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Resumo 

 

 

Esta dissertação tem como objeto de estudo os mercados de terras e escravos no Distrito 

da Lage, na segunda metade do século XIX. A partir de articulações sociais, políticas e 

econômicas utilizadas pelos principais fazendeiros da região, que mantinham as 

melhores posses de terras e as maiores escravarias. Por meio de estratégias importantes 

que asseguravam o controle da propriedade da terra, construção e manutenção da 

riqueza familiar que estava associada ao poder e prestígio dessas famílias, e da 

reprodução do sistema escravista, esses grandes fazendeiros da Lage se destacaram na 

dinâmica econômica do mercado e na política. Assim, a partir do estudo das alianças 

construídas pelos membros da elite local e suas famílias, procuramos descortinar as 

estratégias utilizadas pelos mesmos, para manutenção da riqueza, prestígio e o 

funcionamento do mercado de terras e escravos no Distrito da Lage, dando destaque aos 

elementos econômicos e sociais nessa sociedade arraigada a escravidão. 

 

 

Palavras-chave: Mercado de terras; Mercado de escravos; Elite local; Fazendeiros; 

Distrito da Lage; Estratégias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

This dissertation has as its object of study the land and slave markets in Distrito da 

Lage, in the second half of the 19th century. Based on social, political and economic 

articulations used by the main farmers in the region who maintained the best land 

holdings and the largest slavery. Through important strategies that ensured control of 

land ownership, construction and maintenance of family wealth that was associated with 

the power and prestige of these families and the reproduction of the slave system, these 

large farmers from Lage stood out in the economic dynamics of the market and in 

politics. Thus, from the study of alliances built by members of the local elite and their 

families, we seek to unveil the strategies used by them, to maintain the wealth, prestige 

and the functioning of the land and slave market in Distrito a Lage, highlighting 

economic and social factors in this society rooted in slavery. 

 

 

Keywords: Land market; Slave market; Local elite; Farmers; Distrito da Lage; 

Strategies. 
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Introdução 

 

Esta dissertação que se apresenta tem como objeto de estudo os mercados de terras e 

escravos no Distrito da Lage, na segunda metade do século XIX. A partir de 

articulações sociais, políticas e econômicas utilizadas pelos principais fazendeiros da 

região, que mantinham as melhores posses de terras e as maiores escravarias. Por meio 

de estratégias importantes que asseguravam o controle da propriedade da terra, 

construção e manutenção da riqueza familiar que estava associada ao poder e prestígio 

dessas famílias, e da reprodução do sistema escravista, esses grandes fazendeiros da 

Lage se destacaram na dinâmica econômica do mercado e na política. Assim, a partir do 

estudo das alianças construídas pelos membros da elite local e suas famílias, 

procuramos descortinar as estratégias utilizadas pelos mesmos para manutenção da 

riqueza e prestígio e o funcionamento do mercado de terras e escravos no Distrito da 

Lage, dando destaque aos elementos econômicos e sociais nessa sociedade arraigada a 

escravidão. 

 Estes fazendeiros de destaque eram membros da elite local, muitos atuavam na 

vida política como membros que compunham as mesas de eleições para cargos na 

Assembleia Geral Legislativa ou como membros da Guarda Nacional. Esses homens de 

poder e prestígio na região controlavam parte considerável das terras no Distrito e eram 

detentores de números expressivos de cativos, além de possuírem terras nos arredores 

da Lage. Com a proximidade da Lei Abolicionista, esses homens fortemente apegados a 

mão de obra escrava precisaram se adaptar a esse novo contexto e buscar estratégias 

econômicas e sociais que pudessem garantir suas posições de status e riqueza, 

garantindo a solidez do sobrenome familiar. 

 As estratégias sociais, políticas e econômicas estabelecidas por estes fazendeiros 

observadas no estudo dos troncos familiares, desde os avôs ou bisavôs em algumas 

famílias, nós permitiu compreender algumas estratagemas utilizadas por estes membros 

para enfrentar as mudanças econômicas que viveriam. Essas estratégias buscavam 

assegurar a continuidade da importância do sobrenome de destaque dessas famílias da 

Lage e sobretudo assegurar a manutenção da riqueza e posse das melhores propriedades. 

 O estudo dos troncos familiares permitiu-nos descortinar as articulações sociais, 

políticas e econômicas destes fazendeiros, membros da elite local e a importância em 

tecer laços com outras famílias consolidadas economicamente e com valores 

semelhantes, fixando seus descendentes no grupo de pessoas que visavam à reprodução 
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da riqueza e o prestígio social. A união de integrantes familiares que apresentassem 

equivalente interesse no exercício em consolidar suas fortunas, representava a 

oportunidade de criar redes que impulsionavam o casamento entre componentes de 

prestígio, além de funcionar como garantia do não esfacelamento do patrimônio 

familiar, ampliando o poderio econômico desses membros da elite local. 

Para este estudo procuramos compreender como se estabeleceu o mercado de 

terras e escravos no Distrito da Lage na segunda metade do século XIX, dentre os anos 

de 1850 a 1888. Com ênfase aos principais investimentos sociais, econômicos e 

políticos realizados pelos fazendeiros locais, membros da elite na região, como forma de 

garantir a sobrevivência e reprodução da riqueza e poder, em uma sociedade fortemente 

apegada a escravidão. 

 

 

Fontes e metodologia 

 

A importância das fontes históricas para o trabalho do historiador é inegável. Por meio 

delas se amplia significativamente os vestígios das sociedades investigadas nos 

permitindo conhecer o perfil da mesma. As fontes permitem que descortinemos o 

passado, analisando-o por abordagens, métodos e técnicas específicas.1 Para essa 

dissertação que tem como objetivo a compreensão do mercado de terras e escravos no 

Distrito da Lage na segunda metade do século XIX, as fontes se revelaram como um 

manual nos encaminhando de volta ao passado e revelando as teias e redes formadas no 

período. 

 Para essa pesquisa utilizamos uma gama variada de fontes históricas que se 

completam e nos possibilitam compreender e conhecer o perfil dos homens que 

residiam no Distrito da Lage e como os mesmos se relacionavam em uma sociedade 

apegada a mão de obra e a posse de terras. E mapear qual a significação desses bens 

para os membros dessa sociedade entre os anos de 1850 a 1888. 

 O primeiro contato com a fonte se deu entre os anos de 2016 e 2017 para 

elaboração de Monografia e Trabalho de conclusão de curso2 na Universidade Federal 

                                                
1 Ver mais em: PINSKY, Carla Bassanezi. Fontes Históricas. Carla B. Pinsky (org). 2.ed., 1a reimpressão 

— São Paulo: Contexto, 2208. 

 
2 A documentação em questão serviu para elaboração dos seguintes trabalhos acadêmicos: REIS, Amanda 

Cardoso. O Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara e o Distrito da Lage, século XIX. Trabalho de 



3 

 

de São João del Rei. Para esses trabalhos, utilizamos como fonte os Livros de Registros 

de Escrituras, esse material se encontra sob a guarda do Cartório Único de Ofícios de 

Notas de Resende Costa, Minas Gerais. Trata-se de uma documentação em livros 

inéditos, nunca antes utilizados para tais pesquisas. Assim serão utilizados pela primeira 

vez, como fonte histórica, para essa dissertação. 

 Esses livros não receberam nenhum trato histórico e tampouco catalogação, mas 

se encontram em bom estado de uso e são de fácil acesso e leitura. Para o período que 

nos dispusemos a analisar, utilizaremos quatorze livros de escrituras3, somando um total 

de 674 escrituras. Com a leitura e transcrição dos registros nos deparamos com 

escrituras de bens móveis, imóveis, procurações, cartas de liberdade, hipotecas, 

pagamentos de dívidas e habilitações, atas de eleições, doações de terras e escravos.  

 Para esse trabalho, nos dedicaremos ao estudo das escrituras de bens móveis e 

imóveis, ou seja, trabalharemos com venda e compra de terras, escravos, partes de 

propriedades e terras no Distrito da Lage, para compreender como se deu a formação e 

consolidação do mercado de terras e escravos na região. Também nos dedicamos a 

analisar as atas eleitorais compreendidas entre os anos de 1862 a 1888 para destacar os 

principais membros da mesa eleitoral, bem como os eleitores da Lage. Mapeando os 

homens que estavam inseridos no meio político e ainda aqueles que serviam a Guarda 

Nacional e residiam no Distrito, homens de poder e riqueza local. 

Os dados obtidos nos livros de Registros de Escrituras, foram classificados em 

ordem cronológica por datas de escrituras dos bens registrados e seus respectivos 

vendedores e compradores e os valores dos mesmos.  Os dados que podemos encontrar 

nestas fontes são importantes para uma análise econômica dos principais fazendeiros do 

Distrito da Lage na segunda metade do século XIX. Essa análise procurará agregar os 

dados analisados, buscando elucidar a realidade socioeconômica da região estudada.  

Utilizaremos o método da micro história para analisar o Distrito da Lage, dessa 

forma trabalharemos com “a redução da escala da observação, em uma análise 

                                                                                                                                          
conclusão de curso (TCC). Universidade Federal de São João del Rei, 2017 e REIS, Amanda Cardoso. 

Trajetórias de enriquecimento nos últimos anos da escravidão: O Distrito da Lage, 1862-1871. 

Monografia, Universidade Federal de São João del Rei, 2017. 

 
3 Utilizaremos os seguintes livros: Livro de 1862- 1868 - Livro de 1868- 1871- Livro de 1871- 1875. - 

Livro de 1875- 1876. - Livro de 1876- 1878- Livro de 1878.- Livro de 1879- 1881.- Livro de 1881- 

1882.- Livro de 1882- 1883.- Livro de 1883- 1884.- Livro de 1884- 1885.- Livro de 1885- 1886.- Livro 

de 1886- 1887.- Livro de 1887- 1896, esse último livro foi transcrito até o ano de 1888.  
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microscópica e em um estudo intensivo do material documental.”4 A escolha pela micro 

história nos permitirá enriquecer a análise do objeto de pesquisa, a partir da trajetória 

dos fazendeiros escravistas da Lage. Acreditamos que essa redução possa ser aplicada 

ao Distrito da Lage do século XIX, trabalhando com os fazendeiros escravistas e suas 

perpetuações de riqueza. Assim por meio da escolha da micro história o historiador 

consegue fazer o estudo das estratégias e escolhas individuais e segundo Levi, 

 

Toda ação social é vista como resultado de uma constante negociação, 
manipulações, escolhas e decisões do indivíduo diante de uma 

realidade normativa que, embora difusa, não obstante oferece muitas 

possibilidades de interpretações e liberdades pessoais. A questão é, 
portanto, como definir as margens – por mais estreitas que possam ser 

– da liberdade garantida a um indivíduo pelas brechas dos sistemas 

normativos que o governam. Em outras palavras, uma investigação da 

extensão e da natureza da vontade livre dentro da estrutura geral da 
sociedade humana.5 

 

Outra documentação, também de extrema importância para essa pesquisa são os 

inventários post-mortem. Essa documentação se encontra sob a posse do Escritório 

Técnico IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de São João del 

Rei. Os inventários em questão são de fácil acesso para pesquisa e é possível serem 

fotografados, facilitando o trabalho do historiador para transcrevê-los posteriormente, 

algumas páginas apresentam desgaste ocasionado pelo tempo, o que dificulta um pouco 

a leitura, mas não a impede.  

Essa documentação foi transcrita, atentando-se com mais cautela para o número 

de cativos, para delimitarmos os membros da elite na região, a produtividade das 

fazendas, e as riquezas deixadas no inventário; bens em prata, ouro e cobre, animais e 

dívidas ativas. Assim podemos afirmar que, 

 

O inventário é o registro oficial do patrimônio deixado por pessoa 

falecida, do qual consta o tipo e o valor monetário dos bens 

acumulados ao longo da vida, bem como a lista de créditos [dívidas 
ativas] e débitos [dívidas passivas] pendentes. Esse registro é feito por 

autoridade pública e o documento tem valor para definir, em caráter 

                                                
4 LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas 

perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. p. 152. 

 
5 Ibidem, p 135-136. 
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final, o que caberá por partilha, aos herdeiros, após honrados os 

débitos com o Estado e com credores particulares.6 

 

Os inventários possuem ampla riqueza de informações que nos permitem 

entrelaçar e tecer a história dos fazendeiros escravistas do Distrito da Lage.  

 

Para o estudo da escravidão, os inventários se revelam instrumentos 
preciosos, pois o conjunto do plantel escravista do falecido é 

nomeado, listado e avaliado entre os bens semoventes. Os inventários 

registram idades, preços, condições de saúde, origem e por vezes 
ofícios, oferecendo interessantes e instigantes informações sobre o 

conjunto de cativos do falecido. Se o historiador dispõe de uma série 

extensa e ampla de inventários para uma dada região, poderá observar 
as características e acompanhar as transações e a dinâmica da 

sociedade escravista analisada. 7 

 

Os testadores representam uma minoria. Esse era um privilégio das altas classes 

sociais, que por meio da descrição das riquezas materiais deixa evidente o sinônimo do 

poder dessa sociedade. Sobre os homens influentes que compunham o Distrito da Lage 

– das quais pretendemos conhecer melhor suas estratégias de manutenção de riqueza, 

terras e prestígio, a afirmação de Hebe Mattos8 nos permite pensar nas redes tecidas 

nesse período, 

Caracteriza os fazendeiros como proprietários prósperos que além de 

delinearem no Almanack Laemmert, possuíam vinte ou mais cativos, 
garantiam a reprodução social sua e de suas fazendas, controlavam a 

política local, viviam com mais conforto e “eram capazes de mobilizar 

uma ‘clientela’ entre os homens livres da região através das mais 

diversas redes de dependência pessoal, econômica, política ou 
familiar”, ou, simplesmente, como “o grupo de produtores agrícolas 

mais abastados da localidade.9 

 

A análise dos inventários nos auxiliará a entender as relações que os indivíduos 

constituíam, assim como sua situação financeira no tempo de sua morte e a possível 

herança deixada aos seus descendentes. Com as duas fontes (registros de escrituras e 

inventários post-mortem) poderemos classificar os componentes de acordo com a 

                                                
6 FURTADO, Junia Ferreira, Fontes históricas: desafios, propostas e debates. Apud PINSKY e LUCA, 
2009, p. 103. In: PINSKY, Carla Bassanezi e LUCA, Tania Regina de (orgs.). O historiador e suas fontes 

– São Paulo: Contexto, 2009. 

 
7 Ibidem pp. 111-112. 

 
8 CASTRO, Hebe Maria de Mattos. Ao Sul da História- Lavradores Pobres na Crise do Trabalho Escravo. 

São Paulo. Brasiliense, 1987, p. 34-63. 

 
9 1987 respectivamente, p.34,35, 63, apud, MELO, 2015, p. 82-83 
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ocupação exercida pelos homens abastados. Esta é uma parte importante do processo, 

pois nos fornecerá dados preliminares sobre a aquisição de riqueza e as condições de 

mobilidade social dessa sociedade na Lage. Os inventários analisados respeitaram a uma 

lista dos principais vendedores e compradores que constaram nos registros de escrituras 

a partir de 186210. Dessa forma montamos um banco de dados com os nomes que mais 

se destacaram na compra e venda de terras e escravos nos registros de escrituras 

analisamos a condição financeira dos mesmos pelos inventários deixados, cruzando 

essas informações com as escrituras. 

A terceira fonte que estamos utilizando nessa pesquisa são os Registros 

Paroquiais de Terra (RPT) da Freguesia de Nossa Senhora da Penha de França da Lage. 

Esses registros estão sob posse do Arquivo Público Mineiro – APM. Trata-se de 

documentação digitalizada e disponibilizada no site do APM, fonte de fácil acesso e que 

apresenta algumas páginas de difícil leitura devido a grafia do Vigário Joaquim Carlos 

de Rezende, responsável por registrar as posses, e também fazendeiro e herdeiro de uma 

tradição escravista.  

Esse documento contabiliza um total de 109 registros dos proprietários do 

Distrito, essa documentação se encontra transcrita e nos oferece informações sobre o 

mundo rural no século XIX. Keila C. Melo utilizou os RPT em seu trabalho e 

dissertação e afirma que, 

 

As informações referentes à extensão territorial que constam nos 
RPT’s possibilitam uma visão bastante interessante a respeito da 

distribuição do solo. A análise desses dados nos abriu uma janela para 

o universo rural e escravista onde a terra, um dos bens basilares para 

manutenção das hierarquias e para a sobrevivência autônoma, estava 
concentrada em poucas mãos. Apesar da larga difusão de pequenas 

unidades fundiárias, vigorava uma desigualdade abissal em termos de 

concentração fundiária com variações distritais.11 

 

   Essas três documentações se complementam e nos auxiliaram por meio delas na 

verificação do mercado de terras no Distrito da Lage, os padrões de riqueza dos 

membros da elite e as principais formas de manutenção de riqueza dessa elite com a 

proximidade do fim da escravidão. 

                                                
10 A primeira escritura da Lage data de 24 de maio de 1862, não encontramos escrituras anteriores a essa 

data. 

 
11 MELO, Keila Cecília. Senhores e Possuidores Estrutura Fundiária, p.65. 
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No processo de leitura e interpretação dos textos, que muito colaboram para 

desvendar em uma visão geral, com ênfase em Minas, sobre as questões que 

consideramos averiguar, pretende-se investigar os princípios políticos, a importância do 

período escolhido para pesquisa e conhecer a influência dos fazendeiros escravistas no 

interior de Minas Gerais, especificamente no Distrito da Lage, compreendendo a 

influência econômica desses homens na região.  

 A quarta e última fonte que buscamos para completar nossa investigação sobre o 

mundo rural no Distrito da Lage são os jornais mineiros, encontrados na plataforma 

digital da Hemeroteca Digital, os jornais podem ser consultados no site da Biblioteca 

Nacional Digital do Brasil.12 A partir dos relatos de jornais, podemos encontrar 

informações sobre membros residentes no Distrito da Lage sendo mencionados como 

agentes políticos, benfeitores da Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei, 

nomeações na Guarda Nacional entre diversas outras notas onde moradores do Distrito 

podem ser encontrados. Os nomes pesquisados nos jornais, obedecem ao mesmo critério 

dos Livros de Registros de escrituras. Após mapearmos os membros que mais 

compravam e vendiam terras e escravos na região, buscamos notícias que nos permitisse 

completar o perfil desses personagens. Todos os jornais mineiros da Hemeroteca Digital 

que possuíam notas sobre famílias pertencentes ao nosso espaço de pesquisa foram 

selecionados e são utilizados nessa pesquisa como forma de auxiliar-nos a remontar o 

passado. 

 Por meio do cruzamento de todas essas fontes buscamos traçar uma investigação 

que delineie como se deu o processo de transformação de riqueza e o mercado de terras 

e escravos no Distrito da Lage, Comarca do Rio das Mortes. Sendo assim, a pesquisa 

visa compreender as estratégias econômicas e/ou políticas utilizadas pelos grandes 

proprietários rurais do Distrito da Lage e as formas encontradas por eles de manterem 

suas fortunas e prestígio mesmo em tempo de mudanças nas relações escravistas.  

Linhares, pesquisando a história agrária no Rio de Janeiro, nos permite pensar na 

diversidade de bens encontrados nas Escrituras e registros de transferências de compra e 

venda de bens, sobre a criação de hierarquias sociais na segunda metade do século XIX, 

ao afirmar que: 

 

                                                
12 Disponível no site: http://www.docpro.com.br  

 

http://www.docpro.com.br/
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A partir dos quadros de propriedade, população, escravaria, 

implementos agrícolas arrolados, mercado de terras, bens como de 
uma intricada rede de relações sociais e, até certo ponto, de padrões de 

fortuna e consumo, já é viável pensar em termos de hierarquias sociais 

diversificadas, de formas variadas de apropriação do solo e de 
reprodução social, inclusive da crise dessas estruturas. 13 

 

 Estudando as documentações históricas mencionadas, percebemos que elas nos 

possibilitam aprender sobre como se deu o processo de articulação social e econômica 

dentro da região por nós pesquisada. As fontes nos permitem explorar a riqueza de bens 

que possuíam as famílias do Distrito da Lage, como possuidores de terras e de escravos 

de diversas regiões africanas e com idades também muito diversificadas. Dessa maneira 

as fontes se interligam e nos permitem, apesar das limitações apresentadas por cada uma 

delas, acesso a informações sobre as produções nas fazendas e quais produtos eram 

comercializados com São João del Rei, os laços de vizinhanças estabelecidos pela 

compra e venda de partes de terras, os principais compradores e vendedores da região, 

os troncos familiares que se destacaram como membros da elite local e a forma de 

atuação dos mesmos nas realizações de transações comercias de escravos e terras etc. 

  As possibilidades de pesquisa por meio dessas fontes históricas são muitas, nesse 

terceiro capítulo nos dedicaremos em utilizá-las para mapear o funcionamento do 

mercado de escravos e terras, suas potencialidades, a importância e a função da 

vizinhança. Destacando os perfis transacionados dentro do Distrito da Lage e os troncos 

familiares e suas participações dentro dos mercados formados na segunda metade do 

século XIX. 

*** 

 

 Esta dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo – “A 

questão de terras no Brasil” - busca revisitar e compreender como se deu o processo de 

legalização das terras no Brasil, terras essas que eram originárias do Antigo Regime 

Português, baseado na concessão e distribuição de solo e suas riquezas. Essa medida 

visava o povoamento do nosso imenso território que foi orientada por D. Fernando I, no 

intuito de distribuir partes de terras a colonos para que fossem cultivadas, evitando que 

as terras fossem apoderadas por potências rivais. “A terra se desprende, desde o século 

XIV, de seu caráter de domínio, adstrito ao proprietário, para se consagrar à agricultura 

                                                
13 Ibidem, p.174. 
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e ao repovoamento, empresas providas pelo rei a despeito da concepção de propriedade 

como prolongamento da pessoa, da família ou da estirpe.” 14 

Buscaremos compreender as políticas territoriais brasileiras desde o sistema 

sesmarial destacando os requisitos necessários para concessão da sesmaria, em um 

breve balanço sobre seu funcionamento e extinção no ano de 1822. Posteriormente, 

analisaremos a criação em 1850 da Lei 601 e o decreto de 1854, a Lei de Terras, e quais 

os impactos dessa lei dentro do recorte histórico escolhido para essa pesquisa (1850-

1888). A finalidade desse balanço histórico é esboçar um quadro das ocupações de terra 

no país, das implantações de leis para regulamentação ao acesso do solo e suas riquezas. 

Bem como compreender a formação e manutenção do mercado de terras, a constituição 

das relações de reciprocidade e sociedade nas terras entre vizinhos. 

Falta-nos compreender como o mercado de terras e as leis implantadas para sua 

regularização operavam em Minas Gerais. 

O segundo capítulo – “Delineamentos do Distrito da Lage”, buscamos discorrer 

sobre o Distrito da Lage, a região por nós analisada nessa pesquisa, com o intuito de 

discursar sobre os primeiros habitantes que se estabeleceram no Distrito, as atividades 

econômicas desenvolvidas pelos mesmos, padrões de riqueza e os hábitos dessa classe, 

a posse de escravos etc. 

A região foi pouco pesquisada pela historiografia até o momento, os principais 

dados históricos sobre a Lage, advém do trabalho pioneiro de Maria Lúcia Resende 

Chaves Teixeira, posteriormente outros trabalhos sobre a região foram se 

desenvolvendo. Todas as pesquisas sobre o Distrito nos auxiliam a tecer novas 

considerações e estudos sobre a Lage, buscando contribuir para manter viva a história 

dessa região e sua gente.  

Essa pesquisa procura compreender como se estabeleceu o mercado de terras e 

escravos no Distrito da Lage na segunda metade do século XIX, dentre os anos de 1850 

a 1888. Nesse capítulo discorremos sobre os delineamentos da Lage, seus primeiros 

habitantes e o forte apego a escravidão, sobre o parâmetro de classificação dos membros 

de elite que ocuparam a Lage, membros da guarda nacional mineira, destacando-os no 

Distrito e também evidenciamos as fontes e metodologias que estamos utilizando.  

                                                
14 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro, 5 ed. São Paulo: 

Globo, 2012, p.146.  
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 O terceiro capítulo – “O Mercado de terras e escravos no Distrito da Lage, o que 

nos revelam as fontes” - apresenta os dados obtidos após o cruzamento das fontes de 

pesquisa utilizadas. Nesse capítulo buscamos analisar as transações comerciais de terras 

e escravos ao longo dos anos de 1850 a 1888, na região. Demos bastante ênfase ao perfil 

dos escravos transacionados que residiam nas grandes fazendas do Distrito da Lage, 

dessa forma procuramos compreender aspectos como o sexo, etnia, idade etc. dos 

cativos que eram transacionados dentro da região. Buscamos dar a mesma importância 

para as terras transacionadas no período, rastreando os maiores compradores, extensões 

de terras transacionadas, tipo de terras vendidas e compradas etc. Destacamos ainda os 

troncos familiares dos principais fazendeiros que mais se evidenciaram nas fontes como 

compradores e vendedores de cativos e terras, para compreendermos melhor as 

estratégias econômicas, sociais, políticas e a representação simbólicas dessas ações para 

firmar laços de solidariedade entre os indivíduos de se mantinham na mesma posição de 

poder e riqueza. 
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Capítulo 1 - A questão de terras no Brasil 

 

1.1- O imenso território brasileiro: Política e comércio na colonização do Brasil   

 

É no pequeno reino peninsular que vamos encontrar as origens 

remotas do nosso regime de terras. A ocupação do nosso solo 

pelos capitães descobridores, em nome da Coroa Portuguesa, 

transportou, inteira como num grande voo de águias, a 

propriedade de todo o nosso imensurável território para além-

mar – para o alto senhorio do rei e para a jurisdição da Ordem 

de Cristo.15 

 

A riqueza de terras brasileiras é fato incontestável e confirmado por muitos 

historiadores. Desde a Colônia16 a metrópole já impunha um sistema sesmarial como 

meio jurídico de apropriação do território. Lígia Osório enfatiza que, “o instituto das 

sesmarias foi criado em Portugal, nos fins dos séculos XIV, para solucionar uma crise 

de abastecimento.”17 O mesmo fato foi observado por Francisco Eduardo Pinto ao 

afirmar que “quando de sua criação, a Lei de Sesmarias parecia ser necessária e um 

tanto quanto ousada, ao desafiar interesses de proprietários de terras não cultivadas,”18 e 

que “o espírito da lei era bastante claro: visava ao abastecimento e ao repovoamento do 

país[Portugal].”19  

 Márcia Motta esclarece que o sistema sesmarial pretendia, em primeiro lugar, 

assegurar a colonização e que a Coroa Portuguesa estabeleceu um sistema jurídico para 

este fim.20 No Brasil, a intenção era colonizar o Novo Mundo que havia sido 

                                                
15 LIMA, Ruy Cirne. Pequena história territorial do Brasil. 2. ed. Porto Alegre, Sulina, 1954, p. 12.  

 
16 Escolhemos esse marco histórico para darmos início a questão de terras no Brasil, devido ao sistema 

sesmarial, anterior a Lei de Terras de 1850 que é o interesse maior dessa pesquisa para compreender o 

surgimento e funcionamento do mercado de terras no Distrito da Lage na segunda metade do século XIX. 

 
17 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndios: efeitos da lei de 1850. 2 ed. Campinas, SP: 

Editora da UNICAMP, 2008, p. 41. 
 
18 PINTO, Francisco Eduardo. A hidra de sete bocas: sesmeiros e posseiros em conflito no povoamento 

das Minas Gerais (1750-1822). Juiz de Fora: Editora UFJF, 2014, p. 24. 

 
19 Ibidem, p. 24. 

 
20 MOTTA, Márcia Maria Menendes, Nas fronteiras do poder: conflitos de terra e direito à terra no Brasil 

do século XIX/ Rio de Janeiro. Vício de Leitura: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 1998, p. 

151. 
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descoberto, assim a Coroa era responsável por doar terras aos requeredores que as 

pudessem cultivar. 

O objetivo da lei era dar fim a desocupação das terras, obrigando a cultivá-las 

sob pena de perder a posse da mesma. “Aquele senhorio que não cultivasse nem desse 

em arrendamento suas terras perdia o direito a elas, e as terras devolutas (devolvidas ao 

senhor de origem, ou seja, à Coroa) eram distribuídas a outrem para que as lavrasse e 

aproveitasse e fosse respeitado, assim, o interesse coletivo.”21 Francisco E.  Pinto 

destaca que na criação da Lei de Sesmarias, por D. Fernando I “a Lei de Sesmarias não 

só regia o domínio de terras incultas e abandonadas, como também obrigava os 

mendigos, vadios, ociosos e os que tivessem hereditariamente o ofício de lavrador a se 

vincularem a terra.”22 

A instituição das sesmarias surge com os donatários de capitanias, como bem 

reforça Francisco E. Pinto ao afirmar, 

Os primeiros sesmeiros da colônia, responsáveis por distribuir as 

sesmarias, foram os donatários das capitanias hereditárias. Mais tarde, 
coube aos capitães-generais das capitanias essa prerrogativa, em nome  

do rei de Portugal. Na colônia, com o passar do tempo, a palavra 

“sesmeiros” passou a designar, quase que exclusivamente, aquele que 

recebia a sesmaria, não mais quem a distribuía.23 

 

A metrópole baseava-se nas Ordenações do Reino para legislar sobre as doações 

de terra. Como esclarece Lígia O. Silva houve três regimentos distintos no século XV 

disposto pelas ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas24. Essas ordenações eram 

responsáveis por conceder as sesmarias, porém como afirma a autora, se tratava de uma 

legislação vaga e geral. Francisco E. Pinto ainda destaca acerca das Ordenações que 

nenhuma mudança de extrema importância operou na instituição das sesmaria entre as 

ordenações de D. Manuel e D. Filipe II. Essas concessões eram válidas para toda 

Colônia, porém em algumas partes do território, no século XVII, algumas Capitanias, 

como Ceará, tinham legislações específicas.  

Reafirmando que a legislação era vaga e geral, a autora Lígia Osório esclarece 

que o sesmarialismo passou por duas fases, a de gratuidade e condicionalidade das 

                                                
21 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndios, p. 41.  

 
22. PINTO, Francisco Eduardo. A hidra de sete bocas, p. 23. 

 
23 Ibidem, p. 26.  

 
24 Para melhor compreensão das Ordenações do Reino e seu regimento ler:  SILVA, Lígia Osório. Terras 

devolutas e latifúndios: efeitos da lei de 1850, capítulo II: O sesmerialismo, p. 41. 
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terras. O fato das terras serem gratuitas se explica pois as terras pertenciam à Coroa e 

sob jurisdição da Ordem de Cristo, “rezavam as Ordenações que as concessões de terra 

deviam se fazer gratuitamente, apenas sujeitas [grifo nosso] ao pagamento do dízimo 

de Deus.”25 O pagamento do dízimo era a porta para a concessão de sesmarias, ou seja, 

de partes de terras, o pagamento do dízimo seria sobre a produção e não sobre a terra em 

si, o que demonstra a condicionalidade da terra, deixando claro que o objetivo da 

mesma era seu aproveitamento, a produção realizada na terra. Faoro, ainda afirma que 

“o rei, em nome da Ordem de Cristo, já longamente absorvida pela Coroa, distribui por 

meio dos donatários, os chãos aráveis, sem nenhum encargo a não ser o dízimo.”26 

Outro aspecto importante sobre a sesmaria a ser destacado é que as terras tinham 

um prazo máximo de cinco anos para serem aproveitadas, caso contrário seriam 

devolvidas à Coroa. Lígia Osório destaca em sua pesquisa que, 

 

As duas recomendações existentes nas Ordenações aparecem aqui 

com clareza: um prazo estipulado para o aproveitamento, findo o qual 
as terras poderiam ser dadas a outras pessoas, e a recomendação ao 

governador de que ‘não deis a cada pessoa mais terras que aquela que 

segundo sua possibilidade virdes ou vos parecer que pode, granjear e 

aproveitar.’27 

 

 Entretanto no intuito de povoar as terras desse imenso território, foram doadas 

grandes glebas de terras desprezando as ordens e recomendações.  

 

As áreas concedidas, entretanto, no afã de ocupar o imenso território, 
desprezaram na prática essas recomendações. As áreas concedidas 

nessa época eram imensas e constituíam verdadeiras donatárias, 

mesmo que não o fossem juridicamente. Doações foram feitas de 4, 5, 
10 e 20 léguas quadradas.28  

 

Faoro acrescenta que as grandes partes de terra eram concedidas sem nenhuma 

modéstia, era algo comum se adquirir uma sesmaria maior que pudesse ser cultivada e 

“a largueza no distribuir provinha, também, do pouco valor das terras; terra e cultivo 

não eram termos correlatados; para o cultivo eram necessários escravos, caros e difíceis 

                                                
25 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndios. p. 46. 

 
26 FAORO, Raymundo. Os donos do poder, p. 147. 

 
27 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndios, p. 47. 

 
28 Ibidem, p. 47. 
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depois que se desfez a ilusão do préstimo do indígena”29, a terra era um bem válido 

como investimento grosso, como afirma Faoro, mas seu real valor se dava no trabalho 

compulsório e escravo a ela realizado. Dessa forma, podemos afirmar que as terras eram 

concedidas sem o devido respeito às recomendações de tamanho previstas pelas 

Ordenações, quando permite que extensões superiores às estabelecidas por lei sejam 

concedidas, criando uma ‘rede de favores’ aos grandes senhores de terra e suas famílias, 

“a propriedade seria, desta sorte, uma afirmação aristocrática, para uma grande empresa 

ou para o domínio de lavradores e vaqueiros.”30 

Devido ao descumprimento das leis e exigências para a posse de sesmarias, 

problemas também relacionados com medição e demarcação das terras, além dos atritos 

entre sesmeiros e posseiros, a situação da propriedade da terra começou a ter sérios 

problemas. A pressão em torno da posse de terras cresceu e em 17 de julho de 1822 as 

sesmarias foram suspensas, a resolução do príncipe regente foi reafirmada após o 

pedido de um posseiro do Rio de Janeiro para permanecer em posses de suas terras, 

onde afirmava viver a mais de 20 anos, mas de acordo com a resolução o pedido foi 

negado.  

 Lígia Osório ainda acrescenta que, fazendo um balanço sobre os significados do 

sistema sesmarial, que ele “não foi fruto de uma acomodação interna e, portanto não 

resultou da necessidade de mediar ‘as relações de classe existente.’ Foi imposto pela 

Metrópole à Colônia e, nesse sentido, mediava as relações entre a metrópole e o 

senhoriato rural que se foi formado na Colônia.”31 Dessa forma o crescimento da 

Colônia representava o aumento de problemas nos vínculos coloniais e “menos legítima 

se tornava a legislação imposta pela metrópole.”32  

 Acerca do fim do sistema sesmarial, acrescentamos sua direção descrita por 

Faoro, 

 

O quadro está definido: a grande propriedade toma conta do país, com 

a dependência e o bloqueio de ascensão do lavrador não proprietário. 

A sesmaria não serve ao cultivo e ao aproveitamento, mas imobiliza o 
status do senhor de terras, utilizada menos em proveito da agricultura 

do que da expansão territorial, estimulada esta pelos agentes do rei no 

                                                
29 FAORO, Raymundo. Os donos do poder, p. 149. 

 
30 Ibidem, p. 464.  

 
31 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndios, p. 84. 

 
32 Ibidem, p. 84. 
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Brasil. O fim do regime de sesmarias estava, mesmo antes da 

Resolução de 17 de julho de 1822, decretado pelos fatos – a exaustão 
dos bens a distribuir fecha um período histórico. Daí por diante, em 

lugar dos favores do poder público, a terra se adquire pela herança, 

pela doação, pela compra e, sobretudo, pela ocupação – a posse, 
transmissível por sucessão e alienável pela compra e venda.33 

 

 

 Márcia Motta evidencia sobre a questão que, 

 

Entre a teoria e a prática enorme foi a distância. Entre as pretensões 

iniciais e a realidade da colonização – nos séculos seguintes – um 
universo de novas categorias sociais se somaram à do sesmeiro, 

imprimindo grande complexidade ao tecido social, que jamais se 

reduziu à polaridade representada pelo sesmeiro e seus respectivos 

escravos.34  
  

A partir de 1822 a posse de terras se tornou uma forma de aquisição, “mantidas a 

possibilidade de apossamento e a escravidão, não havia razão para que o senhoriato 

rural pressionasse o Estado a regulamentar a questão da terra.”35  

 

1.2- Posseiros e sesmeiros se confundem numa única pessoa 

 

            As primeiras normas reguladoras de propriedade no Brasil são específicas da 

condição de Colônia portuguesa, a partir do século XVI, como destaca Lígia Osório. 

Assim, “sua inserção no vasto campo da expansão comercial europeia dos séculos XV e 

XVI e, de outro, por sua especificidade de possessão portuguesa.”36 Dessa forma, após 

tecermos alguns apontamentos referentes ao sistema sesmarial, pontuaremos algumas 

outras formas de acesso à terra devido ao fim das sesmarias, pois as leis do período 

colonial continuaram em vigência. 

            Entre os anos de 1822 e 1850 a posse foi uma forma importante para se adquirir 

o domínio de terras do Estado - além de compras e heranças de propriedades, e a 

manutenção da escravidão, fase conhecida pela historiografia como “fase áurea do 

                                                
33 FAORO, Raymundo. Os donos do poder, p. 465. 

 
34 MOTTA, Márcia Maria Menendes, Nas fronteiras do poder, p. 151.  

 
35 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndios, p. 90. 

 
36 Ibidem, p. 25. 
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posseiro”.37 A manutenção da escravidão conivente com a possibilidade de apossamento 

da terra não representava uma intimidação ao senhoriato rural do período. Lígia Osório 

enfatiza que nesse período um elemento importante foi instituído e consolidado por D. 

Pedro, para os proprietários de terras, a inauguração do processo de formação do Estado 

nacional. A suspensão da concessão de sesmarias em 1822 foi a primeira marca 

impressa pelo novo Estado referente à questão de terras.38  

O trabalho de Márcia Motta tece esclarecimentos acerca da ocupação da terra em 

casos onde a mesma não era utilizada para cultivo, como previsto pela Lei 601. Essas 

terras não se encontravam inoperantes ou ociosas, permitindo dessa forma que 

continuassem ocupadas e cumprindo o que era previsto nos requisitos da colonização, 

através do apossamento da terra. Assim, a autora afirma que 

 

O reconhecimento do sistema de posse ou daquele que a ocupava - o 

posseiro – se traduziu na própria ambiguidade da legislação de 
sesmaria no que se refere aos outros ocupantes, ou seja, os não 

sesmeiros. O pressuposto inicial da implantação do sistema de 

sesmaria era regularizar institucionalmente a colonização; a ocupação 
do território brasileiro significava o cultivo de produtos de exportação, 

configurando assim a clássica relação colônia e metrópole. No 

entanto, a Coroa Portuguesa, paulatinamente, deixou de ignorar a 
existência de uma ampla camada de colonos que lavrava a terra, 

preenchendo um dos requisitos da colonização. Ou seja, apesar de não 

estarem cumprindo as determinações régias referentes às sesmarias, 

estes homens estavam – efetivamente – impedindo que as terras 
ficassem ociosas.39 

 

            Muitas terras eram ocupadas por sesmeiros através do apossamento das terras 

adjacentes a suas sesmarias, o que gerava confusões ao nomear e distinguir posseiros de 

sesmeiros, assim “o sesmeiro e o posseiro podiam se confundir numa única pessoa.”40 A 

posse de terras gerava alguns dilemas a Coroa Portuguesa, o primeiro deles relacionado 

aos posseiros que ocupavam grandes glebas de terras, transgredindo a lei vigente, 

ameaçando o poder português. O outro dilema que era enfrentado pela Coroa referia-se 

a ocupação territorial da população indígena, Motta afirma que o reconhecimento da 

                                                
37 Ibidem, p. 90. 

 
38 Ibidem, pp. 90-91. 

 
39 MOTTA, Márcia Maria Menendes, Nas fronteiras do poder, p. 122. 

 
40 Ibidem p. 122. 
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terra aos povos indígenas que não eram escravizados era uma ambiguidade da política 

metropolitana, devido ao reconhecimento do direito dos mesmos à terra.41 

           O apossamento de terras criou diversas polêmicas, assim como o sistema 

sesmarial, sendo divergente com a lei vigorante, Motta bem elucida essa questão, 

afirmando que 

 

O processo de apossamento corroía o que restava do sistema de 

sesmaria, tornando-se uma prática recorrente nos diversos processos 

de interiorização do território. Mesmo à revelia do então estabelecido 
em lei, a realidade da posse transformava-se num costume, 

compartilhado por todos aqueles que ansiavam pelo acesso a uma 

parcela de terra ou que desejavam expandir a extensão de suas 

sesmarias, consolidou-se como legal a partir da Lei da Boa Razão de 
1769. 42 

 

De acordo com a Lei de Boa Razão, as terras ocupadas por posseiros passaram 

a ser racionalizadas pela legislação portuguesa vigente, tornando-se um costume a posse 

porém as mesmas deveriam ser cultivadas como era previsto anteriormente pela Lei e 

deveria receber o consentimento da Coroa, essa conjunção fica bem ilustrada nas 

palavras de Motta, 

 

O costume da posse passou a ter aceitação jurídica, consolidando a 
tendência de reconhecer, no texto da lei, a existência daquele que 

ocupava a terra, já que os vários decretos, resoluções e alvarás sobre 

as sesmarias não deixavam, de uma forma ou de outra, de 

salvaguardar o interesse daquele que efetivamente cultivava a terra. O 
seu reconhecimento não significava, no entanto, que a Coroa estivesse 

abrindo mão de continuar controlando as concessões das terras 

brasileiras. Ao contrário, o reconhecimento do posseiro servia como 
uma forma de limitar o poder do sesmeiro (também posseiro ou não) e 

de lembrar-lhe que cabia à Coroa arbitrar acercar dos conflitos e 

legislar sobre a concessão e a obrigatoriedade do cultivo das terras.43 

 

Motta ainda afirma que com o fim das sesmarias em 1822, a importância do 

posseiro é consagrada e também do cultivo, legitimando a ocupação da terra, “na 

medida que foi em razão da solicitação de um de seus representantes que se decidiu 

                                                
41 Ibidem, p. 122.  

 
42 A Lei da Boa Razão de 1769 reconhecia um costume como algo legítimo diante a lei, desde que se 

cumprisse com alguns requisitos: “ser conforme as boas razões, que deixo determinado que constituam o 

espírito de minhas Leis, de não ser a elas contrários e algumas coisas: e de ser tão antigo, que exceda o 

tempo de cem anos.” In: 42 MOTTA, Márcia Maria Menendes, Nas fronteiras do poder, p. 123. 

 
43 Ibidem, p. 123. 
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abolir aquele sistema.”44 No Senado se debatia a respeito do reconhecimento da figura 

do posseiro e às formas que seriam reconhecidas no direito à terra, vários projetos de 

leis foram elaborados, anteriormente a Lei de Terras de 1850, muitos deles não saíram 

do papel e em 1847 a questão da posse volta a ser o centro das discussões no Senado. 

Assim, “qualquer nova emenda, ou pedido de esclarecimento era acompanhado por 

calorosas discussões sobre direito, usurpação de direito de sesmeiros e posseiros.”45 O 

confronto de interesses e divergências de ideias permanece até agosto de 1850, o projeto 

final foi aprovado em 18 de setembro de 1850, Motta afirma que seus artigos revelavam 

os conflitos e dificuldades de encontrar um acordo à época.  

Dessa forma, fica estabelecido pela Lei que a compra será a única forma legal 

de aquisição de terras devolutas, ou seja, aquelas que não se acharem dadas por 

sesmarias, assim o que não é particular concerne a posse do Estado. Ainda segundo a 

Lei, todas as posses de terras deveriam ser regularizadas e ratificava a obrigatoriedade 

do cultivo, pois assim seriam legitimadas. É importante destacar que os posseiros 

acumulavam grandes extensões de terras, e grande maioria deles eram grandes 

fazendeiros que seriam beneficiados pela vigência da lei.  

 

Assim, em certo sentido, ela [a lei] abria uma brecha no processo de 

concentração fundiária em curso, permitindo a possibilidade de 
democratizar o acesso à terra, ao salvaguardar os interesses dos 

lavradores que haviam ocupado pequenas parcelas de terras, antes da 

aprovação da lei.46 

 

 

1.3- LEI No 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 1850  

Somente com o reconhecimento pleno da propriedade privada 

da terra é que a classe dos proprietários de terra estaria em 

condições de se construir, de fato e de direito.47 

 

  

                                                
44 Ibidem, p. 126. 

 
45 Ibidem, p.140. 

 
46 Ibidem, p. 142. 

 
47 MOTTA, Márcia Maria Menendes, Nas fronteiras do poder, p.103. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim%20601-1850?OpenDocument
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Em 1842, a questão da regulamentação de terras é novamente retomada pelo 

ministro do Império Cândido José de Araújo Viana, “além de regulamentar a questão da 

terra, tratava-se também de retomar as diretivas do povoamento, relegadas durante o 

período regencial em razão das dificuldades políticas.”48 O projeto em pauta desde 1822 

é aprovado em 1850. De acordo com Lígia Osório o problema em torno da questão de 

terras vinha sendo protelado pelo interesse dos proprietários de terra, os quais 

destacamos no parágrafo anterior. Assim, “para o senhoriato rural, não se colocava com 

premência a questão da regularização da propriedade da terra enquanto o antigo sistema 

produtivo colonial – baseado no trabalho escravo e na apropriação livre das terras – 

pudesse manter-se.”49 O Brasil vivia um período de prosperidade econômica da 

cafeicultura, com grande apego ao trabalho escravo e na possibilidade de acúmulo de 

novas terras. 

