
MARISTELA DE OLIVEIRA PELUZI

Especialização em História de Minas do Século XIX

OS GRANDES PROPRIETÁRIOS 

ESCRAVISTAS DO DISTRITO DA LAGE

( 1830/1850)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFJS

São João del Rei, 2003 



MARISTELA DE OLIVEIRA PELUZI

Especialização em História de Minas do Século XIX

OS GRANDES PROPRIETÁRIOS DO DISTRITO DA LAGE – VILA

DE SÃO JOSÉ – COMARCA DO RIO DAS MORTES

( 1830/1850)

             Monografia   apresentada   ao 

                        Curso de Pós-Graduação Lato Sensu

                                                                                  em  História  de  Minas  do    Século

                                                                                  XIX,  sob  orientação  da  Professora

                                                                                  Dr.ª  Silvia  Maria  Jardim  Brügger.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI –UFMG

São João del Rei, 2003



Aos meus pais, exemplos

      de honestidade e coragem...



 

''Resende Costa  se  ergue sob imenso bloco granítico,  que  se  mostra  em três 

lugares: Lage da Cadeia, Lage do Quartel e Lage da Matriz. A maior e mais visitada é a 

última. Logo abaixo dela, as benfeitorias da Fazenda da Chácara, que, em priscas eras, 

pertencera  ao  médico  e  poeta  Dr.  Gervásio,  as  terras  que  circundam  a  Fonte  dos 

Cavalos.

É uma janela escancarada para o mundo. Os olhos se dilatam sem obstáculos. 

Rumo ao sul, na linha do horizonte, duas montanhas arredondadas: a Serra da Galga e o 

Morro do Chapéu. Pintado de branco os  campos,  as colinas que se  sucedem, como 

ondas de um imenso lago verde, sítios e fazendas exibem ao sol suas paredes caiadas. 

Cruzam-se estradas aqui e ali. É uma visão telúrica, grandiosa, sem similar.'' 

Gentil Ursino Vale
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INTRODUÇÃO

Quando nos propusemos a melhor compreender a sociedade do Brasil Imperial e 

da província mineira, não imaginávamos a complexidade e amplitude dos aspectos que 

lhe eram presentes .Aspectos, dentre os quais, poderíamos destacar a busca incessante 

por prestígio social.

A princípio, queríamos salientar que desvendar tais aspectos de forma completa 

e precisa seria pretensão de nossa parte. Certamente, esta tarefa ainda instigará inúmeros 

historiadores  a  desencadear  pesquisas,  que  produzirão  resultados  cada  vez  mais 

elucidativos. Mas, acreditamos que analisar a sociedade oitocentista através da ótica da 

família, seria algo necessário para nos conduzir, ainda que de forma incipiente, à sua 

compreensão. Segundo Eni de Mesquita Samara:

''A  família  possuía  um  papel  importante  na  sociedade 

colonial, concentrando em seu seio as funções econômicas 

e sociais.¹''

Importância esta, que também abrange o Brasil já Império.

Contudo precisávamos de um recorte temporal e espacial, para precisar o nosso 

objeto e  dinamizar  a  pesquisa  que  se  segue.  Uma necessidade  que foi  solucionada, 

quando tivemos acesso a alguns trabalhos feitos sobre o Arraial da Lage, Distrito que 

era termo da Vila de São José, Comarca do Rio das Mortes.

____________________
¹SAMARA, Eni de Mesquita. As Mulheres, O Poder e a Família. São Paulo: Século XIX. Secretaria de 
Estado da Cultura de São Paulo, Págs. 15 e 16.

Observamos que o referido Distrito teve como primeira referência histórica o 

erguimento  da  capela  de  Nossa  Senhora  da  Penha  de  França,  em  1749,  sendo  os 



Inconfidentes Capitão José de Resende Costa  e seu filho de mesmo nome, célebres 

referências do passado mineiro colonial ². 

