria Menendes (orgs.).Campos em disputa: 

história agrária e companhia. São Paulo: Annablume, 2007. p. 144. 
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