           Márcia Motta bem elucida que a aprovação a Lei de Terras de 1850 foi feita após 

um intenso debate e regulamentada pelo Decreto número 1.318 em 30 de janeiro de 

1854, contendo nove capítulos e 108 artigos.50 Marina Monteiro Machado nos esclarece 

que após cinco anos do Regulamento das Missões foi aprovado pelo Governo Imperial a 

Lei 601, conhecida como Lei de Terras, com a finalidade de oferecer parâmetros para a 

regularidade fundiária.51 Dessa forma criou-se a Repartição Geral das Terras Públicas, 

um órgão responsável para “a medição, dividir e descrever as terras devolutas e prover 

sua conservação.”52 Era também de competência da Repartição registrar as terras 

possuídas, conhecidos como Registros Paroquiais de Terra, eram documentos 

obrigatórios para todos os possuidores da mesma. Márcia Motta descreve as exigências 

desse documento, 

 

Eram os vigários de cada freguesia os encarregados de receber as 
declarações para o registro de terras. Cada declaração deveria ter duas 

cópias iguais, contendo; o nome do possuidor, designação da 

                                                
48 Ibidem, p. 105. 

 
49 Ibidem, p. 127. 

 
50 Ibidem, p. 163. 

 
51 GUIMARÃES, Elione Silva; Org.; MOTTA Márcia Menendes, Org. Campo em disputa: história 

agrária e companhia. São Paulo: Annablume; núcleo de referência agrária, 2007. In: MACHADO, Marina 

Monteiro. Leis para terras de uma fronteira étnica: a questão indígena no Império brasileiro, pp 337-338. 

 
52 Ibidem, p. 160. 
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Freguesia em que estão situadas, o nome particular da situação, se o 

tiver; sua extensão, se for conhecida; e seus limites.53 
 

A Lei 601 implicava que “o produto da venda das terras e dos direitos de 

chancelaria”54 seriam aplicados para medir as terras devolutas. Além disso, ficava ao 

encargo do Governo estabelecer uma repartição de terras públicas que medisse, 

dividisse e descrevesse as terras devolutas. O Governo deveria ainda fiscalizar a venda e 

promover a colonização nacional e estrangeira.  

Promulgada em 1850, a Lei de Terras se mostrou pouco eficaz na regularização 

e nos conflitos de divisa. Márcia Motta deixa isso bem claro quando afirma que, 

O otimismo manifesto nos primeiros relatórios oficiais daria lugar à 
crença de que a Repartição Geral de Terras Públicas teria sérias 

dificuldades em se firmar como órgão responsável pela discriminação 

das terras públicas das particularidades. No nível provincial e no 

nacional, os Relatórios dos Presidentes de Províncias do Rio de 
Janeiro e os Relatórios do Ministério da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas (Ministério este criado em 1860) não deixavam de 

diagnosticar o fracasso da regularização da estrutura fundiária do país, 
tendo como base o Registro Paroquial de Terras.55 

 

 Havia, ainda, a grande dificuldade em discriminar as terras públicas, através do 

registro de terras. Marina Machado reafirma em seu trabalho, apoiada em Márcia Motta 

que com a Lei de Terras, surgem novos valores à posse da mesma, além de criar 

impedimentos ao seu livre acesso. A posse de terra só seria possível àqueles que 

pudessem pagar por ela, transformando a terra em “renda territorial capitalizada, 

permitindo aos fazendeiros transfigurar seu capital, anteriormente investido em escravos 

na aquisição de terras.”56 Dessa forma, o desejo de possuir terras e acumular riquezas 

tendia a se tornar maior entre os fazendeiros, aumentando e fortalecendo o status dos 

mesmos. 

 A terra era vista como objeto de status e poder para os fazendeiros, que possuíam 

grandes extensões de terra incapazes de cultivar a todas elas, indo em desacordo ao que 

era estabelecido pela Lei 601. Analisando essa infração à lei nos anos de 1856, 1867, 

                                                
53 Ibidem, p. 160. Op. cit. Decreto 1854, pp. 373- 374. 

 
54 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndios, p. 156. 

 
55 GUIMARÃES, Elione Silva; Org.; MOTTA Márcia Menendes, Org. Campo em disputa, p. 162. 

 
56 Apud, MACHADO, 2007, p.338. 
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1870, 1871 e 1875 foram pensadas propostas para a criação de impostos territoriais, 

com a intenção de fazer os fazendeiros pagarem pelas terras incultas, limitando o 

tamanho das posses a serem adquiridas. “Já naquela época (1867) havia clareza quanto à 

necessidade de cercear de algum modo a apropriação indiscriminada de terras da 

Coroa.”57 Apesar das figuras respeitáveis que desejavam a criação de impostos aos 

fazendeiros, as mesmas não tiveram sucesso e os fazendeiros continuaram a adquirir 

esse bem. 

 O Regulamento de 1854 traçou as normas para aplicação da lei de terras. A 

criação do regulamento estabelecia a definição dos domínios da Repartição Geral de 

Terras Públicas criada em 1850, e de acordo com a mesma,  

 

Essa repartição, chefiada por um diretor-geral das Terras Públicas, 
deveria dirigir e organizar a medição, descrição e divisão das terras 

devolutas58 e propor ao governo quais as terras que deveriam ser 

reservadas para a colonização indígena e estrangeira, quais as 
destinadas à fundação de povoações, à venda e à Marinha.59 

 

 Cada província teria uma repartição específica para tratar das terras públicas que 

seria subordinada ao presidente da província e dirigida por um delegado do diretor 

geral.60 Lígia Osório ilustrou na figura abaixo, os principais órgãos responsáveis pelo 

regulamento de 1854, o provincial, central e os registros dos párocos, bem como a 

relação dessas instâncias. A autora destaca que a aplicação prática da lei mostrou pouco 

desempenho, esse fato foi melhor analisado em 1861, quando da criação do Ministério 

da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e extinta a Repartição Geral de Terras 

Públicas. 

 Os párocos ficaram responsáveis de informar os registros de terras e remeter ao 

governo central as informações, como destaca José Murilo de Carvalho61, porém os 

                                                
57 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndios, p. 159.  

 
58 O significado de terras devolutas foi reorganizado com a Lei de 1850 em um artigo que as descreve 

como terras concedidas que não preenchiam as condições das concessões, portanto que retornavam à 

Coroa. No ano de 1858, com a Consolidação das leis civis, se define novamente o termo terras devolutas. 
Essas terras passavam a ser consideradas como aquelas sem algum uso público nacional, estadual ou 

municipal e sem domínio particular. Ver em SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndios. 

Capítulo VIII – A lei, p. 153- 179. 

 
59 Ibidem, p.181. 

 
60 Ibidem, p. 182. 

 
61 CARVALHO, José Murilo de. Teatro de sombras: a política imperial. São Paulo; Vértice, editora 

Revista dos Tribunais; Rio de Janeiro: Instituto universitário de pesquisas do Rio de Janeiro, 1988, p. 94. 
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mesmos se mostravam inibidos em tais cargos, o que pode ser explicado devido sua 

missão religiosa, em registrar as posses e declarar as terras públicas e/ou devido à 

inserção de alguns párocos nas estruturas de poder.  

 A figura abaixo retrata de maneira bem especificada a hierarquização e 

funcionamento do regulamento de 1854. 
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Diagrama 1 - Regulamento de 1854.62 

 

 

 

 O vigário Joaquim Carlos de Resende Alvim, falecido em 1879, era morador do 

Distrito da Lage e filho do Capitão Mor Gervásio Pereira Alvim, família de poder e 

prestígio na sociedade da época. O vigário era responsável por registrar as terras 

públicas no ano de 1854, como consta na nota de abertura do livro de registro paroquial 

de terras da Freguesia de Nossa Senhora da Penha da Lage, sob guarda do Arquivo 

Público Mineiro,  

 

                                                
62 Ibidem, p. 196. 

Sobre o quadro acima, destacamos as seguintes observações de Osório:  

*O delegado do diretor-geral é nomeado por decreto imperial. 

**O inspetor-geral das medições é nomeado pelo governo imperial sob proposta do diretor-geral. 
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Este livro há de servir para nele se lançar o registro das terras desta 

Freg.ª de N. Sr.ª da Penha da Lage, o que vai numerado e rubricado 
por mim em minha rubrica, que diz o residente e no fim leva o termo  

 

 
de encerramento em que declarava o número das folhas, que tem, e 

para constar faço este termo. Lage, 20 de Agosto de 1854.  

 O Vig.º Joaquim Carlos de Rezd.63  

 
 

 Como consta no inventário do vigário Joaquim Carlos, o mesmo estava inserido 

nas estruturas de poder da época, como proprietário de diversos bens, como partes de 

casas situadas no Arraial da Lage, em São José del- Rei, engenho, benfeitorias, 

chácaras, pastos, alqueires de cultura, campos e matos virgens, entre muitas outras. 

Além da posse das terras, o vigário era proprietário de 7 escravos. Os bens de raiz do 

mesmo somavam o monte de 19:052$500 e todos os bens avaliados em testamentos 

somam a quantia de 40:845$300.64 

 O vigário Joaquim Carlos registra suas próprias terras conforme previsto pela 

Lei vigente, porém não informa a dimensão das propriedades mencionadas, tampouco o 

valor das mesmas, 

 

O Vig.º Joaquim Carlos de Rezd. possui na Fazenda dos Campos 
Gerais da Freguesia da Lage o que herdou de seu pai e compra e 

barganhou com seus irmãos, consta do Auto de Partilhas com quem 

divide, está anexo o que comprou e barganhou, [...]  tem na Fazenda 
dos Ramos aqui anexa o que arrematou em Ata Pública há de constar 

da divisão ali feita, e nesta mesma Fazenda o que comprou e 

barganhou com Francisco Antônio, e Francisco de Paula também tem 

na mesma Fazenda em comum com Maria Bernarda e filhos o que 
comprou de Antônio Francisco. Tem no Curato do Desterro desta 

Freguesia seu Patrimônio e há de constar do competente Processo, 

tirando o que barganhou com seu irmão Manoel, Francisco Antônio e 
Francisco de Paula, o que vendeu ao Vigário José Fabrício na Fazenda 

do Rio dos Bois, e até mais o que ainda lhe tocou em partilha, e há de 

constar no Processo, e divide com seus irmãos, sobrinhos e Vigário 
José Fabrício. Lage, 23 de abril de 1855. O Vig.º Joaquim Carlos de 

Rezd. Apresentado a 28 de abril de 1855...   

                                                
63 Registros Paroquiais de Terra, sob guarda do Arquivo Público Mineiro, disponível em 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br consultado durante o ano de 2018 e primeiro semestre de 2019. 

Folha 1 da Freguesia de Nossa Senhora da Penha da Lage, termo de São José del Rei, 1856. Nota de 

abertura do livro.  

 
64 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Joaquim Carlos 

de Rezende Alvim, Padre, ano 1879, caixa 82-88. 

 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/
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O Vig.º Joaquim Carlos de Rezd.65 

 
 

 No mês de dezembro de 1856, mais de um ano após o registro acima, o vigário 

lança um novo registro de suas terras, esse informando a dimensão da propriedade em 

sua posse mas não o valor, 

 

O Vigário Joaquim Carlos tem nesta Freguesia da Lage um Sítio 

denominado os Pinheiros com seu quintal e anexo às suas terras na 
Fazenda dos Ramos, um pequeno terreno de dois alqueires mais ou 

menos e assim como tem três chácaras com suas casas e uma casa no 

largo com pequeno fundo. Lage, 24 de dezembro de 1855. O Vigário 

Joaquim Carlos de Rezende.  Apresentado a 24 de dezembro de 1854, 
digo, 1856. O Vigário Joaquim Carlos de Rezende...66 

 

 

 O vigário, realiza mais dois registros de suas propriedades no livro em questão, 

as duas também não revelam os valores da terra. A primeira, se trata de uma compra de 

terras com o rendimento de apólices compradas pela Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, o vigário compra sortes de campo e uma capoeira para os pobres da 

Freguesia, no lugar denominado subúrbio da Lage, em 24 de março de 1856.67 O 

segundo registro do vigário, datado em 26 de março, delimita as extensões de terra, o 

lugar e o nome do vendedor, 

 

O Vigário Joaquim Carlos de Rezende possui 1,5 alqueire de campos 

e capões no lugar denominado Medeiros, que comprou a Joaquim 

Alves. Lage, 26 de março de 1856. Joaquim Carlos de Rezende. 
Apresentado a 26 de março de 1856... 68 

 

 

 Os quatro registros do vigário Joaquim Carlos, se mostram incompletos dentro 

do que era previsto por lei ser registrado, indo além da inibição de sua formação 

religiosa, mas como um homem que estava inserido no mercado de terras da região, 

preocupando-se em ter a posse de terras e casas na Lage. Dessa forma encontramos 

                                                
65 Registros Paroquiais de Terra, sob guarda do Arquivo Público Mineiro, disponível em 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br consultado durante o ano de 2018 e primeiro semestre de 2019. 

Folha 3 da Freguesia de Nossa Senhora da Penha da Lage, termo de São José del Rei, 1856. 

 
66 Ibidem, folha 12 da Freguesia de Nossa Senhora da Penha da Lage, termo de São José del Rei, 1856. 

 
67 Ibidem, folha 14 da Freguesia de Nossa Senhora da Penha da Lage, termo de São José del Rei, 1856. 

 
68 Ibidem, folha 14 da Freguesia de Nossa Senhora da Penha da Lage, termo de São José del Rei, 1856. 

 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/
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escrituras onde o vigário Joaquim Carlos é mencionado como comprador e vendedor de 

propriedades.  

 Nos registros de escrituras de compra e venda, no ano de 1863 o vigário compra 

parte de uma casa na Freguesia da Lage que pertencia ao Capitão Mor Gervásio Pereira 

Alvim, pai do vigário Joaquim pela quantia de 500$00069. O Reverendo vigário compra 

ainda em 1868 pastos no lugar denominado Tabatinga, novamente no subúrbio da Lage 

por 612$000.70 Posteriormente, no ano de 1873, o vigário aparece como vendedor da 

Fazenda do Sumidouro e suas benfeitorias a Cipriano Rodrigues Chaves. Nessa venda o 

vigário tinha a posse da fazenda em sociedade com o Tenente Coronel Francisco Assis 

Resende e a esposa Maria Vitória do Nascimento. A propriedade foi vendida pela 

quantia 11:300$000, e era parte da herança recebida pelo vigário pelo falecimento do 

Capitão Mor Gervásio.  

 Podemos compreender que mais uma estratégia de manutenção de poder foi 

empregada para garantir a sobrevivência das posses da família do Capitão Mor Gervásio 

Pereira Alvim, que era proprietário da Fazenda do Sumidouro. Em ocasião de sua 

morte, seus bens foram deixados para a esposa, filhos e netos. Para garantir que as 

posses do Capitão Mor Gervásio não se fragmentassem ou fossem vendidas para 

alguém não pertencente a seu grupo de interesses, a Fazenda do Sumidouro foi herdada 

pelos filhos Vigário Joaquim Carlos de Resende Avim e seu irmão o Tenente Coronel 

Francisco Assis Resende Alvim, que no ano de 1873 são vendidas a Cipriano Rodrigues 

Chaves, como mencionada no parágrafo anterior. 

 É importante destacar que o Registro Paroquial de Terras se mostrava em 

concordância com a relação existente entre os negociantes de terras e a administração 

realizada pelos párocos de cada freguesia, havia, portanto, um acordo entre os 

fazendeiros detentores das propriedades e os párocos no ato de registrar os bens. Os 

limites e valores de cada parte de terras negociada eram previamente conhecidos pelo 

pároco e pelo fazendeiro, e devido a relação existente entre eles, não havia necessidade 

de registrar algumas informações em documentos, pois ambos estavam inseridos nas 

estruturas de poder dentro da sociedade, como proprietários de bens móveis e imóveis. 

 

                                                
69 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1863.  

1- Anexo 7 

 
70 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1868. 
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 Retomando os inúmeros obstáculos enfrentados com a Lei de Terras podem ser 

observados no trabalho de Motta, que  

 

As dificuldades para discriminar as terras públicas das privadas, 
através do registro de terras possuídas, e os esforços no sentido de 

receber informações sobre terrenos reconhecidamente devolutos 

cresciam cada vez mais, imprimindo a marca do fracasso na política 
de regularização então proposta pela Lei de 1850.71 

 

            Márcia Motta tece apreciação sobre as polêmicas que permearam o 

funcionamento da Lei 601, discutindo sobre os impedimentos trazidos com a Lei de 

terras referentes à posse de ex-escravos, pelas camadas populares e subalternas. A 

autora compara a Lei de Terras a uma preparação para o Cativeiro da Terra72 no que 

concerne a respeito da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, impedindo a 

posse de terras por essa classe de trabalhadores livres.  

             Outro ponto discutido pela autora é o certificado de direito à terra pelos 

posseiros, pois se fixavam à terra pela posse sem outra forma que os assegurasse o 

registro legal. A referida autora reforça seu argumento ao dizer, que a posse de terras 

havia assegurado “apenas a manutenção da posse, e não o direito à área ocupada (o 

domínio sobre as terras)”73. Um ponto deve ser destacado quanto às terras que estavam 

sob posse dos posseiros em cultura efetiva, essas glebas de terras estavam dentro da 

aquisição de domínio, como constava na Lei, portanto certificadas por direito. 

            A autora destaca que a Lei de Terras é complexa e reforçando a necessidade de 

conhecê-la a fundo e o cuidado ao interpretá-la, pois “a Lei de Terras possibilita várias 

leituras.” 74  

 Quando a sua criação, a Lei de Terras parecia ser necessária como instrumento 

de modernização e conservação, como afirma José Murilo de Carvalho75. O espírito da 

Lei era claro, a posse de terras seria única forma possível de apropriação das terras 

brasileiras,  

 

                                                
71 MOTTA, Márcia Maria Menendes, Nas fronteiras do poder, p. 163. 

  
72 Título da obra de José de Souza Martins pela Hucitec, 1986. 

 
73 MOTTA, Márcia Maria Menendes, Nas fronteiras do poder, p. 12.  

 
74 Ibidem, p. 12. 

 
75 Ibidem, p. 163. 
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Em 1850, a chamada Lei de Terras passou a estipular que a terra 

devoluta não poderia ser ocupada por outro título que não o de 
compra, garantindo ao mesmo tempo os direitos dos ocupantes de 

terras e possuidores de títulos de sesmarias com empreendimento 

agrícola instalado até aquela data. Decreto nº 1.318, tornou-se 
necessário realizar a medição e a revalidação de sesmarias, ou 

legitimação de posses, para que esses ocupantes tivessem garantido 

aquele direito.76 
 

             João Antônio de Paula observa ainda que, 

 

Entre as instituições centrais da ordem capitalista estão o mercado de 

terras e o de trabalho. No caso do Brasil, a constituição desses 
mercados se prolongou do século XVI ao XX, com importantes 

diferenças regionais, sobretudo no que diz respeito aos ritmos da 

proletarização e da mercantilização-monopolização da terra.77 
 

 

             João Antônio de Paula se apoia nos estudos de Márcia Motta no que se refere ao 

fato de a Lei de Terras ter enfrentado vários obstáculos e contradições, mostrando sua 

ineficácia. O autor acrescenta ainda que, “a Lei de Terras não atendia ao conjunto de 

proprietários brasileiros, sendo esta a razão principal de sua ineficácia.” 78 E que “a 

motivação real da Lei de Terras fica evidenciada no dispositivo que proibia que os 

imigrantes pudessem comprar terras antes de três anos de trabalho no país.”79 Portanto o 

autor nos orienta a pensar na eficácia e consequências da Lei de Terras ao enfatizar que, 

 

O ponto crucial aqui é que a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queirós, 

ambas de 1850, foram mecanismos solidários e complementares na 

constituição dos mercados de trabalho e de terras, que afinal não se 
confirmaram pela reação do senhoriato, apegado a um projeto de 

dominação em que a produção de riquezas e as relações econômicas, 

políticas e sociais estavam sintonizadas às velhas aspirações de status 
e poder de uma elite apegada ao patrimonialismo e ao Antigo 

Regime.80 

 
 

                                                
76PAULA, João Antônio de. O processo econômico. In: CARVALHO, José Murilo de. A construção 
nacional: 1830-1889, p 197. 

 
77Ibidem, p. 195. 

 
78 Ibidem p. 197. 

 
79 Ibidem p.198. 

 
80Ibidem, p. 199. 
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            José de Souza Martins81 afirma que, a Lei de Terras nasceu como instrumento 

legal que assegurava um monopólio de classe sobre a terra em todas as regiões do país, 

interditando o lavrador pobre de trabalhar na terra e o obrigando a trabalhar para 

terceiros, ou seja, para os grandes proprietários de terra. O autor ainda demonstra que o 

Brasil passou por uma tênue equivalente da acumulação primitiva de terras e esclarece 

que, 

 

A Lei de Terras, de 1850, que legalizou e universalizou o regime de 
propriedade privada da terra, condição das grandes transformações 

institucionais que nos anos seguintes levarão à abolição da escravatura 

e à viabilização plena do capitalismo no Brasil, determinou que se 
fizesse o Registro Paroquial das terras havidas por qualquer título. 

Esse registro seria feito em 1854 e, em alguns lugares, em 1856, 

perante o pároco, em livro sob sua guarda, que se tornaria a fonte da 

legitimidade da cadeia dominial em nosso direito de propriedade.82 

 

 

Com o regulamento da Lei de Terras – a revalidação das sesmarias, garantindo 

aos seus proprietários o título de propriedade definitiva83, fica evidenciado por Jonas 

Vargas que, “algumas pesquisas vêm demonstrando que após a Lei de Terras, em 1850, 

o preço das mesmas sofreu uma grande valorização, o que acaba por se refletir na 

composição das fortunas dos inventariados”. 84 Ainda sobre a Lei de Terras, Keila 

Cecília Melo, afirma que  

 

Os efeitos da lei Euzébio de Queiroz85, não foram sentidos de 

imediato, mas, temendo uma crise no fornecimento de mão de obra, 

                                                
81 MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 1986. 

 
82 Ibidem, p. 195. 

 
83 MONTEIRO, Denise Mattos. Política de terras no Brasil: elite agrária e reações à legislação fundiária 

na passagem do império para a república. Departamento de História, UFRN - História Econômica e 

História das empresas, V.1, 1998- São Paulo, HUCITEC/APBHE, 1998- v.V, 2002, APBHE, 2002.  

 
84 VARGAS, Jonas Moreira. De Charque, couros e escravos: A concentração de riquezas terras e mão de 

obra em Pelotas (1850-1890) Saeculum- revista de História; João Pessoa, janeiro/julho. 2012. 

 
85 Para nota de esclarecimento, sobre a questão, a Lei Eusébio de Queiroz, de 04 de setembro de 1850 - 

duas (02) semanas anterior a Lei de Terras, declarou a proibição do tráfico de africanos para o Brasil. 

Segundo, MENDES José S. Ramos, In: Caderno CRH, Salvador; v.22, n. 55, p 173-184.Jan./Abr. 2009, 

com “o fim do tráfico instaurou a crise definitiva no fornecimento de mão de obra para a lavoura, ao gerar 
uma ruptura que há muito se previa, mas que pouco se fizera para minorar consequências.” Dessa forma 

houve canalização de mão de obra cativa, que foi pouco lucrativa, e posteriormente a imigração foi 

adentro o território brasileiro para sanar essa ausência. Lígia Osório, SILVA, Lígia Osório. Terras 

devolutas e latifúndios, p. 139, ainda acrescenta que na prática a Lei foi “uma emancipação gradual, uma 

forma de ajustar a manutenção da escravidão aos anseios emancipacionistas de parcelas cada vez maiores 
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em dezembro foi promulgada a Lei de Terras, cujo texto objetivava 

legitimar a propriedade privada e transformar a terra em mercadoria, 
obliterando o acesso por subterfúgios à compra e também contendo 

cláusulas que impedissem esse acesso.86 

 
 

 

1.4- A ineficiência na aplicação e regulamentação da Lei de Terras 

 

 

              No que se refere a Lei de Terras e a constituição do mercado de terras cabe 

ressaltar o trabalho de Keila Cecília de Melo87, a autora afirma que “no Brasil, o 

mercado de terras só é oficializado a partir do ano de 1850. A partir dessa data temos a 

criação de um corpo normativo que visa transformar a terra em propriedade privada e 

mercadoria.”88 A autora percebe em suas pesquisas que em anos anteriores a 1850 já 

havia no Brasil, especificamente na Comarca do Rio das Mortes, comercialização de 

terras. Fica evidente que havia uma tentativa de impedir o livre acesso à terra e financiar 

a imigração com a venda de terras públicas, assim conclui a autora que, “a constituição 

formal de um mercado imobiliário cumpria objetivos de modernização da economia.”89 

            A importância em compreender como se sustentou o mercado de terras no 

Distrito da Lage, ganha ênfase através do trabalho de Keila Cecilia de Melo ao 

esclarecer que a existência de um mercado de terras perpassava pela “matriz cultural 

vigente, que envolvia aspectos centrais como solidariedade, manutenção da propriedade 

familiar e o valor sociocultural da terra.”90 A manutenção do mercado de terras ia além 

de sua mercantilização e da modernização da economia, pois a terra perdia seu valor 

sem mão de obra para trabalhá-la, somente assim a posse de terras garantiria o 

monopólio dos fazendeiros escravistas. 

                                                                                                                                          
da sociedade.” A autora ainda acrescenta que se desejava manter a escravidão conjuntamente a questão da 

chegada do imigrante, pelo governo em 1850. Não é nossa intenção, nessa pesquisa nos aprofundarmos, 

nesse capítulo, sobre questões referentes a escravidão. 

  
86 MELO, Keila Cecília. Senhores e Possuidores Estrutura Fundiária, Unidades Rurais Pró-indiviso e o 

Mercado de Terras em Minas Gerais - São José Do Rio das Mortes, c.1830 a c.1856. Dissertação 

(Mestrado). Universidade Federal de São João del Rei, 2015. 

 
87 Ibidem, p. 22. 

 
88 Ibidem, p. 128. 

 
89 Ibidem, p. 128. 

 
90 Ibidem, p.129. 
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              Ainda discorrendo a respeito da comercialização de terras no Brasil, Keila C. 

Melo endossa Teixeira Silva e Carrara ao assegurar que, 

 

Mesmo antes de a legislação específica ser instituída a 

comercialização de terras já era prática comum no Brasil. Teixeira 

Silva afirma a “existência de um mercado colonial de terras”, como 

chave para entender o acúmulo de propriedades. De acordo com as 
constatações de Carrara, “desde o primeiro momento, constituiu-se em 

Minas um mercado de terras, dadas as condições peculiares da 

circulação monetária realizada pela mineração, e o mercado de 
imóveis rurais foi outra forma de acesso à propriedade”91 

 

 

                  A partir de 1871, como destaca José Murilo de Carvalho, se fazia necessário 

uma reformulação da Lei de Terras, pois a implantação da mesma não impediu que as 

terras púbicas fossem invadidas e tomadas, a ineficiência da aplicação da Lei pode ser 

vista na citação de Carvalho, 

  

Nos 36 anos de aprovação da lei de terras, o que se podia observar era 

que a lei falhava, muitas terras continuavam revalidadas e ilegítimas. 

Em 1871, já havia pedido a reformulação da lei, pois as terras públicas 
continuavam a ser invadidas. Havia ainda resistência do registro 

paroquial das terras.92 

 

A ineficiência na adequação à lei pode ser observada na documentação do 

Arquivo Público Mineiro - APM, referente aos Registros Paroquiais de Terra da Lage. 

Percebemos que poucos proprietários procuraram os párocos responsáveis para informar 

a posse de suas propriedades no Distrito da Lage. Do montante de 33 inventários93 

analisados, apenas seis (06) dos proprietários de terras registraram ao pároco local 

alguma propriedade que possuíam, deixando de mencionar as demais propriedades de 

                                                
91Apud MELO, 2005. p. 144. 
 
92 CARVALHO, José Murilo de. Teatro de sombras, p.95. 

 
93No início da pesquisa em questão foi possível o acesso a (15) quinze inventários de moradores do 

Distrito da Lage. No decorrer do processo de coleta de fontes, localizou-se 33inventários. Essa 

documentação passou pelo processo de transcrição, atentando-se com mais cautela para o número de 
cativos, para delimitarmos os membros da elite econômica na região, a produtividade das fazendas, e as 

riquezas deixadas no inventário; bens em prata, ouro e cobre, animais e dívidas ativas. Os inventários 

foram selecionados levando em consideração os nomes que mais se destacaram nos Registros de 

Escrituras de compra e venda na Lage, no período compreendido entre 1862 a 1888, e nos Registro de 

terras públicas. Os inventários a serem analisados respeitarão a uma lista dos principais vendedores e 

compradores que constam nos registros de escrituras a partir de 1862, o primeiro livro de registros da 

região. Dessa forma montamos um banco de dados com os nomes que mais se destacam na compra e 

venda de terras e escravos nos registros de escrituras e iremos analisar a condição financeira dos mesmos 

pelos inventários deixados, cruzando essas informações com as escrituras. 
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que eram donos, como era previsto na Lei de Terras. Essas terras são mencionadas 

posteriormente nos inventários, porém com número superior em hectares dos que os 

registrados nas documentações do registro paroquial de terras. Keila C. Melo comprova 

em suas pesquisas para São José do Rio das Mortes diferenciação nos preços e tipos de 

solo entre os anos de 1833 e 1890 na região. A pesquisadora cita o caso do alferes 

Bento João Peixoto, morador de São José, e os bens inventariados e arrolados que não 

havia sido declarado no registro paroquial de terras.94 Como exemplo do fato 

mencionado acerca das diferenças de hectares apresentados pelos fazendeiros da Lage, 

apresentamos as informações que o Capitão José Coelho dos Santos Monteiro95 que 

declarou ao vigário Joaquim Carlos de Rezende em 27 de agosto de 1854 na Freguesia 

de Nossa Senhora da Penha da Lage, 

 

José Coelho dos Santos mora na Freguesia da Lage, sua Fazenda 

Retiro do Sossego divide por um lado com Dona Claudiana e filhos, e 
em toda a mais circunferência com seus irmãos. Possui mais três 

fazendas na Freguesia do Passa Tempo: a Batalha divide com José 

Alves, com herdeiros até Francisco Machado, e com este até o Jacaré, 
e por este acima até divisa de José Alves; a do Rincão está 

incorporada e dentro destas mesmas; outra denominada o Engenho 

divide pelo Nascente com herdeiros do Tombador e com Francisco 
Antão até confinar com os Machados e com estes, e com Francisco 

Gonçalves até a divisa do Tombador. Quanto às terras destes filhos 

emancipados estão em comum, dentro destes mesmos limites.96 

 

 

Por meio dessa documentação percebemos que as extensões de terras não são 

delimitadas como era previsto pela Lei de Terras. Já a documentação pesquisada no 

IPHAN de São João del Rei, os inventários post-mortem, revelam uma grande riqueza 

da propriedade de terras do Capitão José Coelho. Além do tamanho das propriedades 

declaradas, também conseguimos inteirar-nos dos valores avaliados no período. Assim, 

consta no inventário do Capitão, aberto em 1867 “duzentos e oitenta e seis alqueires de 

terras, denominada Batalha, sendo cinquenta alqueires de cultura, avaliado cada alqueire 

                                                
94 MELO, Keila Cecília. Senhores e Possuidores Estrutura Fundiária, pp. 137-138. 

 
95 Anexo 1, cópia do Registro paroquial de terra do Capitão José Coelho dos Santos Monteiro.  

 
96 Registros Paroquiais de Terra, sob guarda do Arquivo Público Mineiro, disponível em 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br consultado durante o ano de 2018 e primeiro semestre de 2019. 

Folha 1 da Freguesia de Nossa Senhora da Penha da Lage, termo de São José del Rei, 1856.  

 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/
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a trinta mil réis, e duzentos e trinta e quatro destes de campos a vinte mil réis, 

importando sua totalidade na quantia de 6:240$000.”97 

José Murilo de Carvalho, enfatiza que a partir de 1870 é criado uma Comissão do 

Registro Geral e Estatística das Terras Públicas e Possuídas e posteriormente em 1875 a 

mesma se transforma em Inspetoria Geral das Terras e Colonização. A intenção ao criar 

esses órgãos era resolver o problema e superar as dificuldades ocorridas com a 

ineficiência da lei de 1850, porém “mudavam as repartições mas continuavam as 

dificuldades e a incapacidade do governo em superá-las.”98 O autor conclui seu 

pensamento afirmando que a Lei de Terras foi ineficaz em alguns aspectos no Brasil, “a 

legitimação e revalidação quase não progrediram. Sem sombras de dúvidas, a Lei de 

Terras não pegou.”99  

A Lei 601 – Lei de Terras, não conseguiu regularizar de forma definitiva a 

estrutura fundiária do país, de acordo com o que se previa na Lei. Mas podemos 

compreender que a mesma se mostrou muito eficaz para o controle das melhores terras 

nas mãos dos membros de elite, impedindo que homens pobres tivessem condições de 

fazer parte da compra e venda das melhores propriedades em terra, pois além de não 

possuírem capital para realizar as transações dentro do mercado, as terras devolutas 

eram entregues aos fazendeiros da região, consolidando o status de riqueza e poder dos 

mesmos e enfatizando a eficiência no controle das propriedades por esses membros da 

elite local. Não podemos deixar de mencionar que se tratava de uma sociedade em 

grande desigualdade social e bastante hierarquizada pelos membros que ocupavam 

posições-chaves na sociedade, que estavam consolidando suas fortunas também pela 

propriedade fundiária. 

           Dessa forma, analisaremos o mercado imobiliário do Distrito da Lage na 

documentação para essa pesquisa e como se sustentavam o mercado de terras e de 

escravos na região. No trabalho de Keila C. Melo para “o mercado de terras sanjoanense 

no período enfocado, pudemos classificá-lo como ativo e amplamente imbricado com as 

relações familiares.”100 O mesmo se daria na Lage? Quais os impactos da Lei de 1850 e 

                                                
97 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de José Coelho dos 

Santos Monteiro, capitão. Caixa 415, ano 1867. 

 
98 CARVALHO, José Murilo de. Teatro de sombras, p. 97. 

 
99 Ibidem, p. 99. 

 
100Ibidem, p. 144. 
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como se comportou o mercado de terras na região?  É o que pretendemos averiguar 

entre os anos de 1850 a 1888. 

 

 

1.5- Outras formas de aquisição de terras 

 

         O trabalho de Keila C. Melo, trata da aquisição de terras por meio de unidades 

pro-indiviso, ou seja, a posse de terras é efetivada sobre uma parte não determinada, 

sendo a posse da terra em comum, onde tudo é de todos.101 A terra operava como um 

empreendimento familiar. Essa foi uma das formas pela qual foi possível a aquisição de 

terras no Brasil, e como operava o mercado de terras em Minas oitocentista102. De 

acordo com Elione Guimarães as terras em comum eram  

 

Propriedades sem demarcação judicial dos limites – possuídas por 

vários donos, aparentados ou não. São terras que, ao longo dos anos 
partindo de transações de compra, venda, heranças, permutas e 

partilhas, passaram a ter vários proprietários, perdendo-se as divisas 

originais e configurando novas fronteiras, demandando de divisas 

legais.103   
  

 Dessa forma, as partes de terras de cada proprietário se misturavam ao seu vizinho 

e as terras eram de todos, não se sabia qual a parcela exata na localização da terra. Melo 

afirma que assim se dava, “a constituição das unidades familiares, onde cada filho se 

casava e construía sua casa na propriedade da família a fim de manter a exploração em 

comum.”104  

 Como afirma Graça Filho105, por meio da documentação de Registro de Terras de 

São João del Rei, nessa região foi comum a aquisição de terras por meio de heranças 

familiares. O autor bem esclarece que a prática de dividir o patrimônio entre os 

                                                
101 MELO, Keila Cecília. Senhores e Possuidores Estrutura Fundiária, pp. 2-3. 

 
102 Ibidem, p. 2.  
 
103 GUIMARÃES, Elione. Demarcações e Divisão de Terras. In: MOTTA, Márcia; GUIMARÃES, 

Elione (orgs.). Propriedades e disputas: fontes para a história do oitocentos. Guarapuava, Unicentro 

2011, Niterói, EDUFF, 2011, p. 109. 

 
104 MELO, Keila Cecília. Senhores e Possuidores Estrutura Fundiária, p. 89. 

 
105 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: Anablume. 2002. 
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membros da família, permitia que a fortuna se mantivesse no seio familiar, dificultando 

o esfacelamento da propriedade.  

 Os laços familiares e matrimoniais foram outras estratégias utilizadas para 

manutenção dos empreendimentos familiares pelos grandes proprietários106 de terra na 

manutenção do poder. Esses mecanismos se davam entre membros que compunham a 

mesma família, como em casamentos entre primos, tios e sobrinhas. Essa era uma 

estratégia de preservação da riqueza, do sobrenome familiar e artifício para impedir o 

esfacelamento da propriedade. Quando os casamentos eram realizados fora da parentela 

representavam alianças precisas e calculadas, aliar-se por matrimônio a uma família 

representava estender a esse parentesco ritual de solidariedades107, além de aumentar as 

terras que seriam exploradas em comum no empreendimento familiar. Graça Filho, 

destaca ainda que em algumas comunidades mercantis era comum encontrar a 

endogamia como estratégia matrimonial assegurando a perpetuação de riquezas. E 

enfatiza que “o tamanho das cidades também limitava o círculo de relações entre as 

pessoas de um mesmo nível social, restringindo a escolha dos cônjuges.”108 Dessa 

forma, a escolha de um cônjuge que estivesse “à altura” das condições socioeconômicas 

das famílias, facilitava os enlaces matrimoniais no período, gerando a sensação de 

segurança no bem casar da prole.  

Outra estratégia importante foram os dotes, que constituíam peça chave nos 

arranjos matrimoniais, imperando na dotação de bens a mulheres, pois os homens eram 

mais privilegiados nos círculos de poder e de mando de famílias abastadas. O dote 

continha bens de representação social, como adereços, joias e roupas. O sentido da 

dotação permaneceu, como afirma Hebe Mattos109, como garantia de possibilidade de 

escolha dos melhores partidos de posse que a família pudesse conseguir, funcionando 

                                                
106 Esses grandes proprietários de terra compunham-se de membros da Elite regional de Minas Gerais. 

VARGAS nos esclarece que os homens considerados membros de uma elite em uma determinada região, 

podem não o ser em outras. Os critérios que estabelecem a denominação como membro da elite 

perpassam características como patamares de riqueza, poder e prestígio social, possuem diferenças em 

cada território. Ver VARGAS, Jonas Moreira. Pelas Margens do Atlântico: Um estudo sobre elites locais 

e regionais no Brasil a partir das famílias proprietárias de charqueadas em Pelotas, Rio Grande do Sul 

(século XIX). Rio de Janeiro, 2013. UFRJ (Doutorado). Apresentaremos um tópico sobre os membros de 
elite. 

 
107 FARIA, Sheila de Castro. Família e fortuna em Bananal. IN: MATTOS, Hebe Maria e SCHNNOR, 

Eduardo (org.), Resgate: Uma janela para o oitocentos. Rio de Janeiro; Topbooks. 

 
108 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste, p.70.   

 
109 MATTOS, Hebe Maria e SCHNNOR, Eduardo (orgs), Resgate: Uma janela para o oitocentos. Rio de 

Janeiro; Topbooks, pp 54-55. 
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como barganha matrimonial do século XIX, pode-se observar o grande peso estratégico 

das mulheres nessas alianças matrimoniais. Muriel Nazzari descreveu essas mudanças 

na forma do dote do século XVIII ao século XIX, restando como prática simbólica de 

auxílio ao novo casal, perdendo o seu significado econômico.110 Graça Filho endossa 

que mesmo a prática do dote sendo algo recorrente, raras vezes a dotação se deu em 

terras ou em grande número de escravos.111 

  Graça Filho destaca ainda que, além do casamento entre iguais - relacionamentos 

consanguíneos, que os principais negociantes do século XIX também eram donos de 

escravos e terras, demonstrando assim que a riqueza da elite não estava apenas 

concentrada, em sua maioria, em atividades mercantis e que esses homens eram também 

fazendeiros, embora o núcleo dos principais negociantes são-joanenses estivesse mais 

apartado dos negócios agrários112. O autor também salienta que os casamentos 

sucessivos fortaleciam a posição social desses negociantes, sendo possível acumular 

bens herdados por falecimento das esposas, além da herança paterna ou materna113. As 

alianças matrimoniais, no século XIX, foram extremamente importantes para a 

manutenção da riqueza das famílias de elite. A diversidade de riqueza desses homens 

pode ser analisada a partir de registros cartoriais, com diversos imóveis urbanos e rurais, 

animais, escravos, entre outros bens114. Ainda segundo o autor, além de comerciantes, 

fazendeiros, provedores de instituições e irmandades, a elite de negociantes da Comarca 

do Rio das Mortes controlava o crédito em São João del- Rei, isso também revela a 

ascendência social local dessas famílias e deixa claro a notoriedade e poder da elite são-

joanense115. 

 Marcos Ferreira de Andrade também discorre sobre o papel desempenhado pelas 

alianças matrimoniais vistas como meio para manutenção e ampliação das fortunas das 

elites, salientando que se constituíam importantes para fixação na identidade da 

parentela. O autor ainda demonstra que existiam recursos utilizados para evitar 

                                                
110 NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, 

Brasil, 1600-. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

 
111 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. 2002. Op. Cit. 

 
112 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste, p 70-71.  

 
113 Ibidem, p.71. 

 
114 Ibidem, p.129. 

 
115 Ibidem, p. 70. 
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fracionamento do patrimônio como a endogamia, estratégia comum entre as famílias 

poderosas e tradicionais desse período. “As razões para escolha dos casamentos entre 

iguais”116 e dentro da parentela podem ser explicadas pela estabilidade econômica, já 

registrada em vários trabalhos para a Comarca do Rio das Mortes, particularmente na 

primeira metade do século XIX. Andrade, ainda discorre a importância das alianças 

exogâmicas para o século 

 

Outro aspecto importante a considerar é que as alianças exogâmicas 

eram realizadas entre “iguais”, quer dizer, com famílias também 
pertencentes à elite agrária, proprietários de grandes glebas de terras e 

de muitos escravos. As alianças matrimoniais fora do círculo da 

família eram devidamente analisadas e calculadas, admitidas na 

medida em que somavam prestígio socioeconômico.117 
   

 Ao que parece a necessidade de alianças matrimoniais era forma de consolidar a 

expansão socioeconômica e política das famílias de elite. Os casamentos entre “iguais” 

ilustra a força do parentesco e das relações de poder e política. Atentando para a origem 

das fortunas percebemos que ela estava associada à diversificação das atividades e ao 

comércio nas praças regionais com a Corte, “os caminhos do enriquecimento poderiam 

ser encontrados por meio da conjugação das atividades econômicas, (agropastoris, 

comerciais etc.) os laços familiares e a ocupação de cargos políticos”118. Ainda segundo 

o autor, o enriquecimento da elite sul – mineira se daria através do fornecimento de 

víveres para a Corte ou através do comércio de gado vacum119. Percebe-se que a elite 

escravista do século XIX transitava em diversos ramos socioeconômicos e que esse fato 

foi marcante nos traços da época, ao se tratar dos grandes homens e suas fortunas.  

 Silvia Brugger, analisando São João Del Rei no século XVIII e XIX salienta que 

as alianças matrimoniais eram viáveis quando houvesse algo a ser trocado entre as 

famílias de poder, 

 

Este caso ajuda a pensar que a igualdade que as famílias buscavam na 
escolha dos cônjuges de seus filhos não era apenas de condição 

jurídica. Ser igual significava, dentro da lógica patriarcal da 

                                                
116 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites Regionais e a formação do estado imperial brasileiro: Minas 

Gerais. Campanha da Princesa (1799-1850). 2.ed. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2014, p. 282. 

 
117 Ibidem, p. 282. 

 
118 Ibidem, p. 360. 

 
119 Ibidem, p. 117. 
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sociedade, ter o que trocar. Assim, as uniões matrimoniais selavam 

alianças entre grupos familiares que tinham algo a se oferecer, 
reciprocamente, fosse prestígio social, riqueza, acesso a redes de 

poder, entre outras tantas possibilidades. Não me parece ter ocorrido à 

toa o predomínio, no Brasil, dos casamentos por “carta de ametade”. 
A ideia de comunhão de bens integrava-se perfeitamente a lógica de 

troca entre iguais. Por isto, provavelmente, foram raros os casamentos 

com contratos pré-nupciais de “dote e arras”, que pressupunham 

separação de bens e, portanto, desigualdade.120 

 

 A autora ainda explica as percepções ocorridas nos enlaces matrimoniais e afirma 

que, 

 

A percepção das mudanças das opções matrimoniais, ao longo do 

período estudado, permite que se afirme que elas efetivamente se 

constituíam como estratégias familiares. Não eram fruto apenas de 
escolhas pessoais ou românticas. Respondiam a projetos familiares. 