Abrangendo um pouco mais  a  nossa  pesquisa  bibliográfica  sobre  o  Distrito, 

vimos que Lage era um dos maiores concentradores de escravos da Comarca do Rio das 

Mortes ³ durante o período compreendido entre os anos de 1780 a 1850 . Informação 

ratificada  pelas  Listas  Nominativas  de  18324,  feitas  a  pedido  do  Juiz  de  Paz,  José 

Coelho  dos  Santos.  Estas  fontes  administrativas,  nos  apresentaram  um  Distrito 

composto  por  cento  e  vinte  e  um  fogos,  sendo  que  nos  quais,  havia  uma  posse 

significativa de escravos em alguns. Recenseamento populacional da época de grande 

utilidade, que também nos mostrou o estado conjugal, gênero, cor/condição atividade 

econômica, número de componentes de cada fogo, dentre outros aspectos.

A partir destas constatações, as problematizações que queríamos desenvolver ao 

longo  deste  trabalho  tornaram-se  mais  claras.  Sabendo  que  Lage  era  um  arraial 

circundado  por  fazendas  bem  sedimentadas  economicamente5,  o  entendimento  da 

organização familiar destes grandes fazendeiros da primeira metade do século XIX e as 

estratégias para manutenção e aumento de suas riquezas e prestígio social juntamente 

com  a  estruturação  de  suas  propriedades  constituiu  o  cerne   de  nossa  pesquisa 

historiográfica. 

No que diz respeito às fontes para sanar tais inquietações, os inventários  post 

mortem foram de grande auxílio. Por este intermédio ,  pudemos acompanhar a vida 

material  destes  grandes  agricultores  e  pecuaristas,  observar  seus  bens  pessoais, 

propriedades, dívidas ativas e passivas, autos de partilha, etc  

____________________

²RESENDE, Ana Paula Mendonça de.  Entre Fios e Panos:  Mulheres nas Minas Gerais (A produção 
doméstica têxtil no Distrito da Lage – 1808 – 1850). Monografia de Especialização em História de Minas 
– Século XIX. Fundação de Ensino Superior de São João del Rei, 2001,.Pág. 9.
³TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Família Escrava e Riqueza na Comarca do Rio das Mortes: O 
Distrito da Lage. Dissertação de Mestrado. UFMG, BH, 1988. Pág.2.
4Ressaltamos que  os  documentos  originais  pertencem ao APM (Arquivo Público Mineiro).  No caso, 
fizemos  uso  de  um  Banco  de  Dados  produzido  por  pesquisadores  do  CEDEPLAR-UFMG,  sob  a 
coordenação da Professora Drª. Clotilde Paiva.
5TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Família Escrava e Riqueza na Comarca do Rio das Mortes: O 
Distrito da Lage. Dissertação de Mestrado. UFMG, BH, 1998. Pág. 2.

Iremos tratar de uma realidade social fortemente marcada pelo patriarcalismo, na 

qual  as  uniões  matrimoniais  selavam alianças  entre  grupos  que  tinham,  riqueza  ou 



prestígio social a se oferecer6 E, por estas e outras, acreditamos que os ricos fazendeiros 

do  arraial,  valeram-se  de  estratégias  familiares,  como  os  dotes  e  recebimentos  de 

herança  somadas  à  diversificação  de  atividades,  para  fazer  de  Lage  um   grande 

concentrador de escravos. Pois, como afirmou Sheila de Castro Faria:

''era  para  a  família  não  necessariamente  a 

consangüínea  que  todos  os  aspectos  da  vida 

cotidiana,  pública,  ou  privada  originam-se  ou 

convergem-se7.''

Baseando-se  um pouco mais, nas palavras da autora; 

''a  família  confere  aos  homens  estabilidade  ou 

movimento,  além  de  influir  no  status  e  na 

classificação social8.''

Pretendeu-se, portanto, entender a história das famílias de grandes proprietários 

do Arraial da Lage a partir do viés de suas condutas e atuações. Ansiamos, por assim, 

localizar  estes  grandes  escravistas  da  primeira  metade  do  século  XIX,  mais 

precisamente da terceira década, penetrar em suas unidades domésticas e aprofundar o 

conhecimento de como funcionavam9

E desta  forma,  o  trabalho  teve  a  intenção  de  ser  desenvolvido,  objetivando 

resgatar uma parte do passado do Distrito da Lage, atual  cidade de Resende Costa. 