Alguns bem-sucedidos; outros, nem tanto. Mas a lógica que presidia a 

celebração dos enlaces era, sem sombra de dúvida, a patriarcal.121 
 

 

Como exemplo do poder das alianças matrimoniais na unidade familiar, 

destacamos o trabalho de Paula Chaves Teixeira, para o Arraial da Lage, é possível 

conhecer a ascensão social do negociante Gervásio Pereira de Alvim, em uma trajetória 

que percorre desde o caminho de Guarda-mor, Tenente, Capitão etc., fatos que 

possibilitam observar o prestígio e o poder local do mesmo. Gervásio também é citado 

em lista nominativa como possuidor de 52 escravos e sendo considerado agricultor122. 

Ainda segundo a autora, atuação e o sucesso mercantil de Gervásio Pereira e de seus 

descendentes, estiveram ligados as redes de clientela e parentesco que foram construídas 

ao longo de diversas gerações123. Teixeira ainda ressalta que na hierarquia social da 

região, Gervásio Pereira Alvim e sua esposa Francisca Cândida de Resende formaram 

outros laços como forma de enriquecimento, por exemplo, laços de compadrio e via 

                                                
120 BRUGGER, Sílvia Maria Jardim. Minas patriarcal: família e sociedade (São João Del rei – séculos 
XVIII e XIX). São Paulo; Annablume, 2007, p. .226. 

 
121 Ibidem, p. 280. 

 
122 TEIXEIRA, Paula Chaves. Negócios entre mineiros e cariocas: famílias, estratégias e redes mercantis 

no caso Gervásio Pereira Alvim (1850-1880). Dissertação (mestrado em História). Niterói, Rio de 

Janeiro: UFF, 2009. 

 
123 Ibidem, p. 194-195. 
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matrimônio de seus filhos, com pessoas do mesmo grupo social e foram 

endogâmicos.124 

 Dentre os vários elementos encontrados por Teixeira fica evidente que a família se 

apresentou como elemento importante de inserção no comércio regional e também nas 

trocas entre a praça comercial do Rio de Janeiro. A família ostentava grande capacidade 

de vínculos, redes de clientela e inserção nas redes de negócios desse período. Gervásio 

Pereira Alvim e sua família estabeleceram laços de parentesco e vizinhança além de 

atuarem no abastecimento da Corte após a vinda da Família Real.125 

 

 

1.6- Divisões de terras e estratagemas na manutenção da unidade familiar: O 

Capitão André Esteves dos Santos  

 

 A título de exemplo da especificidade das divisões de terras e das estratégias para 

manutenção da unidade familiar na região do Distrito da Lage, nosso espaço de 

observação, apresentamos o caso do Capitão André Esteves dos Santos, proprietário da 

Fazenda do Brumado, na freguesia da Lage. O Capitão André uniu-se em seu primeiro 

matrimônio com Dona Tereza Emídia de Jesus Alvim, o casal teve dez filhos legítimos, 

oito homens e duas mulheres que são: André, Francisco, Antônio, Joaquim, José, 

Serafim, Manoel, Pedro, Quitéria e Maria. Aproximadamente doze anos após o 

falecimento de Dona Tereza Emídia de Jesus Alvim o capitão André Esteves se une 

novamente em matrimônio com Francisca de Paula dos Reis e até o ano de 1861, ano da 

abertura do inventário do mesmo, o casal possuía três filhas: Ana, Maria e Joaquina.  

  

Declaro que fui casado com dona Teresa Emidia de Jesus Alvim, de 
cujo matrimônio tivemos dez filhos, e não me pretendia casar mais 

conservando-me solteiro, e quando me resolvi a casar a segunda 

vez...126 
 
 

No testamento deixado pelo Capitão André percebe-se que ele se mostra 

“arrependido” da forma como partilhou os bens entre seus herdeiros e, portanto os dá 

                                                
124 Ibidem, p.50. 

 
125 Ibidem, p.192- 194. 

  
126 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de André Esteves 

dos Santos, 1861, cx. 570.  
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por cassados, os anulando e partilha novamente os bens. O Capitão André ainda afirma 

que, 

 

 

...e antes de fazer para desencargo de minha consciência passei vários 

títulos a meus filhos mas venho no conhecimento serem aqueles nulos 
e mesmo por falta de igualdade por isso os hei por cassados e 

declarados dever aos ditos filhos a que devem sair do monte de todos 

os bens, quinze contos de réis, e peço a meus filhos me perdoem se 

alguma vez gastei alguma quantia mal. Deixo a minha filha Quitéria 
quatrocentos mil réis. Deixo a minha filha Maria Teresa, quinhentos 

mil réis cumpridas este meus legados e determinação...”127 

 
 

 Para assegurar a sobrevivência do sobrenome familiar era fundamental que se 

escolhesse com cautela os genros e noras. Portanto, uma estratégia comum nesse 

período eram os dotes, ou seja, uma herança antecipada como forma de assegurar o 

“bem casar” da prole. O gesto de deixar nos autos de partilha essas quantias em dinheiro 

as filhas Maria Teresa e Quitéria pode ser compreendido como uma estratégia do 

Capitão André de preparar o futuro das mesmas. Sheila de C. Faria, ainda ressalta que:  

 

O dote passou a conter, cada vez mais, bens de representação social, 
como adereços, joias, roupas e, nos casos dos mais ricos, dinheiro. De 

qualquer forma, o sentido da dotação permaneceu sendo o de 

chamariz e garantia de possibilidade de escolha dos melhores partidos 

que as posses da família pudessem conseguir; os mais ricos o usaram 
muito bem como barganha matrimonial.128 

 
 

Dessa forma, podemos observar como os laços matrimoniais eram estratégias 

importantes na manutenção e como preocupação em se preservar as propriedades 

familiares do século XIX, portanto era comum aos homens abastados casar-se mais de 

uma vez, sendo uma forma de manter o sobrenome familiar, dificultar a partilha e 

fragmentação de bens e acumular riqueza. Graça Filho também salienta que os 

casamentos sucessivos representavam formas de manutenção do poder e acumulação de 

riquezas. A importância dos matrimônios também é salientada por Faria analisando 

Bananal,  

 

                                                
127 Ibidem. 

 
128 FARIA, Sheila de Castro. Fortunas e família em Bananal no século XIX, p. 82. 

 



41 

 

O ato de ‘casar bem’ a si próprio e a seus filhos constituía-se num dos 

pontos fundamentais do ciclo de vida familiar. Estabeleciam-se com, 
tais alianças, reciprocidades que alicerçavam o poderio das famílias da 

região, em particular as mais ricas.129 
 

 

Podemos compreender melhor a importância dos documentos utilizados nessa 

pesquisa analisando a possível trajetória de enriquecimento e as estratégias utilizadas 

pelo Capitão André Esteves dos Santos que abre o livro de transferências no Distrito da 

Lage em 24 de maio de 1862, nesse registro de escritura o Capitão deixa para sua 

segunda esposa, Dona Francisca de Paula dos Reis a fazenda que era morada do casal, 

Fazenda do Brumado, localizada nos arredores do Arraial da Lage130. Toda a fazenda do 

Brumado, estava calculada no inventário do Capitão André em 372 alqueires, sendo 289 

capoeiras, matos virgens e serrados avaliados em cinquenta e cinco mil réis e 83 

alqueires de campo avaliados em trinta mil réis. Os autos de partilha do Capitão 

somavam o monte de 86:956$302, e cada um dos treze herdeiros o valor de 1:609$557. 

Ainda sobre as estratégias empregadas pelo Capitão André Esteves no Distrito 

da Lage, preocupando-se com a perpetuação de sua fortuna e com o bem estar dos filhos 

e esposa após seu falecimento, o Capitão expressa em seu testamento o desejo de que os 

filhos e herdeiros, André, Francisco, Antônio, Joaquim, José, Serafim, Manoel e Pedro, 

tenham posse da casa e do engenho, assegurando aos mesmos a propriedade da casa e os 

recursos necessários para trabalharem para sua subsistência e de suas famílias, assim 

como a possibilidade de produção de gêneros alimentícios para abastecimento do 

mercado interno. E deixa para as filhas, Quitéria a quantia de 400$000 e Maria Teresa o 

valor de 500$000. 

Preocupando-se com o bem viver de sua esposa, o Capitão André Esteve deixa 

inventariado para a mesma a Fazenda do Brumado, e ainda outras propriedades 

escrituradas, como casa de engenho de cana e farinha, paiol, moinho, senzala, tenda de 

ferreiro, casa na freguesia da Lage e terras na Lagoa Dourada. Esses bens adicionais à 

Fazenda do Brumado somavam o montante de quatro mil réis (4.000$000).131 

 No inventário do Capitão André, que se encontra sob posse do Iphan de São 

João del- Rei, revela-nos o rico manancial de informações acerca do modo de percepção 

                                                
129 Ibidem, p.85 

 
130 Anexo 2. 

 
131  Arquivo do Cartório de Oficio Único de notas de Resende Costa.  Livro de 1862. 
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da transformação do mundo nesse período, na descrição dos bens inventariados que 

ficaram por falecimento do capitão André Esteves dos Santos, de quem ficou viúva e 

inventariante dona Francisca de Paula dos Reis e Silva, assim referidos: 

 

Compra, venda paga quitação que por Dona Francisca de Paula dos 

Reis, dos bens que lhe caberão em miação por fallecimento de seu 
finado marido o capitam Andre Esteves dos Santos, na Fazenda do 

Brumado, com exceção do vallor de quatro contos mil reis na casa que 

foi de Francisco Antonio dos Santos... 132  

 

  

 Por meio dos documentos de escritura de compra e venda do Capitão André aos 

bens que serão herdados por sua segunda esposa, Dona Francisca, pode-se perceber as 

relações e os negócios do Capitão, nos quais fica claro o desejo que Dona Francisca seja 

herdeira da fazenda do Brumado, mas ressalto que 

 

Com exceção do vallor de quatro contos mil reis na casa que foi de 

Francisco Antonio dos Santos, no vallor das culturas e compras nesta 

fasenda do Brumado, Carandahy que reserva para trocar com seu 
intiado Antonio Esteves dos Santos e tudo consta no inventario e 

partilhas aqui reforçado pello fallecimento desse dito marido aos quais 

bens são, casas de vivenda, engenhos de cana e farinha, paiol, moinho, 
senzallas, tenda de ferreiro, cobre mais casa na Freguesia da Lage. 133 

 

Giovanni Levi, aborda de forma primorosa as táticas familiares de manutenção e 

perpetuação de riqueza, o autor afirma que, 

 

O discurso sobre a estratificação social não pode, portanto ficar 

limitado às dimensões das propriedades e nos conduz à compreensão 
de estratégias familiares complexas, sobre as quais funcionavam 

mecanismos fatais, que filtravam o sucesso e o insucesso, a 

sobrevivência e o desaparecimento. Como em qualquer sociedade, a 

definição ambígua das instituições nos leva à análise de seu 
funcionamento real e ao exame concreto dos comportamentos. De 

lado oposto, a rede formal das relações de consanguinidade ou de 

aliança tinha um papel igualmente importante na complexa estratégia 

                                                
132 Ibidem.  

 

1. Será mantida a grafia original dos documentos. 
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das escolhas, das exclusões e das integrações que tornavam o 

organismo familiar mais elástico.134 

 

 Percebemos por meio da documentação citada, sobre o Capitão André Esteves dos 

Santos, que existia preocupação sobre a partilha da propriedade e o futuro dos filhos. O 

Capitão se esmerou em bem casar as filhas, unindo-as a homens de outras famílias 

importantes e reconhecidas dentro do Distrito, criando assim estratégias de transmissão 

de heranças entre seus herdeiros de modo a conservar o agrupamento da propriedade no 

seio familiar. 

 Podemos observar, por meio dos jornais vinculados no século XIX que os filhos 

do Capitão André Esteves dos Santos, eram membros ativos na comunidade, homens 

respeitados no Distrito da Lage e que buscavam se manter em posições sociais de 

destaque e de benemerência. Como exemplo podemos citar o Major Pedro Esteves dos 

Santos, noticiado no jornal Diário de Minas em 2 de setembro de 1875, ocupando o 

cargo de suplente do subdelegado de polícia do Distrito da Lage, nomeado pelo 

Presidente da Província.135 O Major Pedro Esteves é novamente mencionado como 

benemérito da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei em 1889, como doador 

de arroz, feijão e açúcar136. O Major deixa inventariado grandes propriedades em terra e 

algumas plantações em 1908, ano do seu falecimento137. Dessa forma podemos perceber 

que o Major, como benemérito local, era um homem de posses, de prestígio e que assim 

como seu pai, o Capitão André Esteves, era proprietário de diversas propriedades, 

animais e benfeitorias. Acreditamos assim que como o Capitão André Esteves, seu 

filho, o Major Pedro Esteves, era um homem de notoriedade no Distrito e que mantinha 

relações com outros homens influentes e com status do mesmo período. O inventário do 

Major Pedro Esteves de 1908 estipula o monte mor de 27:870$125 e deixando para cada 

um de seus herdeiros, sete no total, a quantia de 3:981$446.  

 Assim como o Major Pedro Esteves, seu irmão Manoel Esteves dos Santos 

também era benemérito da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei em 1889, 

                                                
134 LEVI, Giovanni. Herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII/ Giovanni 
Levi; prefácio de Jacques Revel; tradução Cynthia Marques de Oliveira. — Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2000, p. 96.  

 
135 Anexo 3. 

 
136 Anexo 4. 

 
137 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário Pedro Esteves dos 

Santos, ano 1908, caixa 216.  
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como doador 1 alqueire de feijão e ½ alqueire de fubá138. Manoel Esteves também é 

mencionado no Diário de Minas como membro da Comissão Censitária da Paróquia de 

Santa Rita do Rio Abaixo, hoje município de Ritápolis.139 O Jornal Província de Minas, 

em 14 de setembro de 1889, menciona o cidadão Manoel Esteves dos Santos como 

membro da Guarda Nacional de Ouro Preto140, acreditamos se tratar do filho do Capitão 

André Esteves, pois após o falecimento do Capitão André, alguns dos seus filhos 

deixaram o Distrito da Lage. O inventário de Manoel Esteves dos Santos não foi 

localizado, no Iphan de São João Del Rei, dentro do Distrito da Lage ou Lagoa 

Dourada, deixando-nos a dúvida quanto a confirmação de informação tão pertinente 

para preencher lacunas nessa pesquisa.  

 Podemos concluir que houve sucesso nas trajetórias dos filhos do Capitão André 

Esteves. Os inventários a que tivemos acesso demonstram que eram homens ativos nas 

compras de propriedades e terras na região da Lage e em Lagoa Dourada, eram também 

agricultores, plantavam feijão, arroz, milho e cana de açúcar. Eram proprietários de 

diversos animais e alguns deles, como Francisco Esteves dos Santos era senhor de 11 

cativos em 1873141 e Serafim Esteves dos Santos era proprietário de seis escravos em 

1876142.  

 A filha do Capitão André que se encontrava casada, quando de seu falecimento, 

como consta no inventário é Dona Quitéria, casada com Manoel Palestino de Assis 

Alvim. O senhor Manoel Palestino é mencionado como procurador do Capitão Vicente 

Ferreira Gomes Alvim, que era casado com a senhora Maria Querubina de Paiva, filha 

de Gervásio Pereira do Carmo Alvim e Ana Antônia Umbelina de Paiva, membros de 

família de prestígio, poder na região e de família de fazendeiros e comerciantes sul-

mineiros.143O senhor Manoel é vendedor de uma sorte de terras de culturas na Fazenda 

                                                
138 Ibidem.  

 
139 Anexo  

 
140 Anexo 

 
141 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Francisco 

Esteves dos Santos, ano 1873, caixa 530.  

 
142 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Serafim Esteves 

dos Santos, ano 1876, caixa 236.   

 
143 Ver as trajetórias sociais, econômicas e políticas do Capitão Gervásio Pereira Alvim. In: PINTO, Paula 

Chaves Teixeira. De Minas para a Corte. Da Corte para Minas: Movimentações familiares e trocas 

mercantis (c. 1790 – c.1880. Niterói, Rio de Janeiro. Agosto de 2014. Tese (Doutorado). 

 

https://www.geni.com/people/Gerv%C3%A1sio-Pereira-do-Carmo-Alvim/6000000024293442801?through=6000000024523975286
https://www.geni.com/people/Ana-Ant%C3%B4nia-Umbelina-de-Paiva/6000000024293953960?through=6000000024523975286
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do Brumado e sorte de campos na Fazenda do Jacaré e de todas as benfeitorias da 

Fazenda do Brumado, que foram deixadas de herança pelo Capitão André Esteves, cujos 

compradores foram Francisco Esteves dos Santos, Joaquim Pio dos Santos, Antônio 

Esteves dos Santos e Pedro Esteves dos Santos, todos os compradores filhos do Capitão 

André Esteves que adquirem a propriedade em sociedade, impedindo que a propriedade 

familiar seja vendida a alguém não pertencente aos interesses familiares.144 Essa foi 

mais uma estratégia familiar pensada na sobrevivência e no bem viver da família 

iniciada com o Capitão André Esteves dos Santos. 

 Podemos compreender melhor as estratégias do Cap. André Esteves e sua família 

a partir do diagrama abaixo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
144 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862, 

escritura número 7. 
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Diagrama 2- Família Esteves dos Santos 

 

 

Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa. Arquivo Histórico 

do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de André Esteves dos Santos, 1861, cx. 

570 e Hemeroteca Digital, disponível em: https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/  

 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Os filhos do Capitão André Esteves foram homens que se casaram bem, com 

mulheres de famílias importantes na região. Assim como os casamentos das filhas do 

Cap. André, com homens que possuíam status e prestígio no Distrito da Lage e nos 

arredores. Por meio dos inventários que tivemos acesso podemos perceber que também 

os netos do Cap. André fizeram bons casamentos e que eram proprietários de fazendas 

significativas no Distrito da Lage. Alguns dos membros da família Esteves dos Santos 

tinham suas propriedades fazendo divisas, representando fazendas vizinhas, além de 

posse de terras em lugares em comum, como as terras no Carandaí. Confirmando que a 

estratégia de impedir o fracionamento dos bens em terras da família tivesse 

funcionalidade, na segunda metade do século XIX. 

Dessa forma, o filho do Cap. André, o Major Pedro Esteves era proprietário da 

Fazenda da Soledade, no Distrito da Lage. A fazenda em questão, fazia divisa com as 

terras do senhor Manoel Esteves dos Santos casado com Maria José da Encarnação, 

filha do Major Pedro. A Fazenda da Soledade também fazia divisa com as terras de 

Pedro José dos Santos, filho do Major Pedro Esteves - proprietário majoritário da 

Fazenda do Brumado, herdada de seu pai, o Cap. André Esteves dos Santos. 

Essas relações de vizinhança, manutenção da unidade familiar, bem como as 

relações existentes entre os filhos e netos do Cap. André Esteves, podem ser melhor 

analisadas no diagrama abaixo, onde destacamos algumas informações que julgamos 

importantes, 
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Diagrama 3- Família Esteves dos Santos145 

 

 

                                                
145 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa. Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de André Esteves dos Santos, 1861, cx. 570; 

Inventário de Francisco Esteves dos Santos, ano 1873, caixa 530. Inventário de Serafim Esteves dos 

Santos, ano 1876, caixa 236. Inventário Pedro Esteves dos Santos, ano 1908, caixa 216. Inventário 

Antônio Esteves dos Santos, ano 1893, caixa 11; e Hemeroteca Digital, disponível em: 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ . O Sr. Antônio Esteves dotou as filhas Anna Cândida de 

Jesus, 34 anos, c.c. Domingos Monteiro de Resende; Maria José de Jesus, 28 anos, c.c. André Esteves de 

Almeida; Maria do Carmo de Jesus, 26 anos, c.c. Gustavo Esteves dos Santos. Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Antônio Esteves da Silva, 1893, cx.11. 

 

 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Capítulo 2 - Delineamentos do Distrito da Lage 

 

2.1- O Distrito da Lage  

 

O Distrito da Lage146, nosso espaço de observação, conformava o termo da vila 

de São José, comarca do Rio das Mortes, onde hoje se localiza o município de Resende 

Costa, Minas Gerais. Sobre a relevância da Comarca, Graça Filho esclarece que, 

  

A Comarca do Rio das Mortes abrangia uma extensa área, de relevo 
diversificado. No início do século XIX, compreendia ao sudeste, parte 

da Zona da Mata e a região do Paraibuna; de Simão Pereira, Juiz de 

Fora até Barbacena. Ao noroeste, vilas como a de Formiga e Piumhy, 
ligadas à região do Alto do São Francisco. Ao norte, localidades, 

como a de vila de Queluz, estavam mais próximas da capital Vila Rica 

do que da sede da comarca, a vila de São João del Rei. Assim, a 

magnitude geográfica da Comarca obriga o pesquisador a proceder 
reduções na amplitude da pesquisa.147 

  

 O mapa abaixo nos permite compreender a grande extensão territorial que 

abrangia o Termo de São Jose del Rei, em meados de 1830 e permite-nos localizar ainda 

o Distrito da Lage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
146 Nesse capítulo, específico ao Arraial e Distrito da Lage, utilizaremos informações contidas nas poucas 

pesquisas realizadas na localidade, portanto daremos enfoque ao esforço dos historiadores da região que 

se dedicaram em pesquisa-la, em especial o esforço de Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira, trabalho 

pioneiro na região, em compreender o Distrito. Também utilizaremos trabalhos monográficos e 

dissertações de historiadores de Resende Costa que se desvelaram a respeito do Distrito da Lage, para 

melhor compreensão da região a qual estamos nos dedicando a conhecer.   

 
147 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste: elite mercantil e o mito da decadência 

de Minas Gerais. Rio de Janeiro: Annablume, 2003, p. 23. 
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Mapa 1- Termo de São Del Rei, década de 1830 

 

Fonte: BLANCO, Marina Soares e MELLO, Paula Martins. Notas sobre ciclos de vida das famílias, 

Termo de São Del Rei, década de 1830. Revista Multiface, Belo Horizonte, v.1, 2013, p. 24. 

 

 

 Como afirma Graça Filho, sobre a Comarca, trata-se de uma região com a 

economia voltada para o abastecimento do mercado interno, da produção de alimentos e 

com forte apego a escravidão, com destaque para as grandes fazendas escravistas. 

 

A diversidade regional em Minas Gerais nos alerta para as 

dificuldades de abarcá-la em modelos generalizantes. Se para alguns 

autores, a agricultura mineira de subsistência seria predominantemente 
camponesa, com diminutos plantéis de escravos ou assentada no 

trabalho familiar, a distinção que queremos apresentar diz respeito não 

à existência disseminada dessas formas reprodutivas em toda Minas 

Gerais.148 
 

 

Diante da grandeza e diversidade regional da Comarca do Rio das Mortes, 

elegemos o Distrito da Lage como nosso local de enfoque. O Distrito começou a ser 

povoado em meados do século XVIII, como nos demonstra Maria Lúcia R. C. 

                                                
148 Ibidem. p. 24. 
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Teixeira149. Os fazendeiros, que se instituíram no Distrito, se dedicaram a vida agrícola 

e pastoril no movimento de expansão das áreas de produção de alimentos voltadas para 

o abastecimento, inicialmente, das zonas mineradoras. Esse fato também foi destacado 

no Jornal da Revista do Arquivo Público de 1896-1900.150 

 

O distrito participou ativamente do pequeno comércio intra-regional 

de víveres e animais e tudo indica que contribuiu para a agregação de 

produtos realizada na praça comercial de São João del Rei, ao mesmo 
tempo em que dela se beneficiava.151 
 

 

Para reforçar a dedicação a vida pastoril e agrícola dessa elite que pretendemos 

conhecer, a autora ainda nos cita que por meio dos inventários a que teve acesso, 

iniciados no ano de 1780, que a constituição das fazendas era bastante diversificada do 

ponto de vista econômico e que a abertura da região se deu pelos impulsos agrícolas.  

A partir da ocupação agrícola, na segunda metade do século XVIII a 

diversificação econômica marcou as atividades de produção no Distrito da Lage, como 

bem nos esclarece Teixeira, ressaltando ainda que as fazendas foram implantadas, 

desenvolvendo diversas atividades, como lavoura, criação de animais, leiteiras etc. e 

que essas atividades ganharam novo impulso com a chegada da Corte de D. João VI ao 

Rio de Janeiro no início do século XIX, com a possibilidade de expansão dos negócios. 

O Distrito da Lage não desempenhava atividades mineradoras, os negócios 

desenvolvidos na região se deram pelo trabalho nas fazendas construídas em torno do 

Arraial, Teixeira endossa sobre a questão ao afirmar que “esse distrito não foi 

inicialmente ocupado em função de atividades mineradoras. As fazendas foram as 

únicas responsáveis pelas suas primeiras paisagens,”152 movimento semelhante de 

diversas vilas e Distritos da Capitania de Minas Gerais. Ainda sobre o povoamento do 

Distrito da Lage, José Augusto de Rezende enfatiza, 

 

                                                
149 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; Coronel Xavier Chaves; 

Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 2006. 

 
150 Ver anexo.  

 
151 Ibidem, p. 41.  

 
152 Ibidem, p. 40. 
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Não sendo Rezende Costa, antiga Lage, logar de ouro a explorar, os 

primeiros habitantes se entregaram á vida agrícola e pastoril, que, 
forçosamente, teve de iniciar-se em pontos diversos do districto, 

reservando o centro para suas reuniões e para o culto religioso, o 

contrario do que se davam, com os logares visinhos, como: Lagôa 
Dourada, S. José, Prados, em cujas sedes cuidavam do ouro e, por 

isso, esses logares, a principio, progrediram mais rapidamente, devido 

ao accumulo de povo.153 

 
 

 Podemos ainda destacar nas palavras de José Augusto de Rezende sobre a 

fundação do Distrito da Lage que, 

 

A Lage não importava viveres, tinha-os em abundancia, cujas sobras 
eram vendidas em S. João d’El-Rey, de onde lhe vinham sal, fazendas, 

armarinho, e etc. Essa transacção era feita quasi sem interrupção.154  

 

Teixeira, também nos mostra que o Arraial era lugar de morada dos pobres, 

reconhecido por seus péssimos costumes e por pessoas desordeiras, era local onde os 

fazendeiros não gostavam de frequentar, talvez por esse motivo as casas de morada 

desses fazendeiros no Arraial fossem bem modestas e de baixo valor imobiliário. 

Portanto, para os fazendeiros escravistas que residiam no Distrito, a única camada social 

ordeira e de bem era a deles e para se manterem respeitáveis precisavam também 

controlar seus cativos.  Assim, Teixeira esclarece que: 

 

O morador do arraial, propriamente dito, representa o estrato social 
mais indefinido do mundo escravista porque, apesar de não usufruir de 

um pedaço do solo rural, está a ele ligado pelo seu ofício ou como um 

jornaleiro agrícola nas franjas do sistema, esperando uma 

oportunidade de aproveitar as migalhas da sociedade escravista.155 

 

 

 Ainda sobre o surgimento do Arraial é importante ressaltar que havia o 

movimento intenso de passageiros e tropas destacados pela autora, onde se percebe a 

existência de ranchos próximos a casas de vivenda para abrigar os passageiros, 

confirmando por meio da documentação, que esse trânsito de passageiros representa 

uma ampla parcela do movimento das estradas nessa região mineira do século XIX. 

                                                
153 REZENDE, José Augusto. Livro de Pallidas Reminiscencias da antiga Lage – hoje- Villa de Rezende 

Costa. Resende Costa, MG: Amirco, 2010. (Coleção Lageana;1), p. 25. Foi mantida a grafia original. 

 
154 Ibidem, p. 27. 

 
155 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Família escrava e riqueza na Comarca do Rio das Mortes, 

p. 45. 
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Essa movimentação descrita por Teixeira é ratificada no trabalho de Rezende156 ao 

enfatizar que no centro do Arraial da Lage duas importantes estradas se cruzavam, uma 

em direção ao sul da Província que cruzava com a outra em direção ao Rio à Goiás157, 

permitindo o povoamento da região. Sobre essa questão Teixeira destacou o fato de o 

Distrito da Lage ser localizado nas confluências das regiões intermediárias de Pitangui-

Tamanduá e Sudeste, elevando-se à Paróquia ao apresentar um dinâmico processo de 

evolução político-administrativa. 

Teixeira frisou que os primeiros a se estabelecerem no Arraial foram famílias 

abastadas, fazendeiros bem situados e proprietários de terras, ressaltando mais uma vez 

a necessidade de conhecer as elites que compunham esse Distrito, 

 
A presença dessa elite agrária com posse significativa de escravos na 

região pode nos induzir a perguntar sobre a existência de atrativos que 
levaram homens de posse e destaque social a adquirir propriedades 

nestas imediações. Tais homens foram os chamados homens bons que 

tiveram acesso a riqueza na região das Minas e, certamente, os 
mesmos que viram a população do Arraial como desordeira e gente de 

péssimos costumes porque não gozavam dos mesmos padrões de 

propriedade.158 
 

 

 Ana Paula Resende,159 em seu trabalho monográfico, destaca a importância de 

conhecer o Distrito da Lage e os homens de prestígio que fundaram o Arraial, ao citar,  

 

O Arraial da Lage, que contou como primeira referência histórica o 

erguimento de sua capela em 1749, a “capela de Nossa Senhora da 

Penha de França, no ‘lugar da Lage’, mantém sua importância quando 

a história da Inconfidência Mineira é retomada. Dois de seus antigos 
moradores considerados ilustres, “dois dos próceres do movimento 

libertário que sacudiu a Capitania de Minas Gerais na década de 1780: 

o Capitão José de Resende Costa e seu filho, do mesmo nome” foram 
participantes da revolta separatista colonial e são considerados o “elo” 

político entre a localidade estudada e o passado mineiro.160  

 

                                                
156 REZENDE, José Augusto. Livro de Pallidas Reminiscencias da antiga Lage, p. 20. 

 
157 Ibidem, p.20. 

 
158 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Família escrava e riqueza na Comarca do Rio das Mortes, 

p. 53.  

 
159 RESENDE, Ana Paula Mendonça de. Entre fios e panos: mulheres nas minas gerais: A produção 

doméstica têxtil no Distrito da Lage na primeira metade do século XIX. Monografia, UFSJ, 2015. 

 
160 Ibidem, p. 5.  
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Segundo Teixeira, o Distrito da Lage possuía alto número de cativos e mostrou-se 

como um dos maiores concentradores de mão de obra escrava na Comarca do Rio das 

Mortes, contando com 58,4% da população escrava, e 41,6% eram livres, esse dado 

também foi verificado por Teixeira no Rol dos Confessados de 1795. O Distrito da Lage 

possuía alto percentual de população escrava se comparada com a população livre, era 

um Distrito fortemente apegado à escravidão, fato evidenciado por Teixeira em suas 

pesquisas. Não podemos deixar de destacar que a região era composta de fazendas e 

sendo assim observou-se a propriedade de escravos. “O Distrito da Lage apresentava 

958 escravos contra 682 homens livres em 1835”161. Esses dados nos permitem 

compreender que o Distrito possuía grande número de escravos e assim podemos 

justificar a importância desse estudo e a necessidade de melhor compreender a região. 

     Não podemos nos esquecer que, o símbolo da riqueza e poder no século XIX era 

a posse de escravos, Teixeira ainda cita que: 

 

De fato, a alta proporção de escravos na população do Distrito da 

Lage claramente sinaliza o dinamismo da economia local e deve se 

mostrar bastante rica no fornecimento de informações para construção 
histórica da cultura escravista mineira do século XIX. As 

possibilidades são muitas.162 

 

 

Nesse contexto de forte apego a escravidão e da cultura escravista, Teixeira 

destaca a existência de aspectos sutis de dominação para manter a disciplina em um 

regime de cativeiro.  A autora entende esse processo como a possibilidade de atitudes 

paternalistas e pelo uso da violência e até mesmo pela sedução para manter a disciplina 

e o sistema social escravista. O quadro abaixo nos permite melhores explicações sobre a 

população livre e a população escrava do Distrito da Lage: 

 

 

 

 

                                                
161 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Família escrava e riqueza na Comarca do Rio das Mortes, 

p. 37.  

  
162 Ibidem, p. 39. 
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Quadro 1: População livre e escrava do Distrito da Lage (incluindo o Quarteirão 

do Mosquito):163  

 

 Livres  % Escravos  %  

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 

 

Fontes: Rol de Confessados da Freguesia de S. Antônio da Vila de São José de 1795. 
Lista Nominativa de 1831. 

Mapas de População de 1833-35. 

Lista Nominativa de 1838. 

 

 Tomando por base os estudos de Teixeira, percebemos como era forte a questão 

da escravidão no Distrito da Lage no final do século XVIII e primeira metade do século 

XIX. Esse predomínio de escravos é um ponto de destaque a ser observado com os 

dados encontrados em São João del- Rei. Os padrões de posse encontrados pela 

historiadora para o distrito da Lage estão acima de média mineira, com a disseminação 

de grandes e médios proprietários entre as grandes posses de regiões agroexportadoras 

açucareiras e produtoras de alimento para o abastecimento do mercado interno. 

 

O entreposto regional de São João del Rei apresentou um 

comportamento demográfico muito diferente da Lage: em 1835 sua 

população livre somou 5235 pessoas e escrava 1823 cativos.164 

 

   De acordo com os dados do censo de 1872165 o Distrito da Lage continuava com 

alto percentual de escravos, mas diferente do censo de 1835 o número de homens livres 

superava o de cativos, como corrobora Teixeira Pinto, destacando que 

 

                                                
163 Ibidem, p. 38. 

 
164 Ibidem, p. 39.  

 
165 Censo de 1872 disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf, consultado no segundo 

semestre de 2019. 

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf
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De acordo com os dados do censo, o distrito da Lage continuava com 

uma alta concentração de escravos, porém o número de livres havia 
superado o de cativos, invertendo os índices anteriores. No contexto 

das freguesias que compunham o termo da vila de São José del Rei 

(Prados, Lagoa Dourada, Carandaí e Lage), o distrito se destacava 
perante os outros pela alta concentração da mão-de-obra escrava. O 

distrito continha em seu interior 38,2% (1045) dos escravos do termo 

da vila de São José (2735). No total de 1045 cativos do distrito da 

Lage, 579 (55,4%) eram homens e 466 (44,6%), mulheres. Dentre os 
homens, a maioria era solteira (86,3%), de nacionalidade brasileira 

(89,1%) e tivera sua raça listada como pretos (76,8%). As cifras para 

as cativas não divergiam muito das do sexo masculino. As mulheres 
também eram na sua maioria solteiras (87,1%), brasileiras (89%) e 

pretas (74,2%).166 

 
 

Estudar essa parte da história nos permite compreender melhor as estratégias de 

enriquecimento e a manutenção da riqueza do Distrito da Lage atentando na busca de 

conhecimento histórico das regiões escravistas do interior de Minas Gerais, no contexto 

de crise, na busca por desvendar as atitudes típicas na manutenção de um sistema 

escravista. Conforme nos foi apresentado, a população do Arraial era majoritariamente 

pobre, sendo a maioria dos fogos167, estudado por Teixeira168 aqueles que não possuíam 

escravos, com fogos pequenos e com laços de parentescos, e muitos desses fogos eram 

dirigidos por mulheres, com presença de agregados.  

Nesse sistema agrário que pretendemos conhecer melhor, é imprescindível 

destacar que esses grandes fazendeiros buscavam se colocar em posições de poder 

econômico, a autora Maria Célia Loureiro Muniz169, trabalhando no município de 

Vassouras nos exemplifica bem esse quadro ao afirmar que: 

 

Na segunda metade do século, os chefes dessas famílias mais ricas 

iriam procurar mostrar muito poder através das construções de 

grandes casas, investimento em lucro e em atitudes beneméritas, 
como: construções de igreja, Santa Casa, participação em Irmandades, 

                                                
166 PINTO, Paula Chaves Teixeira. De Minas para a Corte. Da Corte para Minas: Movimentações 

familiares e trocas mercantis (c. 1790 – c.1880. Niterói, Rio de Janeiro. Agosto de 2014. Tese 

(Doutorado), p.228. 
 
167 Segundo MARTINS, por fogo pode-se entender a casa em que habita independentemente uma pessoa 

ou família, ou seja, domicílio. IN: MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. 3 ed. São Paulo: 

Hucitec, 1986. 

 
168 Ibidem, pp. 54-59. 

 
169 MUNIZ, Célia Maria Loureiro. A riqueza fugaz: trajetórias e estratégias de famílias de proprietários 

de terras em Vassouras, 1820-1890; Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2005. Tese (Doutorado). 
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fazer parte das Câmaras Municipais, para receber títulos de nobreza, 

tornando-se membro da ‘nobreza da terra’.170  

 

 

  O trabalho de Muniz nos leva a pensar nas transações realizadas por esses 

fazendeiros na busca pela projeção social e aumento de poder político, onde perpassava 

a busca por redes de amizades que garantissem prestígios e obtenção de títulos da 

nobreza. Esse cenário, apresentado pela autora na segunda metade do século XIX, nos 

indica que houve necessidade de mudança na mentalidade da elite que passava por esse 

processo de manutenção de riqueza e prestígio culminando com o aprofundamento da 

crise da escravidão. É o que pretendemos compreender nessa pesquisa. 

 

 

2.2- O que se entende por membros da elite e fazendeiros/fazendas. 

 

Para que o nosso estudo se desenvolvesse, se fez necessário que estipulássemos o 

que definiríamos como grandes fazendeiros, ou seja, a elite local mineira, com ênfase 

aos membros dessa alta sociedade do Distrito da Lage na segunda metade do século 

XIX. Partiremos do esforço em tentar compreender o comportamento das elites 

ampliadas e suas características e posteriormente ao estudo dos membros de elite de 

Minas Gerais, dando enfoque a elite local do Distrito da Lage. 

O trabalho de Love e Barickman, apresenta-nos um estudo sobre as elites 

ampliadas, por meio da pesquisa de homens de prestígio e poder em Pernambuco, São 

Paulo e Minas Gerais. Os autores destacam por meio de pesquisa em banco de dados 

biográficos, que as “elites ampliadas” são as que apresentam contornos comparáveis 

entre si.171 Fato que permite um maior aprofundamento e uma abordagem mais 

inclusiva dessa classe de homens que pretendemos conhecer e suas relações. 

Os autores, inferiram que os membros que compõe a elite eram cautelosos quanto 

suas posições políticas e que se mantiveram firmes ao partido no poder172, assim os 

                                                
170 Ibidem, p. 83. 

 
171 LOVE, Joseph L. e BARICKMAN, Bert J. Elites Regionais. In: Flávio M. Heinz (org). Por outra 

história das elites. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p.77.  

 
172 Ibidem, pp. 78-79. 
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autores apontam que “apenas 42% (dos membros da elite) eram republicanos históricos, 

isto é, aqueles que eram favoráveis à mudança do regime antes da queda do Império.”173 

Os autores também averiguaram como esses homens abastados se posicionavam 

quanto à escravidão e constatam que uma pequena parcela, para ser mais preciso apenas 

15%, tinham facilitado a libertação dos escravos. Dessa forma, entendemos que os 

rumos da abolição necessitavam de ações políticas que viessem a preparar a 

mentalidade e o comportamento das elites agrárias. 

Os autores ressaltam que a maior ocupação dos membros da elite era de 

fazendeiros e proprietários de terra, [grifo nosso] posteriormente de advogados. 

Onde os fazendeiros conquistavam uma posição passada de pai para filho, ou seja, 

hereditariamente. Love e Barickman ressaltam ainda em seus estudos que 1/4 da elite 

era formado por fazendeiros e que, 

  

Essa proporção parece reduzida, dado o caráter predominantemente 

rural na economia. Além disso, diferenças acentuadas ocorrem entre 
os estados: os fazendeiros constituíam 38% da elite paulista, 

aproximadamente o dobro de sua participação entre as elites de Minas 

e Pernambuco [...]. Da elite ampliada, 34% eram homens de negócios 

(comerciantes, industriais, banqueiros e intermediários ou 
comissários, investidores em estradas de ferro e proprietários de 

minas). Reagrupando as categorias, encontramos 28% ligados ao setor 

exportador agrícola (lideranças de associações rurais, exportadores, 
proprietários de terra e comissários). Uma categoria composta 

chamada “proprietários”, e que inclui todos os detentores de 

propriedade. 174 

 

 Os aspectos exibidos por Love e Barickman, sobre as elites de Pernambuco, São 

Paulo e Minas Gerais destacam fatores pertinentes dentro dos três estados de forma 

agrupada. Os autores focalizaram os partidos políticos, ocupações desempenhadas pelos 

patriarcas das famílias e as formações universitárias dessas elites. Ressaltando as elites 

mineiras, para buscar compreender as elites locais no Distrito da Lage, destacamos 

dados importantes obtidos por Love e Barickman a respeito dessas elites. Dessa forma 

dois dados se mostram pertinentes na pesquisa dos autores, que enfatizam que 57% dos 

fazendeiros em Minas eram membros da elite e que 45,2% desses homens eram 

membros da Guarda Nacional, aspecto que será retratado no próximo tópico. Essas 

                                                
173 Ibidem, pp.78-79. 

 
174 Ibidem, p.82. 
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informações confirmam que Minas Gerais era ainda uma sociedade rural composta por 

homens em posições-chaves dentro da comunidade, proprietários de terras e com forte 

apego à escravidão.  

Fragoso e Martins175 contribuem para o conhecimento histórico das elites políticas 

e dos grandes negociantes no Rio de Janeiro e em São Paulo no final do Império, 

mostrando-nos que mesmo atravessando esse período de crise na escravidão a economia 

entre os anos de 1835-1880 continuava baseada na mão de obra escrava. Por meio 

desses dados pode-se constatar que as elites políticas traçaram estratégias de se 

manterem no poder, além de um possível estabelecimento para novas formas de 

produção.  

Outro fato importante que caracterizavam as elites, foi estudo por Jonas Vargas, 

para Pelotas no Rio Grande do Sul ao afirmar que:  

 

As elites de um determinado lugar, caso fossem hipoteticamente 

transpostas para outro espaço, não seriam obrigatoriamente elites, pois 
os patamares de riqueza, poder e prestígio social sempre possuem as 

suas diferenças, ainda mais em territórios tão amplos como o do 

Império português e, posteriormente, o do Brasil. Em regiões mais 

periféricas as condições materiais para ocupar os estratos superiores 
da hierarquia social eram menos exigentes, o que não significa que os 

seus detentores não tivessem sua posição reconhecida enquanto tal. 

Ciosas de sua posição de elite local e regional, elas barganhavam com 
os grandes centros de poder, negociando seu apoio e auxiliando a 

manter a ordem social local sob a garantia de receber mais mercês e 

honras que reforçassem a sua posição.176 

 

 Podemos afirmar que as elites se compunham de grupos minoritários e que 

ocupavam certa posição dominante na hierarquia, devido a sua origem social, méritos, 

riqueza e diversas alianças. Para Flávio Heinz o “poder” das elites impor-se-ia por si 

próprio e esse grupo era conhecido como os homens que possuíam privilégios e eram 

influentes. “Seriam homens que ocupariam posições-chaves em uma sociedade que 

dispõe de poderes, de influência e de privilégios inacessíveis ao conjunto de seus 

                                                
175 FLORENTINO, Manolo e MARTINS, Maria Fernanda. “Grandes negociantes e elite política nas 

últimas décadas da escravidão – 1850-1880”. IN: FLORENTINO, Manolo & MACHADO, Cacilda 

(orgs.) Ensaios sobre a escravidão (I). Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003. 

 
176 VARGAS, Jonas Moreira. Pelas Margens do Atlântico: Um estudo sobre elites locais e regionais no 

Brasil a partir das famílias proprietárias de charqueadas em Pelotas, Rio Grande do Sul (século XIX). 

Rio de Janeiro, 2013. UFRJ (Doutorado). p. 152. 
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membros.”177 A apropriação de definições sobre elites nos permitiria através de 

microanálise, conhecer a diversidade, relações sociais e econômicas e as trajetórias 

desses homens privilegiados. Heinz afirma que,  

 
Trata-se de conhecer as propriedades sociais mais requisitadas em 

cada grupo, sua valorização ou desvalorização através do tempo; 

conhecer a composição dos capitais ou atributos cultural, econômico 
ou social, e sua inscrição nas trajetórias do indivíduo; enfim, conhecer 

os modelos e/ou estratégias empregados pelos diferentes membros de 

uma elite para alicerçar uma carreira exitosa e socialmente ascendente 
ou, em outros casos, evitar – mediante mecanismos de reconversão 

social – um declínio ou uma reclassificação social muito abrupta.178 

 

Antônio Carlos Jucá de Sampaio ressalta ainda nesse sentido que outro ponto 

forte de evidenciação dessa elite está no, 

 
Monopólio da terra por parte da elite agrária não visava apenas 
garantir para estas as melhores terras, inclusive para sua expansão 

futura. A formação de propriedades com dimensões muito acima de 

qualquer capacidade de investimento, tinha como função garantir não 

só uma fonte de renda extra para os seus proprietários, através do 
sistema de arrendamentos, como estabelecer uma clara diferenciação 

social entre proprietários e não proprietários, inclusive no interior da 

própria elite agrária, uma vez que a ocupação precoce da terra vai 
fazer com que muitos senhores dependam desse sistema.179 

 

Jonas Vargas reafirma os dados obtidos por Love e Barickman sobre a 

importância da educação das elites ressaltando que esses membros buscavam a 

perpetuação e manutenção de suas riquezas por meio da posse de terras, e que 

 

No século XIX, não era raro os membros das elites terem seus 
rendimentos provenientes de outras ocupações econômicas. Portanto, 

além de poderem exercer mais de uma profissão, muitos deles também 

eram grandes proprietários de terra. Geralmente estas atividades 
econômicas eram compartilhadas com membros de sua família. O alto 

nível de educação e as profissões escolhidas permitem inferir que os 

mesmos pertenciam a famílias da elite econômica da província, pois o 
investimento na formação superior era bastante custoso.180 

                                                
177 HEINZ, Flávio M., organizador. Por uma história das elites. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 9. 

 
178 Ibidem, p. 9.  

 
179 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Magé na crise do escravismo-sistema agrário e evolução 

econômica na produção de alimentos (1850-1888). UFF. Niterói 1994. (Mestrado). 

  
180 VARGAS, J. M. “Um negócio entre famílias”. A elite política do Rio Grande do Sul (1868-1889). In: 

História social de Elites, organizador Flavio M. Heinz. – São Leopoldo: Oikos, 2011, p. 35-36. 
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É importante destacar que as relações entre os membros da elite se mesclavam, ou 

seja, existia uma rede de boas relações com outra famílias que detivessem os mesmos 

ou padrões similares de riqueza e importância dentro da sociedade. Dessa forma, as 

famílias abastadas e o status das mesmas se manteriam consolidadas nas relações 

existentes entre elas, Vargas salienta sobre a preocupação com o caráter familiar, como 

possibilidade de obtenção de sucesso na carreira 

 

Concluindo, as escolhas nas carreiras profissionais, as estratégias 

políticas e de nobilitação, a visão de mundo, entre outros aspectos da 
vida social, possuíam um nítido caráter familiar. A política vivenciada 

em casa, desde a juventude, era elementar no processo de iniciação, e 

a convivência com as redes de relações sociais estabelecidas pelos 
pais e familiares era de fundamental importância para a execução dos 

primeiros passos. Pertencer a uma família com um projeto de 

intervenção político mais ambicioso possibilitava maiores sucessos na 
carreira, mas não os garantia.181 

 

 
Como exemplificação da importância da ascensão das famílias por meio dos 

grupos que frequentavam e se relacionavam, destacamos o trecho de Vargas sobre as 

Elites do Rio Grande do Sul. 

 

Neste sentido, muitos outros aspectos ajudavam a tornar estas elites 

mais coesas. É bastante significativo que entre os quatro únicos 

membros do topo desta elite política que acumularam os cargos de 

ministro e senador, encontravam-se dois compadres (Henrique d’Ávila 
e Osório), dois colegas de faculdade (Silveira Martins e o próprio 

d’Ávila) e dois companheiros do campo de batalha (Osório e o 

visconde de Pelotas), demonstrando que os mesmos não defendiam 
interesses políticos semelhantes apenas porque eram do Partido 

Liberal, mas também porque relações sociais externas ao mundo dos 

parlamentos os aproximavam. A ascensão de um tendia a favorecer a 

do outro. Ao ocuparem estes altos cargos, eles retribuíam aos aliados 
de longa data, contribuindo para a cristalização das hierarquias sociais 

locais e a desigualdade de oportunidades que explicavam as suas 

próprias trajetórias de exceção.182 
 

 

                                                                                                                                          
 
181 Ibidem, p. 52-53. 

 
182 Ibidem, p 53. 
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Graça Filho, em sua pesquisa sobre os negociantes fazendeiros de São João del 

Rei, traçou um perfil da elite mercantil sanjoanense. O historiador nos apresenta 

características que ratificam as pesquisas de Love e Barickman para as elites mineiras. 

A elite mapeada por Graça Filho era composta por homens que não se 

enterneceram com questões abolicionistas, tratava-se de uma classe preocupada com o 

dinamismo econômico da região.183 A elite sanjoanense é descrita por Graça Filho como 

homens pertencentes a atividades mercantis e comerciais, proprietários de importantes 

companhias do comércio, muitos dos quais também eram fazendeiros, uma classe 

restrita que executava operações de crédito, ou seja, homens de influência notória dentro 

da sociedade. Esses negociantes são descritos pelo referido historiador como, “os mais 

destacados negociantes de São João compunham seus ativos com numerosos créditos 

dispondo assim de grande ascendência na sociedade local.”184 E enfatiza o destaque 

dessa elite que  

 

Em resumo, os negociantes sanjoanenses dominavam a liquidez do 

mercado. Homens de grande prestígio junto à sociedade local e 

regiões vizinhas, realizavam transações mercantis como 
intermediários entre São João del Rei e os mercados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Bem como, fizeram da 

cidade referência para o crédito e financiamento das atividades 

econômicas da Comarca do Rio das Mortes.185    

 

 Outro aspecto importante a ser destacado no trabalho de Graça Filho se refere ao 

fato de que esses negociantes diversificavam suas formas de acumular riquezas, o autor 

enfatiza que não todos os negociantes eram fazendeiros ou empregavam suas fortunas 

em imóveis rurais (terras, lavouras, animais e escravos)186, mas havia diversificação e 

mão de obra na agropecuária. Mas se tratando de uma sociedade apegada à escravidão e 

que “os fazendeiros da Comarca de São João del Rei trabalhavam lado a lado com os 

escravos e filhos”187 é pertinente considerar a posse de escravos como um critério 

importante na classificação desses homens como membros da elite local. 

                                                
183 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste. p. 47. 

 
184 Ibidem, p. 76. 

 
185 Ibidem, p. 83.  

 
186 Ibidem, p. 89. 

 
187 Apud, Saint-Hilaire, p.108. 
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Os dados obtidos por Graça Filho apresentam que propriedades com posse entre 

50-100 escravos eram poucas em São João, a média de escravos na região se 

estabeleceu em 36 cativos. “Os 103 fazendeiros possuíam uma população escrava de 

3.674 seres, sendo que 54 fazendeiros possuíam plantéis de 30 ou mais cativos.”188 

Dessa forma o historiador demonstra as seguintes informações sobre a região, 

 

Quadro 2:  Demonstração do tamanho da escravarias sanjoanense.189 

 

Escravaria Número de 

proprietários 

Número de escravos 

Acima de 30 35  1.854 

Entre 10 a 30 62 1.078 

Igual ou abaixo de 10  131 565 

 

De acordo com os dados de Graça Filho, “as maiores fazendas de mantimentos de 

São João del Rei alcançavam padrão de posse das unidades cafeicultoras de São 

Gonçalo,”190 ou seja, com uma escravaria média de 22 cativos. A região se destacava 

com a posse de escravaria médias, entre 10 e 30 cativos, conforme aponta Graça Filho 

em comparação com as escravarias de municípios paulistas.191 

 Outro critério que utilizaremos, se refere aos dados da lista nominativa de 1832, 

obtida a partir do banco de dados de Clotilde A. Paiva, que também foi utilizado por 

Maristela Peluzi192, em seu trabalho monográfico a respeito do Distrito da Lage, onde a 

mesma estabelece como perfil dos grandes fazendeiros da região, os homens que 

possuem escravaria de médio a grande porte, Peluzi traça um perfil específico de 

fazendeiros escravistas, delimitando esses proprietários os que possuíam escravaria 

superior a (21) vinte e um homens. Assim escreve Peluzi, “ao classificar os chefes dos 

domicílios como pequenos, médios e grandes, vimos que aqueles com acima de vinte e 

                                                
188 Ibidem, p.111.   

 
189 Os dados obtidos para a execução da tabela, são referentes as pesquisas coletadas por GRAÇA FILHO, 

Afonso de Alencastro. A princesa do oeste. p. 113. 
 
190 Ibidem, p. 113.  

 
191 Ibidem, p. 114. 

 
192 PELUZI, Maristela de Oliveira. Os grandes proprietários escravistas da do Distrito da Lage 

(1830/1850). São João del Rei, 2003, Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ. Monografia. 

Disponível em: https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pghis/monografias/proprietarios.pdf 

acesso realizado no segundo semestre de 2019.  

 

https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pghis/monografias/proprietarios.pdf
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um escravos, seriam os mais adequados para o desenvolvimento de nosso trabalho. E, 

foi por esta diretriz, que acabamos por chegar a onze famílias.”193 

 

Quadro 3- Número de escravos para cada proprietário194 

 

Número de escravos % Número de proprietários 

Sem escravos 51,24 62 

1 a 5 28,10 34 

6 a 10 3,31 04 

11 a 20 8,26 10 

21 a 50 7,44 09 

Mais de 51 1,65 02 

Total 100 121 

(Fonte: Lista Nominativa – Distrito da Lage, 1832 [Banco de Dados de Clotilde A. Paiva]) 

 

Os dados apresentados por Paula Chaves Teixeira Pinto, nos permite delinear um 

padrão a ser utilizado, nessa pesquisa, para mapear os membros da elite do Distrito da 

Lage, a historiadora nos apresenta os seguintes dados acerca do número de cativos na 

região. 

 

Quadro 4: Posses de escravos e distribuição no distrito da Lage (1850-1870)195 

 

Posses   Número de 

escravos          

Porcentagens Nº de 

inventários         

Porcentagens 

 

1 a 5   22 5,23% 8 34,78% 

6 a 10   19 4,51% 2 4,35% 

11 a 20   46 10,93% 3 13,04% 

21 a 30   129 30,64% 5 26,09% 

31 a 40  

 

108 25,65% 3 13,04% 

                                                
193 Ibidem, p. 12. 

 
194 Ibidem, p. 11.  

 
195 TEIXEIRA, Paula Chaves. Negócios entre mineiros e cariocas, p.236. 
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41 a 50 97 23,04% 2 8,70%  

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del Rei: Inventários post mortem. 

 

Dessa forma, nesse estudo nos atentaremos em conhecer as estratégias de 

manutenção de riqueza traçadas pelos membros da elite do Distrito da Lage, 

considerando como elite os homens que ocupavam posições-chaves dentro dessa 

sociedade, que fosse proprietários de mais de 20 cativos por unidade196, mesmo critério 

empregado por Hebe Mattos para delimitar os fazendeiros de Capivary197, que nos 

permite comparações a economia na Lage com traços semelhantes, que veremos no 

próximo capítulo, e que fossem proprietários de fazendas no Distrito, desempenhando 

atividades no comércio intra-regional do século XIX. 

Buscando analisar, privilegiamos nesse trabalho aquelas atividades econômicas 

que não possuem uma vinculação direta com a exportação, partindo da premissa que tais 

atividades eram primordiais na formação das maiores fortunas existente no Distrito da 

Lage. O foco da nossa pesquisa reside nas atividades agropastoris desenvolvidas na 

Lage, utilizando-se da mão de obra escrava, pela elite econômica ali estabelecida. 

Economia voltada para o abastecimento das áreas produtoras, como o Rio de Janeiro. 

É importante ressaltar que ao propor o recorte mínimo de vinte cativos por 

proprietários como divisor das grandes fortunas, buscamos analisar apenas os homens 

mais influentes existentes na região ao longo do período proposto. Portanto não se 

configura como nosso intuito uma análise mais ampla, não restrita à elite local. Nesse 

sentido, salientamos que todos os dados expostos ao longo da dissertação serão sempre 

referentes apenas a essa elite econômica, não sendo o nosso intuito ao tecer análises que 

extrapolem esse recorte. Sendo assim, ao nos referirmos, por exemplo, às atividades 

agropastoris desenvolvidas no Distrito da Lage, estamos analisando somente tais 

atividades praticadas pela elite econômica, não nos referindo, portanto, a uma análise da 

produção em geral na região. 

                                                
196 Dentro da nossa analise sobre os membros da elite no Distrito da Lage, mapeamos os 4 troncos 

familiares detentores das maiores escravarias e posses de terras e imóveis. Essas famílias eram compostas 

por membros de elite dentro da região, senhores que compunham grupos minoritários e que ocupavam 

certa hierarquia dentro do nosso espaço de observação. Esses membros da elite são destacados no capítulo 

3 dessa dissertação, assim como a riqueza que eram detentores. Para delimitação desses homens de elite, 

tivemos acesso a 34 inventários post-mortem, onde analisamos escravarias superiores a 20 cativos. 

 
197 CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, Faperj, 2009, 2 ed,, ver. e ampl..  
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Consideramos pertinente tratar de mais dois conceitos que estamos utilizando, 

para tornar mais clara a compreensão do objeto de pesquisa, são elas: fazendas e 

fazendeiros. Para uma compreensão das fazendas e dos fazendeiros escravistas que 

pretendemos explorar, apoiamo-nos no trabalho de Mattos, a autora descreve os 

negócios e poder dos fazendeiros de Capivary partindo dos investimentos agrícolas da 

região. Dessa forma a autora busca delimitar sua compreensão de fazendas, e assim 

afirma que  

 

Para identificar o que se entendia por fazenda dentro do módulo 
produtivo da organização agrária local, parti primeiramente da 

constatação de que alguns empreendimentos agrícolas eram assim 

qualificados em várias das fontes analisadas, sendo seus proprietários 
reconhecidos como fazendeiros. [...] Um primeiro ponto de 

fundamental importância os identificava – o número de escravos que 

eram proprietários. Suas unidades produtivas apresentavam todas mais 

de 20 escravos inventariados.198 

 

Mattos, porém salienta que considerou como fazendas, “no conjunto da 

organização agrária local, todas as unidades produtivas analisadas com mais de 15 

escravos declarados.”199. A autora ainda destaca para Capivary um dado importante para 

os fazendeiros que também iremos nos apoiar, 

 

São fazendeiros os pequenos grandes lavradores de Capivary porque 
se mostram capazes de garantir sua reprodução social e a de suas 

fazendas sem se envolverem diretamente com qualquer tipo de 

trabalho manual; porque controlavam politicamente o município e 

eram capazes de mobilizar uma clientela entre os homens livres da 
região através das mais diversas redes de dependência pessoal, 

econômica, política ou familiar; fundamentalmente porque, enquanto 

proprietários escravistas, conseguiam reproduzir em nível micro as 
mesmas vivências e problemas estruturais colocados para as elites 

econômicas da época com a extinção do tráfico atlântico.200  

 

 Assim a categoria fazenda e fazendeiros escravistas que permeiam o trabalho de 

Hebe Mattos, serão os sustentáculos para compreendermos e limitarmos os fazendeiros 

                                                
198 Ibidem, p. 29-30. 

 
199 Ibidem, p. 30. Os demais proprietários, com menos de 15 escravos, foram considerados pela autora 

como sitiantes. Esse padrão estabelecido por Mattos, serve-nos de amparo para compreender o que a 

autora delimitou como fazendeiros em Capivary. Para a Lage utilizaremos o padrão de mais de 20 cativos 

por unidade, como mencionado. 

 
200 Ibidem, p. 31. 
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escravistas do Distrito da Lage, na segunda metade do século XIX, e as estratégias 

utilizadas para sustentação do mercado de terras e de escravos. 

 Nas palavras de José de Souza Martins, a palavra fazenda é entendida como 

 

Tomada no seu sentido coevo, e não no sentido que tem hoje, teria 

ajudado a chegar a este ponto. De fato, “fazenda” significa o conjunto 
dos bens, do que foi feito, a riqueza acumulada; significa sobretudo os 

bens produzidos pelo trabalho e o trabalho personificado no escravo. 

Estava, pois, muito próxima da noção de capital e muito longe da de 
propriedade fundiária, que é o sentido que tem hoje.201 

 

 Martins, ainda retoma o significado de fazendeiro, “fazendeiro significa, aliás, 

desde o século XVII, pelo menos, o homem que administrava a riqueza, mesmo não 

sendo o proprietário dela.” Ainda nas palavras do autor,  

 
Somente há pouco mais de um século é que a palavra fazendeiro 

perdeu sua antiga conotação para significar estritamente o proprietário 
da terra, não raro o latifundiário. De certo modo, o próprio 

desenvolvimento do capitalismo entre nós decantou as palavras para 

dar-lhes sentido mais preciso, conforme a circunstância histórica, 

distinguindo o mero proprietário de terras do empresário e investidor 
rural.202  

 

 

Marcelo Magalhães Godoy descreve as fazendas mineiras e sua diversificação nas 

unidades produtivas açucareiras e escreve, 

 

  
O que nesse documento se contém, segundo a transcrição feita, 
significa que a maioria das fazendas estabelecidas em Minas Gerais 

possuía conjuntamente roças e lavras; eram essas fazendas, 

simultaneamente, de agricultura e mineração. Os mesmos escravos 
que mineravam também roçavam e plantavam no devido tempo. 

Podemos acrescentar, baseado em outros documentos, que fazendas 

havia em grande número ainda mais complexas, com plantações de 

feijão, milho e outros ‘mantimentos’, canaviais, engenho de cana, 
moinhos, de farinha, fubá etc., gado e mineração. A essas fazendas 

que possuíam minas e lavouras ou criações chamamos fazendas 

mistas. Estabelecidas no século XVIII, desde que a extração do ouro 
no centro do Brasil provocou a formação de arraiais e povoados sem 

conta, essas fazendas caracterizaram a paisagem econômica de Minas, 

assinalando uma diferença nítida com a de outras regiões ou capitanias 
como as de Pernambuco e Bahia, com os seus engenhos de açúcar e, 

mais tarde, nos sertões, as suas fazendas de criação e os seus currais 

                                                
201 MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra, p. 39. 

 
202 Ibidem, p. 39. 
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(...) É bem de ver, porém, que à medida que decresceu a faina 

mineradora, já no meado do século XVIII, acentuada no último quartel 
dessa centúria, e mais ainda e cada vez mais na seguinte, as fazendas 

mistas realmente típicas da Capitania, como aliás das outras que se 

descobriram, integraram e formaram depois, as de Goiás e Mato-
Grosso, foram desaparecendo ou perdendo tipicidade, passando a ser 

exceções, até sumirem completamente.203  

 

         Outra denominação de fazendas é ressaltada por Graça Filho ao mencionar Jacob 

Gorender, afirmando que havia predominância de “grande fazenda escravista como o 

fundamento da economia mineira de abastecimento.” 204, Graça Filho ainda ressalta a 

existência de pequenas explorações, sitiantes, arrendatários que possuíam pequenas 

escravarias, com uma média de cinco cativos. E ainda destaca que as fazendas mistas 

não deixaram de ser uma forma de exploração de terras. O historiador ainda apresenta a 

pesquisa de Miguel Costa Filho que destaca que as fazendas mistas estavam entre as 

maiores empresas agrárias, combinado diversas atividades como mineração, produção 

de açúcar, produção de abastecimento etc.  Graça Filho escreve sobre as fazendas mistas 

que, 

O que nos interessa aqui é considerá-la como a mais elevada unidade 
produtiva em Minas Gerais colonial, cuja capacidade de gerar riqueza, 

bem como no nível de exploração do trabalho escravo, foi maior do 

que as propriedades exclusivamente voltadas à economia de 
abastecimento. Mais detidamente, a origem das fazendas mistas e a 

transmissão de sua propriedade nos ajudará a compreender a formação 

da elite rural de Minas Gerais no século XVIII.205 
 

 Diferente da denominação de Godoy, as fazendas que circundavam o Arraial da 

Lage não desempenhavam o trabalho de mineração, como já mencionado, mas nos seus 

arredores havia trabalho de mineradores, podemos citar o Distrito de Prados, Lagoa 

Dourada e Carandaí. Mas percebe-se por meios dos inventários post-mortem dos 

membros de elite da região, que suas fazendas apresentavam abundância, que se 

dedicavam a plantações de milho, feijão, arroz, engenhos de cana e de farinha e também 

                                                
203 GODOY, Marcelo Magalhães. Fazendas diversificadas, escravos polivalentes - Caracterização sócio-

demográfica e ocupacional dos trabalhadores cativos em unidades produtivas com atividades 
agroaçucareiras de Minas Gerais no século XIX. In: XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 

ABEP, realizado em Caxambú- MG – Brasil, de 20- 24 de setembro de 2004, Op cit p. 3.  

 
204 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. O amanho do ouro: elites econômicas, inconfidentes e 

negócios na antiga Comarca do Rio das Mortes, 1750-1800. Universidade Federal de São João del Rei, 

2018. Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Jurídicas. São João del Rei. Tese de professor titular 

do curso de História da Universidade Federal de São João del Rei. p. 13. 

 
205 Ibidem, p. 14. 
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a criação de gado, porcos, galinhas e vacas leiteiras. E que por meio dessas fazendas, 

datadas de meados do século XVIII por Teixeira206, houve o crescimento da região. São 

esses fazendeiros e suas unidades produtivas que pretendemos explorar nessa pesquisa. 

 

 

2.3- Breve histórico sobre a Guarda Nacional brasileira 

 

Dedicamo-nos ao estudo da Guarda Nacional brasileira, na tentativa de melhor 

delimitarmos características desses membros em Minas Gerais - especificamente da 

Comarca do Rio das Mortes com ênfase em São João del Rei, para posteriormente 

compreendermos os guardas que formavam a elite local no Distrito da Lage no período 

proposto. O estudo sobre a Guarda no Brasil, especificamente no interior de Minas 

Gerais, como já mencionado, se refere aos grandes proprietários de terras e escravos, 

homens influentes da região da Comarca do Rio das Mortes que possuíam patentes 

militares e eram responsáveis por controlar o poder na região. 

A Guarda Nacional teve presença em todo país, foram 130 anos de existência e 

história. No início do período Regencial se apelou para o modelo da Guarda Nacional 

Francesa inspirada na revolução de 14 de julho de 1789. A criação da Guarda Nacional 

foi uma estratégia pensada para se manter a integridade do Império, foi implementada 

nos anos do Regente Feijó e mantinha fortes ideais republicanos, nesse período era 

possível a qualificação – processo de alistamento dos guardas nacionais era realizado 

anualmente pelas paróquias – de homem ‘de cor’, permitindo inclusive que eles 

concorressem aos postos de oficialidade que eram preenchidos por via eleitoral, “essas 

características vão fazer com que a Guarda possa ser reconhecida por alguns autores 

como uma ‘milícia cidadã”207. Assim, a aceitação de ‘homens de cor’ representava risco 

a ordem vigente e, pensando nisso, a oligarquia afastaria por completo o espírito 

‘republicano’ e realizaria diversas modificações na Guarda com a Lei 602 de 1850, 

transformando-a em uma milícia eleitoreira.  

 A Guarda Nacional nascia conservadora e era instrumento de homens de posses e 

não das classes populares. Assim, os moderados acreditavam ser impensado que um ex-

                                                
206 TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Família escrava e riqueza na Comarca do Rio das Mortes.  

 
207 FARIA, Maria Auxiliadora. A guarda nacional em Minas 1831-1873. Dissertação (mestrado) 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1977, p. 27. 
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escravo comandasse seu antigo senhor na Guarda, portanto, já pensavam em formas de 

limitar a eleição de libertos para os postos de oficialidade. Porém, como o acesso de 

cativos estava proibido na Guarda Nacional, a alternativa foi aceitar homens de “cor” e 

libertos que representavam os brancos fazendeiros. Maria Auxiliadora Faria208 afirma 

que o poder estava nas mãos de uma elite de proprietários de terra e de escravos. Dessa 

forma o artigo 1º da Lei de 1831 compreende que  

 

As Guardas Nacionais são criadas para defender a Constituição, a 
Liberdade, Independência, e Integridade do Império, para manter a 

obediência às Leis, conservar, ou restabelecer a ordem, e a 

tranqüilidade pública; e auxiliar o Exército de Linha na defesa das 
fronteiras e costas (...).209 

 

 A Guarda Nacional muitas vezes desempenhava papel de polícia como nas 

“eleições do cacete”, com a função de inibir o eleitorado à base de espancamentos e 

coerções210. Após a Guerra do Paraguai, a milícia eleitoreira passa por mais uma 

reforma na Lei 2.395 de 1873, retirando-lhe a prerrogativa de força militar. Seu fim se 

deu em meados de 1918-1922, “seu registro na história nacional foi tão marcante que 

ainda na década de 1960, era possível esbarrar com octogenários coronéis da Guarda 

Nacional”.211  

Ser membro da Guarda Nacional revelava a importância e o prestígio dos 

homens da época como símbolo de honra e status. O Jornal Aurora Fluminense 

confirma essa influência, ao relatar o símbolo da nação e sua identificação com o poder 

do Imperador era notória “o jovem imperador a cavalo e com a farda da Guarda 

Nacional...”212 em 1832.  

Assim, em 1850 a Guarda perde em parte seu caráter democrático - pois os 

oficiais eram eleitos, mas tinha-se a exigência censitária para ingressar -  e passa a ser 

controlada pelas elites “dependendo da ascensão aos seus postos de nomeação e compra 

                                                
208 Ibidem, p. 36-37. 
 
209 Apud, FARIA, 1977. 

 
210 PINTO, Francisco Eduardo. A Guarda Nacional e o perfil dos homens matriculados no termo de São 

João del Rei (1850-1873), p. 39. 

 
211 Ibidem, p. 39.  

 
212 Ibidem, p 40-41. 

 



71 

 

de patentes, vamos encontrar esses homens abastados dominando sua hierarquia. José 

Murilo de Carvalho, aponta que,   

 

Os oficiais da Guarda não apenas serviam gratuitamente como 
pagavam pelas patentes e freqüentemente fardavam as tropas com 

recursos do próprio bolso. A escolha democrática dos oficiais, por 

eleição, foi aos poucos sendo eliminada para que a distribuição de 
patentes de oficiais correspondesse o melhor possível à hierarquia 

social e econômica. Em contrapartida, a Guarda colocava nas mãos do 

senhoriato o controle da população local.213   

 

   A respeito da possibilidade de comprar patentes militares, Jonas Vargas também 

nos esclarece que  

Na sociedade brasileira dos oitocentos, um título de nobreza 

consagrava uma família, pois tal concessão era fruto de um 

reconhecimento, por parte do imperador, por serviços prestados à 
Coroa e à nação. Em nível local, as famílias abençoadas com tal 

honraria ascendiam a outro patamar na escala hierárquica de sua 

“aldeia”. O investimento em títulos de nobreza também representava 
um retorno imaterial das perdas materiais efetuadas pelo portador do 

título. Não é à toa que a enxurrada de títulos concedidos aos rio-

grandenses coincide com o período posterior à Guerra do Paraguai, 
onde muitos militares e oficiais da Guarda Nacional arriscaram suas 

vidas e de seus filhos, despendendo sua fortuna.214 

 

Fernando Uricoechea, apresenta em O minotauro imperial, um estudo sobre a 

Guarda Nacional e as mudanças sofridas pela mesma com o passar dos anos. O autor 

destaca que,  

Cerca de setenta por cento dos membros proeminentes da comunidade 

gozavam de posições como oficiais. Isto não deve ser interpretado 

como atributo regional típico ou como um traço episódico na 
organização da sociedade brasileira do século passado [...] e em outra 

região do país, entre os dezoito eleitores com status social 

especificado que receberam o maior número de votos numa paróquia 

local, na província de Minas Gerais, doze tinham patentes 
militares.”215 

 

O autor destaca que o grau de militarização era intenso e que não se tratava 

apenas de um fenômeno agrário, chegando a afetar a população urbana. Esse fato nos 

                                                
213 CARVALHO, José Murilo de.  Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão Conceitual, 

Rio de Janeiro, 1997. Scielo. Acesso em abril de 2018. In:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S001152581997000203 

 
214 VARGAS, J. M. “Um negócio entre famílias” – A elite política no Rio Grande do Sul (1868-1889). 

História Social das elites. Flávio Heinz (org.) São Leopoldo: Oikos, 2011, p. 49.  

 
215 URICOECHEA, Fernando. O minotauro imperial. São Paulo, Difel, 1978. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S001152581997000203
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permite pensar, nos resultados obtidos por Cecília Helena a respeito do “entrelaçamento 

entre natureza, território, mercado e engendramento da acumulação.”216 Essas redes 

ultrapassavam o mundo agrário, chegando aos centros urbanos na busca de acumulação. 

Portanto, o papel da Guarda Nacional em 130 anos de existência e com sua 

“inserção na construção da nacionalidade brasileira, servindo de instrumento do Estado 

e das elites, do caráter conservador que assumiu buscando a manutenção da Ordem.”217 

A Guarda Nacional foi uma corporação estamental que mobilizou milhares de homens, 

“nos primeiros anos de sua criação cerca de 200.000 homens livres, numa época em que 

o exército profissional tinha uma força efetiva de cerca de 5000 homens.”218 Esse dado 

encontrado por Uricoechea demonstra a importância que a Guarda alcançou e como era 

de interesse dos homens abastados fazerem parte da mesma e/ou possuírem patentes 

militares, já que qualquer homem com renda de 100$000 era elegível como membro e 

deveria comprar suas vestimentas e armas.219 

Com a importância adquirida pela Guarda e sua intenção, pelo menos quando de 

sua fundação em meados de 1789 e inspirada no modelo da Guarda Nacional Francesa, 

de manter e estabelecer a Ordem e a integridade do Império, ela foi instrumento das 

elites para construir uma nação. 

O ano de 1873 representa o fim das milícias e das funções militares da mesma 

com a Lei 2.395 de 10 de setembro. Predominando as funções e intenções políticas 

desses membros em contrapartida a intenção inicial, a intenção militar. Caracterizando 

como afirma Maria Auxiliadora Faria, “uma força de oficiais sem soldados.”220 Até a 

sua extinção em 1918. 

 

 

2.4- A Guarda Nacional na Comarca do Rio das Mortes 

 

                                                
216 OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. Tramas políticas, redes de negócios. Editora Humanitas, São 

Paulo, 2001.  p. 404. 

 
217 PINTO, Francisco Eduardo. A Guarda Nacional e o perfil dos homens matriculados no termo de São 
João del Rei (1850-1873), p. 47. 

 
218 URICOECHEA, Fernando. O minotauro imperial, p. 132. 

 
219 PINTO, Francisco Eduardo. A Guarda Nacional e o perfil dos homens matriculados no termo de São 

João del Rei (1850-1873), p.138. 

 
220 FARIA, Maria Auxiliadora. A guarda nacional em Minas 1831-1873, p. 88. 
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A Comarca do Rio das Mortes, Termo da Vila de São José foi sede da legião da 

Guarda Nacional criada em 1831,221 fato que torna ainda mais evidente a importância 

dos Coronéis no interior das Minas Gerais e como membros de grande influência da 

Elite Regional Mineira. Como demonstra o trabalho de Maria Auxiliadora a Guarda 

Nacional,  

 

Criada nos primeiros meses da Regência, a Guarda Nacional brasileira 

permanece viva até adiantada fase da Primeira República, só sendo 

extinta definitivamente em 1918. A longa existência da Instituição 
seria, pois, por si só, suficiente para justificar a sua relevância na 

história político-militar do Brasil. Levando-se em conta, no entanto, 

que ao longo deste período passa a Guarda por fases distintas, reveste-

se de maior importância o papel que desempenha no processo 
histórico brasileiro. De fato, esta importância não tem sido relegada 

pelos estudiosos da vida política e militar do país na Regência e 

Segundo Reinado.222 

 

De acordo com Francisco Eduardo Pinto, em seu trabalho sobre a Guarda 

Nacional em São João del Rei, dos milhares de matriculados na Guarda, a grande 

maioria dispunha de poucos recursos e não eram todos membros da elite.  

 

Muitos outros elementos foram utilizados pela elite letrada do Império 
na tentativa de se construir essa nação, uma nação civilizada como as 

europeias, de onde não tirava os olhos e de onde importava inúmeros 

modelos.223 
 

 

Um fato comum a se observar nas pequenas cidades mineiras da atualidade são 

os nomes das ruas e praças, marcadas por nome de personalidades do cenário político, 

econômico, religioso, etc. Na atual cidade de Resende Costa - anteriormente conhecida 

como Arraial da Lage, não foi diferente, muitas ruas e praças homenagearam essas 

personalidades, como exemplo podemos destacar: Praça. Cel. Souza Maia, Praça. Cel. 

Mendes de Resende, Rua Cel. José Avelino etc. Todos esses nomes eram de Coronéis 

da Guarda Nacional do seu último momento - da lei de reforma da Guarda Nacional de 

1873 até a sua extinção em 1918. 

                                                
221 Ibidem, p. 47. 

 
222 FARIA, Maria Auxiliadora. A guarda nacional em Minas 1831-1873, p. 1. 

 
223 PINTO, Francisco Eduardo. A Guarda Nacional e o perfil dos homens matriculados no termo de São 

João del Rei (1850-1873), p. 43. 
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 Muitos homens foram destacados para o serviço forçado na Guarda Nacional, 

porém, as brechas na legislação liberavam esses homens de prestígio da qualificação, 

assim “eram isentos funcionários públicos, membros de ordens religiosas, deputados, 

senadores, fazendeiros com propriedades com mais de 50 cativos etc.”224. É importante 

salientar que funcionários do governo favoreciam amigos e perseguiam os inimigos no 

processo de prestação de serviço público. Dessa forma fica evidente que o poder não 

poderia escapar das mãos de homens influentes, assim 

 
Por dirigentes saquaremas estamos entendendo um conjunto que 

engloba tanto a alta burocracia imperial - senadores, magistrados, 

ministros e conselheiros de Estado, bispos, entre outros – quanto os 
proprietários rurais localizados nas mais diversas regiões e nos mais 

distantes pontos do Império, mas que orientam suas ações pelos 

parâmetros fixados pelos dirigentes imperiais, além de professores, 
médicos, jornalistas, literatos e demais agentes “não públicos”- um 

conjunto unificado tanto pela adesão aos princípios de ordem e 

civilização, quanto pela ação visando a sua difusão.225  
 

 

Muitas patentes eram compradas e a partir de 1850 passam a ser vitalícias e por 

elas se pagavam valores expressivos, é o caso do Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, 

Tenente Coronel Francisco de Assis Resende, Capitão José Coelho dos Santos 

Monteiro, Capitão Joaquim Tomas da Costa Gonçalves etc. todos fazendeiros 

escravistas, proprietários de grandes glebas de terra no Distrito da Lage, pertencente a 

Comarca do Rio das Mortes, e possuidores de patentes militares.226 Mesmo que o oficial 

não tivesse o nome constado nas matrículas, mantinha o título, como caráter honorífico.  

Os trabalhos de Maria Auxiliadora Faria e Francisco Eduardo Pinto concordam 

que pela Lei 602 de 19 de setembro de 1850 o pagamento das patentes era forma legal 

de se adquirir uma patente oficial e que a oficialidade continuava nas mãos dos homens 

mais abastados, mas isso não impedia que fraudes não ocorressem nessa escolha. 227  

Processos fraudulentos foram encontrados por Francisco Eduardo Pinto, no Termo de 

                                                
224 Ibidem p. 26.  
 
225 Apuhd MATTOS, Ilmar, 2001, 40. 

 
226 REIS, Amanda Cardoso. Trajetórias de enriquecimento nos últimos anos da escravidão: O Distrito da 

Lage, 1862-1871. Monografia, Universidade Federal de São João del Rei, 2017. 

 
227 PINTO, Francisco Eduardo. A Guarda Nacional e o perfil dos homens matriculados no termo de São 

João del Rei (1850-1873), p 49. Lê-se no artigo: “O art. 57 da lei n. 602 de 19.09.1850 determinava o 

pagamento pelo direito de possuir a patente de oficial.” 
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São João del Rei anteriores a 1850, “as tentativas de fraudar os resultados de escolha da 

oficialidade nesse período estão certamente vinculadas a disputas por poder e status, a 

reprodução social da família e, principalmente, relacionadas à insatisfação com a 

escolha de libertos para os postos de comando.”228 Era considerado humilhante que um 

senhor de terras e escravos fosse comandado por seu ex-escravo, esse fato foi 

evidenciado por Francisco Eduardo Pinto. 

Ainda sobre a Guarda Nacional, Francisco E. Pinto nos esclarece que o termo 

São João del Rei foi sede de Legião da Guarda e “que teve seus corpos organizados a 

partir do ano de 1832, quando começaram a ser substituídos os corpos de milícias e 

ordenanças.”229 

Segundo Francisco E. Pinto, os fazendeiros representavam 36,60% do total dos 

registros da Guarda, além disso o ato de participar da Guarda Nacional conferia ao 

homem comum o direito de se inserir no mundo da política.230 Esse critério também foi 

verificado por Cecília231 que homens comuns tinham participação na vida política e 

eram membros construtores da ideia de nação, ideia essa, talvez, vigente até os dias 

atuais. 

 

 

2.5- A Guarda Nacional no Distrito da Lage e o que revelam as Atas eleitorais da 

região 

 

 Nos tópicos anteriores buscamos conhecer as origens da Guarda Nacional no 

Brasil e na Comarca do Rio das Mortes, com as configurações apresentadas no Termo 

de São João del Rei. Compreendendo a importância social e política desses membros 

dentro da sociedade. Nesse sub tópico trataremos, com mais atenção, dos membros do 

                                                
228 Ibidem, p. 50. 

 
229 Ibidem, p. 47. 

 
230 Ibidem, p 58-60. 

 
231 A autora em questão, afirma que a nação e sua tangibilidade em 1831 eram baseados no poder 

financeiro e status das classes ricas (homens de elite da primeira metade do século XIX) que eram 

responsáveis por configurar a ideia de nação dentro de uma sociedade fortemente apegada à escravidão. A 

fragilidade da existência da nação parece-nos estar ligada aos interesses dos ricos proprietários que 
controlavam os cargos de importância e usavam do prestígio adquirido por eles para comandar seus 

interesses, muito antes de 1831. Ver mais In: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. Tramas políticas, 

redes de negócios. Universidade Federal de São Paulo. In: Brasil: formação do Estado e da nação. São 

Paulo, Hucitec. Ed. Unijuí; Fapesp, 2003. 
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Distrito da Lage que faziam parte da Guarda Nacional, suas patentes, riquezas, escravos 

e o prestígio dos mesmos. Esses homens eram membros de destaque dentro do Distrito.  

No trabalho de Francisco Eduardo Pinto os membros da Guarda Nacional da 

Comarca do Rio das Mortes, eram proprietários de escravos, riqueza em terras, imóveis 

urbanos, animais, pertences ou capitais. Esses mesmos critérios foram observados para 

o Distrito da Lage, pois se tratavam de homens com status, poder, donos das melhores 

terras dentro e fora da Lage e de posse de cativos. 

 O Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, por exemplo, morador do Distrito da 

Lage, estava inserido como membro da Guarda Nacional. Sua notoriedade foi expressa 

pelo seu trineto, Francisco Eduardo Pinto onde podemos ler,  

 

À memória de meu trisavô paterno Antônio Pinto de Góes e Lara, 
Capitão da Guarda Nacional do Termo da Vila de São José do Rio das 

Mortes, distrito da Laje, hoje, Resende Costa, nascido no ano de 1787 

e falecido em 16 de outubro de 1871, filho do Sargento-Mor Joaquim 
Pinto de Góes e Lara e de Dona Ana de Almeida Silva. Membro da 

elite, homem bom, eleitor por bens de raiz, proprietário de centenas de 

alqueires de terras herdadas da sesmaria de seu pai e de dezenas de 

escravos. 232 

 

O Cap. Antônio Pinto se tratava de um homem de família abastada na Lage, 

detentor de grandes propriedades em terra e 32 escravos em 1871, ano de falecimento 

do Capitão233. Como mencionado acima, o Cap. Pinto, como era conhecido Antônio 

Pinto de Góes e Lara na Lage, foi um homem admirável em seu período, proprietário da 

Fazenda do Ribeirão de Santo Antônio234, hoje localizada no Povoado do Pinto na 

cidade de Resende Costa, MG.   

O Cap. Pinto, uniu-se em matrimônio com a senhora Mafalda Cândida de 

Resende, que era filha de uma família muito respeitada e prestigiada na região. Filha de 

um membro da Guarda e homem de muitas posses, seu pai o Sargento-Mor Gervásio 

Pereira de Alvim e de Dona Francisca Cândida de Resende, como consta nos 

                                                
232 PINTO, Francisco Eduardo. A Guarda Nacional e o perfil dos homens matriculados no termo de São 
João del Rei (1850-1873). Agradecimentos, sem página. 

 
233 REIS, Amanda Cardoso. O Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara e o Distrito da Lage, século XIX. 

Trabalho de conclusão de curso (TCC). Universidade Federal de São João del Rei, 2017, p. 23. 

 
234 Mais informações sobre a Fazenda do Ribeirão de Santo Antônio podem ser encontradas no trabalho 

de Isaac Ribeiro, In: RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Família e povoamento na Comarca do Rio das Mortes: 

os “Ribeiro da Silva”, fronteira, fortunas e fazendas (Minas Gerais, séculos XVIII e XIX). Dissertação 

(Mestrado). Universidade Federal de São João Del Rei, 2014. 
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documentos do Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei, uniram-se me 

matrimônio em 19-2-1821.235 

É importante destacar que o Cap. Antônio Pinto pertencia a um tronco familiar 

de membros da Guarda Nacional, homens que possuíam a patente e o respeito da 

sociedade a qual pertenciam. A base familiar, representada pelo homem nesse período, 

era composta por dois Sargentos-Mor - o Sargento-Mor Joaquim Pinto de Góes e Lara, 

pai do Cap. Pinto e por seu sogro, Sargento-Mor Gervásio Pereira de Alvim. O irmão do 

Cap. Pinto também é destacado no inventário de seu pai, ele é descrito como Capitão 

Gervásio Pereira do Carmo Alvim, na época do falecimento de seu pai, já era um 

homem casado com Dona Ana Antônia Umbelina de Paiva.236 

Outro membro da família Góes e Lara que foi mencionado como membro da 

Guarda é o cirurgião, Dr. Gervásio Pinto Coelho de Góes e Lara. Ele foi destacado 

como membro do estado maior com parada em São José do Rio das Mortes, no ano de 

1870 servindo ao 46º Batalhão da Guarda Nacional de S. José Del Rei.237 Era comum 

nesse período por nós pesquisado, que as pessoas alterassem seus sobrenomes de um 

documento para o outro. Foi muito comum encontrarmos a mesma pessoa, porém com 

dois ou mais sobrenomes diferentes238. É que acontece com o Dr. Gervásio, em algumas 

documentações ele aparece trocando o sobrenome Coelho por Cândido. 

O Dr. Gervásio Pinto Cândido de Góes e Lara, era filho do Capitão Antônio 

Pinto de Góes e Lara e de Dona Mafalda Cândida de Rezende. O Dr. Gervásio tinha 46 

anos quando foi aberto o inventário de seu pai e era casado nesse período, porém o 

nome de sua esposa não é mencionado e o inventário do mesmo não foi localizado. Não 

sendo possível o acesso do inventário do mesmo, por não o termos encontrado, 

buscamos informações em jornais mineiros que pudessem nos lançar luz sobre a 

trajetória desse membro da Guarda Nacional. 

                                                
235 Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei, folha 61, livro 26, caixa 02, estante 01 - São 

José. 

 
236 A trajetória do Cap. Gervásio Pereira do Carmo Alvim, e sua falência podem ser melhor 

compreendidos no trabalho de Paula Chaves Teixeira Pinto. In: TEIXEIRA, Paula Chaves. De Minas 
para a Corte. Da Corte para Minas: Movimentações familiares e trocas mercantis (c. 1790 – c.1880). 

(Doutorado em História). Niterói, RJ: UFF, 2014, p. 193. 

 
237 Almanak Administrativo, civil e industrial da Província de Minas Gerais, para o ano de 1865. 2º ano. 

Typographia do Minas Gerais. Ouro Preto, 1864, p.405. 

 
238 Para confirmação utilizamos a pesquisa em inventários disponíveis no Iphan de São João del Rei e na 

Plataforma do Projeto Compartilhar. Dessa forma podemos realizar pesquisa e comparação do sobrenome 

do membro e também o tronco familiar no qual o mesmo se encontra inserido.  
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Encontramos uma nota em o que o Dr. Gervásio Pinto Cândido de Góes e Lara é 

mencionado, juntamente com outros diversos moradores do Distrito da Lage, a respeito 

de autos de alistamento eleitoral no Jornal Arauto de Minas de 1881239. O Dr. Gervásio 

aparece com um dos suplicantes da Paróquia da Lage, isso comprova sua inserção 

também no meio político.240  

 Os Góes e Lara eram membros de uma família com alta reputação, riqueza em 

terras e escravos e que estavam inseridos no cenário político e socioeconômico do 

século XIX na Comarca do Rio das Mortes, especificamente em São José do Rio das 

Mortes onde serviam ao Batalhão da Guarda Nacional. Representavam uma família com 

status, poder e alto capital financeiro para realizarem as melhores transações comerciais 

em imóveis, terras e cativos. Eram reconhecidamente membro da elite local da Lage. 

Maria Auxiliadora Faria, destaca os privilégios alcançados pelas elites dentro da Guarda 

Nacional, 

 

Para o serviço da reserva são selecionados os que detêm preparo 

técnico e jurídico; os que gozam de prestígio sócio-político e ainda 

aqueles que possuem propriedades economicamente importantes, 
concentrando-se nele os representantes da elite econômica e educada. 

Por manter a hierarquia organizacional identificada à hierarquia de 

renda, torna-se mais fácil, à elite civil manejá-la.241 

 

Assim, com base nas questões apresentadas acima, o Capitão Antônio Pinto de 

Góes e Lara e outros membros importantes da sua família atuavam como membros da 

Guarda Nacional. Esses homens eram, em sua maioria, fazendeiros que residiam no 

Distrito da Lage que estavam subordinados a Vila de São José, servindo seu batalhão.  

Na Lage encontramos outros membros que faziam parte da Guarda Nacional, o 

quadro abaixo nos permite mapear seus nomes e cargos ocupados na Guarda a partir de 

1850. 

 

 

 

                                                
239 Jornal Arauto de Minas, ano de 1881. Disponível na plataforma digital da Hemeroteca Digital, no site: 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ acesso realizado no segundo semestre de 2019 e primeiro 

semestre de 2020. 

 
240 Ver anexo.  

 
241 FARIA, Maria Auxiliadora. A guarda nacional em Minas 1831-1873, p. 91.  

 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Quadro 5: Membros da Guarda Nacional no Distrito da Lage242 

 

Membros da Guarda Nacional na Lage Cargos 

1. André Esteves dos Santos Capitão 

2. Antônio Gonçalves da Costa Carvalho Tenente quartel-mestre 

3. Antônio Pinto de Góes e Lara Capitão 

4. Cesário José da Silva Lima Tenente Coronel 

5. Flávio José da Silva Capitão 

6. Francisco de Assis Resende Alvim Tenente Coronel Comandante 

7. Francisco Machado de Resende Alferes 

8. Francisco Pinto de Assis Resende Coronel 

9. Francisco Pinto de Resende Alferes 

10. Geraldo de Souza Resende Tenente 

11. Geraldo Pinto de Resende  Tenente Coronel 

12. Gervásio do Carmo Pereira Alvim Capitão 

13. Gervásio Pereira de Alvim Sargento-Mor 

14. Gervásio Pinto Cândido de Góes e Lara Cirurgião 

15. João Machado Rodrigues Capitão 

16. Joaquim Pinto de Góes e Lara Sargento-Mor 

17. Joaquim Tomas da Costa Gonçalves Tenente Coronel 

18. José Coelho dos Santos Monteiro – filho Capitão 

19. José Coelho dos Santos Monteiro – pai Capitão 

20. José Justino da Silva Capitão 

21. Manoel Coelho dos Santos Monteiro Comandante Major 

22. Manoel Nunes de Resende Guarda-Mor 

23. Pedro Esteves dos Santos Major 

24. Valeriano Coelho dos Santos Alferes Capitão 

Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa. Arquivo Histórico 

do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. 

 

Os 24 membros da Guarda Nacional mencionados no quadro acima, são de 

famílias notórias do Distrito da Lage. Apenas o Alferes Capitão Valeriano Coelho dos 

Santos estava em serviço na 5ª Companhia do batalhão nª103 em Leopoldina.243 Os 

                                                
242 Algumas patentes mencionadas no quadro acima, se referem a membros da milícia tendo em vista que 

nem toda patente militar se referia a Guarda Nacional. Acreditamos que houvesse uma tradição militar 

que conferisse além das patentes o símbolo de representação de poder, honra e prestígio a esses homens.  

 
243 Inventário de Francisco Coelho dos Santos Monteiro, 1878, cx. 294. Disponível na plataforma digital 

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgAF/franciscocoelhodossantosmonteiro1878.htm.  

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgAF/franciscocoelhodossantosmonteiro1878.htm
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demais eram membros subordinados a Vila de São José. Esses membros e/ou seus 

familiares eram proprietários de fazendas no Distrito, possuidores de casas no Arraial da 

Lage, utilizavam da terra e da mão de obra escrava como meio de produzir mercadorias, 

eram beneméritos em obras de caridade no Arraial e estavam inseridos no meio 

político.244 

A partir da análise detalhada das Atas Eleitorais do Distrito da Lage, foi possível 

destacar alguns membros importantes no processo de eleições e que contribuíram para a 

história política. O Sr. José Avelino de Souza Santos está presente desde a primeira Ata, 

datada em 31 de outubro de 1881245, ele prestava serviços eleitorais na posição de 

mesário e seu nome é destacado até o ano de 1888, último livro por nós analisado nessa 

pesquisa. 

O Sr. José Avelino era proprietário da Fazenda da Cachoeira246, seu inventário 

foi aberto no ano de 1921. Era proprietário de muitas partes de terras, benfeitorias, era 

dono de terras na Fazenda do Brumado fazendo divisa com o Sr. Pedro Esteves dos 

Santos, filho do Capitão André Esteves dos Santos, proprietário importante na região e 

de família de prestígio. 

Além da riqueza em terras, imóveis e escravos, esses membros de elite da 

Guarda Nacional do Distrito da Lage, deixaram em seus inventários grandes somatórios 

em ouro, prata, animais, dívidas ativas - emprestando dinheiro e cativos a membros de 

suas famílias ou membros de famílias vizinhas com quem mantinham redes de 

                                                                                                                                          
 
244 É importante destacar que alguns membros não tinham posse de escravos, pois seus inventários são 

posteriores a 1888.   

 
245 O ano de 1881 representa um marco importante dentro dessa pesquisa, pois existe a vigência da Lei 

Saraiva, como afirma LEÃO, de Michele que o projeto apresentado pelo Gabinete Saraiva, com a 

explícita exclusão dos analfabetos do direito de voto, é transformado na Lei 3.029, de 09 de janeiro de 

1881, levando o nome de Lei Saraiva. O objetivo da exigência de saber ler e escrever para ser eleitor não 

era purificar as urnas, mas sim impedir o alargamento da participação popular. É durante o período da 

reforma eleitoral que se verifi ca aquilo que se pode chamar de construção do discurso da incapacidade 

eleitoral dos analfabetos, que resultou, desde então, na exclusão dos analfabetos do direito de voto por 
mais de um século e na estigmatização, até hoje, dos “portadores” de analfabetismo. Dessa forma, os 

homens que são mencionados a partir de 1881 seriam alfabetizados e assim as Atas representariam uma 

extrema limitação do número de participantes no processo eleitoral. Ver mais LEÃO, de Michele In: Lei 

Saraiva (1881): se o analfabetismo é um problema, exclui-se o problema. Aedos n. 11 vol. 4 - Set. 2012. 

Estudos Medievais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  Disponível no link: 

https://www.seer.ufrgs.br/aedos/article/view/30737/20890. Acesso no segundo semestre de 2020. 

 
246 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de José Avelino de 

Souza Santos, 1921, cx. 617. 

 

https://www.seer.ufrgs.br/aedos/article/view/30737/20890
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solidariedade. Esses homens teciam importantes laços comercias na compra de terras 

em parcerias com outros fazendeiros, viviam da pecuária e agricultura. 

Paula Chaves Teixeira Pinto, também discorre sobre os homens importantes do 

Distrito da Lage, homens apegados a escravidão e a acumulação de terras. Esses 

homens de elite também são destacados pela historiadora como membros da Guarda 

Nacional, 

 

Os fazendeiros, naqueles anos de 1850 e 1870, a maioria descendente 
dos primeiros ocupantes, eram ainda os senhores das fortunas do 

distrito, e seu poderio político e controle do mando local podem ser 

percebidos nas suas atuações como vereadores na Câmara da vila de 
São José, nas disputas territoriais de agregação de quarteirões sob 

jurisdição administrativa do distrito da Lage, na presença de 

agregados em suas fazendas, na ocupação de cargos do judiciário e na 

aquisição de patentes da Guarda Nacional.247 

 

 Localizamos para o Distrito da Lage 21 atas eleitorais dentro do período. Essas 

atas eram realizadas dentro da Paróquia de Nossa Senhora da Penha de França, onde os 

cidadãos ativos, votavam para eleger os representantes provinciais, e esses eram 

responsáveis por eleger os representantes da província e da nação. Os membros votantes 

e que poderiam ser votados na Lage, representavam um universo de homens de destaque 

dentro da região, eram geralmente fazendeiros e proprietários de escravarias. Homens 

com influência econômica e política na Lage e nos arredores, e de acordo com a Lei de 

1846 deveriam ter renda líquida anual de 200$000.248 

 Por meio das atas eleitorais podemos traçar um perfil econômico dos principais 

membros com influência no âmbito socioeconômico do Distrito da Lage, muitos desses 

membros que compunham a mesa eleitoral eram membros da Guarda Nacional. O 

estudo atento dessas atas permite-nos conhecer a trajetória familiar dos membros da 

mesa de votos.  

Por meio da documentação percebemos que muitos homens que possuíam 

patentes militares estavam inseridos no meio político, para o Distrito da Lage249, onde 

                                                
247 PINTO, Paula Chaves Teixeira. De Minas para a Corte. Da Corte para Minas, p. 227.  

 
248 O texto completo se encontra no trabalho de: GUIMARÃES, Elione Silva; Org.; MOTTA Márcia 

Menendes, Org. Campo em disputa: história agrária e companhia. São Paulo: Annablume; núcleo de 

referência agrária, 2007, a partir da p. 239. 

  
249 A documentação em questão se trata de Livros de Registros de Escrituras sob guarda do Cartório de 

Ofício Único de Notas de Resende Costa, que compreendem o período de 1862 a 1888 e serão utilizados 

na dissertação de mestrado. 
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pudemos mapear vários capitães, coronéis, majores, tenentes etc. dentre os anos de 

1862-1888. Entre esses homens podemos citar, o Major Manoel Coelho dos Santos 

Monteiro.  

O Major Manoel era membro do 46º Batalhão da Guarda Nacional de São José del 

Rei, no ano de 1870. O Major tinha a patente de Comandante nesse período servindo a 

5ª Companhia na Parada no largo da Matriz da Lage. Filho de família importante na 

região, conseguimos acesso ao inventário de seu pai, o Sr. Francisco Coelho dos Santos 

Monteiro, falecido em 27 de agosto de 1878 em São João del Rei, não deixando seus 

bens inventariados, acreditamos que o Sr. Francisco tenha tido uma morte súbita. O 

inventariante em questão foi o Sr. Joaquim Coelho dos Santos Monteiro, seu irmão.250 

É importante destacar que o Major Manoel era neto de Capitães, tinha ainda um 

sobrinho - filho do seu irmão, o Cap. José Coelho dos Santos Monteiro, que era membro 

da Guarda Nacional de Leopoldina, servindo ao batalhão nª103.251  

Quando do falecimento do pai, o Major Manoel contava com 58 anos de idade e 

era um homem solteiro, o sexto filho do Sr. Francisco. Abaixo montamos um diagrama 

para facilitar a compreensão de duas trajetórias familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
250 Inventário de Francisco Coelho dos Santos Monteiro, 1878, cx. 294. Disponível na plataforma digital 

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgAF/franciscocoelhodossantosmonteiro1878.htm  

 
251 Ibidem.  

 

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgAF/franciscocoelhodossantosmonteiro1878.htm
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Diagrama 4- Família do Capitão José Coelho dos Santos Monteiro252 

 

 

 

                                                
252 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa. Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de André Esteves dos Santos, 1861, cx. 570 

e Hemeroteca Digital, disponível em: https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/  

 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Diagrama 5- Família do Major Manoel Coelho dos Santos Monteiro253 

 

 

 

 As famílias mencionadas acima eram membros respeitáveis do Distrito da Lage, 

proprietários de muitas terras, fazendas, escravos, imóveis e diversas outras 

propriedades que eram capazes de os manterem como membros da elite local. Eram 

homens de prestígio na sua época.  

                                                
253 Ibidem. 
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 O Major Manoel Coelho dos Santos Monteiro, ainda é destacado na Ata Eleitoral 

de 31 de outubro de 1881 como presidente da mesa eleitoral na eleição para o cargo de 

Deputado da Assembleia Geral Legislativa254. Compunham a mesa eleitoral os mesários 

José Avelino de Sousa Santos e Francisco de Paula Pinto Rodrigues e Vicente Ferreira 

Gomes Alvim. Todos membros de famílias importantes no Distrito e fazendeiros que 

aparecem registrando a compra e venda de várias propriedades na Lage. Sobre isso 

destaca Uricoechea, 

 

Não foi simplesmente na arena política ou na liderança mais geral e 

difusa dos interesses locais que a presença militar se fazia sentir 
ativamente. Uma vistoria rápida dos arquivos de vendas de escravos e 

terras nas áreas de expansão da produção cafeeira, tais como Valença 

demonstra amplamente a vigorosa presença dos militares como 
senhores de terra e de escravos bastante ocupados.255 

 

 Posteriormente a eleição para Deputado que ocorreu na Paróquia de Nossa 

Senhora da Penha de França, outra eleição foi realizada em 7 de novembro de 1881, 

para o cargo de Senador da Província de Minas Gerais. A mesa eleitoral é composta 

pelos mesmos membros do mês de outubro de 1881. O presidente da mesa eleitoral é 

substituído no ano de 1884, o Major Manoel deixa o cargo que é assumido por 

Francisco Gonçalves Pinto em eleição para Deputado Geral.256 Para a eleição em 

questão presidida pelo Sr. Francisco o quarto imediato nomeado para compor a mesa é 

novamente o Major Manoel. 

 É notório que os membros destacados para comporem a mesa eleitoral no Distrito 

da Lage eram homens que exerciam poder na região, fazendeiros ricos e proprietários de 

escravos. As Atas eleitorais demonstram a hierarquia dos membros que participavam do 

processo para a escolha de Deputados e Senadores para a província de Minas Gerais. 

 A partir das Atas também foi possível conhecer os eleitores que residiam no 

Distrito da Lage, foram destacados 59 homens nos registros como votantes.257 Dentre 

eles destacamos o Sr. Francisco de Assis Resende Alvim, filho do Capitão Mor 

                                                
254 Livro 8, ano 1881-1882. Escrivão: José Emílio de Mendonça. Ata de eleição datada em 31/10/1881. 
 
255 URICOECHEA, Fernando. O minotauro imperial, p. 129. 

 
256 Livro 10, ano 1883-1884. Escrivão: Juiz Municipal Suplente Antônio R. Teixeira Valle. Ata de eleição 

datada em 5/9/1883. 

 
257 Todos os eleitores mencionados na Ata de 1888 podem ser consultados no Cartório único de oficio de 

notas de Resende Costa, livro 14. Ata de Eleição para Senador da Província de Minas Gerais. 
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Gervásio Pereira de Alvim.258 Além de eleitor, como mencionados nas Atas, o Sr. 

Francisco também servia a Guarda Nacional como Tenente-coronel comandante, no 

Estado-maior. Servindo ao 46º Batalhão da Guarda Nacional de S. José Del Rei com 

parada em São José.259 

 Outro eleitor no Distrito e também membro da Guarda Nacional é o Sr. Antônio 

Gonçalves de Resende, Tenente Coronel do 46 º Batalhão do serviço ativo, com parada 

em São José.260 Encontramos referência ao mesmo no Constitucional: Jornal Político, 

Litterario e Noticioso (MG) – 1866 a 1868261 em uma coluna intitulada de “Junta 

Conservadora do Mar de Hespanha” onde houve eleição dos membros para a Junta em 

questão, estando o Tenente Coronel Antônio Gonçalves de Resende eleito para 

conselheiro (anexo).  

 Podemos afirmar que todos os membros ativos na Guarda Nacional, com parada 

no Termo de São José e na Lage, eram senhores de posses no período por nós alisado. 

Eram membros de destaque, prestígio, notoriedade e riqueza. Eram reconhecidos na 

sociedade como membros da elite local e possuíam capital para realizar as melhores 

transações em terras, imóveis e escravos na segunda metade do século XIX.  

 Foram responsáveis por atuarem no campo político, social e econômico na Lage e 

na Comarca do Rio das Mortes. Como fazendeiros céleres dentro do Distrito eles se 

utilizavam do trabalho escravo e da posse de grandes glebas de terras para produzirem 

gêneros alimentícios que abasteceriam o mercado interno. Além da produção desses 

produtos, também eram capazes de garantir aos seus filhos, genros e netos a terra para 

se auto sustentarem e darem seguimento na comercialização de alimentos. Dessa forma 

se tornavam aptos para continuarem acumulando capital e manterem o status familiar 

pela manutenção das estruturas socioeconômicas da terra e do trabalho escravo. 

                                                
258 Inventário do Capitão Mor Gervásio Pereira de Alvim, 1837, cx 11-03. Disponível na plataforma 

digital do Projeto Compartilhar, no link: 
http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgGL/gervasiopereiradealvim1837.htm   

 
259Almanak Administrativo, civil e industrial da Província de Minas Gerais, para o ano de 1865. 2º ano. 

Typographia do Minas Gerais. Ouro Preto, 1864, p.405. 

 
260 Ibidem. 

 
261 Constitucional: Jornal Político, Litterario e Noticioso (MG) – 1866 a 1868. Disponível no link: 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=767506&pesq=%22Ant%C3%B4nio%20Gon%C

3%A7alves%20de%20Resende%22&pasta=ano%20186.  

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgGL/gervasiopereiradealvim1837.htm
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=767506&pesq=%22Ant%C3%B4nio%20Gon%C3%A7alves%20de%20Resende%22&pasta=ano%20186
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=767506&pesq=%22Ant%C3%B4nio%20Gon%C3%A7alves%20de%20Resende%22&pasta=ano%20186
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 Os membros da Guarda atuaram na construção da nossa nação.262 E até hoje são 

lembrados pela importância que dispuseram ao longo do século XIX juntamente com 

suas famílias. Conhecer o perfil desses membros que residiram no Distrito da Lage 

muito contribui para o entendimento dessa sociedade e das relações de poder e riqueza 

construídas na mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
262 Ver mais detalhes em: PINTO, Francisco Eduardo. A Guarda Nacional e o perfil dos homens 

matriculados no termo de São João del Rei (1850-1873). 
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Capítulo 3 - O Mercado de terras e escravos no Distrito da Lage, o que nos 

revelam as fontes 

 

3.1- O mercado de terras fruto do trabalho escravo  

"Quando fazes os homens escravos, priva-los da metade da sua virtude, dás-lhes um 

exemplo na tua própria conduta. De fraude, rapina e crueldade, e obrigá-los a viver 

contigo em estado de guerra."  

- Equus Anna, uma africana escravizada263 

 

 É extremamente importante destacar que esse mercado de terras, por nós 

pesquisado na região da Lage se encontrava intimamente ligado à economia mercantil 

escravista. A posse da terra estava interligada à posse de escravos, como mão de obra 

nas fazendas e como meio de ressaltar a importância dos fazendeiros locais. Sobre essa 

questão trazemos os apontamentos enriquecedores de Hebe Mattos264, 

 

O mercado de terras que se amplia na região consiste, portanto, num 

mercado de terra de trabalho, reflexo da crise da agricultura escravista 
local que tardiamente tenta efetivar o monopólio de classe sobre a 

terra, única forma de manter seu funcionamento. A partir da década de 

1880, fazendeiros e sitiantes tentam responder à crise que se configura 

buscando transformar-se de proprietário de escravos em proprietários 
de terra de negócio.265 

   

 Minas Gerais representava um quadro altamente marcado pela escravidão.  No 

Distrito da Lage podemos perceber que a região se apresentava com forte apego a mão 

de obra cativa, fato discutido no segundo capítulo. Mas como se deu a formação do 

mercado de escravos no Distrito e seu funcionamento? Compreender a escravidão no 

Brasil nos permitirá entender o mercado escravista na Lage e seu atrelamento ao 

mercado de terras. 

                                                
263 Disponível em: https://www.slavevoyages.org/tast/database/search.faces acesso em 28 de fevereiro de 

2020.  

 
264 CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, Faperj, 2009, p. 113. 

 
265 CASTRO, Hebe Maria Mattos de. 2009, Op cit. p.113. 

 

https://www.slavevoyages.org/tast/database/search.faces
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 Segundo Robin Blackburn266, a escravidão passou por dois momentos. A primeira 

escravidão ocorreu de 1520 a 1800, com caráter colonial e a partir dela criou-se o tráfico 

oceânico de escravos e a plantation escravista americana. A segunda escravidão, que 

enfoca o Brasil e o florescimento escravista é retratado por Blackburn entre 1800 e 1860 

e teve seu período de ruina entre os anos de 1865-1888. O historiador afirma que, 

 

A escravidão das Américas era menos diversificada, mais concentrada 

no trabalho braçal, e mais radical, apertando seus grilhões em torno de 

negros africanos e de afrodescendentes. A segunda [escravidão] estava 
envolvida de forma intricada num processo de industrialização de 

larga escala e de “acumulação primitiva” prolongada.267 

 

 

 Ainda segundo Blackburn, a segunda escravidão representava um mercado mais 

“produtivo” e capaz de atender a demanda por mão de obra escrava que era crescente.268 

“A segunda escravidão foi em grande parte “pós-colonial”, e senhores de escravos 

gozavam de uma relação mais direta com o poder.”269 O que não podemos nos esquecer, 

e não é deixado a margem pelo historiador, é que nos dois momentos descritos por ele 

sobre a escravidão, havia trabalho forçado, os cativos eram organizados por grupos em 

sistemas de tarefas e na produção de produtos para seus senhores, e que eles eram 

considerados bens que podiam ser comprados e vendidos sem levar em consideração os 

laços familiares que os ligavam.270 

 A livre comercialização de escravos perdurou até 1888, com a assinatura da Lei 

Áurea pela Princesa Isabel, mas até a assinatura da carta de abolição o Brasil atravessou 

diversos marcos regulatórios sobre o comércio escravista. Dentre eles podemos destacar 

a Lei Eusébio de Queiróz, de 4 de setembro de 1850, com o objetivo de encerrar o 

tráfico internacional de escravos, conforme previsto em lei a medida refletiria nos 

interesses dos traficantes e dos proprietários de escravos, porém esses ainda poderiam 

                                                
266 BLACKBURN, Robin. Por que segunda escravidão? In: Escravidão e capitalismo histórico no século 

XIX: Cuba, Brasil e Estados Unidos/organização Rafael Marquese e Ricardo Salles, - 1. Ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2016, p. 13-15. 

 
267 Ibidem, p.15.  

 
268 Ibidem, p.16-17. 

 
269 Ibidem, p. 17. 

 
270 Ibidem, p. 18.  
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comprar cativos dentro de “mercado abastecido”271 no nosso país. José Murilo de 

Carvalho destacou a severidade com o cumprimento da Lei Eusébio de Queiróz que  

 

O governo empenhou-se a fundo na repressão, usando os poderes que 
a centralização lhe dera. Prendeu, processou e deportou traficantes, na 

maioria portugueses. A lei era mais dura com traficantes, entregues a 

auditoria da Marinha, do que era com proprietários, que seriam 
julgados por juízes de paz, muito mais lenientes.272 

 

 Com a Lei Eusébio de Queiróz, o número de cativos importados sofreu queda 

“caiu para 22.856, e, no ano seguinte, para oitocentos.”273 Anteriormente a Lei de 1850, 

outras medidas haviam sido pensadas e colocadas em ação para resolver a escravidão, 

mas não surtiram o resultado esperado a longo prazo, como a Lei de 1831 dando 

liberdade aos escravos africanos que chegassem ao país,  

 

A própria Lei Eusébio de Queiroz não foi a primeira a declarar 
proibido o tráfico de africanos para o Brasil. Em 1831, atendendo a 

um tratado firmado com a Inglaterra em 1826, o governo brasileiro 

promulgara a Lei de 7 de novembro de 1831, por meio da qual todos 
os escravos africanos que entrassem no Brasil a partir daquela data 

seriam declarados livres e os contrabandistas de escravos sofreriam 

severas penalidades. Essa lei teve eficácia por poucos anos. Mais ou 

menos a partir de 1837 o tráfico já tinha retomado sua força e alguns 
anos depois atingia proporções nunca antes vistas.274 

 

 

 Segundo estimativas do site Slave Voyages o número de embarques de cativos 

para o Brasil no ano de 1849 é de 74.150 e de desembarque 60.682. A lei de 1850, 

trazia aos traficantes e proprietários de escravos a necessidade de buscar alternativas 

para suprir mão de obra e um redirecionamento da forma de pensar e viver na sociedade 

no final do século XIX. O gráfico abaixo nos permite uma ideia sobre as estimativas do 

tráfico negreiro em 1849, 

 

 

                                                
271 CARVALHO, José Murilo de. O processo econômico. In: CARVALHO, José Murilo de. A construção 

nacional: 1830-1889. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva 2012, p. 100.  

 
272 Ibidem, p.100.  

 
273 Ibidem, p.100. 

 
274 FILHO, Eliardo França Teles. Eusébio de Queiróz e direito: um discurso sobre a Lei n. 581 de 4 de 

setembro de 1850. Revista Jurídica. Brasília, v.7, n.76, dez/2005 a jan/2006, p. 52.  
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Gráfico 1: Estimativas do tráfico negreiro 

 

Fonte: https://www.slavevoyages.org/tast/database/search.faces acesso em 28 de fevereiro de 2020.  

 

 Joaquim Nabuco, nos esclarece sobre a Lei de Queiróz que, 

 

Acabada a importação de africanos pela energia e decisão de Eusébio 
de Queiroz, e pela vontade tenaz do imperador - o qual chegou a dizer 

em despacho que preferia perder a coroa a consentir na continuação 

do tráfico -, seguiu-se à deportação dos traficantes e à lei de 4 de 
setembro de 1850 uma calmaria profunda. Esse período de cansaço, 

ou de satisfação pela obra realizada - em todo caso de indiferença 

absoluta pela sorte da população escrava -, durou até depois da guerra 

do Paraguai, quando a escravidão teve que dar e perder outra batalha. 
Essa segunda oposição que a escravidão sofreu, como também a 

primeira, não foi um ataque ao acampamento do inimigo para tirar-lhe 

os prisioneiros, mas uma limitação apenas do território sujeito às suas 
correrias e depredações.275 

 

 O segundo ataque sofrido pela escravidão, destacado por Nabuco se trata da Lei 

de 28 de setembro de 1871 – Lei do Ventre Livre, que previa questões referentes ao 

                                                
275 NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Rio de Janeiro: Publifolha, 2000, 183 p. 11.  

https://www.slavevoyages.org/tast/database/search.faces
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tráfico, posses, contra a legalidade e a legitimidade de direitos etc.276 Nabuco destaca 

que “é este último movimento que se chama abolicionismo, e só este resolve o 

verdadeiro problema dos escravos, que é a sua própria liberdade.”277 A luta abolicionista 

caminhava vagarosamente rumo a 1888, até que a transação de compra e venda de 

pessoas fosse totalmente proibida no país. 

 Retornando ao ano de 1860, ainda em vigor a Lei Eusébio de Queiróz, a 

Legislação imperial previa pelo decreto n. 2.699, de 28 de novembro de 1860, o 

lançamento das escrituras de compra e venda de escravos com valor superior a 200$000. 

Conforme previsto em lei se determina que  

  Art. 3º A escritura pública é da substancia de todo e qualquer 

contrato de compra e venda, troca e dação in solutum de escravos, 

cujo valor ou preço exceder de 200$000, qualquer que for o lugar em 

que tais contratos se celebrarem ou efetuarem. 

     § 1º As escrituras serão lavradas por ordem cronológica em livro 

especial de notas, aberto, numerado, rubricado e encerrado na forma 

da Legislação em vigor, por Tabelião de notas legitimamente 
constituído, ou por Escrivão de Paz nos lugares designados pelo art. 1º 

da Lei de 30 de Outubro de 1830, e conterão, além das declarações 

exigidas pela Ordenação Liv. 4º, Tit. 78, §§ 4º, 5º e 6º e Tit. 80, § 7º, 

os nomes e moradas dos contratantes, o nome, sexo, cor, oficio, ou 
profissão, estado, idade e naturalidade do escravo e quaisquer outras 

qualidades ou sinais que o possam distinguir.278 

 Para o Distrito da Lage, não há livro de escritura específico para a compra, venda 

e troca de cativos. Os registros foram realizados nos mesmos livros que as compras e 

vendas de imóveis rurais e terras. E como nos registros de terras e imóveis, algumas 

informações previstas no decreto n. 2.699, não foram anotadas quanto a transações de 

escravos, algumas páginas não trazem a idade, naturalidade dos cativos, ofício ou 

profissão e não permitem conhecer a atuação dos mesmos, mas todas se encontram em 

bom estado de preservação e serão utilizadas pela primeira vez na pesquisa em questão. 

                                                
276 A Lei completa está disponível no site http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm 

acesso em 01 de março de 2020. 

 
277 Ibidem, p. 12-13. 

 
278

Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2699-28-

novembro-1860-556854-publicacaooriginal-77023-pe.html acesso em 28/2/2020.  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2699-28-novembro-1860-556854-publicacaooriginal-77023-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2699-28-novembro-1860-556854-publicacaooriginal-77023-pe.html
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O quadro abaixo nos permite observar o número de transações realizadas no Distrito da 

Lage no período de 1862 a 1888. 

 

      Quadro 6: Transações de escravos no Distrito da Lage entre 1862- 1888. 

Ano Registros Escravos negociados 

1862 0 - 

1863 5 13 

1864 4 5 

1865 1 3 

1866 1 2 

1867 2 2 

1868 3 4 

1869 4 4 

1870 0 - 

1871 0 - 

1872 0 - 

1873 3 3 

1874 4 13 

1875 12 15 

1876 6 8 

1877 1 1 

1878 5 8 

1879 4 4 

1880 6 7 

1881 4 4 

1882 1 1 

1883 4 5 

1884 5 18 

1885 4 4 

1886 3 7 

1887 12 15 

1888 0 - 

Total 94 146 
Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1862 a 

1888. 

 

 De acordo com os dados da lista nominativa de 1831279, para o Distrito da Lage, 

sem englobar o quarteirão do mosquito, distrito vizinho, consta o número de 666 cativos 

registrados. Para o período compreendido nessa pesquisa, percebemos que 94 transações 

foram realizadas entre 1862-1888, somando 146 cativos sendo negociados dentro da 

região. Em alguns anos o número de transações foi maior como em 1875 e 1887, é 

                                                
279 Lista Nominativa do Distrito da Lage, 1831. Disponível em: 

file:///C:/Users/Amanda/Downloads/1831NSdaPenhadeFrançadaLajeMG(3).pdf acesso em 02 de março 

de 2020. 

 

../../Amanda/Downloads/1831NSdaPenhadeFrançadaLajeMG(3).pdf
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possível perceber que mesmo em 1887 com o aprofundamento da crise da escravidão, o 

Distrito realizou 12 transações, envolvendo 15 cativos em cada ano. O ano de 1884 

apesar de apresentar somente 5 transações, é responsável pelo maior número de 

escravos negociados no período analisado, com 18 cativos sendo vendidos e/ou 

comprados na Lage. Em novembro de 1884, o Capitão Gervásio Pereira Alvim, 

morador do Distrito da Lage, adquiri 14 cativos com idades entre 3-35 anos de um 

vendedor de Passatempo, nomeado de José Monteiro de Rezende, pela quantia de 

4:050$000, desses 14 escravos, somam 4 crianças que acompanham as mães escravas e 

não tem a idade mencionada no registro.280 

 A Lage era reconhecidamente apegada à escravidão e necessitava da mão de obra 

escrava para os trabalhos nas fazendas e manter o processo comercial de abastecimento 

do mercado interno com seus produtos. Paula Chaves Teixeira Pinto demonstra que “o 

distrito da Lage apareceu com o maior índice de população escrava do termo de São 

José, os escravos compunham 58,4% população total. Em segundo veio Japão com 

54,9%; depois, Ressaca com 54,4%; São Tiago com 52,9% e Passatempo com 

51,4%.”281 

 As transações comerciais que pudemos analisar e constam nos livros de registro 

de escritura sobre o mercado de compra e venda de cativos no Distrito da Lage lança-

nos luz sobre o funcionamento do mercado de escravos na região. A mão de obra 

escrava era mercadoria importante no comércio da época, fundamental para o trabalho 

na terra, na produção de gêneros alimentícios para as famílias da Lage e para o 

abastecimento do mercado interno. Os valores pagos pelos cativos oscilavam dentro de 

períodos de anos e de acordo com a oferta dos vendedores e procura dos compradores, a 

partir das leis que estavam vigentes. O valor do escravo também oscilava devido à 

idade, condições de saúde, ofício, ou seja, se tratava da compra ou venda de uma 

mercadoria que era proporcional a seu tempo de trabalho e a produção que pudesse 

realizar. 

                                                
280 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1883-1884. 

Registro 45 de 14 de novembro de 1884. 

 
281 TEIXEIRA, Paula Chaves. Negócios entre mineiros e cariocas: famílias, estratégias e redes mercantis 

no caso Gervásio Pereira Alvim (1850-1880). (Dissertação de História). Niterói, RJ: UFF, 2009 e 

TEIXEIRA, Paula Chaves. De Minas para a Corte. Da Corte para Minas: Movimentações familiares e 

trocas mercantis (c. 1790 – c.1880). (Doutorado em História). Niterói, RJ: UFF, 2014, p. 35. 
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 A transação de escravos era mercadoria de grande importância e valor na época, o 

cativo era mercadoria responsável por produzir outras mercadorias para seu proprietário 

e a sociedade vigente.282A excelência do escravo pode ser melhor compreendida quando 

analisamos o trabalho de Hebe Mattos, ao afirmar que o trabalhador representa o bem 

mais precioso para se agregar valor à terra. A terra sem mão de obra para trabalhá-la 

perdia consideravelmente seu valor em termos econômicos.  O gráfico abaixo mostra a 

curva média de valores dos cativos em transações realizadas por período dentro do 

Distrito. 

  

Gráfico 2- Valor médio de escravos transacionados por intervalo de anos (mil-

réis)283 
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Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1862 a 

1888. 

  

 Para o Distrito da Lage foram realizadas 94 transações envolvendo cativos, que 

eram comprados, vendidos ou trocados dentro do nosso recorte temporal. O trabalho de 

                                                
282 Ver mais no trabalho de SANTOS, Maciel Morais. O preço dos escravos no tráfico atlântico: 

hipóteses de explicação. In: AFRICANA STUDIA, Nº 7, 2004, Edição da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 

 
283 O ano de 1862 não apresentou nenhuma transação envolvendo cativo no Distrito da Lage. 
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Douglas C. Libby apresenta dados de sua pesquisa que comprovam o forte apego 

mineiro pela escravidão e sua importância mesmo com a vigência da lei de 1850.284 

 O gráfico acima nos permite compreender a oscilação de valores no qual essas 

transações foram realizadas. A partir da análise dos dados podemos perceber que os 

anos de 1862 a 1866 apresentam uma tendência ao crescimento dos valores pagos por 

cativos. O primeiro registro em Livro de Notas Cartoriais na região data de 27 de maio 

de 1862, dentro desse mesmo ano não há nenhuma negociação de compra, venda ou 

troca de cativo na Lage. Após a vigência da lei de 1850, Lei Eusébio de Queiróz, o 

acesso aos cativos tende a sofrer valorização, conforme demonstrado através das fontes 

a que tivemos acesso. Esse fato é destacado por Barickman após 1850, onde os preços 

dos escravos sofreram grande valorização na Bahia, e o mesmo foi observado para 

Minas Gerais.285 As oscilações de valores encontrados por Barickman confirmam uma 

tendência dos proprietários de escravos em continuar seus investimentos em mão de 

obra cativa, havia esperanças por meio desses senhores que a escravidão continuaria 

mesmo após a Lei Eusébio de Queiróz. O mesmo foi observado para a Lage, mesmo 

com o acirramento da pressão abolicionista, os senhores de terra continuaram a fazer 

negociações de cativos, porém com valores inferiores como representado no gráfico.286 

  Foram encontradas entre 1862 e 1871 o total de 43 escravos sendo comprados, 

vendidos os trocados dentro do Distrito. As quantias pagas pela mão de obra escrava 

seguem crescendo até alcançar os anos em que são comprados e vendidos escravos 

pelas maiores quantias no mercado, ou seja, nos anos 1860 até meados de 1876. 

 Os anos de 1870, 1871 e 1872 não registram nenhuma transação envolvendo 

cativos na Lage, e apenas uma carta de liberdade é registrada em 23 de março de 1871 

pelo falecimento do Sr. Francisco José Ribeiro.287 

 A partir do ano de 1876 a curva dos valores médios por cativos começa a 

desacelerar. O ano em que as vendas sofrem grande retração é representado em meados 

de 1885, revelando valores consideravelmente menores nas transações, aproximando-se 

                                                
284 LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista. Pascoal, I. (2016). 
Economia e trabalho no sul de Minas no século XIX. Economia E Sociedade, 16(2), 259-287. Recuperado 

de https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8642823 

 
285 BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo 

1780-1860.Civilização Brasileira, 1ª edição, 2003, p. 231. 

 
286 Ibidem, pp. 231-234.  

 
287 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 2, registro 

número 32. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8642823
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da abolição em 1888. Entre os anos de 1876 a 1888 são registrados em cartório o 

número de 82 escravos comprados e/ou vendidos na região, apesar no maior número de 

cativos comprados, vendidos ou trocados na Lage os valores pelo os quais as transações 

foram realizadas apresenta quedas nos valores comparadas aos anos de 1860. 

 Quanto ao gênero transacionado no Distrito dentro do nosso recorte temporal 

podemos destacar o predomínio de escravos do sexo masculino na região, como 

demonstrado no quadro abaixo, 

 

Quadro 7: Sexo dos cativos transacionados entre 1862-1888 no Distrito da Lage 

Homens 48 

Mulheres 36 

Não mencionado 10 

Total 94 
Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1862 a 

1888. 

 

 

 Um estudo sobre a população escrava do século XIX em Ouro Preto, destacou que 

foram vendidos na região mais homens que mulheres, porém não existia uma grande 

diferença entre os sexos transacionados. A historiadora, Nilce Parreira encontrou nos 

livros de escrituras o equivalente a 59,85% de homens sendo vendidos e 40,15% de 

mulheres sendo vendidas no período analisado pela mesma.288 No Distrito da Lage o 

fato ocorrido foi o oposto a Ouro Preto, analisando apenas [grifo nosso] as transações 

registradas nos Livros de Escrituras. Os registros envolvendo mulheres foram maiores 

que as de homens, somando 52,45% do sexo feminino e 39,34% do sexo masculino, 

entre os anos de 1862 a 1888. 

 Quando cruzamos as duas fontes - os Livros de escrituras de 1862-1888 e os 

inventários post-mortem de 1850-1888, percebemos que 55,88% dos escravos no 

Distrito da Lage eram do sexo masculino e 44,11% do sexo feminino, essa leitura nos 

indica a preferência na posse de escravos do sexo masculino, fato semelhante as 

pesquisas de Kátia Mattoso289 para Bahia e de Nilce Parreira290 para Ouro Preto. 

                                                
288 PARREIRA, Nilce Rodrigues. População escrava de Ouro Preto – século XIX (a partir das escrituras 

de compra e venda de escravos). Universidade Federal do Paraná, disponível em 

http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/498/478 acesso em março de 2020. 

 
289 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Da revolução do Alfaiates à riqueza dos baianos no século XIX: 

itinerário de uma historiadora. Salvador: Corrupio, 2004, p. 143. 

 

http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/498/478
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 Apenas 17,82% dos homens e 16,27% das mulheres não foram classificados 

segundo a composição racial nos livros de escrituras. Foram encontradas as seguintes 

denominações: crioulo, preto e pardo. Percebemos, por meio das fontes, o predomínio 

por cativos pardos na região tanto para homens quanto para mulheres. O mesmo quadro 

foi encontrado por Nilce Parreira em Ouro Preto, relevando tendência ao 

branqueamento.291 Para Bahia, Kátia Mattoso apresenta o predomínio por escravos de 

cor mais escura, mesmo com o processo de miscigenação em curso, as fontes da 

historiadora revelam a superioridade de escravos pretos.292No quadro abaixo, cruzamos 

os dados obtidos nos Livros de escrituras de 1862-1888 e os inventários post-mortem de 

1850-1888, e é possível perceber as classificações encontradas, 

 

 

Gráfico 3- Classificação por cor dos cativos (homens e mulheres – 1850-1888)293 
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Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1862 a 1888 

e Inventários Post-Mortem a partir de 1850.   

                                                                                                                                          
290PARREIRA, Nilce Rodrigues. População escrava de Ouro Preto – século XIX (a partir das escrituras 

de compra e venda de escravos).  

 
291 Ibidem, p. 445.  

 
292 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Da revolução do Alfaiates à riqueza dos baianos no século XIX, 

p.145. 

 
293 O total de cativos analisados somam 129, sendo 60 homens e 69 mulheres. O número de escrituras que 

não mencionam os cativos por cor soma 35% dos registros analisados. 
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 A naturalidade do cativo foi um item de pouca incidência nos registros a que 

tivemos acesso, cruzando os dados obtidos nos Livros de Escrituras e nos Inventários, 

localizamos denominações genéricas como Benguelas; 2,32% de homens e 1,16% de 

mulheres, africanos; 15,11% dos homens e 4,26% das mulheres e Nação; 3,87% dos 

homens e 3,10% das mulheres. Não conseguimos localizar, a partir das nossas fontes, 

filiação tribal ou local de nascimento dos escravos. Outras nações de origem como 

Angola, Mina, Nagô, Barba etc. não foram encontradas nas nossas fontes. 

 Os valores transacionados para homens, mulheres e crianças também sofreram 

alterações ao longo da segunda metade do século XIX. Acreditamos que as altas e 

baixas sofridas nos valores médios em compras e vendas de cativos por gêneros, se 

davam devido as diferentes atividades desempenhadas pelos mesmos, idade, leis 

vigentes, lei de oferta e procura do mercado de cativos, entre diversos outros fatores. O 

gráfico abaixo demonstra os valores médios pagos em homens, mulheres e crianças 

cativas entre 1862 e 1888.  

 

Gráfico 4: valor médio de homens, mulheres e crianças transacionados por 

quinquênio em mil-réis (1862-1888) 
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Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1862 a 1888 
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 De acordo com os dados apresentados, fica evidente que o valor pago por 

mulheres no decorrer dos anos de 1877 a 1884 são os intervalos que apresentam às 

transações de maiores valores médios por escravas. Elas foram comercializadas pela 

cotação média de 873$000 no decorrer de 1877 a 1888 e 820$000 nos anos de 1881 a 

1884. 

 Para a venda de crianças, percebemos que o ano de 1872 a 1876, apresentam o 

valor mais alto, demonstrando a média de 776$000 para o Distrito da Lage, um fato 

curioso a ser observado é que os dígitos se elevam posteriormente a vigência da Lei do 

Ventre Livre em 1871. 

 Apesar da preferência nas transações de homens escravos no Distrito, é 

perceptível que os valores pagos por eles são mais baixos comparados as transações de 

escravas. Apenas nos primeiros anos, de 1862 a 1866, o valor médio dos homens 

escravos foi superior as mulheres escravas. Nesse período a média das negociações para 

homens foi de 486$000 e para mulheres, um pouco inferior, somando 443$000. Os anos 

finais da escravidão, entre 1885 e 1888 os homens eram adquiridos pela média de 

456$000, esse foi o segundo maior valor médio encontrado para compra e venda de 

escravos do sexo masculino na Lage. Diferentemente dos dados obtidos para mulheres e 

crianças, onde a partir de 1885 os valores transacionados começam a declinar, assim 

como as aquisições de mão de obra escrava, devido ao momento em que a propriedade 

escrava era fortemente questionada. 

 Quanto a análise dos preços que eram comprados e vendidos os cativos, dentro do 

período analisado, acreditamos que se trata de uma variável dependente de outras como 

o sexo, idade, naturalidade etc. como mencionamos anteriormente, mas sobretudo da 

relação existente entre o comprador e vendedor da mão de obra, como acontecia com as 

transações de terra no Distrito da Lage. Os valores das vendas de cativos variavam 

inicialmente de 100$000 para mulheres, posteriormente o valor mais baixo foi de 

300$000, tivemos acesso a 8 vendas de mulheres nessa quantia e apenas duas para 

homens. O maior valor encontrado foi de 2:000$000 para venda de mulheres no ano de 

1886294, para os homens o maior valor de transação foi o mesmo, 2:000$000 pela 

compra do escravo Florentino, pardo, de 25 anos, solteiro. O comprador foi Felisberto 

                                                
294 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1885-1886, n. 

22. 
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Augusto de Rezende em 1876295. A segunda maior transação foi no valor de 1:850$00 

de um escravo chamado Matheus, preto, 35 anos, vendido ao Tenente Coronel 

Francisco de Assis Rezende em 1884.296 

 Outra hipótese da oscilação dos valores seria devido a Lei de 1850, que alterou 

substancialmente o valor do cativo, assim como as crises financeiras ocorridas nas 

décadas de 60 e 70.297 Alguns critérios foram relevantes para se calcular o valor das 

vendas de escravos em Ouro Preto na primeira metade do século XIX, fatores que 

acreditamos serem relevantes para a segunda metade do século também na Lage, como 

descreveu Nilce Parreira 

 

O sexo e a idade eram possivelmente, as variáveis mais importantes na 

determinação do preço do escravo, atingindo preços mais elevados, os 

homens em idade produtiva. Durante a primeira metade do século, a 
naturalidade do escravo, se apresenta como fator de determinação do 

preço. [,] Influenciavam também na determinação do preço, fatores 

conjunturais, como a cessação do tráfico africano, em 1850, que 

marca o início de uma etapa de elevação dos preços.298   
 

 Sobre a faixa etária dos cativos que viveram no Lage, soma-se 51,56% dos 

registros de mulheres escravas compradas e vendidas no Distrito sem especificação da 

idade da mesma. O número de registros masculinos onde não consta a idade é um pouco 

menor, somando 39,58% dos casos. O segundo maior número se refere a venda de 

mulheres entre 15-24 anos, correspondendo a 20,13% das transações realizadas, para o 

caso das compras e vendas de homens escravos a situação se mostra diferente, 27,08% 

corresponde ao número de crianças do sexo masculino com idade inferior a 15 anos. 

Nos faltam informações para afirmar se essas crianças menores de 15 anos estavam 

                                                
295 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1875-1876, n. 

30.  

 
296 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro1883-1884, n. 

45. 
 
297 Esse fato foi também abordado para a perspectiva de Ouro Preto em um estudo semelhante ao nosso 

sobre a população escrava no século XIX, ver In: PARREIRA, Nilce Rodrigues. População escrava de 

Ouro Preto – século XIX (a partir das escrituras de compra e venda de escravos). Universidade Federal 

do Paraná, disponível em http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/498/478 

acesso em março de 2020. 

 
298 PARREIRA, Nilce Rodrigues. População escrava de Ouro Preto – século XIX (a partir das escrituras 

de compra e venda de escravos), p. 451. 

 

http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/view/498/478
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acompanhadas pela mãe, pois essas especificidades não foram registradas nos livros de 

notas.  

 Porém encontramos registros de crianças que foram vendidas junto com as mães 

na Lage. Em uma das transações, datada de 14 de novembro de 1884, o Sr. José 

Monteiro de Rezende residente no Distrito de Passatempo aparece como vendedor de 9 

cativos de idades entre 3-35 anos de idade. Os cativos foram vendidos ao morador do 

Distrito da Lage, o Capitão Gervásio Pereira Alvim pelo valor de 4:050$000, onde 

consta que a escrava Delfina, de 30 anos estava acompanhada do filho Roque e a 

escrava Lídia, parda, estava acompanhada dos seus 3 filhos de nomes Agostinha, 

Joaquina e Oligário. A idade dos filhos não foi descrita em nenhum dos dois exemplos 

mencionados acima.299 

 As informações referentes as idades de cativos podem ser melhor visualizados no 

gráfico abaixo.  

 

Gráfico 5- Idades de cativos transacionados nos livros de registros (1862-1888) 

 

Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1862 a 1888 

 

 

                                                
299 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1884, n.45. 
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 Nossa pesquisa se dá em uma área pouco urbanizada, o Distrito da Lage como já 

mencionado era majoritariamente rural e composto por grande número de fazendas 

localizadas aos arredores. Por esse motivo, acreditamos que a maioria dos escravos se 

dedicavam a atividades agrícolas e pastoris e por essa razão eram preferidos cativos do 

sexo masculino em compras e vendas dentro da região, por serem mais fortes e 

resistentes aos trabalhos braçais. Acreditamos que por essa forte ligação ao mundo rural, 

raros foram os registros que mencionam profissões aos cativos, nos livros de escrituras 

nenhuma profissão foi declarada, porém nos inventários encontramos um cativo 

pertencente ao Vigário Joaquim Carlos de Resende Alvim, no ano de 1879 como 

proprietário de um escravo do sexo masculino, com 60 anos de idade, que foi 

mencionado como alfaiate pelo valor de 800$000.300 A senhora Maria Micaela de Jesus 

em 1860, era proprietária de um escravo do sexo masculino com 28 anos, pardo, que 

também tinha a profissão de alfaiate e foi avaliado em 2:200$000.301 O último 

inventário que mencionou a profissão dos cativos no Distrito da Lage foi o do Tenente 

Coronel Joaquim Tomas da Costa Gonçalves em 1861. O Tenente era proprietário de 

um escravo crioulo de 35 anos, mencionado como carreiro e avaliado em 2:000$000 e 

um escravo também crioulo mencionado como carpinteiro de 35 anos, avaliado no 

inventário pela quantia de 2:200$000.302 Os demais cativos localizados nos inventários 

a que tivemos acesso não mencionavam a profissão dos mesmos. 

 O nosso estudo sobre as cartas de alforrias para o Distrito da Lage demonstraram 

que apenas 2,81% dos registros feitos nos livros de escrituras corresponderam a 

libertação de cativos no Distrito da Lage. Das cartas de liberdade registradas 42,10% 

delas não mencionam a cor do escravo que ganhava liberdade, dos mencionados 21,05% 

eram pardos e crioulos e 10,52% foram mencionados como africanos. Como o número 

de cartas de liberdade sem denominação é muito alto, infelizmente não conseguimos 

                                                
300Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Joaquim Carlos 

de Resende Alvim, ano 1879, caixa 82-88 

 
301 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Maria Micaela 

de Jesus, ano 1860, caixa 122. 

 
302 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Joaquim Tomas 

da Costa Gonçalves, ano 1861, caixa 483. 
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sustentar a hipótese de que escravos com peles mais claras tivessem maior acesso a elas 

comparados a escravos de cor preto como realizado pela historiadora Kátia Mattoso.303 

 A quantidade de escravos qualificados, ou seja, com profissão, encontrados no 

Distrito da Lage foi quase insignificante se comparado ao grande número de cativos que 

a região comportava na segunda metade do século XIX. Mas não podemos deixar de 

mencionar que para se ter uma profissão era necessário “longos anos de 

aprendizagem”304 no ofício além de experiência, posteriormente, no exercício do ofício. 

Sendo atividades que exigiam qualificação. Dessa forma, é possível especular que esses 

cativos tinham esse diferencial perante os outros e eram mais valorizados no mercado 

devido à profissão. Infelizmente não possuímos nas nossas fontes, informações sobre as 

demais atividades desempenhadas pelos cativos do sexo masculino do Distrito da Lage, 

mas podemos associá-las a atividades rurais, por considerarmos o perfil da região 

estudada. 

 

3.2- O monopólio da terra e a formação do mercado de terras 

 

 Como mencionamos no primeiro capítulo, a aplicação da Lei de Terras de 1850 

previa o funcionamento do registro das terras públicas com ênfase em muitas normas 

nas condutas dos proprietários, como medição das terras, plantio em até 5 anos, terras 

que obedecessem a dimensões exatas etc. Todas essas normas previstas em lei tinham 

como objetivo legalizar a posse da terra e possibilitar, em muitos casos, que ela se 

mantivesse no domínio de proprietários específicos e com dimensões acima do 

permitido por lei. 

 Como foi salientado nos capítulos anteriores, o Distrito da Lage se apresentou 

como morada de diversos fazendeiros que eram proprietários, juntamente com suas 

famílias, de grandes extensões de terras e cativos para trabalhar na mesma e abastecer o 

mercado interno com produtos alimentícios. Essas relações familiares em torno da terra 

e da posse de escravos representava a força e a influência dessas famílias na região, 

tecendo os laços que formaram o mercado de terras e escravos como encontrados nas 

                                                
303 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Da revolução do Alfaiates à riqueza dos baianos no século XIX: 

itinerário de uma historiadora. Salvador: Corrupio, 2004, p. 145.  

 
304 Ibidem, p. 148.  
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fontes a que tivemos acesso, como afirma Giovanni Levi sobre a importância das 

documentações para preencher lacunas sobre as estratégias de manutenção das terras, 

 

Os próprios documentos mudaram de sentido, perderam sua 
obviedade e mostraram como seu uso imediato e literal distorce os 

significados, já que foram produzidos em uma cadeia informativa que 

não pode ser arbitrariamente interrompida. A referência dos atos de 
ofício a um único núcleo familiar oculta as estratégias a cunho de 

núcleos parentais não- residentes no mesmo local. Compra e venda de 

terras, se vistas como expressão de um mercado impessoal, encobrem 

as regras de reciprocidade que antecedem as transações.305 

 

 O livro de registros de escrituras de compra e venda de propriedades, referente ao 

Distrito da Lage, inicia-se em 24 de maio de 1862, se trata da primeira escritura de 

transferência de propriedade que tivemos acesso sobre a região. Trabalhamos com o 

total de 14 livros de escrituras entre os anos de 1862 a 19 de dezembro de 1888, última 

escritura transcrita que encerra nosso recorte temporal, e ano que se encerra o tráfico de 

escravos no Brasil. Foram transcritas 674 escrituras306 de compra e venda de casas, 

escravos, terras, atas de eleição, cartas de liberdade, diversas procurações etc. Que 

ficaram distribuídas da seguinte forma, para facilitar nossa pesquisa e compreensão da 

formação do mercado de terras e escravos na Lage, 

 

Gráfico 6- Percentual dos registros de escrituras do Distrito da Lage (1862-1888)307 

 

                                                
305 LEVI, Giovanni. Herança imaterial: trajetória de um exorcista no Pie- monte do século XVII / 

Giovanni Levi; prefácio de Jacques Revel; tradução Cynthia Marques de Oliveira. — Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000, p. 47. 

  
306 Os livros de registros foram transcritos no período de 24 de maio de 2018 até o segundo semestre de 

2019. 

 
307 Os dados coletados se referem ao livros de escrituras de compra, venda e paga quitação do Distrito da 

Lage, dispostos nos livro de 1862 a 1868 encontrados no Arquivo Cartório de Oficio do segundo 

tabelionato de notas de Resende Costa.  Os valores foram aproximados, excluindo os decimais para 

facilitar a visualização e consequentemente a compreensão dos dados. 
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Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1862 a 1888 

   

 De acordo com a imagem acima, podemos perceber a predominância das 

procurações registradas no Distrito entre os anos pesquisados. Apesar de serem em 

maior número não nos deteremos nessas fontes, mas daremos maior atenção as vendas 

de terras que representam 26%, as vendas de escravos 14%, as casas ou partes de casas 

compradas e vendidas 6%, trocas de terras 3% e as atas de eleições 5%, dessa forma 

buscaremos compreender como esses registros implicavam no mercado de compradores 

e vendedores do Distrito, destacando os principais integrantes e as famílias que 

participavam ativamente dessas transações e as redes de solidariedade que faziam parte 

e as possíveis regras de reciprocidade entre os membros. 

 Foi recorrente durante os anos pesquisados as transações envolvendo tipos de 

coberturas vegetais como: sortes de campo, cultura, matas virgens, capões e outras 

diversas denominações dos tipos de terras que eram registradas. Encontramos o total de 

376 registros mencionando essas áreas entre 1862 e 1888, com as seguintes 

denominações, 

 

Gráfico 7 - Classificação de coberturas vegetais transacionados no Distrito da Lage 

(1862-1888) 
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Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1862 a 1888 

 

 Segundo Francisco Eduardo Andrade as terras de matas virgens e capoeiras eram 

necessárias para que trabalhasse na maior produtividade das atividades agrícolas. Essas 

terras de capoeiras eram resultantes de matas que haviam sido cortadas e queimadas em 

processos sucessivos de plantações. O mesmo endossa que  

 

A existência nas unidades produtivas dos roceiros, de matas virgens, 
capoeiras e roças. Isto sugere uma prática agrícola específica, onde as 

terras virgens desempenhavam um papel fundamental, porque sobre 

elas avançavam as áreas de cultivo, buscando a fertilidade natural que 
permite manter a produção sem despender trabalho de fertilização.308 

 

 

 As matas e capoeiras transacionadas no Distrito da Lage, representaram um 

número pouco expressivo em comparação com as sortes de campos e culturas, esse tipo 

de cobertura vegetal, representava a capacidade de manter a vida agrícola e pastoril, 

devido a suas características de vegetação rasteira.309No trabalho de Keila, para São 

José, a preferência se dava por propriedades compostas de matas virgens, 

                                                
308 ANDRADE, Francisco Eduardo de. Roceiros em Minas Gerais do segundo quartel do século XIX: 

características sócio-econômicas – o caso da Freguesia de São Caetano. Universidade Federal do Ouro 

Preto, Mariana, dezembro de 1990.(Monografia) pp. 23-29. 

 
309 MELO, Keila Cecília. Cecília. Senhores e Possuidores Estrutura Fundiária, Unidades Rurais Pró-

indiviso e o Mercado de Terras em Minas Gerais, p. 38. 
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diferentemente da Lage onde predominava um ambiente recoberto de campos e culturas, 

ou sob rubrica de terras florestais. Esse tipo de cobertura vegetal foi descrita por 

Francisco Andrade310 como terras mais férteis, favoráveis a plantações e lavouras, 

acreditamos que por esse motivo foram as vegetações que apresentaram maior número 

de transações feitas pelos fazendeiros da região. 

 No conjunto das propriedades rurais transacionadas na Lage, houve predomínio 

por de sortes de terras de campos e culturas sendo registrados no total de 38,56%. 

Posteriormente elas foram registradas separadamente, somando as sorte de terras de 

campo com 19,94% e de sorte de terras de cultura com 28,45% dos registros. Essas 

transações representavam o modelo econômico das atividades do mercado de terras 

local estabelecido no ato de investir e acumular propriedades. Carrara muito bem 

esclarece essa questão afirmando que “constituiu-se em Minas um mercado de terras, 

dadas as condições peculiares da circulação monetária realizada pela mineração, e o 

mercado de imóveis rurais foi outra forma de acesso à propriedade.”311 No Distrito da 

Lage, foi muito comum a compra e venda de terras, escravos e imóveis entre parentes e 

vizinhos, ampliando e impedindo o fracionamento das propriedades. 

 No contexto das nossas fontes, percebemos que em 7,71% das partes de terras 

transacionadas havia benfeitorias, nos permitindo compreender que as compras e vendas 

estavam associadas a capacidade produtiva da mesma. Elione Guimarães312 explica que 

as benfeitorias podiam ser construídas em propriedades vizinhas, mediante o 

consentimento do proprietário e que era estabelecido entre eles uma indenização pelo 

uso. A existência das benfeitorias na terra garantia às famílias o direito do trabalho na 

mesma. 

 O valor das partes de terras transacionadas dentro do nosso recorte temporal 

sofreu alterações ao longo dos anos. No gráfico abaixo podemos visualizar melhor essa 

curva de preços, 

 

Gráfico 8- Valor médio das terras transacionadas por períodos em mil-réis (1862-

1888) 

 

                                                
310 ANDRADE, Francisco Eduardo de. Roceiros em Minas Gerais do segundo quartel do século XIX. 

Pp.23-29. 

 
311 CARRARA, A. 1999. Op cit, p. 10 

 
312 GUIMARÃES, Elione Elione Silva; Org.; MOTTA Márcia Menendes, Org. Campo em disputa. P.58. 
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Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1862 a 1888 

 

 

 Com a instituição da Lei de Terras no Brasil e as diversas exigências trazidas por 

ela, o acesso a compra e venda das melhores partes de terras foi facilitado aqueles que 

possuíssem capital para tal. Percebemos que o valor médio das terras atinge o primeiro 

pico, no Distrito da Lage, entre os anos de 1872 a 1876, nesses anos o valor médio das 

terras era de 342$000, a alta dos dígitos pode ter explicação devido a reformulação na 

Lei de Terra de 1870, que passou a vigorar em 1871, com o estabelecimento da 

Comissão do Registro Geral e Estatística das Terras Públicas e Possuídas, na tentativa 

de pressionar ao melhor funcionamento da Lei. 

 Posteriormente a essa alta nos valores médios transacionados, os anos de 1877 a 

1880, sofre uma pequena redução, alcançando a cifra de 317$000. Entre os anos de 

1881 a 1884 as partes de terras são compradas e vendidas pelos maiores valores, 

371$000 e voltam a sofrer desvalorização em meados de 1885 a 1888, onde o preço 

médio das partes de terra foi de 135$000. Mesmo com a redução dos valores médios 

transacionados o número apresentado para compra e venda das terras estava 

aumentando gradativamente comparando-se a lenta queda das transações de mão de 

obra escrava. 
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 As oscilações nos preços podem também ser atribuídas às redes de solidariedades 

e interesses pessoais entre os compradores e vendedores vigentes dentro do mercado de 

terras da Lage e aos índices de inflação.  

 Partindo de uma análise, mais restrita, destacamos os anos nos registros de 

escrituras de terras, que compõe as transações de partes de terras, sorte de terras, 

culturas, campos, matas virgens etc. obtemos os seguintes dados 

 

Gráfico 9- Registros de escrituras do Distrito da Lage – transações de terras (1862-

1888) 

Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 

1862 a 1888. 

 

 Analisando os dados do gráfico acima, podemos compreender que a partir de 

1865 passou a se comprar e vender mais terras, comparados aos primeiros anos 

registrados no Distrito. Um pequeno mercado de terra começava a ganhar maior 

dinamismo na região, a aquisição em terra foi gradativamente se tornando objeto de 

comercialização e especulação. Os anos de 1871 e 1880 são os que mais se destacam 

nas transações que foram realizadas no Distrito, sendo responsáveis por 16 e 17 

negociações respectivamente. Essa grande oscilação do gráfico pode ser compreendida 

a partir da supervalorização das negociações de mão de obra escrava em Minas, os 

compradores e vendedores da região poderiam estar fazendo outros negócios em anos 

específicos e não investindo somente nas negociações de terra. 
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 A dimensão das propriedades transacionadas dentro do mercado de terras, 

apresenta diversas lacunas referentes a falta de informações. Muitas negociações foram 

realizadas dentro dos anos de 1862 a 1888, a falta dessas extensões de terras pode ser 

compreendida pelo grau de familiaridade entre compradores e vendedores, dentro de 

uma pequena localidade seria um traço costumeiro se conhecer a priori quem seria o 

proprietário e qual a dimensão ele ocuparia. 

 Mapeando as extensões que foram registradas nos Livros de Escrituras, 

Inventários e nos registros das Repartições de Terras Públicas encontramos as seguintes 

dimensões de terras para o Distrito. 

 

Quadro 8: compra e venda de terras na Lage em relação as extensões negociadas 

em hectares (1850-1888) 

 

Extensões negociadas em hectares Transações (%) 

- 50 há 36,40 

50-99 há 5,80 

100-199 há 4,50 

200 há + 2,40 

Não declarados 50,80 

Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa. Arquivo Histórico 

do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Registro Paroquial de Terras da Freguesia de Nossa 

Senhora da Penha de Lage – APM. 
 

 Igualmente a pesquisa de Hebe Mattos para Capivary, o Distrito da Lage 

apresenta o surgimento de um mercado de terras na região incorporado a economia 

mercantil escravista, traço forte da época.313 Mesmo com a alta proporção de extensões 

não declaradas para a região, o que acreditamos acontecer devido aos laços existentes 

entre membro da mesma família, a superioridade de registros evidencia que as 

transações ocorriam entre genros, cunhados, filhos, irmãos etc. e que os vizinho se 

conheciam e confiavam nas fronteiras que eram estabelecidas entre cada proprietário de 

terra. Foi decorrente registros como o do Coronel José Avelino de Souza Santos, 

membro do Distrito destacado por nós como figura política nas mesas eleitorais, que 

vendeu em 1 de abril de 1888 ao Major Pedro Esteves dos Santos, filho do Capitão 

André Esteves dos Santos uma propriedade em terra, onde se lê: “uma sorte de terras de 

cultura e campos na Fazenda do Brumado, tendo princípio nas divisas da Barra do 

                                                
313 CASTRO, Hebe Mattos de. Ao Sul da história, p. 109. 
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Córrego do Algodão até a casa do Sr. Leopoldo, até a divisa do comprador do fundo do 

Pasto da Gordura.”314 A sorte de terras em questão não mencionava a extensão da 

propriedade, mas os limites de onde começava e terminava a terra estava claro para os 

membros que registraram a compra no valor 3:000$000. Esses limites eram conhecidos 

pelos residentes do Distrito e não havia necessidade, muitas vezes, de informar o 

tamanho da sorte de terras. 

 Para o Distrito da Lage, as propriedades inferiores a 50 hectares foram as que 

mais se destacaram dentro do nosso recorte temporal. A presença expressiva de 

negócios envolvendo pequenas extensões de terras, comparado ao número baixo de 

áreas maiores, pode ser explicada pela queda no montante global dos investimentos, 

como foi demonstrado no gráfico acerca dos valores médios de coberturas vegetais 

negociadas, sofrendo oscilações no decorrer dos anos. 

 Uma tendência marcante na região estava representada nas negociações que 

envolviam vizinhos, na maioria das vezes vizinhos que eram do mesmo núcleo familiar. 

Essas linhas de negociações foram marcantes pois tendiam a ampliar as terras familiares 

evitando o esfacelamento das mesmas, mas também representava o desmembramento 

das propriedades por meio das transações.  

 A análise das informações provenientes das fontes a que tivemos acesso nos 

permite afirmar que a forma majoritária de aquisição de imóveis rurais era por meio da 

compra dessas propriedades. E posteriormente pelas heranças deixadas em inventários e 

testamentos. Essas foram as principais formas de constituição do mercado de terras no 

Distrito da Lage, tornando esse mercado amplo e concentrando as melhores 

propriedades nas mãos das famílias mais ricas e de prestígio na região. Esse mesmo fato 

foi observado na constituição do mercado de terras de São José do Rio das Mortes por 

Keila Cecília Melo, entre os anos de 1830 a 1856. 

 Diferentemente de Keila Cecília, que conseguiu mapear o percentual 

correspondente de 40% em acesso à terra por meio de herança e doação, para o Distrito 

da Lage, dentro do nosso período, encontramos apenas 4 doações, entre elas duas eram 

referentes a imóveis nos registros de escrituras. A primeira em 1868, onde Maria 

Bonifácia Rangel recebe uma morada de casas com quintal no valor de 360$000 do 

                                                
314 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 1888, n.15. 
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esposo Francisco de Assis Fontes Rangel.315 E a segunda em 1883, feita por Francisco 

Guilherme de Sallez e Otaviano Augusto de Sallez doando aos netos Francisco e Otávio 

e a filha Ana Antônia de Jesus, uma casa no Rosário, Distrito da Lage, avaliados em 

170$000.316 Por se tratar de uma parcela ínfima de doações de imóveis, essa categoria 

não nos permitiu melhor investigação. 

 Por meio das pesquisas nos registros de escritura do Distrito da Lage não foi 

possível mapear as terras que foram herdadas, compradas ou recebidas em dotes, pois 

esses registros não constam. Porém essas informações, são fundamentais para podermos 

fazer algumas afirmações acerca do mercado de terras, buscamos no Registro Paroquiais 

de Terras da Freguesia da Lage, correspondente ao ano de 1854. Das 110 datas de terras 

registradas 21 delas foram adquiridas por herança, como demonstrado no quadro 

abaixo, 

 

Quadro 9:  Registros paroquiais de terra do Distrito da Lage – aquisição da terra 

(1856) 

Posse 2 

Compra 12 

Dote 1 

Herança 12 

Troca 1 

Compra e Herança 9 

Doação 0 

Não especificada 71 

Compra, Herança e Troca 1 

Compra, Herança e Doação 0 

Herança e Troca 1 

Herança e Doação 0 

Compra, Herança, Troca e Doação 0 

Total 109 
Fonte Registro Paroquial de Terras da Freguesia de Nossa Senhora da Penha de Lage, Termo de São José 

del-Rei, 1856. (Arquivo Público Mineiro). Alguns registros de terras não especificavam como se dava a 

aquisição da mesma. 

 

 Como base nas informações acima, podemos compreender que em apenas 2 

registros o proprietário da terra se considerava possuidor da terra, mas não informava 

                                                
315 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1868-1871, 

escritura número 9. 

 
316 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1882-1883, 

escritura número 40. 
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qual foi o meio de obtenção legal, se por compra ou herança, apenas mencionando que 

era possuidor. Fica registrado da seguinte forma, a posse da terra 

 

Dona Maria Libânia de Resende possui a Fazenda do Catimbau da 
Freguesia da Lage, a qual divide com o Alferes Manoel Gonçalves. 

Francisco de Paula Ribeiro, Padre Damaso Pinto, Dona Antônia, 

Guarda Mor Antônio Ribeiro, Capitão Antônio Pinto. Assim mais 
uma parte na Fazenda que foi do Ribeirão, que divide com o mesmo 

Capitão Pinto, Francisco, Antônio, Antônio Plácido e Marcos 

Gonçalves. Lage, 8 de setembro de 1850. A rogo de minha mãe, 

Francisco Pinto de Assis. Apresentado a 8 de setembro de 1855. O 
Vigário Joaquim Carlos de Resende...317 

 

 Como afirma Hebe Mattos, para Capivary, “a existência de um mercado particular 

de terra independia em parte de uma legislação nacional que garantisse a 

propriedade.”318 Entre 1854-1856 algumas terras forma adquiridas e registradas na 

Paróquia da freguesia de Nossa Senhora da Penha de Lage, pelo Vigário Joaquim 

Carlos de Resende, mencionadas no quadro acima sobre o mercado rural. Em Capivary, 

as terras adquiridas por posse somaram 60% das propriedades analisadas por Mattos.319 

Na Lage, o maior número de transações não foi especificado nos registros somando 

61,13% das propriedades. Em segundo lugar se encontra a aquisição em terras por meio 

de heranças, 11% das propriedades nesse período foram deixadas em inventários ou 

testamentos. Esse número pouco expressivo em heranças é igual em compras, 

totalizando 11%. Compras e heranças somam 8,25% dos registros realizados pelo 

Vigário Joaquim Carlos de Resende. Esses valores pequenos podem ser explicado pelo 

número relativamente pequeno de moradores do Distrito e Arraial da Lage que 

registraram na Paróquia suas terras, por inibição ou outro motivo do qual não sabemos.  

 Encontramos ainda, compra e vendas de fazendas com paiol, engenhos, capões, 

terras com benfeitorias, sítios, fazendas, pastos etc. Como em Capivary, também era 

comum no Distrito da Lage, terras incultas serem negociadas, sendo compradas ou 

vendidas matas e capoeiras, muitas vezes sem qualquer indicação da dimensão das 

terras, como mencionado anteriormente.  

                                                
317 Registro Paroquial de Terras da Freguesia de Nossa Senhora da Penha de França, Termo de São José 

del-Rei, 1856. (Arquivo Público Mineiro), folha 5, n. 9. 

 
318 CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, Faperj, 2009, p. 92. 

 
319 Ibidem, p.93. 
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 O mercado de terras do Distrito da Lage, assim como em Capivary e em São José 

do Rio das Mortes, demonstram que a maioria das transações em terras eram realizadas 

entre vizinhos ou parentes. Hebe Mattos aponta que “cerca da metade dos negócios 

realizados correspondiam a transações entre proprietários vizinhos que fracionavam ou 

ampliavam as propriedades.”320 Nos Registros Paroquiais de Terra, encontramos 

68,18% das posses de terras mencionando os limites com vizinhos e/ou familiares. 

Ainda que não tenha sido relatada a forma de aquisição da terra, as mesmas 

delimitavam os nomes dos vizinhos com quem a propriedade fazia limite, demonstrando 

a importância dos laços de solidariedade e as relações familiares imbricadas nesse 

mercado de terras. Destacamos o registro de terra abaixo, como forma de melhor 

compreensão dos laços mencionados. 

 

José Justino da Silva, morador na Fazenda do Pombal, da Freguesia da 

Lage, possui na mesma fazenda 102 alqueires de terras de culturas, 
229 alqueires de campos de criar, as quais terras dividem com terras 

da Fazenda de São Miguel, pertencente ao Capitão Flávio José da 

Silva e Fazenda denominada Jorge, pertencente a Francisco Ribeiro da 
Silva, Fazenda do Rio do Peixe, pertencente a Dona Antônia Maria e 

herdeiros do falecido seu marido, o Alferes José Jacinto Rodrigues 

Lara, Fazenda da Boa Vista, pertencente ao Guarda Mor Antônio 
Ribeiro da Silva. Fazenda do Pombal, 1 de fevereiro de 1856, José 

Justino da Silva. Apresentado a 3 de janeiro de 1856. O Vigário 

Joaquim Carlos de Resende Alvim...321  

 

 

 José Justino da Silva, era proprietário de 15 cativos na fazenda do Pombal322. E as 

terras mencionadas acima revelam a importância de seus vizinhos, todos com patentes e 

possuidores de fazendas importantes na região e proprietários de escravos no Distrito da 

Lage. Esse mercado de terras, no período enfocado, se tratava de relações de 

solidariedade, na importância de ter um núcleo de vizinhos com status, poder, escravos 

e nas relações familiares. Se tratava de um mercado ativo e que tecia redes de poder na 

região. 

                                                
320 CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, Faperj, 2009, p. 108. 

 
321 Registro Paroquial de Terras da Freguesia de Nossa Senhora da Penha de França, Termo de São José 

del-Rei, 1856. (Arquivo Público Mineiro), folha 9, n. 17. 

 
322  Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de José Justino da 

Silva, caixa 403, ano 1861. 
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 Giovanni Levi, destacou que a maioria das transações de terras no Piemonte, no 

século XVII, eram praticadas por membros que compunham a mesma família. E ainda 

destaca que o critério que torna o mercado impessoal, é como se compra a terra e não 

especificamente de quem se compra. Dessa forma Levi explica que 

 

A concorrência ampla e incontrolável de compradores e vendedores se 

torna o elemento que determina o preço e caracteriza o mercado 

moderno, além de diferenciá-lo da transação na qual a prevalência da 
relação entre os contratantes sobre o elemento mercantil a isola de 

todas as outras, e na qual é a contratação a dois a determinar seu 

aspecto. Enfim, não foi demonstrado que o capitalismo, o mercado 
impessoal ou mercado auto-regulável não possa conviver om as 

transações entre parentes.323 

 

 No próximo subtítulo vamos destacar os troncos familiares que foram os 

principais responsáveis pelas compras e vendas de terras e escravos na região. Esses 

membros se destacaram por suas relações de solidariedade com a sociedade da época, 

por terem os maiores capitais que os permitiam realizar um número expressivo de 

negociações em terras e escravos, inserção no meio político, eram membros da Guarda 

Nacional etc. Por todas essas características acreditamos que essa pesquisa contribuirá 

para descortinar o papel dessas importantes famílias na manutenção do mercado de 

terras do Distrito da Lage.  

 

 

3.3- Trajetórias de enriquecimentos familiares e participação no mercado de terras 

e escravos na segunda metade do século XIX na Lage 

 

 De acordo com o dicionário Paulo Sandroni, a palavra mercado pode ser 

compreendida como 

Em sentido geral, o termo designa um grupo de compradores e 
vendedores que estão em contato suficientemente próximo para que as 

trocas entre eles afetem as condições de compra e venda dos demais. 

Um mercado existe quando compradores que pretendem trocar 
dinheiro por bens e serviços estão em contato com vendedores desses 

mesmos bens e serviços.324 

                                                
323 LEVI, Giovanni. Herança imaterial: trajetória de um exorcista no Pie- monte do século XVII / 

Giovanni Levi; prefácio de Jacques Revel; tradução Cynthia Marques de Oliveira. — Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2000, p. 151. 

 
324 SANDRONI, Paulo (org.). Novíssimo dicionário de economia. Verbete: Mercado. São Paulo. Editora 

Best Seller, 1999, p.378/379. 
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 É esse grupo de compradores e vendedores que buscamos mapear, por meio das 

fontes que tivemos acesso para essa pesquisa. Dessa forma, trabalhando com os dados 

dos Livros de escrituras encontramos grande riqueza de dados sobre as principais 

transações realizadas, a compra e venda de terras, escravos e imóveis rurais. Lacerda e 

Guimarães exploram a questão e destacam que  

 

Escrituras Públicas são documentos elaborados em cartório por 
agentes que tenham função pública. No século XIX, elas eram 

necessárias como prova de contratos, quando o objeto dos mesmos 

excedesse à taxa de R$ 800$000 em bens de raiz e de R$ 1:200$000 
em bens móveis, comportando algumas exceções. As escrituras 

públicas eram feitas pelos tabeliães de notas nas cidades e nas vilas e 

fora delas, deveriam ser elaboradas pelos juízes de paz dos respectivos 

distritos.325 

 

  

 No cruzamento das fontes a que tivemos acesso, destacamos as principais famílias 

que participaram ativamente do processo de consolidação do mercado de terras e 

escravos dento do Distrito da Lage, essas famílias foram mapeadas entre os anos de 

1850 a 1888 e compreender a forma de atuação dos principais membros que as 

compunham e suas ações nos permite apreender o funcionamento da economia local 

bem como as trajetórias perpetuadas na manutenção da riqueza e do sobrenome 

familiar. 

 

 

3.4- Família Esteves dos Santos 

 

O Capitão André Esteves dos Santos era filho legítimo de André Esteves e Dona 

Joaquina Tomásia da Silva, nascido na Freguesia da Lage e morador do mesmo local. O 

Capitão André uniu-se em seu primeiro matrimônio com Dona Tereza Emídia de Jesus 

Alvim, o casal teve dez filhos legítimos, oito homens e duas mulheres que são: André, 

Francisco, Antônio, Joaquim, José, Serafim, Manoel, Pedro, Quitéria e Maria. 

Aproximadamente doze anos após o falecimento de Dona Tereza Emídia o capitão 

                                                                                                                                          
 
325 LACERDA, Antônio Henrique Duarte; GUIMARÃES, Elione. Escrituras Públicas e Livros de Notas, 

In: MOTTA, Márcia; GUIMARÃES, Elione (orgs.). Propriedades e disputas: fontes para a história do 

oitocentos. Guarapava, Unicentro 2011, Niterói, EDUFF, 2011, p. 49. 
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André Esteves se une novamente em matrimônio com Francisca de Paula dos Reis e 

Silva e até o ano de 1861, ano da abertura do inventário do mesmo, o casal possuía três 

filhas: Ana, Maria e Joaquina.  

Os laços familiares e matrimoniais eram estratégias muito importantes utilizadas 

pelas elites na manutenção do poder, como afirma Hebe Mattos em seus trabalhos.326No 

inventário do Capitão podemos observar melhor essa questão, 

 

Declaro que fui casado com dona Teresa Emidia de Jesus Alvim, de cujo 

matrimônio tivemos dez filhos, e não me pretendia casar mais conservando-

me solteiro, e quando me resolvi a casar a segunda vez e antes de fazer para 

desencargo de minha consciência passei vários títulos a meus filhos mas 
venho no conhecimento serem aqueles nulos e mesmo por falta de igualdade 

por isso os hei por cassados e declarados dever aos ditos filhos a que devem 

sair do monte de todos os bens, quinze contos de réis, e peço a meus filhos 

me perdoem se alguma vez gastei alguma quantia mal ...327 

 

 

Dessa forma, podemos observar como os laços matrimoniais eram estratégias 

importantes na manutenção da riqueza do século XIX, portanto era comum aos homens 

abastados casar-se mais que uma vez, sendo uma forma de manter o sobrenome 

familiar, dificultar a partilha de bens e acumular riqueza. Afonso de Alencastro Graça 

Filho também salienta que os casamentos sucessivos representavam formas de 

manutenção do poder e acumulação de riquezas. 

Podemos compreender melhor a importância dos documentos utilizados nessa 

pesquisa analisando a trajetória de enriquecimento e as estratégias utilizadas pelo 

Capitão André Esteves dos Santos que abre o livro de transferências no Distrito da Lage 

em 24 de maio de 1862, nesse registro de escritura o Capitão deixa para sua segunda 

esposa, Dona Francisca de Paula a fazenda que era morada do casal, Fazenda do 

Brumado, localizada nos arredores do Arraial da Lage. Além da Fazenda do Brumado, o 

Capitão deixa outras propriedades escrituradas a sua esposa, como Casa de engenho de 

cana e farinha, paiol, moinho, senzala, tenda de ferreiro, casa na freguesia da Lage e 

terras na Lagoa Dourada. Esses bens somavam o montante de quatros contos mil reis 

(4.000$00).328  

                                                
326 MATTOS, Hebe Maria e SCHNNOR, Eduardo (orgs), Resgate: Uma janela para o oitocentos...  

 
327 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de André Esteves 

dos Santos, 1861, cx. 570. 

 
328   Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862. 
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No inventário do Capitão André, que se encontra sob posse do Iphan de São João 

del- Rei, revela-nos o rico manancial de informações acerca do modo de percepção da 

transformação do mundo nesse período, na descrição dos bens inventariados que 

ficaram por falecimento do capitão André Esteves dos Santos, de quem ficou viúva e 

inventariante dona Francisca de Paula dos Reis e Silva, onde se descreve: 

 

Compra, venda paga quitação que por Dona Francisca de Paula dos 

Reis, dos bens que lhe caberão em miação por fallecimento de seu 

finado marido o capitam Andre Esteves dos Santos, na Fazenda do 

Brumado, com exceção do vallor de quatro contos mil reis na casa que 

foi de Francisco Antonio dos Santos...329  

  

 Por meio dos documentos de escritura de compra e venda do Capitão André aos 

bens que serão herdados por sua segunda esposa, Dona Francisca, pode-se perceber as 

relações e os negócios do Capitão, onde fica claro o desejo que Dona Francisca seja 

herdeira da fazenda do Brumado, mas ressalto que: 

 

Com exceção do vallor de quatro contos mil reis na casa que foi de 

Francisco Antonio dos Santos, no vallor das culturas e compras nesta 

fasenda do Brumado, Carandahy que reserva para trocar com seu 
intiado Antonio Esteves dos Santos e tudo consta no inventario e 

partilhas aqui reforçado pello fallecimento desse dito marido aos quais 

bens são, casas de vivenda, engenhos de cana e farinha, paiol, moinho, 
senzallas, tenda de ferreiro, cobre mais casa na Freguesia da Lage.330 

 

Pelo inventário do Capitão André foi possível compreender que se tratava de um 

homem de grandes posses na região, um fazendeiro importante, proprietário de 39 

cativos e que como os outros fazendeiros do Distrito da Lage também mostrava forte 

apego a escravidão. Como exemplo, podemos citar: 

 

Um escravo por nome Lázaro, cabra, 13 anos, 2:000.000; João, cabra, 

13 anos, 2:000.000; Marcos, cabra, 14 anos, 2:000.000;Vicente, cabra, 

14 anos, 2:000.000; Toda fazenda do Brumado calculada em trezentos 

e setenta e dois alqueires, sendo duzentos e oitenta e nove de 

                                                
329   Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862.  

 

1. Será mantida a grafia original dos documentos. 

 
330 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862, p. 1. 
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capoeiras, matas virgens e serrados avaliados a cinquenta e cinco mil 

réis.331 
 

 Também localizamos escrituras de sociedade, em 1862 os filhos do capitão André 

Esteves dos Santos: André Avelino, Francisco Esteves, Joaquim Pio, Antônio Esteves, 

Serafim Esteves e Pedro Esteves compram em sociedade de Manoel Palestino Alvim, 

mediante o procurador Capitão Vicente Ferreira Gomes Alvim, uma sorte de culturas e 

campos na Fazenda do Brumado e na Fazenda do Jacaré. Compram ainda parte de 

culturas que pertenciam a Dona Maria Cândida de Moraes; culturas, campos e 

benfeitorias na Fazenda do Carandahy, casas no Distrito de Lagoa Dourada e Lavra, 

casa na Lage e todas as benfeitoria da Fazenda do Brumado, que foram deixadas de 

herança pelo Capitão André Esteves dos Santos e a esposa D. Theresa de Jesus Alvim, 

pela quantia de 1:200$000.332  

 Cruzando essas informações com os inventários dos filhos do Capitão André 

Esteves333, podemos perceber que quatro dos filhos que compraram em sociedade os 

bens mencionados no parágrafo anterior, plantavam milho, arroz, cana de açúcar, 

possuíam engenhos, moinhos, paiol e eram proprietários de terras na Fazenda do 

Brumado e do Carandahy. Podemos compreender que os quatro irmãos - Francisco 

Esteves, Antônio Esteves, Serafim Esteves e Pedro Esteves - se mantiveram ativos na 

agricultura e apegados a terra que herdaram de seus pais e as partes que compraram de 

Manoel Palestino Alvim. Para permanecerem as propriedades próximas, conforme 

comprovado pela compra em sociedade das partes de terras, as mantendo lucrativas e 

garantindo a unidade familiar, com o trabalho no solo, mesmo a posse de escravos 

também nos trabalhos de roça334, essas práticas representavam uma tática lucrativa e 

eficiente, mantendo as terras em uso comum dos quatros membros da família Esteves 

do Santos. Assim evitava-se o prejuízo entre as partes e dificultava-se a compra da terra 

por membros que não fossem do interesse familiar, como forma de impedir a 

fragmentação da propriedade construída pelo Capitão André Esteves. 

                                                
331 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de André Esteves 
dos Santos, 1861, cx. 570. 

 
332 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862, 

escritura número 7. 

 
333 Tivemos acesso aos inventários de Francisco Esteves, Antônio Esteves, Serafim Esteves e Pedro 

Esteves. 

 
334 Francisco Esteves e Serafim Esteves eram proprietários de escravos. 
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 As trocas de terras ou partes de terras no Distrito da Lage, representaram 3% das 

escrituras analisadas entre 1862-1888. Apenas 4 trocas foram realizadas fora do 

conjunto familiar, as demais foram realizadas por irmãos e cunhados, talvez esse tipo de 

escritura dependesse de aspectos mais pessoais ou necessidade de uma relação de 

confiança que facilitasse a transação. Um caso de troca de terras que poderíamos 

confirmar essa hipótese sobre as relações de confiança entre os envolvidos na transação 

é a troca da administração da Fazenda do Brumado em 19 de novembro de 1885.335 

 Na escritura em questão o Senhor José Pio dos Santos e a esposa D. Theresa de 

Jesus possuíam a livre administração da Fazenda Campestre, comprada de Domiciano 

Monteiro de Resende, e que trocariam a dita fazenda com o Pai Joaquim Pio dos Santos 

e o irmão Joaquim Esteves dos Santos e André Pio dos Santos, no valor de 3:500$000 

pela Fazenda do Brumado. Consta ainda que cada um dos interessados possuía um valor 

para negociar, Joaquim Pio tinha o montante de 750$000, Joaquim Esteves 1:000$000 e 

André Pio era proprietário do restante da fazenda até completar o total de 3:500$000, os 

três envolvidos eram proprietários de terras e benfeitorias no Distrito da Lage. Dessa 

forma a Fazenda Campestre passava a pertencer a Joaquim Pio, Joaquim Esteves e 

André Esteves.336 

 Os filhos do Cap. André Esteves também foram homens de sucesso eram 

membros ativos na comunidade, homens respeitados no Distrito da Lage e que 

buscavam se manter em posições sociais de destaque e de benemerência, seguindo os 

passos ensinados pelo patriarca da família. 

 Todos os filhos do Cap. André Esteves que pudemos mapear em nossas fontes 

foram membros distintos na sociedade. O Major Pedro ocupava o cargo de suplente do 

subdelegado de polícia do Distrito da Lage, nomeado pelo Presidente da Província.337 

Era ainda benemérito da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei em 1889, 

como doador de arroz, feijão e açúcar338. O Major Pedro Esteves falece em 1907 na 

Fazenda da Soledade, da qual era proprietário.339 Seu inventariante foi seu filho, Manoel 

                                                
335 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1885-1886, 
escritura número 4. 

 
336 Ibidem.  

 
337 Anexo. 

 
338 Anexo. 

 
339 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Pedro Esteves 

dos Santos (Major). 1908, caixa 216. 
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Baptista da Silva Santos, 33 anos, casado, morador no Distrito da Lage. No inventário 

do Major consta que havia se unido em casamento pela segunda vez, porém o nome da 

esposa não é mencionado já que não havida comunhão de bens entre o casal e ele não 

tiveram filhos. Do primeiro matrimônio, também não consta o nome da esposa, o Major 

deixa 7 filhos no ano em que falece. 

 Na Fazenda da Soledade criavam-se suínos, bovinos, asininos e equinos, 

dedicavam-se a plantações de cana de açúcar e milho. A casa de vivenda na Fazenda da 

Soledade possuía paiol, moinho, quintal, e mais benfeitorias que foram avaliados em 

1:800$000. O Major Pedro também deixa inventariado muitas partes e sortes de terras, 

casas do Arraial da Lage, 274 alqueires de terra etc. O monte mor do Major somou a 

quantia de 24:729$125. 

 Outro filho do Capitão André Esteves que vamos destacar é o Sr. Serafim Esteves 

dos Santos, proprietário da Fazenda do Brumado que falece em fevereiro de 1876.340 

Serafim também se uniu em matrimônio duas vezes, no ano do seu falecimento sua 

esposa era viva e foi sua inventariante, a Sra. Ângela Antônia Chaves de Mendonça. No 

inventário constam 5 filhos do primeiro matrimônio e 2 filhos do segundo, todos 

menores de idade quando do falecimento do pai.   

 O Sr. Serafim deixa inventariado bens em cobre e prata, animais e uma pequena 

escravaria com 6 cativos de idades entre 7 e 44 anos. Como os irmãos o Sr. Serafim era 

produtor de milho e cana de açúcar, mas também plantavam arroz em suas terras e como 

era comum na época deixa inventariado um paiol e senzala. Como os demais filhos do 

Capitão André Esteves, Serafim também tinha algumas partes de terras de campo e 

culturas no Distrito da Lage e proprietários de partes de casa na Lage e em Lagoa 

Dourada. Além disso era devedor de dinheiro ao irmão Major Pedro Esteves, Antônio 

Esteves e Manoel Esteves, podemos compreender que Serafim mesmo sendo 

proprietários de terras e escravos na segunda metade do século XIX contraiu algumas 

dívidas que somaram a quantia de 3:416$042. O monte mor do Sr. Serafim contabilizou 

a quantia de 10:972$558, após serem quitados todos os débitos com os credores. 

 Não citaremos o caso de todos os herdeiros do Cap. André Esteves, mas podemos 

afirmar com base na documentação que todos eles seguiram os passos do pai e do avô 

paterno. Dedicando-se a vida nas fazendas com a criação de animais, plantações e 

                                                                                                                                          
 
340 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Serafim Esteves 

dos Santos, 1876, caixa 236. 
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constituições de famílias numerosas. As filhas do Cap. André também se uniram em 

matrimônios com homens respeitados na região e que seriam capazes, assim como seus 

cunhados, de manter o sobrenome familiar respeitado e reconhecido dentro da 

sociedade, mantendo as terras da família e agregando novas partes de terra a fortuna 

familiar. 

Abaixo podemos observar, a partir do diagrama algumas informações sobre a 

Família Esteves dos Santos.   
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Diagrama 6- Família Esteves dos Santos 

 

 

Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa. Arquivo Histórico 

do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de André Esteves dos Santos, 1861, cx. 

570. 
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 Quadro 10: Trajetórias dos outros filhos do Capitão André Esteves dos Santos 

Herdeiro Propriedades, bens, títulos etc. 

1º casamento 

 

 

Antônio Esteves dos Santos Proprietário de ações na estrada de ferro 

Oeste de Minas.  

Manoel Esteves dos Santos Membro da Comissão Censitária da 

Paróquia de Santa Rita do Rio Abaixo e 

Membro da Guarda Nacional. 

Francisco Esteves dos Santos Deixou dote a filha Maria José Campos 

casada com Joaquim Pio Alvim, da 

importante família de Gervásio Pereira 

Alvim. 

André Avelino dos Santos  Inventário não encontrado, porém seu 

nome é mencionado como sargento da 

polícia no Jornal Noticiador de Minas 

(MG): 1868-1871.341 

Joaquim Pio dos Santos 342 Casado com Dona Maria Francisca da 

Silveira, filha do Capitão José Coelho 

dos Santos Monteiro, morador da Lage.  

José Esteves dos Santos Inventário não encontrado, porém seu 

nome é mencionado no Jornal O Arauto 

de Minas: Hebdomadario Politico, 

Instructivo e Noticioso (MG) - 1877 a 

1889, em uma nota intitulada como 

“Escândalo” sobre o Termo de São 

Thiago, a coluna da Tribuna Livre é 

assinada por José Esteves.343Mencionado 

como Alferes do 77º Batalhão do Serviço 

Ativo da Comarca de Dourados.344  

Quitéria Emília dos Santos Alvim Casada com Manoel Palestino de Assis 

Alvim - procurador do Cap. Vicente 

Ferreira Gomes Alvim, genro de 

Gervásio Pereira Alvim. Os inventários 

não foram localizados. 

Maria Theresa Alvim Recebeu 500$000 na herança do pai. 

Tinha 16 anos no ano de 1861, se 

                                                
341 Anexo. Disponível no site da Hemeroteca Digital, acesso em abril de 2020. 

http://www.docpro.com.br/mainweb/ 

  
342 É mencionado nos jornais mineiros, A União: Órgão do Partido Conservador (MG) - 1886 a 1889 e 
Jornais de Ouro Preto: Órgão do Partido Conservador (MG) - 1884 a 1947, transferindo propriedades. Ver 

em anexo. http://www.docpro.com.br/mainweb/ 

 
343 Anexo. Disponível no site da Hemeroteca Digital, acesso em abril de 2020. 

http://www.docpro.com.br/mainweb/ 

 
344 Anexo. Disponível no site da Hemeroteca Digital, acesso em abril de 2020. 

http://www.docpro.com.br/mainweb/ Jornal A União : Órgão do Partido Conservador (MG) - 1886 a 

1889. 

 

http://www.docpro.com.br/mainweb/
http://www.docpro.com.br/mainweb/
http://www.docpro.com.br/mainweb/
http://www.docpro.com.br/mainweb/
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encontrando solteira. 

2º casamento Todas menores de idade em 1861. 

Ana  8 anos 

Maria  9 anos 

Joaquina 6 anos 
Fonte: Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa. Arquivo Histórico 

do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei e Hemeroteca Digital. 

 

 

 Podemos concluir que houve sucesso nas trajetórias dos filhos do Capitão André 

Esteves aos quais conseguimos mapear por meio das fontes. Os inventários a que 

tivemos acesso demonstram que os mesmos eram homens ativos nas compras de 

propriedades e terras na região da Lage e em Lagoa Dourada, eram também 

agricultores, plantavam feijão, arroz, milho e cana de açúcar. Eram proprietários de 

diversos animais e alguns deles, como Francisco Esteves dos Santos era senhor de 11 

cativos em 1873345 e Serafim Esteves dos Santos era proprietário de seis escravos em 

1876346. Além dos inventários a partir das informações vinculadas em Jornais mineiros, 

podemos perceber que o nome da família Esteves dos Santos aparece em jornais 

diferentes e sempre são mencionados de forma respeitosa. 

 Como se tratava de uma família com bases sólidas nas transações em escravos e 

terras durante a segunda metade do século XIX, com capital suficiente para os 

permitirem as melhores negociações na Lage e nos arredores, eram membros ativos dos 

mercados vigentes na época. Se tratava de uma família com boas relações e redes de 

solidariedade entre os vizinhos o que acreditamos ter auxiliado na perpetuação e 

manutenção da riqueza familiar. 

 

 

3.5- Família Coelho dos Santos Monteiro 

 

O Capitão José Coelho dos Santos Monteiro, era filho do também Capitão José 

Coelho dos Santos e Francisca de Paula Morais, moradores e proprietário da Fazenda 

Sossego, na freguesia da Lage.  Casado apenas uma vez e pai de oito filhos dentre eles 

três homens: Major Manoel, Cap. José Coelho e Francisco. Em novembro de 1851 se dá 

                                                
345 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Francisco 

Esteves dos Santos, ano 1873, caixa 530.  

 
346 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Serafim Esteves 

dos Santos, ano 1876, caixa 236.   
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a abertura do inventário do Cap. José Coelho no qual seu inventariante é seu filho o 

Major Manoel.347  

O Capitão José Coelho, foi proprietário de 342 alqueires de terras de culturas e 192 

alqueires de campos na Fazenda da Boa Vista dos Coqueiros. Era ainda proprietário de 

casas no Arraial da Lage, moinhos, engenho e senzala. O Cap. deixa registrado em seu 

inventário um dote para sua filha, Maria Cândida que foi casada com Carlos Cláudio 

Ribeiro de Mendonça, porém a mesma já se encontrava viúva no ano de 1851. 

O filho do Cap. José Coelho possuía o mesmo nome e a patente do pai. O Capitão 

José Coelho348 (filho) casou-se em primeira núpcias com Mariana Francisca da Silveira, 

filha do Cap. João Machado Rodrigues e Esméria Francisca de Belém, desse 

matrimônio tiveram 11 filhos.  

Em 1867, ano da abertura do inventário do Capitão José Coelho sua filha Dona 

Mariana já era falecida e os filhos da mesma constam como inventariante, eram eles, 

José de 12 anos e Joaquim de 11 anos. O filho do Capitão, o senhor Antônio Coelho dos 

Santos também já havia falecido, porém não deixava herdeiros. 

 O Cap. José Coelho menciona que teve um filho natural enquanto solteiro, o Sr. 

José Fortunato Coelho Santos casado com Dona Ana Constança de Andrade. O Cap. o 

reconhece como filho legítimo no inventário e destaca que como os irmão fará parte da 

partilha dos bens. O Sr. José Fortunato era morador do Termo Oliveira em 1851 e foi 

representado pelo irmão Francisco Coelho dos Santos e Dona Maria José de Rezende 

em março de 1867. 

 Assim como o Capitão André Esteves dos Santos, o Capitão José Coelho dos 

Santos Monteiro uniu-se em matrimônio pela segunda vez com a senhora Maria José de 

Jesus, filha de José Dutra Gonçalves e Dona Quitéria Rosa, desse casamento constam os 

filhos: Guilhermina de 12 anos, Valeriano de 11 anos e José de 9 anos. 

 O Capitão José Coelho era proprietário de 29 escravos, sendo 15 homens de idades 

que variavam de 01 - 50 anos de idade e 14 escravas com idades que variavam entre 5 - 

45 anos. Esses escravos foram inventariados em valores consideráveis, pode-se citar 

como exemplo o preço das escravas Apolinária, crioula, 16 anos, 1:400$000 e entre os 

                                                
347 Inventário do Capitão José Coelho dos Santos Monteiro, ano 1851, cx: 415. Disponível na página do 

Projeto Compartilhar, acesso em maio de 2020. 

 
348 Inventário do Capitão José Coelho dos Santos Monteiro, ano 1867, cx: 415. Disponível na página do 

Projeto Compartilhar, acesso em maio de 2020 e também no Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – 

IPHAN, São João Del Rei. 
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escravos os que aparecem com o maior valor são: Nicolau, crioulo, 18 anos, 1:500$000 

e Felis, crioulo, 18 anos, 1:500$000. O prestígio e a riqueza do Capitão José Coelho 

podem ser observados pela sua fazenda, 

 

A fazenda do Retiro do Sossego na freguesia da Lage, calculada em 

duzentos e vinte e oito alqueires, sendo cento e cinquenta e oito de 

culturas incluídos três alqueires de matas virgens que se acha em 

comum, e setenta alqueires de campos depois de abatidos os campos e 

capins que também se acha em comum pertencente a dona Ana Alves 

de Morais, avaliadas as culturas a cinquenta mil réis, campos a trinta 

mil réis, 10:000$000349.  

  

 José Coelhos dos Santos Monteiro era ainda proprietário de 54 cabeça de gado, 24 

equinos, 3 muares e 46 suínos. Em seu inventário também foi possível encontrar 

quantidades estimáveis em ouro, prata, ferro e cobre onde se destaca, 

 

 

Nove pares de colheres de prata, 63$000; Um par de esporas de prata, 

18$800; Uma dita com corrente, 10$800; Uma bacia de cobre com 

dezessete libras, 17$000; Uma tenda de ferreiro, 70$000. Um colar de 

ouro com treze oitavas e meia de ouro a três mil réis e seiscentos, 

49$600; Um couxilio (?) de corda de dito com dez oitavas e meia, 

37$800. 350 

 

De acordo com os registros cartoriais de compra e venda, o Capitão José Coelho 

mantinha negócios de terras em 08 de outubro de 1866 com o Senhor Tenente Coronel 

Francisco Mendes de Almeida e Silva e esposa Jermina Cândida de Almeida. Nessa 

escrituração o Capitão José Coelho aparece como comprador de uma sorte de terras com 

46 alqueires de cultura e mata virgem, pelo valor de 145:000$000.  

 

Escritura de compra venda paga quitação que forem o Tenente 

Coronel Francisco Mendes de Almeida e Silva e sua mulher Jermina 

                                                
349 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de José Coelho dos 

Santos Monteiro, capitão. Ano: 1867. Cx.: 415. 

 
350 Ibidem.  
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Candida de Almeida Du uma sorte de terras, sendo quarenta e seis 

alqueires de cultura, mato virgem, e campos, na fazenda da Lage, do 
Capitão Jose Coelho dos Santos Monteiro.351 

  

 Além de ser proprietário da Fazenda Sossego, na Freguesia da Lage o Capitão 

José Coelho possuía diversos outros bens com uma casa assobradada também na 

Fazenda do Sossego no valor de 1:200$00. As benfeitorias da Faz. do Sossego 

continham ainda casas de tenda, paiol, senzalas, ranchos de porcos, moinhos cobertos de 

telhas, monjolo coberto de capim, currais e quintais cercados de pedra, além de possuir 

engenho de cana, alambique somando o montante de 1:800$000. O capitão era ainda 

proprietário de metade de uma casa no Arraial da Lage estimado em 200$000 e parte de 

benfeitorias da Fazenda da Serra por 390$700 réis. 

 José Coelho possuía muitas terras de culturas, campos e matas virgens, era 

proprietário de um canavial de moer de 500$00 réis, um canavial novo de 200$00, uma 

roça de milho de 600$00 réis, dez alqueires de feijão plantado de 80$000, um arrozal no 

valor de 50$000, vinte e cinco arrobas de açúcar de 100$000, treze carros de milho no 

paiol de 390$000 além de cinco alqueires de feijão de 20$000.  

 O monte-mor do Capitão José Coelho era de 78:095$232 além de 19 dívidas 

ativas, apenas homens fizeram esses empréstimos com o Capitão e podemos destacar 

que os herdeiros do mesmo buscavam esse crédito, 

 

Antônio Coelho dos Santos, 1:600$000; Por crédito de principal e 

prêmio Valeriano Coelho dos Santos, 766$000; Martiniano Coelho 

dos Santos, 1:500$000; Joaquim Coelho dos Santos, 341$806... 352 

 

  

Um fato interessante no inventário do Capitão José Coelho é que feita uma 

reforma na avaliação dos bens do mesmo e todos eles têm seu valor aumentado. 

Como exemplo podemos citar o preço do escravo Pedro, pardo, 28 anos que antes 

da reforma tinha o valor de 1:400$00 e após passa a valer 1:700$000. Diversas 

outras propriedades materiais ou imateriais tiveram os seus valores modificados, no 

exemplo descrito abaixo podemos analisar que parte da Fazenda do sossego era 

                                                
351 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862, p. 113. 

 
352 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de José Coelho dos 

Santos Monteiro, capitão. Ano: 1867. Cx.: 415 
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antes inventariada por 1:600$000 e após a reforma na avaliação passa a valer 

1:750$000 réis. 

 

Um engenho de cilindros de ferro, casa do mesmo, quatro tachos, um 

alambique, uma espumadeira, vinte e três formas para açúcar, um 

cocho para garapa, seis ditos lagares de azedar, um dito grande 

coberto para vinagre e todas mais utensílios do engenho, inclusive três 

pipas, moinho, casa de tenda, paiol, senzalas de porcos, tudo coberto 

de telhas, monjolo coberto de capim, quintal plantado com café e 

arvoredos, mandiocal e curral tudo cercado de pedra avaliado tudo 

englobadamente por três contos e quinhentos mil réis, que depois de 

abatido a metade pertencente aos herdeiros do primeiro inventário, 

vem a pertencer a este 1:750$000.353 

 

 

Como foi salientado acima, o Capitão José Coelho dos Santos Monteiro era um 

fazendeiro com grandes posses, detentor de grandes riquezas, além de possuir um 

número relevante de animais e escravos. Tendo conhecimento de todas essas 

propriedades e do valor em que elas ficaram inventariadas no ano de 1867, José Coelho 

pode ser considerado parte da elite escravista regional do Distrito da Lage considerando 

seu status e riqueza. 

  As escrituras de hipotecas, se referiram a uma parcela muito pequena das 

transações no período, representando apenas 2% das escrituras desse tipo. Apesar de 

serem poucas as escrituras de hipotecas encontradas entre os anos de 1862-1888 elas 

tem grande importância nas negociações financeira como bem demonstra Anderson 

Pires. Assim o autor destaca 

 

Trabalhos mais atuais, fundamentados em documentos como o 
registro de hipotecas, no entanto, revelam que o crédito nas sociedades 

agrárias e pré-industriais não era apenas fenômeno comum, 

generalizado para o conjunto do tecido social, como também parte 
integrante da dinâmica socioeconômica que lhes caracterizava, sendo 

                                                
353 Ibidem  
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utilizado tanto por motivos de consumo, como também para 

investimentos e expansão de unidades de produção diversas.354 

 

 O sexto livro de escrituras do Distrito da Lage, apresenta uma hipoteca realizada 

no ano de 1878, os devedores eram membros da destacada família do Capitão José 

Coelho dos Santos Monteiro. Os devedores em questão eram Domingos José Gonçalves 

e a esposa D. Maria José de Rezende, que foi inventariante do Cap. José Coelho. Foi 

emprestado ao casal a quantia de 10:400$000 com 10% de juros ao ano e o pagamento 

total deveria ser realizado no prazo de 2 anos, como garantia o casal hipotecou a 

Fazenda do Sitio Sossego que herdaram do Cap. José Coelho, fazenda que fazia divisa 

os outros 3 filhos do Capitão.355 

 Como membro da elite local, detentor de terras e escravos na região, o Cap. José 

Coelho se destacou na sociedade assim como seus filhos e netos. Como membros ativos 

no mercado de terras na segunda metade do século XIX as relações de solidariedades 

assim como os laços de familiaridade eram critérios imprescindíveis no momento das 

negociações em terras e nos valores pelos quais as vendiam e compravam, além da 

relação e importância dos vizinhos que estavam próximos as propriedades 

comercializadas. Keila Cecília salienta que “a colocação dos preços obedecia a critérios 

sociais, e não propriamente econômicos.”356 

 Dessa forma mapeamos as relações existentes envolvendo terras e escravos da 

Família Coelho dos Santos Monteiro e podemos observar que os laços existentes entre 

os membros eram sólidos e de extrema importância, e que essa destacada família se unia 

a outras que possuíssem o padrão semelhante e que pudessem agregar valores aos seus 

componentes. 

 O primeiro laço que une as famílias Coelho dos Santos Monteiro e Esteves dos 

Santos, é o casamento da filha do Cap. José Coelho, Maria Francisca da Silveira com o 

neto do Cap. André Esteves, o Sr. Joaquim Pio dos Santos. Essa união matrimonial 

representa a construção de um laço sólido entre duas famílias prestigiadas do Distrito da 

                                                
354 PIRES, Anderson. Contrato de hipotecas. In: MOTTA, Márcia; GUIMARÃES, Elione (orgs.). 
Propriedades e disputas: fontes para a história do oitocentos. Guarapuava, Unicentro 2011, Niterói, 

EDUFF, 2011, p.38. 

 
355 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1878, 

escritura número 2. 

 
356 MELO, Keila Cecília. Senhores e Possuidores Estrutura Fundiária, Unidades Rurais Pró-indiviso e o 

Mercado de Terras em Minas Gerais - São José Do Rio das Mortes, c.1830 a c.1856. Dissertação 

(Mestrado). Universidade Federal de São João del Rei, 2015, p. 142. 
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Lage, mantendo os empreendimentos familiares, possibilitando que as melhores terras 

se mantivessem na posse dos Esteves dos Santos e dos Coelho dos Santos Monteiro. 

 No livro de escrituras datado de 1886-1887, destacamos uma transações 

envolvendo as duas famílias. Ambas são eminentes nesse trabalho por se tratarem de 

membros da elite local que era proprietários de escravos e terras na Lage e arredores, 

estavam inseridos no meio político como votantes nas eleições para Deputados e 

Senadores Provinciais, eram homens que se preocupavam em auxiliar a Santa Casa de 

Misericórdia com suas benemerências etc. 

 Em 16 de fevereiro de 1887 o filho do Capitão André Esteves, o Major Pedro 

Esteves dos Santos registra a venda de uma escrava crioula, chamada Maria de 26 anos 

de idade, mãe de 4 filhos, pela quantia de 400$00 ao Sr. Antônio Coelho dos Santos, 

filho do Cap. José Coelho.357 Acreditamos que esse tipo de negociação envolvendo 

relações familiares obedecia a um critério social baseado em laços de confiança estreitos 

entre as partes, permitindo certa informalidade e alterações econômicas no momento da 

compra e venda do bem. 

 Diversas transações foram realizadas entre integrantes da família Coelho dos 

Santos Monteiro, essas negociações ocorreram entre irmãos, cunhados e pessoas que 

não faziam parte do seio familiar. Destacamos o registro realizado entre irmãos em 2 de 

julho de 1881 onde Joaquim Coelho dos Santos e sua esposa trocam uma sorte de terras 

de campos e culturas na Freguesia da Lage, terras que faziam divisa com a propriedade 

de Dona Esméria Joaquina de Rezende Assis, Francisco Pinto de Assis Rezende – filho 

do Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara e José Rodrigues Dutra com seu irmão José 

Coelho que era proprietário de uma sorte de terras de cultura e campos na Fazenda da 

Batalha e Engenho na Freguesia de São João Batista no termo de Barbacena.358 

 Seguindo os passos do patriarca familiar, os filhos do Cap. José Coelho aparecem 

em diversos registros no Livro de Escrituras do Distrito da Lage em transações de 

compra e vende de terras e escravos. Assim, o filho Martiniano Coelho dos Santos, em 

22 de janeiro de 1885 comprava uma escrava parda de 27 anos do senhor Rosindo José 

                                                
357 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1886-1887, 

escritura número 32. 

 
358 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1881-1882, 

escritura número 6. 
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da Silveira pela quantia de 300$000359 e mais uma escrava preta, chamada Jesuína 

acompanhada de seu filho Antônio por 300$000 do Sr. Lial Christiano de Argamin.360 

 O Sr. Joaquim Coelho dos Santos Monteiro, registra no mesmo ano de seu irmão 

Martiniano, a venda de uma sorte de terras de culturas e matas que foram de herança de 

seu pai, na quantia de 1:000$000 que foram compradas em sociedade por Matheus José 

dos Campos e José Vicente dos Campos, moradores do Distrito de Lagoa Dourada.361 

 A família Coelho dos Santos Monteiro se mostrou ativa dentro do comércio de 

terras na região no Distrito da Lage e arredores e também nas negociações envolvendo   

compra, venda e troca de cativos. Na Fazenda da Sossego, Freguesia da Lage, se 

plantava arroz, cana de açúcar, feijão e milho esses produtos eram consumidos entre 

seus integrantes e vendidos em São João del Rei para abastecerem o mercado interno. 

Os escravos da família se dedicavam aos trabalhos braçais, no preparo da terra, cultivo 

nas plantações e colheitas, por isso a mão de obra escrava era extremamente importante 

para os fazendeiros na região. Dentro da fazenda havia criação de porcos o que permitia 

a produção de outros produtos como linguiça, torresmo, chouriço, gordura de porco etc. 

havia ainda produção de queijos e cachaças, todos esses produtos também eram 

comercializados na praça mercantil. 

 A posse de escravos associada a posse das melhores terras permitia que as 

renomadas famílias se mantivessem prósperas na região, capazes de produzirem 

diversos produtos alimentícios para o próprio consumo e para serem negociados no 

mercado de abastecimento e permitindo o sustento e o sucesso dos filhos que 

conseguissem seguir os passos do chefe da família. Os Coelho dos Santos Monteiro, se 

destacaram pelas inúmeras propriedades e pelas formas empregadas para manterem essa 

prosperidade pelo trabalho na terra, que representava nessa época a forma de “ganhar a 

vida” e conseguir através de investimentos e trabalho árduo manter o status de riqueza 

conquistado pelo esforço do sobrenome familiar. 

  

 

 

                                                
359 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1884-1885, 

escritura número 15.  

 
360 Ibidem, n.16.  

 
361 Ibidem, n. 14.  
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Diagrama 7- Família Coelho dos Santos Monteiro362 

 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei e Hemeroteca Digital. 

 

 

                                                
362 Ver em anexo os relatos de jornais dos membros da família. 
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3.6- Família Góes e Lara 

 

As primeiras informações registradas acerca da família Góes e Lara datam em 

meados de 1730, quando o Sr. Antônio Ribeiro da Silva e Antônia Maria de Almeida se 

estabeleceram na América, após virem de Portugal em busca de melhores condições de 

vida e se firmaram na proximidade da Vila de São João Del Rei. A neta desse casal, a 

Sra. Ana de Almeida e Silva que se uniu em matrimônio com o Sargento Mor Joaquim 

Pinto de Góes e Lara.363   

No Brasil, durante o período colonial, os casamentos eram considerados 

“negócios”, ou seja, estratégias econômicas e sociais fundamentais para manutenção da 

riqueza e do prestígio familiar, como bem demonstra Silvia Brugger em seu 

doutoramento, analisando São João Del Rei no século XVIII e XIX salienta que as 

alianças matrimoniais eram viáveis quando houvesse algo a ser trocado entre as famílias 

de poder, 

Este caso ajuda a pensar que a igualdade que as famílias buscavam na 

escolha dos cônjuges de seus filhos não era apenas de condição 

jurídica. Ser igual significava, dentro da lógica patriarcal da 
sociedade, ter o que trocar. Assim, as uniões matrimoniais selavam 

alianças entre grupos familiares que tinham algo a se oferecer, 

reciprocamente, fosse prestigio social, riqueza, acesso a redes de 

poder, entre outras tantas possibilidades. Não me parece ter ocorrido à 
toa o predomínio, no Brasil, dos casamentos por “carta de ametade”. 

A ideia de comunhão de bens integrava-se perfeitamente a lógica de 

troca entre iguais. Por isto, provavelmente, foram raros os casamentos 
com contratos pré-nupciais de “dote e arras”, que pressupunham 

separação de bens e, portanto, desigualdade.364 

 

 A autora ainda explica as percepções ocorridas nos enlaces matrimoniais e afirma 

que, 

 

A percepção das mudanças das opções matrimoniais, ao longo do 
período estudado, permite que se afirme que elas efetivamente se 

constituíam como estratégias familiares. Não eram fruto apenas de 

escolhas pessoais ou românticas. Respondiam a projetos familiares. 

Alguns bem-sucedidos; outros, nem tanto. Mas a lógica que presidia a 
celebração dos enlaces era, sem sombra de dúvida, a patriarcal.365 

                                                
363 RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Família e povoamento na Comarca do Rio das Mortes: os “Ribeiro da 

Silva”, fronteira, fortunas e fazendas (Minas Gerais, séculos XVIII e XIX). Dissertação (Mestrado). 

Universidade Federal de São João Del Rei, 2014.  

 
364 BRUGGER,Silvia Maria Jardim. Minas patriarcal: família e sociedade (São João Del rei – séculos 

XVIII e XIX). São Paulo; Annablume,2007. p.226 
365 Ibidem, p. 280. 
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 Dessa forma o patriarca da família Ribeiro Silva, o senhor Antônio, buscou casar 

os seus filhos em famílias consolidadas na região. Fato importante a ser destacado é que 

o Alferes Antônio casou suas filhas com comerciantes e ainda como salienta Isaac 

Cassemiro, 

 

Assim, os grupos aos quais a segunda geração da família Ribeiro da 

Silva se uniu, sendo descendentes dos primeiros povoadores de 
diversas regiões da comarca do Rio das Mortes, com patentes da 

companhia de ordenanças, ligados a bandeirantes como Lourenço 

Castanho Taques, podem ser incluídos dentro da categoria de “elite 
colonial” dos arredores da vila de São João del-Rei.366 

 

 

Isaac Cassemiro destaca a união matrimonial de Dona Ana de Almeida e Silva e 

do Capitão Joaquim Pinto de Góes e Lara, reiterando o casamento do irmão de D. Ana 

que se casou na mesma família,  

 
O casamento entre dona Ana de Almeida e Silva e o capitão Joaquim 

Pinto de Góes e Lara certamente foi de suma importante união para a 

família Ribeiro da Silva, pois reiterava a aliança firmada pelas duas 
famílias anteriormente, quando do casamento de Luiz Ribeiro, irmão 

de dona Ana, com Maria Joaquina, irmã do capitão Joaquim Pinto.367 

 

 

O diagrama abaixo, permiti-nos melhor visualização do quadro familiar destacado 

sobre os primeiros membros da família Góes e Lara, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
366 RIBEIRO, Isaac Cassemiro. Família e povoamento na Comarca do Rio das Mortes, p. 38. 

 
367 Ibidem, p. 43. 
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Diagrama 8- Família Góes e Lara 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei e Hemeroteca Digital. 

 

 

 

 
 

 Da importante e estratégica união entre D. Ana de Almeida e Silva e o 

Sargento Mor Joaquim Pinto de Góes e Lara, o casal teve 8 filhos; Joaquim, Francisco, 

José, Antônio, Antônia, Felisberto, Dâmaso (padre) e Hipólito. O casal era proprietário 

de parte da Fazenda do Ribeirão e parte da Fazenda de Ponte Alta, eram ainda senhores 

de benfeitorias, partes de casas no Arraial, casas na Vila de São José, sesmaria e 
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escravos, como consta no inventário do Sargento Mor, aberto em 1835.368O prestígio da 

família Góes e Lara foi ressaltado no Jornal Arauto de Minas de 1877-1889, onde são 

destacados como “grande família mineira”.369 

 O filho Hipólito já havia falecido em 1835, e sua parte na divisão de bens é 

representada pela filha Ana Josefa, ainda menor e sob tutela do Tenente João Francisco 

Gonçalves de Lara. No testamento370 do Sargento ele declara mais uma filha, a Sra. 

Maria casada com o Capitão Antônio Moreira, e afirma que “casada que foi com o 

Capitão Antônio José Moreira e está sem sucessão e por isso na forma da Lei fui eu seu 

legítimo herdeiro.” O inventário do casal não foi encontrado para que 

compreendêssemos melhor as relações existentes. 

 O Sargento deixa registrado a quantia de 20$000 para cada um de seus netos 

homens e mulheres e ainda doações aos dois filhos Antônio e Francisco como forma de 

gratidão e reconhecimento aos mesmos, 

 

Doações aos filhos Antonio e Francisco:quer que no pagamento da 

legítima do filho Antonio entre a Fazenda Ribeirão, e se o valor 

extrapolar a legítima que o excedente seja coberto pela terça. Faz isso 
em pagamento aos serviços que esse filho lhe prestou. Deixa a 

Fazenda do Peixe adjucada à terça ao filho Francisco em remuneração 

dos serviços prestados, por estar agradecido e querer demonstrar 

gratidão a esse filho.Deixa o resto da terça aos filhos Antonio e 
Francisco.371 

 

 

 Abaixo montamos um diagrama da família do Sargento Mor Joaquim, 

 

 

 

 

 

                                                
368 Inventário de Joaquim Pinto de Góes e Lara, ano 1835, cx 546, disponível na plataforma do Projeto 
Compartilhar, no link: 

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgGL/joaquimpintodegoeselara1835.htm acesso em maio de 

2020. 

 
369 Ver em anexo.  

 
370 Ibidem.  

 
371 Ibidem.  

 

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgGL/joaquimpintodegoeselara1835.htm
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Diagrama 9- Família do Sargento Mor Joaquim Pinto de Góes e Lara 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei e Hemeroteca Digital. 
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 O Reverendo Padre Dâmaso, aparece como o sétimo filho de filho de D. Ana 

de Almeida e Silva e o Sargento Mor Joaquim Pinto de Góes e Lara. Padre Dâmaso era 

proprietário da Fazenda da Cachoeira de Salva Terra, na freguesia de Capela Nova do 

Desterro, e de metade do Capão Grande como foi registrado em seu testamento aberto 

em 1877. Seu inventariante foi o Sr. Francisco Pinto de Assis Rezende, genro do 

Capitão Antônio Pinto de Góes e Lara, sobrinho do Padre.372 

 No testamento do Pe. Dâmaso, ele menciona ter alguns escravos, alguns 

ganham liberdade após o falecimento do proprietário e outros são deixados de herança 

ao testamenteiro, o Sr. Francisco Pinto, onde se lê: “os meus escravos Sabino e 

Felisberto deixo ao meu primeiro testamenteiro”. 

 Pe. Dâmaso é destacado no Jornal Correio Official de Minas de 1858, em uma 

nota no Governo Provincial estabelecendo que sua fazenda deveria pertencer a 

Freguesia da Lage de acordo com a Lei número 892.373   

 O Capitão Pinto, como era conhecido Antônio Pinto de Góes e Lara, aparece 

como o quarto filho de D. Ana de Almeida e Silva e o Sargento Mor Joaquim Pinto de 

Góes e Lara. O Capitão Antônio Pinto uniu-se em matrimônio com a senhora Mafalda 

Cândida de Resende, que era filha de Sargento Mor Gervásio Pereira de Alvim e de 

Dona Francisca Cândida de Resende, como consta nos documentos do Arquivo 

Eclesiástico da Diocese de São João del Rei, uniram-se me matrimônio em 19-2-

1821.374 O casal teve treze filhos, sendo seis homens e sete mulheres. No ano de 

abertura do inventário do Capitão Pinto, dez dos seus filhos já estavam casados e 

aparentemente bem casados, sendo, o senhor Joaquim Pinto Ribeiro de Rezende com 49 

anos, Dr. Gervásio Pinto Candido de Góes e Lara com 46 anos, Francisco Teófilo Pinto 

de Rezende com 40 anos e José Pinto de Rezende com 34 anos.  

  Dois filhos já haviam falecidos, eram eles Pedro Pinto de Rezende e Antônio 

Pinto de Rezende Costa. Em relação às filhas do Capitão Pinto, são elas, D. Ana 

Francisca de Almeida com 47 anos e casada com Marcos Gonçalves Alves Moura que 

                                                
372 Testamento do Pe. Dâmaso Pinto de Almeida Lara, cx 71, ano 1877, disponível na página do Projeto 

Compartilhar, no link:   

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgAF/damasopintodealmeidalarapadre1879.htm acesso em 

maio de 2020. 

 
373 Ver em anexo.   

 
374 Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei, folha 61, livro 26, caixa 02, estante 01 - São 

José. 

 

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgAF/damasopintodealmeidalarapadre1879.htm
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sofria de alienação mental como consta no inventário do Capitão Pinto, D. Maria José 

Resende de 43 anos casada com Joaquim Pinto Rodrigues Lara, D. Francisca Cândida 

de Rezende de 36 anos casada com Francisco de Paula Rodrigues de Lara, D. 

Senhorinha Cândida de Rezende de 32 anos casada com Francisco Machado de Assis 

Rezende, D. Lídia Mafalda de Rezende de 27 anos casada com José Carlos de Assis 

Rezende e a última filha D. Maria Madalena de Rezende de 22 anos casada com 

Domiciano de Paula Santos. 

 O Capitão Pinto nasceu no ano de 1789 e faleceu com 82 anos no ano de 1871. O 

Capitão era proprietário da Fazenda do Ribeirão de Santo Antônio, hoje localizada no 

Povoado do Pinto na cidade de Resende Costa, MG. Infelizmente de sua imponente 

Fazenda hoje só há vestígios de algumas pedras. O capitão Pinto foi um grande 

fazendeiro no Distrito da Lage, no trabalho de Isaac Cassemiro há descrição da riqueza 

encontrada na fazenda do Ribeirão, pelo viajante e político Sr. Cunha Matos que se 

hospedou na mesma no período em que o pai do Capitão Pinto, o Sargento Mor 

Joaquim ainda estava vivo, 

 

A fazenda possuía extensa varanda dianteira, pode-se inferir do relato 
a possibilidade de tratar-se de uma varanda entalada, tendo em um de 

seus lados o “oratório da fazenda” junto à entrada que dava acesso à 

sala de visitas ou, nas palavras de Cunha Matos, à “larga sala de 

comer”. O oratório em um dos lados da varanda foi um traço comum 
às casas do período. Porém não podemos comprovar sua exata 

configuração, pelo fato da sede ter sido demolida, possivelmente ainda 

no século XIX.375 

 

 O inventário do Capitão Pinto revela ainda mais sobre as riquezas acumuladas ao 

longo da vida do mesmo, a inventariante foi a esposa do Capitão, Dona Mafalda no ano 

de 1871. Na descrição dos bens das benfeitorias observa-se que: “As casas de vivenda 

da Fazenda do Ribeirão de Santo Antônio contando casas grandes assobradadas, 

diversas casas de despejo, paiol, serreadas, seva de parear, quintal com varanda, currais 

em pedras, animais e benfeitorias de baixo.” Esses bens foram avaliados por 4:000$000. 

Consta bem avaliado a casa de engenho do Ribeirão: “Casa de engenho contendo 

cilindro, um alambique, tear taipras, uma caldeira, duas esmeadeiras, quarenta formas, 

uma espumadeira, caixas para engenho”, avaliados em 2:000$000.376 

                                                
375 Ibidem, p. 187. 

 
376Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário do Capitão Antônio 

Pinto de Góes e Lara, ano de 1871, caixa 129. 
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 O Capitão Pinto deixa outras inúmeras benfeitorias em lugares próximos ao 

Distrito da Lage, como Sumidouro, Fazenda dos Campos Gerais, Sobrados em São 

José, Ribeirão dos Currais etc. Os bens de raiz registrados no inventário também nos 

permitem conhecer a fortuna desse Capitão, 

 

Um capão da mata virgem no Jacarandá da Ponte Alta calculada em 2 

alqueires a 80$000. Um pequeno terreno na Água Santa de São José a 

10$000. Fazenda do Ribeirão de Santo Antônio calculada em mil 
contos, 42 alqueires de campos a preço de 30$000 o alqueire, 46 meio 

alqueire de mata virgem e 70$000 em 95 alqueires de cultura na Mata 

Velha por 55$000, 6 alqueires e 255 culturas nos mais lugares da 
Fazenda a somar o montante de 42:160$000.377 

 

Outra grande riqueza encontrada nesse inventário são os bens de ouro, prata e 

cobre, além de possuir muitos objetos de madeira. 

 

 

Quadro 11 – Bens em Ouro, Prata e Cobre – Inventário do Capitão Antônio Pinto 

de Góes e Lara, ano de 1871378 

 

OURO   

1 caixa de ouro para cofre 100$000 

1 cordão de ouro para relógio 64$000 

1 relógio de ouro 80$000 

1 caixilha de ouro 84$000 

  

PRATA   

1 par de esporas de prata 15$000 

1 faca com cabo e bainha 8$000 

1 faca com cabo de prata 6$000 

1 dita de mesa 12$500 

1 caixa de prata 6$000 

1 faqueira de prata 300$000 

2 calderinhas de prata 50$000 

2 castiçais 30$000 

1 relógio 2$000 

1 chicote 10$000 

Ornamentos e imagens de prata 300$000 

Oratório com 4 imagens 30$000 

1 dita pequena 10$000 

    

                                                                                                                                          
 
377 Ibidem. 

 
378 Ibidem. 
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COBRE   

1 tacho grande banhado 20$000 

1 dito menor 800$00 

1 dito mais pequeno 4$000 

1 colher na casa do herdeiro Joaquim Pinto 6$000 

1 forno de cobre 400$000 

1 tacho grande para cozinhar 20$000 

1 caldeirão de cobre 8$000 

1 dito pouco maior 10$000 

1 dito 2$000 

1 bacia de cobre 10$000 

1 dito grande 2$000 

2 tachos mais pequenos 6$000 

2 ditos pequenos 8$000 

2 ditos na casa de herdeiro José Pinto 10$000 

1 bacia grande 10$000 

1 dita muito pequena 1$000 

1 almofariz grande de bronze 5$000 

1 dito pequeno 2$000 

1 sino de bronze 30$000 

Total 

 

2$551.000 
Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário do Capitão Antônio 

Pinto de Góes e Lara, ano de 1871, caixa 129. 

 

Ainda no inventário do Capitão Pinto, fica evidente que se tratava de um grande 

fazendeiro no Distrito, além da grande quantidade de peças em ouro, prata, cobre e ferro 

esse senhor ainda possuía 79 cabeças de gado, entre novilhas, bezerros e vacas com 

crias, que variavam entre 882$000 nas 21 vacas com crias até 150$000 nos 16 bezerros 

que faziam parte dos bens do mesmo. O Capitão Pinto ainda deixa inventariado 40 

equinos, 38 muares e 28 carneiros e ainda 17 charruas e 36 carros de boi no valor de 

50$000. 

Outro aspecto responsável por garantir as sobrevivências das fazendas, além do 

trabalho animal, era sem dúvida a mão de obra escrava, a posse de escravos, era símbolo 

de poder do século XIX e como homem poderoso da Lage, o Capitão Pinto contava no 

ano de 1871, ano de vigência da Lei do Ventre Livre, com 32 escravos, sendo 23 

homens e 9 mulheres.  
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Como afirmam Ciro Flamarion Cardoso e Ana Maria Mauad379, a imagem 

fotográfica se tornou um índice da época revelando uma riqueza de detalhes, 

indumentárias, sendo capaz de revelar aspectos da vida material de um determinado 

tempo passado onde a descrição verbal não seria possível. Falando sobre as trajetórias 

das famílias mais imponentes do Distrito da Lage, conseguimos localizar uma foto do 

Capitão Pinto, se trata do único fazendeiro que temos esse registro. Na foto 1380, 

podemos observar o Capitão Pinto e sua esposa. O Capitão Pinto aparece vestindo um 

paletó comprido, colete e sapato em tons escuros e sua esposa, a senhora Mafalda 

aparece com uma sobrecasaca, lenço na cabeça também em tons escuros e ambos estão 

em postura ereta e apresentam uma fisionomia sóbria. Na foto 2, o capitão aparece 

sozinho sentado, mantendo a postura ereta e a fisionomia sóbria, vestindo o casaco 

comprido e em tons escuros, porém o colete apresenta leves e elegantes figuras e por 

fim uma gravata amarrada ao pescoço juntamente com uma camisa branca. As duas 

fotografias parecem ter sido registradas em estúdio, pois não se percebe traços do 

ambiente externo. Toda a indumentária usada pelo Capitão Pinto e sua esposa remetem 

a elevada condição social do casal, outro fato capaz de confirmar a posição de destaque 

do Capitão e de sua família seria pelas peças de ouro inventariadas em 1871.  

No diagrama abaixo apresentamos mais algumas especificidades sobre a família 

do Capitão Pinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
379 CARDOSO, Ciro Flamarion e MAUAD, Ana Maria. História e imagem: os exemplos da fotografia e 

do cinema. In: Domínios da História, Ensaios de teoria e metodologia. CARDOSO, Ciro Flamarion; 

VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

 
380 Foto 1 e 2 em anexo.  As fotos foram disponibilizadas pelo Historiador João Carlos Resende, para 

elaboração do Trabalho de conclusão de curso TCC, ano de 2017.  
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Diagrama 10 - Família do Capitão Pinto 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei e Hemeroteca Digital. 

 

 

 

O Capitão Pinto foi um membro ativo no mercado de terras e escravos no 

Distrito da Lage, ele aparece em diversos registros de escrituras de compra e venda 

dentre os anos de 1862 e 1868. Em 20 de junho de 1862 é registrado como vendedor o 

Cap. Antônio Pinto de Góes e Lara e esposa D. Mafalda Cândida de Resende, cuja a 
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propriedade se tratava de uma sorte de terras da Fazenda dos Campos Gerais, que foi 

herança do seu pai o Sargento Mor Joaquim Pinto de Góes e Lara. Se tratava de uma 

terra no lugar denominado como “Rissaca Grande”, que foi vendida com especificações, 

no registro podemos observar que se transacionou um corte de terras na Rissaca Grande, 

buraco de paneira e matas virgens, essa parte da propriedade tinha como vizinho João 

de Moraes Resende. A divisa com o córrego para baixo dividia-se com D. Anna viúva 

do Major João Antônio. Defronte para a vargem do outro lado, dividindo com as terras 

que faziam divisa com as terras das filhas do Capitão Gervásio Pereira do Carmo. Essa 

propriedade foi comprada pelo valor de 2:800$000 pelo Sr. Cipriano Rodrigues 

Chaves.381 

Diversas outras propriedades foram vendidas pelo Capitão Pinto no decorrer de 

1862-1868. Outros membros da família Góes e Lara, também se destacam nos livros de 

escrituras da Lage, o Alferes Francisco Pinto de Assis Resende, genro do Cap. Pinto, 

casaco com   D. Senhorinha Cândida de Rezende aparece em grande parte dos registros 

em transações envolvendo escravos e terras.382 Outros dois genros do Cap. Pinto, os 

irmão Joaquim Pinto Rodrigues de Lara casado com Dona Maria José Rezende e 

Francisco de Paula Rodrigues de Lara casado com D. Francisca Cândida de Rezende, 

filhos do Alferes José Jacinto Rodrigues Lara e Dona Antônia Maria de Almeida Lara. 

Os irmãos também se destacam nas negociações dentro do Distrito da Lage.  No ano de 

1865 os irmão compram em sociedade 3 escravos sendo: José, crioulo de 34 anos; 

Carlota, africana de 30 anos e Juscelina, crioula de 1 ano, compram ainda uma sorte de 

terras de culturas e campos com benfeitorias na Fazenda da Taquara, pela quantia de 

3:000$000 do Sr. João Rodrigues Vale e sua esposa Justina da Silva.383 

O Sr. Francisco de Paula Rodrigues de Lara aparece ainda como mesário em 31 

de outubro de 1881 no registro de Ata para Eleição de Deputado da Assembleia Geral 

Legislativa.384 O bem casar as filhas foi um “negócio” que alcançou êxito na família 

                                                
381 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862-1868, 

escritura número 3. 
 
382 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Ano de 1869 – 1871 – 

1875 – 1877 – 1879 – 1880 – 1881 – 1884 – 1886 e 1888. 

 
383 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862-1868, 

escritura número 22.  Outras escrituras dos dois irmãos foram realizadas separadamente no Distrito.  

 
384 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1881-1882, 

escritura número 26. 
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Góes e Lara, os genros do Cap. Pinto foram também membros ativos no mercado de 

terras e escravos na região e ainda como personagens no meio político.  

O inventário do Cap. Pinto é aberto em 1871, sua esposa a Sra. Mafalda Cândida 

também aparece realizando transações de terras após ficar viúva. Em 30 de maio de 

1877 a Sra. Mafalda vende à sua nora, Dona Anna Libânia de Resende casada com José 

Pinto de Rezende, uma sorte de terras de culturas e campos na Fazenda do Ribeirão de 

Santo Antônio, pela quantia de 1:000$000.385 E ainda vendendo uma sorte de terras de 

cultura na Fazenda da Grota com 5 alqueires de mata, também em 1877, ao seu filho o 

Dr. Gervásio Pinto Cândido.386 Em 1879 a Sra. Mafalda vende mais uma propriedade ao 

mesmo filho na Fazenda do Curvinil e realizam uma troca de terras no mesmo ano.387O 

Dr. Gervásio é mencionado no Jornal Arauto de Minas de 1877-1889 em alistamento 

eleitoral, na coluna intitulada “O Dr. Francisco Leite da Costa Belem, Official da 

Imperial Ordem da Rosa. Juiz de Direito na Comarca do Rio das Mortes”. Dr. Gervásio 

assim como seu cunhado Francisco de Paula Rodrigues Lara, também estava inserido no 

meio político.388 

Por meio dessas informações percebe-se que o Capitão Pinto, e também 

membros de sua família, desempenharam durante muitos anos a atividade de fazendeiro, 

com plantações de canas de milho no valor de 20$000 e 20 alqueires de feijão a 2$000, 

somando o montante de 320$000. Também foi grande detentor de escravos vindos de 

diferentes regiões e de idades variadas. Como homem de posses na região, foi vendedor 

de sorte terras na Tabatinga ao Vigário Joaquim Carlos de Resende Alvim, além de 

vender terras a Geraldo Pinto de Resende e para Cipriano Rodrigues Chaves as terras 

nos Campos Gerais que eram de divisa com as terras de outro poderoso homem desse 

período, o Capitão Gervásio Pereira do Carmo.  

 

 

3.7- Família Pereira de Alvim 

 

                                                
385 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1876- 1878, 

escritura número 20. 

 
386 Ibidem, número 31. 

 
387 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1878, 

escritura número 39 e 40. 

 
388 Ver em anexo.  
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 Iniciamos a trajetória familiar dos Pereira Alvim pelo enlace matrimonial do Sr. 

Thomé Afonso Pereira e de Senhorinha Gomes Pereira, que eram residentes do 

Arcebispado de Braga do Reino de Portugal.389 A origem da família se deu em Portugal, 

porém em meados de 1750 o Sr. Manoel Pereira Alvim, irmão de Thomé, migra para o 

Brasil em busca de ouro, se estabelecendo em Minas Gerais, especificamente na Vila 

Rica de Ouro Preto, Manoel se destaca trabalhando no ramo de abastecimento das 

Minas.390 A importância e prestigio de Manoel são inquestionáveis, ele ficou conhecido 

como “proeminente homem de negócios”.391 

 Com todo o sucesso comercial alcançado por Manoel e os laços de parentescos 

com os sobrinhos que ainda estavam em Portugal, sendo eles Gervásio Pereira Alvim e 

José Pereira Alvim, os convida para o auxiliarem nas atividades mercantis, como 

descrito abaixo,  

 

Para auxiliar nos negócios, Manoel Pereira Alvim convidou seus 

sobrinhos Gervásio Pereira Alvim, avô paterno de Gervásio, e José 
Pereira Alvim para atuar como seus intermediários nas atividades 

mercantis. Os irmãos, motivados pela carreira de sucesso que o tio 

vinha traçando em Minas Gerais, migraram para a região, deixando 

para trás pais e amigos.392 

  

 O sobrinho José Pereira Alvim se estabeleceu próximo as Vilas de Queluz e 

Barbacena, infelizmente não tivemos êxito na procura pelo inventário do mesmo. Já 

Gervásio Pereira Alvim se estabeleceu nas proximidades da Vila de São José del Rei.393 

Em meados de 1791 Gervásio se une em matrimônio com Francisca Cândida de 

Resende, um casamento que durou 43 anos.394 Um dos filhos do casal era afilhado do 

                                                
389 Inventário de Gervásio Pereira de Alvim (Capitão Mor), cx.11-03, ano 1837. Disponível na página do 

Projeto Compartilhar no link: 

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgGL/gervasiopereiradealvim1837.htm acesso em maio de 

2020. 

 
390 PINTO, Paula Chaves Teixeira. De Minas para a Corte. Da Corte para Minas: Movimentações 

familiares e trocas mercantis (c. 1790 – c.1880). (Doutorado em História). Niterói, RJ: UFF, 2014, pp. 

79-87. 
 
391 Ibidem, p. 87. A trajetória de sucesso do Sr. Manoel pode ser melhor compreendida no trabalho da 

Dra. Paula Chave Teixeira Pinto. 

 
392 Ibidem, p. 89.  

 
393 Ibidem, p. 93. 

  
394 Inventário de Gervásio Pereira de Alvim (Capitão Mor), cx.11-03, ano 1837. Disponível na página do 

Projeto Compartilhar.  

http://www.projetocompartilhar.org/DocsMgGL/gervasiopereiradealvim1837.htm
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Sr. Manoel Pereira Alvim, com prova da amizade e gratidão entre tio e sobrinho e 

também como fortalecimento das relações familiares entre eles.395 Devido ao cargo de 

confiança que ganhara do tio em meado de 1780, Gervásio foi conquistando posição de 

prestígio e riqueza e sua fortuna foi se consolidando no interior da Comarca do Rio das 

Mortes. 

 O casamento do Capitão Mor Gervásio Pereira Alvim, patente mencionada em seu 

inventário, representou uma aliança de grande influência para as duas famílias. A Sra. 

Francisca Cândida era filha do Cap. José de Resende Costa e Dona Ana Alvares Preta, o 

Cap. José foi um dos primeiros habitantes do Distrito da Lage, homem de posses e de 

riqueza na região. O Cap. José de Resende Costa e seu filho de mesmo nome foram 

membros que participaram da Inconfidência Mineira396, ainda sobre o Cap. José 

podemos destacar que 

  

O Capitão José de Resende Costa, por suas posses materiais, 

atividades econômicas, relações familiares, controle de instrumentos 
do mando local e suas representação social junto à sociedade regional, 

era qualificado como um membro das elites regionais. Sua fortuna e 

prestígio o inseriam nas fileiras dos “homens bons” e das famílias dos 

principais da terra no interior da Comarca do Rio das Mortes.397  

  

 A importância dessa união matrimonial foi destacada por Paula Chaves Teixeira 

Pinto ao afirmar que “o casamento com Francisca Cândida assinalava a concretização 

de seu projeto (Gervásio) de se tornar um homem de fortuna e prestígio.”398 Após o 

casamento, o casal mudou-se para a Fazenda da Boa Vista, nos Campos Gerais, ao 

longo de sua vida e ao lado de sua esposa, o Cap. Mor Gervásio se tornou um homem 

rico, prestigiado e influente no Distrito da Lage. Foi detentor de diversas propriedades, 

como moradas de casas no Arraial da Lage no valor de 140$000, a Fazenda dos Campos 

Gerais e Sumidouro cujos vizinhos eram também membros respeitáveis no Distrito, 

como o Coronel Geraldo Ribeiro de Rezende, Guarda Mor Manoel Nunes de Resende, 

Capitão Francisco Gonçalves, Joaquim Rodrigues Chaves e Capitão André Esteves dos 

                                                                                                                                          
 
395 PINTO, Paula Chaves Teixeira. De Minas para a Corte. Da Corte para Minas, p. 101.  

 
396 Ver mais IN: PINTO, Paula Chaves Teixeira. De Minas para a Corte. Da Corte para Minas... 

 
397 Ibidem, p. 137. 

 
398 Ibidem, p. 138. 
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Santos. Essas duas fazendas foram avaliadas no inventário do Cap. Mor Gervásio pelo 

montante de 9:194$000.399 Além das fazendas, era ainda proprietário de casas de 

vivenda, engenho de cana, pilões, ermida, paiol, senzalas, rancho de tropa, dois moinhos 

cobertos de telhas, currais e horta, tudo cercado de muros de pedra, avaliados em 

2:000$000. Todos esses bens dentro do Distrito da Lage.400 

 O casal ainda possuía uma fazenda, vizinha da Lage. A fazenda em questão foi 

denominada como Rio dos Bois, no Curato de Passatempo. Um dos vizinhos que fazia 

divisa com as terras da família Pereira Alvim, eram os herdeiros do Sargento Mor 

Joaquim Pinto de Góes e Lara, integrante da importante família Góes e Lara, destacada 

no tópico acima. O outro lado da Fazenda Rio dos Bois, no Curato de Passatempo, fazia 

limite com o Alferes José Moreira Coelho e com os herdeiros da Freguesia do Morro do 

Ferro, na quantia de 8:929$000.401  

 O Cap. Mor Gervásio Pereira Alvim, circulou ativamente no mercado de terras e 

escravos no Distrito da Lage e possivelmente em outros distritos também. Era 

proprietário em 1831 de 52 cativos na Fazenda da Boa Vista.402 Se tornou um 

fazendeiro negociante de muita riqueza e importância na Comarca do Rio das Mortes, 

sua fazenda na Lage produzia arroz, feijão, cana de açúcar, milho, cachaça e açúcar, 

além do grande número de criações animais, toda essa produção abastecia o mercado 

interno.403 Destacado por sua trajetória de sucesso, ele é mencionado como “Gervásio 

Pereira Alvim se tornaria um dos homens mais ricos e importantes do distrito da Lage, 

com atuação política e administrativa na câmara de São José e exercício nas atividades 

de defesa e militares da região.”404 

 O Capitão Mor Gervásio e D. Francisca tiveram 7 filhos, uma das filhas não é 

mencionada como herdeira, D. Senhorinha Cândida de Rezende Alvim. Acreditamos 

que a mesma já era falecida em 1837 e não deixou herdeiros. E assim como o bom 

casamento de Gervásio e D. Francisca, os herdeiros do casal também fizeram bons 

                                                
399 Inventário de Gervásio Pereira de Alvim (Capitão Mor), cx.11-03, ano 1837. Disponível na página do 

Projeto Compartilhar. 

 
400 Ibidem. 

 
401 Ibidem.  

 
402 PINTO, Paula Chaves Teixeira. De Minas para a Corte. Da Corte para Minas, p. 146. 

 
403 Inventário de Gervásio Pereira de Alvim (Capitão Mor), cx.11-03, ano 1837. 

 
404 Ibidem p. 145. 
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negócios ao unirem-se em matrimônio como foi possível analisar. O filho Capitão 

Manoel Pereira de Resende Alvim, casou-se com Agostinha Querobina e tiveram 3 

filhos até o ano de 1837. 

 A filha, Dona Mafalda Cândida de Resende, casou-se com o Capitão Antônio 

Pinto de Góes, da prestigiada família Góes e Lara. Essa união matrimonial entre duas 

famílias poderosas no Distrito da Lage, representava a confirmação do elo de poder e 

riqueza dos dois sobrenomes. Esse importante “negócio” realizado pelos Góes e Lara 

com a família Pereira Alvim, permitia que as melhores terras se concentrassem nas 

mãos dos mesmos componentes, fortalecendo a rede de solidariedade de ambas famílias 

assim como o poder de mando e respeito das mesmas nessa sociedade. 

Três filhos de Gervásio se uniram em matrimônio na mesma família, são eles: 

Capitão Gervásio Pereira do Carmo Alvim, casado com Ana Antônia Umbelina de 

Paiva, Antônio Cândido de Resende Alvim casou-se com Francisca de Paula, Francisco 

de Assis Resende Alvim casou-se com Maria Vitória do Nascimento. As senhoras Ana 

Antônia, Francisca de Paula e Maria Vitória eram irmãs, filhas do Tenente Francisco 

Machado de Azevedo natural da Freguesia da Vila Nova do Bispado de Angra e 

Prudenciana Umbelina de Paiva, natural de Carrancas, filhas do Capitão Antônio de 

Paiva e Silva e Ana Antônia de Brito, proprietários de 73 escravos em 1831.405  

O testamento e os autos da partilha do Cap. Mor Gervásio não mencionam a filha, 

Dona Senhorinha Cândida de Rezende Alvim, como já mencionado, batizada em 04-05-

1802. Ela uniu-se em matrimônio em 1815 com Antônio Pereira da Costa, natural da 

cidade de Faro, filho do Desembargador Salvador Pereira da Costa e Vitória Beralda 

Mariana da Costa. Os inventários dos mesmos não foram encontrados, uma hipótese 

para que D. Senhorinha não tenha sido mencionada nos inventários pode ter sido o 

falecimento da mesma sem deixar herdeiros.406 

O filho, Joaquim Carlos de Resende Alvim era reverendo ordenado quando da 

abertura do inventário. Em 2 de outubro de 1866, o vigário Joaquim é mencionado no 

Jornal Diário de Minas de 1866-1875 solicitando verba de 600$000 para reforma da 

                                                
405 Inventário de Francisco Machado de Azevedo (Tenente) caixa e ano não informados. Disponível na 

página do Projeto Compartilhar no link: 

http://www.projetocompartilhar.org/Familia/FranciscoMachadodeAzevedo.htm acesso em maio de 2020. 

 
406 Inventário de João de Rezende Costa, caixa e ano não informados. Disponível na página do Projeto 

Compartilhar no link: http://www.projetocompartilhar.org/Familia/JoaodeRezendeCosta.htm acesso em 

maio de 2020. 

 

http://www.projetocompartilhar.org/Familia/FranciscoMachadodeAzevedo.htm
http://www.projetocompartilhar.org/Familia/JoaodeRezendeCosta.htm
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Matriz de Nossa Senhora da Penha de Lage.407 E é ainda mencionado por questionar 

sobre as divisas da Freguesia da Lage, no Jornal Correio Official de Minas (MG) 1857 a 

1860.408 

O Cap. Mor Gervásio Pereira Alvim tem seu inventário aberto em 1837, período 

anterior aos registros em livros de notas na região da Lage. Porém seus descendentes 

circularam no mercado de terras e escravos no Distrito da Lage, durante o período por 

nós pesquisado. No ano de 1873 os filhos do Cap. Gervásio, o Padre Joaquim Carlos e o 

Tenente Coronel Francisco Assis, aparecem como vendedores da Fazenda Sumidouro 

juntamente de suas benfeitorias, terras de campos e culturas para o Sr. Cipriano 

Rodrigues Chaves pela quantia de 11:300$000. Tais terras são descritas como parte da 

herança deixada pelo Cap. Pinto e parte pelos filhos do Cap. Gervásio.409 

Abaixo, montamos um diagrama com os componentes dessa família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
407 Ver anexo. 

 
408 Ver anexo  

 
409 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1871- 1875, 

escritura número 15.  
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Diagrama 11- Família Pereira Alvim 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei e Hemeroteca Digital. 

 

 

 O neto do Cap. Gervásio, o Sr. Gervásio Pereira Alvim, que recebera o mesmo 

nome do avô, passa a fazer parte do mundo dos negócios como seus antecessores. Em 

meados de 1840 ele é inserido nas redes de abastecimento da praça carioca, mesmo após 

ser decretada a falência de seu pai, a importância do sobrenome familiar se mantinha 
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sólida e capaz de alçar novos postos de confiança e poder.410 A falência de Gervásio do 

Carmo é confirmada ainda no testamento de sua esposa, D. Ana Umbelina que enfatiza 

que “declaro que sendo nosso casal infeliz em negócios ficamos sem nada, e alguns de 

meus irmãos me deram uma crioula por nome Maria que tem produzido...”411 

 A certeza de que o sobrenome da família Pereira Alvim era respeitado na região 

pode ser confirmado em 1880 quando o Sr. Gervásio Pereira Alvim, é registrado como 

procurador de Manuel Martins Damasceno que comprara de Francisco de Assis Fontes 

Rangel uma sorte de terras e casas com quintal e moinho.412 O mesmo aparece ainda em 

uma procuração como testamenteiro do tio o Padre Joaquim Carlos na função de 

nomear Vicente de Paulo Teixeira como responsável por fiscalizar o inventário do 

Padre.413 

 Ainda em 21 de fevereiro de 1882 o Sr. Gervásio Pereira Alvim registra a venda 

de uma sorte de terras de culturas e matas virgens na Fazenda dos Campos Gerais. Essas 

terras eram em sociedade com Domingos Theodoro e sua esposa Mafalda Umbelina de 

Assis, D. Maria Rita de Cássia e D. Rita de Assis Resende.414 O comprador da 

propriedade avaliada em 2:100$000 era novamente Cipriano Rodrigues Chaves, neto do 

Tenente Francisco Rodrigues Chaves.  

 Como membro de uma sociedade fortemente apegada à escravidão, em 1884 

Gervásio Pereira Alvim aparece como comprador de 13 cativos, desde crianças 

acompanhando a mãe até adultos de 35 anos, pela quantia de 4:050$000. O vendedor 

em questão é morador da Freguesia de Passatempo, o Sr. José Monteiro de Rezende.415 

Apesar do infortúnio com seu pai, o Cap. Gervásio do Carmo Pereira Alvim, seu filho 

foi um homem ativo no mercado de terras e escravos, considerado por sua importância 

nas negociações e pelo sobrenome respeitável dos Pereira Alvim. 

                                                
410 Ver mais In: PINTO, Paula Chaves Teixeira. De Minas para a Corte. Da Corte para Minas, p. 193. 

 
411 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Testamento de Ana Umbelina 

de Paiva, ano de 1880, caixa 99. 

 
412 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1879- 1881, 
escritura número 60. 

 
413 Ibidem, n. 69.  

 
414 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1881- 1882, 

escritura número 48. A senhora Maria Rita de Cássia era cunhada do Cap. Gervásio Pereira de Alvim. 

 
415  Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1883- 1884, 

escritura número 45. 
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 A importância dos negócios estabelecidos por Gervásio Pereira Alvim são ainda 

comprovadas em relatos de jornais, onde o mesmo é mencionado como um dos 

membros notáveis, responsáveis pela 3º seção industrial em fevereiro de 1887, no que 

se refere a relação de expositores premiados na Exposição Industrial de Juiz de Fora.416 

O Sr. Gervásio Pereira Alvim é novamente mencionado nos jornais, dessa vez no O 

Arauto de Minas como membro excluído do alistamento eleitoral do cargo de 

subdelegado de polícia do Distrito da Lage, pois não havia apresentado os documentos 

necessários que comprovassem sua entrada como Vereador entre os anos de 1877 a 

1880, já que os alistamentos eleitorais eram validos mediante o exercício de respectivas 

eleições comprovando que foram eleitos.417 

 O prestígio e as redes de poder realizadas por Gervásio foi notório na sociedade 

no século XIX, em 7 de outubro de 1880 ele é mencionado como Capitão da 6ª 

Companhia do Estado Maior no Batalhão n.16. Seu nome aparece ao lado de mais dois 

membros do Distrito da Lage, O Tenente Francisco Theóphilo Pinto e o Alferes Oriel 

Lopes de Miranda, ambos membros mencionados nos livros de registros no Distrito 

como compradores e vendedores de terras e escravos entre 1862 e 1888.418 

 Na coluna intitulada de Tribuna Livre no ano de 1885 há uma série de assinaturas 

felicitando e honrando o Barão de São José del Rei. Entre os nomes de personagens 

ilustres e amigos respeitadores e credores da região, o Capitão Gervásio Pereira Alvim é 

mencionado como fazendeiro, comprovando a solidez dos negócios do mesmo e sua 

posição de importância dentro da sociedade.419 

 As relações importantes tecida pela família Pereira Alvim, são confirmadas não 

apenas pelos relatos de jornais do período, mas sobretudo nas transações realizadas 

pelos integrantes da família e nas uniões matrimoniais estratégicas envolvendo os 

melhores pares para os filhos e netos.  

 

 

3.8- Demonstração dos bens de cada tronco familiar na Lage 

 

                                                
416 Ver anexo. 

 
417 Ver anexo. 

 
418 Ver anexo.   

 
419 Ver anexo.  
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 Os quatro grandes sobrenomes familiares do Distrito da Lage, os Esteves dos 

Santos, Coelho dos Santos Monteiro, Góes e Lara e Pereira Alvim controlaram 16,46% 

do mercado de terras e escravos entre os anos de 1862 a 1888. Se tratavam de membros 

que mantinham redes de amizade e solidariedade entre sim, além dos arranjos 

matrimoniais que era um ponto forte tecido entre eles.  

 Os quatro grandes patriarcas dessas famílias, tiveram sua importância registrada 

nos livros de escrituras, nas transações que foram registradas, além das notícias que os 

mencionam ou a seus familiares nos jornais localizados para o período, além de se 

destacarem no meio político como membros que compunham as mesas eleitorais e 

também servindo a Guarda Nacional e com patentes respeitáveis dentro da região.  

 Abaixo destacamos um quadro com os principais bens de cada grupo familiar, 

com base nas fontes de pesquisas. 

 

Quadro 12 – Relação dos principais bens dos chefes de cada tronco familiar  

 

Patriarca da família Bens 

Cap. André Esteves dos Santos 

(1861) Monte- mor: 86:956$302 

 

Proprietário da Fazenda do Brumado. 

Bens em prata e ouro. 

Dotes no valor de 20:924$250 

Proprietário de 39 cativos. 

Proprietário de casas na Lage e em Lagoa 

Dourada. 

Plantação de milho, arroz, feijão e cana de 

açúcar, 

Cap. José Coelho dos Santos 

Monteiro (1867) Monte-mor: 

78:095$232 

 

Proprietário da Fazenda do Sossego. 

Bens em ouro, prata e cobre. 

Proprietário de 29 cativos. 

Plantação de milho, arroz, feijão e cana de 

açúcar. 

Proprietário de parte de outras fazendas e casa 

no Arraial da Lage. 

Cap. Antônio Pinto de Góes e 

Lara (1871) Monte-mor: 

95$386.000 

Proprietário da Fazenda do Ribeirão de Santo 

Antônio. 

Bens em ouro, prata e cobre. 

Proprietário de 32 cativos. 

Plantação de milho, feijão 

Proprietário de diversas partes de terras 

dentro e fora do Distrito da Lage e partes em 

casas no Arraial. 

Dotes:12:860$000 

Cap. Mor Gervásio Pereira Proprietário da Fazenda do sumidouro e 
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Alvim 

(1837) 420 

Monte-mor: 58:472$040 

Campos Gerais. 

Proprietário da Fazenda do Rio dos Bois, no 

Curato de Passatempo. 

Plantação de milho e cana de açúcar. 

Proprietário de moradas de casas no Arraial 

da Lage. 

Criador de gado. 

Proprietário de 52 cativos. 

 

 
Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei e Hemeroteca Digital. 

 

 

 Esses quatro sobrenomes, por nos destacados, referem-se a membros da elite local 

que residiram no Distrito da Lage. Se tratavam de homens que atuavam no comércio e 

na vida política da sociedade da qual pertenciam, na segunda metade do século XIX. 

Muitos deles se destacaram como integrantes da Guarda Nacional e como membros que 

compunham cargos de destaque nas eleições para deputados e vereadores da Província. 

 Além de controlarem parte considerável das terras nos Distrito da Lage e partes de 

terras em outros distritos, possuíam grande volume de escravos e participavam 

ativamente das negociações que envolviam mão de obra cativa na região. Essas famílias 

precisaram se adaptar ao contexto de mudanças que a época impunha, desenvolvendo 

novas estratégias que pudessem garantir a manutenção e reprodução das posições de 

destaque local que possuíam dentro da Lage. Dessa forma essas prestigiadas famílias 

buscaram reforçar alianças que os valorizassem e articulassem a perpetuação do 

sobrenome familiar através de uniões matrimoniais com outras famílias de poder e 

prestígio nessa sociedade e o maior investimento em terras, como garantia do trabalho 

para os componentes da parentela e da continuidade na produção de gêneros 

alimentícios para serem comercializados na Vila de São João del Rei, além da 

subsistência familiar.  

 Essas estratégias indicam que havia uma percepção engenhosa de mundo por 

esses capitães e que os mesmos buscavam se orientar na valorização dos seus bens e da 

permanência do prestigio que o sobrenome deles carregava, ao longo de décadas. Dessa 

forma as alianças sociais, políticas e econômicas estabelecidas por esses grandes 

fazendeiros escravistas foram transmitidas hereditariamente, para manutenção do 

                                                
420 Escolhemos o Capitão Mor Gervásio Pereira Alvim, pois seu filho Gervásio do Carmo Pereira Alvim 

foi à falência como já mencionado. 
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patrimônio e prestígio das famílias, mas, especialmente, para continuarem controlando o 

mercado ao qual os interessava.  

 

 

Considerações finais 

 

 Ao término deste estudo, buscamos enfatizar a força do sobrenome familiar na 

segunda metade do século XIX, no Distrito da Lage. Por meio do nosso escopo 

documental, pudemos mapear uma série de estratégias familiares, redes de amizade e 

articulações com outros fazendeiros de destaque na região para manterem sólidas as 

atividades agropecuárias e mercantis, as quais se dedicavam. 

 Foi possível compreender as estruturas econômicas, políticas e sociais que 

mantinham a solidez dos laços de amizade, vizinhança e das redes de clientelas firmadas 

pelos principais compradores e vendedores de terras e escravos entre 1850 e 1888 na 

região. 

 Assim, partimos da análise das principais fazendas e seus proprietários no interior 

da Comarca do Rio das Mortes, especificamente no Distrito da Lage. Enfatizando os 

principais detentores de poder, prestígio e riqueza na região. Dessa forma conseguimos 

mapear 4 grandes famílias na região, os Esteves dos Santos, Coelhos dos Santos 

Monteiro, Góes e Lara e Pereira Alvim. Essas famílias, através de gerações, 

desempenharam estratégias econômicas, sociais e políticas para sua sobrevivência e 

manutenção de um estilo vida de poder e riqueza.  

 Foram membros que se destacaram na região como grandes proprietários de 

escravos e possuidores de grandes glebas de terras. Possuíam grande espólio que os 

permitia negociar as melhores terras na Lage e arredores. O prestígio alcançado por 

esses grandes fazendeiros foi passado para seus filhos e netos, que também buscaram se 

destacar e manter a força do sobrenome, por meio de casamentos entre iguais, 

participando ativamente no meio político, como membros da Guarda Nacional etc. Os 

integrantes das principais famílias do Distrito da Lage, utilizaram com cautela 

estratégias que pudessem garantir status e reconhecimento de importância, respeito e 

riqueza a que estavam acostumados. 

 Pode-se destacar que havia um leque diversificado de atividades econômicas no 

Distrito da Lage, com destaque para as agropastoris desempenhadas nas fazendas da 

região, que eram responsáveis por abastecer o mercado de interno. Os grandes 
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fazendeiros escravistas que destacamos eram donos de engenhos, pecuaristas e 

produtores de gêneros alimentícios sortidos que eram negociados na Vila de São João 

del Rei. A origem da riqueza desses fazendeiros escravistas estava relacionada ao 

consórcio de várias atividades que dependiam da mão de obra escrava e da terra. 

 Gradativamente a terra foi se tornado um negócio que passou a ir além da 

expansão da propriedade e se fortaleceu em trabalho na mesma, dentro da economia 

escravista da segunda metade do século XIX. A posse das melhores sortes de terras, 

permitia aos fazendeiros da Lage, a diversificação das atividades de comercialização de 

inúmeros produtos fabricados em suas fazendas, possibilitando maior acúmulo de 

capital que podia ser multiplicado em novas terras e em mais cativos para trabalharem 

nas mesmas, aumentando o prestígio e fortuna do sobrenome familiar. 

 O recurso utilizado para limitar ou impedir o fracionamento da fortuna familiar ou 

como estratégia para ampliação dessa fortuna foi feito pela realização de alianças 

matrimoniais com outras famílias poderosas e de posses, como o casamento do Capitão 

Antônio Pinto de Góes e Lara com a Senhora Mafalda Cândida de Rezende, filha do 

Cap. Gervásio Pereira do Carmo Alvim. Essa união entre os Góes e Lara e os Pereira 

Alvim revela-nos a importância do bem casar para perpetuação da riqueza entre os 

integrantes da família bem como uma alternativa para evitar o esfacelamento do 

patrimônio familiar. Era ainda uma estratégia para fixação da identidade de parentela, 

consolidando a importância dos dois sobrenomes, essas estratégias foram empregadas 

por muitas famílias pertencentes a grupos de elites, durante o século XVIII e XIX no 

Brasil.421 

 Acreditamos que com a proximidade da Lei Aurea, esses fazendeiros escravistas 

que residiam no Distrito da Lage, fortemente apegados ao trabalho escravo e ao mundo 

escravista, tiveram que empregar novas estratégias que fossem capazes de os manter na 

mesma posição de mando, respeito e posses após a libertação dos cativos por meio da 

Lei. Por meio das fontes utilizadas nesse trabalho, percebemos que esses membros da 

elite local, faziam grandes investimentos em terras de capoeiras422 e campos.423 A 

                                                
421 Ver mais IN: ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites Regionais e a formação do estado imperial 

brasileiro: Minas Gerais. Campanha da Princesa (1799-1850). 2.ed. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 

2014. 

 
422 No ‘Dicionário da terra’ são classificadas como capoeiras as “terras que já haviam sido utilizadas para 

a plantação e que eram convertidas em vegetação secundária, passando por um período de pousio após o 

qual seria aproveitada para lavoura.” IN: GUIMARÃES, Elione. Capoeira. In: MOTTA, Márcia M. 

Dicionário da terra. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. 2005.p. 59. 
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preferência em adquirir esses tipos de terras, se explica devido a características das 

mesmas, se tratavam de terras que permitiam após um período de repouso de solo, que 

fossem novamente utilizadas em plantações e para criações de gado. 

 A posse de capoeiras e campos era uma forma rentável de se garantir que a terra 

continuasse provendo o sustento da família e gerando riqueza, produzindo diversos 

gêneros alimentícios capazes de aumentar o espólio familiar e garantindo aos 

integrantes dessas famílias a oportunidade de trabalho e consolidação de suas fortunas. 

Outro investimento, que demonstrou ser confiável para manter a riqueza desses 

fazendeiro que passariam pela abolição, foi a compra de casas no Arraial da Lage, 

muitas delas mencionando sua localização na rua do comércio424, que se tratava de uma 

rua onde se negociava diversos produtos na época, esse fato foi retratado no Jornal 

Arauto de Minas em uma propaganda para venda de garrafas de vinhos na Lage.425 

Infelizmente, nos faltam mais informações acerca da importância que essa rua foi 

ganhando notoriedade.  

Outras moradas de casas no Arraial da Lage foram compradas pelos fazendeiros 

do Distrito, muitas não mencionavam a localização exata, talvez por não haver um 

nome da rua, mas mencionavam os vizinhos com quem as propriedades faziam limite, 

demonstrando que os laços de amizade e confiança entre eles era um fato importante no 

momento da transação.426 

 O último investimento que pudemos mapear, mas que não possuímos registros de 

compra e venda, são os animais. Os inventários a que tivemos acesso, demonstram que 

os fazendeiros escravistas do Distrito da Lage, possuíam muitos animais, como gado, 

equinos, suínos, muares etc. Esses animais eram fundamentais para auxiliar na produção 

de gêneros alimentícios nas fazendas, servindo ainda como fonte de subsistência para a 

família e talvez até para alimentar os cativos. Todos os 4 grandes troncos familiares, por 

                                                                                                                                          
423 E campos como vegetação arbustiva ou rasteira [que] cobria uma região elevada” 97 com capacidade 

‘agrícola e pastoril’. IN: ANDRADE, Francisco Eduardo de. Entre a roça e o engenho:roceiros e 

fazendeiros em Minas Gerais na primeira metade do século XIX. Viçosa. Editora UFV. 2008. p.35 

 
424 Como exemplo, mencionamos a escritura número 29 do livro de 1879 a 1881, escritura de compra e 

venda que faz o comprador Domingos José Gonçalves de uma morada de casas na Lage localizada na Rua 

do Comércio, datada em 16 de janeiro de 1880 pelo escrivão Gervásio Pereira Alvim.  

 
425 Ver anexo. 

 
426 Podemos observar a escritura de número 56 do livro de 1879 a 1881, escritura de compra e venda que 

faz o comprador Francisco de Paula N. de Macedo de uma parte de casa no centro do Arraial da Lage que 

faz frente com a casa da viúva de Manuel Gonçalves da Silva, fazendo divisa com José Cipriano de 

Campos e José Rodrigues Dutra. Datada em 9 de julho de 1880 pelo escrivão Gervásio Pereira Alvim. 
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nos estudado, apresentou posse de animais inventariados, comprovando a necessidade 

de posse de terras para que esses animais pudessem viver. 

 Em alguns inventários encontrados para a Lage, encontramos a posse de teares.427 

Essa posse no inventário nos sugere a produção doméstica têxtil como uma atividade 

produtiva, no Distrito. Desde 1831 observam-se menções a tecedeiras na região, ainda 

que poucas sejam as documentações a respeito. Mas pode ter sido uma das formas de 

manutenção da riqueza de famílias que habitavam na região, infelizmente esse aspecto 

trata-se apenas de especulação, já que não encontramos registros que possam comprovar 

tal colocação.428 

Por fim, no presente estudo, não foi possível discutir a hipoteca da Fazenda do 

Sossego, de posse do Capitão José Coelho dos Santos Monteiro, herdada de seu pai cujo 

o nome também herdou. Infelizmente a falta de informações nos escopos documentais 

não nos permitiu responder a essa questão devido à dificuldade em mapear essa 

hipoteca e o motivo que levou o Cap. José Coelho a realizá-la. 

  

 

  

 

 

 

 

                                                
427 Como exemplo trazemos o inventário do Cap. José Justino, disponível no Arquivo Histórico do 

Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de José Justino da Silva, capitão. Ano 1861, 

cx 403. 

 
428 Ver mais sobre o trabalho das tecedeiras no Distrito da Lage IN: RESENDE, Ana Paula Mendonça de. 

Entre fios e panos: mulheres nas minas gerais: A produção doméstica têxtil no Distrito da Lage na 

primeira metade do século XIX. Monografia, UFSJ, 2015. 
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Anexos: 

 

Anexo 1 – Jornal da Revista do Arquivo Público de 1896-1900. 

Anexo 2- Registro Paroquial de Terras. 

Anexo 3 – Jornal Diário de Minas, 1875. 

Anexo 4 – Doadores da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei. 

Anexo 5 – Diário de Minas, 1875. 

Anexo 6 – Jornal Província de Minas, 1889. 

Anexo 7 – Jornal Arauto de Minas, ano 1881. 

Anexo 8-  Constitucional: Jornal Político, Litterario e Noticioso (MG) – 1866 a 1868. 

Anexo 9- Joaquim Pio dos Santos - Jornais de Ouro Preto: Órgão do Partido 

Conservador (MG) - 1884 a 1946. 

Anexo 10- Joaquim Pio dos Santos- A União: Órgão do Partido Conservador (MG) - 

1886 a 1889. 

Anexo 11- André Avelino dos Santos – Jornal Noticiador de Minas (MG) - 1868 a 

1871. Anexo 12- Jornal Correio Official de Minas (MG) 1857 a 1860 – Limite da 

Freguesia questionado pelo Vigário Joaquim Carlos. 

Anexo 13- José Esteves: O Arauto de Minas: Hebdomadario Politico, Instructivo e 

Noticioso (MG) - 1877 a 1889. 

Anexo 14- José Esteves – Jornal A União: Órgão do Partido Conservador (MG) - 1886 

a 1889. 

Anexo 15- Joaquim Coelho dos Santos – Jornal A Actualidade de 1881 (escravo 

fugido). 

Anexo 16 - João Coelho – Jornal A União (Autoridade policial em Bom Sucesso, foi 

exonerado do cargo em 1886). 
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Anexo 17- Francisco Coelho – Jornal Arauto de Minas (Eleitor da Câmara Municipal de 

São João del Rei em 1889). 

Anexo 18- Francisco Coelho- Arquivo Público Mineiro (Benemérito da Santa Casa de 

Misericórdia). 

Anexo 19- Valeriano Coelho – Arquivo Público Mineiro (eleitor de Leopoldina). 

Anexo 20 - Fotos do Capitão Pinto e sua esposa D. Mafalda. 

Anexo 21 – Jornal Arauto de Minas 1877- 1889. Importância da Família Góes e Lara. 

Anexo 22 - Jornal Arauto de Minas 1877- 1889. Alistamento eleitoral que menciona o 

Dr. Gervásio Pinto. 

Anexo 23- Jornal Correio Official de Minas de 1858 – Carta de lei sobre a Fazenda do 

Pe. Dâmaso. 

Anexo 24- Jornal Diário de Minas de 1866-1875 solicitando verba pelo Vigário 

Joaquim Carlos. 

Anexo 25- Gervásio Pereira Alvim mencionado como expositor industrial em Juiz de 

Fora – O Pharol (MG) 1876 a 1933. 

Anexo 26- Gervásio Pereira Alvim é excluído do Alistamento Eleitoral - O Arauto de 

Minas: Hebdomadario Político, Instructivo e Noticioso (MG) – 1877 a 1889. 

Anexo 27- Gervásio Pereira Alvim – membro da 6ª Companhia do Estado Maior no 

Batalhão n. 16 – A Actualidade: órgão do partido liberal (MG) 1878 a 1881. 

Anexo 28- Gervásio Pereira Alvim mencionado como fazendeiro na coluna da Tribuna 

Livre – O Arauto de Minas: Hebdomadario Político, Instructivo e Noticioso (MG) – 

1877 a 1889. 
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Anexo 1 – Jornal da Revista do Arquivo Público 1896-1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 2- Registro Paroquial de Terras  
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Fonte: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/ 
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Anexo 3 – Jornal Diário de Minas, 1875 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

 

  

 

Imagem recortada para facilitar a 

visualização. –Diário de Minas. 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

 

http://bndigital.bn.gov.br/
http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 4 – Doadores da Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

 

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 5 – Diário de Minas, 1875  

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 6 – Jornal Província de Minas, 1889 

 

  

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 7 – Jornal Arauto de Minas, ano 1881. 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

 

 

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 8-  Constitucional: Jornal Político, Litterario e Noticioso (MG) – 1866 a 1868 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 9- Joaquim Pio dos Santos - Jornais de Ouro Preto: Órgão do Partido 

Conservador (MG) - 1884 a 1946. 

 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

http://bndigital.bn.gov.br/


175 

 

Anexo 10- Joaquim Pio dos Santos- A União: Órgão do Partido Conservador (MG) - 

1886 a 1889 

F

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 11- André Avelino dos Santos – Jornal Noticiador de Minas (MG) - 1868 a 1871  

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

 

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 12- Jornal Correio Official de Minas (MG) 1857 a 1860 – Limite da Freguesia 

questionado pelo Vigário Joaquim Carlos. 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 13- José Esteves: O Arauto de Minas: Hebdomadario Politico, Instructivo e 

Noticioso (MG) - 1877 a 1889 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 14- José Esteves – Jornal A União: Órgão do Partido Conservador (MG) - 1886 

a 1889 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 15- Joaquim Coelho dos Santos – Jornal A Actualidade de 1881 (escravo fugido) 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 16 - João Coelho – Jornal A União (Autoridade policial em Bom Sucesso, foi 

exonerado do cargo em 1886) 

 

 Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 17- Francisco Coelho – Jornal Arauto de Minas (Eleitor da Câmara Municipal de 

São João del Rei em 1889) 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 18- Francisco Coelho- Arquivo Público Mineiro (Benemérito da Santa Casa de 

Misericórdia) 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 19- Valeriano Coelho – Arquivo Público Mineiro (eleitor de Leopoldina) 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

 

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 20 - Fotos do Capitão Pinto e sua esposa D. Mafalda 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Historiador João Carlos Resende. 

 

 

 



186 

 

Anexo 21 – Jornal Arauto de Minas 1877- 1889. Importância da Família Góes e Lara 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 22 - Jornal Arauto de Minas 1877- 1889. Alistamento eleitoral que menciona o 

Dr. Gervásio Pinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  
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Anexo 23- Jornal Correio Official de Minas de 1858 – Carta de lei sobre a Fazenda do 

Pe. Dâmaso 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 24- Jornal Diário de Minas de 1866-1875 solicitando verba pelo Vigário 

Joaquim Carlos 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 25- Gervásio Pereira Alvim mencionado como expositor industrial em Juiz de 

Fora – O Pharol (MG) 1876 a 1933. 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 26- Gervásio Pereira Alvim é excluído do Alistamento Eleitoral - O Arauto de 

Minas: Hebdomadario Político, Instructivo e Noticioso (MG) – 1877 a 1889. 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  

 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 27- Gervásio Pereira Alvim – membro da 6ª Companhia do Estado Maior no 

Batalhão n. 16 – A Actualidade: órgão do partido liberal (MG) 1878 a 1881. 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/ 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Anexo 28- Gervásio Pereira Alvim mencionado como fazendeiro na coluna da Tribuna 

Livre – O Arauto de Minas: Hebdomadario Político, Instructivo e Noticioso (MG) – 

1877 a 1889. 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  
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Anexo 29 – Jornal Arauto de Minas 1878-1881 – Nota mencionando venda de garrafas 

de vinho na Rua do Comércio no Arraial da Lage. 

 

Fonte: http://bndigital.bn.gov.br/  
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Inventário de José Rufino de Araújo, 1850, cx. 494. 
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Inventário de Maria Carolina de Jesus, 1850, cx. 119. 
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Inventário de José Justino da Silva, 1861, cx. 403. 
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Inventário de José Flávio da Silva, capitão, 1866, cx. 322. 

 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. 

Inventário de Antônio Gonçalves da Costa Carvalho, 1867, cx. 294. 

 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. 

Inventário de José Coelho dos Santos Monteiro, 1850, cx. 409. 

 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. 

Inventário de Cesário José da Silva Lima, Tenente Coronel, 1850, cx. 137. 
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 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. 

Inventário de Barbara Joaquina, 1851, cx. 376. 

 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. 

Inventário de Leonardo Gonçalves Ribeiro, 1851, cx. 469. 

 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. 

Inventário de Antônio Pinto de Goes e Lara, 1871, cx. 133.  

 Inventário de Genoveva de Almeida e Silva, disponível na plataforma digital: 

http://www.projetocompartilhar.org/Familia/cap05GenovevadeAlmeidaeSilva.ht

m acesso em março de 2020. 

 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. 

Testamento do Pe. Dâmaso Pinto de Almeida Lara, cx 71, ano 1877 

 

 

 Arquivo Cartório de Oficio Único de notas de Resende Costa: 

 

Livro de 1862 - 1868 

Livro de 1868 – 1871 

Livro de 1871 – 1875 

Livro de 1875 – 1876 

Livro de 1876 – 1878 

Livro de 1878 

Livro de 1879 – 1881 

Livro de 1881 – 1882 

Livro de 1882 – 1883 

Livro de 1883 – 1884 

Livro de 1884 – 1885 

Livro de 1885 – 1886 

Livro de 1886 – 1887 

Livro de 1887 – 1896 

 

Censos: 

 

    Censo de 1832 disponível em:  

http://www.projetocompartilhar.org/Familia/cap05GenovevadeAlmeidaeSilva.htm
http://www.projetocompartilhar.org/Familia/cap05GenovevadeAlmeidaeSilva.htm
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http://www.projetocompartilhar.org/Censos/indiceCensos.htm consultado no 

segundo semestre de 2019 e primeiros semestre de 2020. 

 

    Censo de 1872 disponível em:  

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

%20RJ/Recenseamento_do_Brazil_1872/Imperio%20do%20Brazil%201872.pdf
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  Jornais digitais, disponíveis na Hemeroteca Digital, link: 

http://bndigital.bn.br/acervo-digital/almanak-administrativo-mercantil-

industrial-rio-janeiro/313394 consultado no primeiro e segundo semestre de 

2019 e 2020 – 

 

Jornais Utilizados: 
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A Província de Minas Gerais – 1884-1887 

A União – 1886- 1889 

Diário de Minas Gerais – 1866- 1875 

Jornais de Ouro Preto – 1884- 1947 

Liberal de Minas Gerais – 1882-1889 

Noticiador de Minas Gerais – 1868- 1871 

O Arauto de Minas Gerais – 1877-1889 
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O Bem Público- 1860 
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