Passado este, marcado por grandes homens que teceram a sua história com prestígio, 

riqueza e poder.

____________________
6BRUGGER, Silvia Maria Jardim, Minas Patriarcal – Família e Sociedade (São João del Rei, Séculos 
XVIII e XIX). Tese de Doutorado, RJ, UFF, 2002.Pág. 250.
7FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em Movimento, RJ. Nova Fronteira, 1988. Coleção Histórias do 
Brasil. Pág. 21.
8Ibidem.
9PAIVA,  Clotilde  de  Andrade.  População  e  Economia  nas  Minas  Gerais  do  Século  XIX.  Tese  de 
Doutorado, USP, 1996. Pág. 137



CAPÍTULO I

''AS PRIMEIRAS IMPRESSÕES''

Para que o nosso estudo se desenvolvesse, era necessário que estipulássemos o 

que definiríamos como grandes proprietários, ou seja, a elite local10.

Sendo assim, passamos a delinear um perfil para aqueles que consideraríamos 

como grandes fazendeiros.  No caso,  as Listas Nominativas de 1832 foram de suma 

preciosidade. Por via das mesmas, pudemos nos basear e constatar o seguinte:

 

TABELA I:

NÚMERO DE ESCRAVOS PARA CADA PROPRIETÁRIO:

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])

____________________
10Estamos considerando os grandes proprietários como a elite local de Lage.

Dentre  os  cento  e  vinte  e  um  fogos  listados,  mais  da  metade  não  possuía 

escravos, enquanto que a outra metade, era composta em sua maioria, por pequenos e 

médios proprietários. Porém, o que observamos com maior atenção, foi justamente a 

presença significativa de alguns  domicílios com forte concentração de trabalhadores 



cativos.  Isto  nos  levou a  concordar  com Maria  Lúcia  Resende Chaves  Teixeira,  no 

sentido  de  que  ,  somente  regiões  com  visível  capacidade  de  produzir  riquezas, 

conseguiriam aglomerar mercadorias caras como os escravos11.  Bens produtivos, que 

como bem  sublinhou Eni de Mesquita Samara:

''escravo  era  patrimônio  que  interessava  manter, 

mercadorias preciosas de alto custo que eram distribuídas 

nos legados juntamente com os bens móveis e  imóveis, 

requisitados entre os presentes do casamento(...)''12

Que o nosso objeto era viável, pudemos certificar. Agora, era preciso, como já 

dissemos, estipular o que consideraríamos como grandes proprietários.

Ao classificar os chefes dos domicílios como pequenos, médios e grandes, vimos 

que aqueles com acima de vinte e  um  escravos,  seriam os  mais adequados para o 

desenvolvimento de nosso trabalho. E,  foi por esta diretriz, que acabamos por chegar a 

onze famílias.

Adentrando aos domicílios demarcados, deparamo-nos com uma totalidade de 

chefes de fogos brancos, o que difere substancialmente daqueles fogos sem presença 

escrava. Dos sessenta e dois domicílios sem escravos, apenas dez eram chefiados por 

brancos.Devemos atentar para o fato que  ser” tido como branco’’ não dependia única e 

exclusivamente  da  pigmentação  da  pele  -  ocupação  de  cargos  administrativos, 

desempenho  de  atividade  agrícola,  escolaridade,  prestigio  familiar,  manutenção  de 

fortunas, também eram levados em conta.13

____________________
11TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves, Família Escrava e Riqueza na Comarca do Rio das Mortes: 
O Distrito da Lage; Pág. 2.

TABELA II:

12 SAMARA, Eni de Mesquita. As mulheres, o poder e a família;...pág. 82
13 FARIA, Sheila de Castro. Fortuna e Família em Bananal no século XIX. In: Castro, Hebe 
Maria Matos de & Schmor Eduardo. Resgate – Uma janela para o Oitocentos. Topbooks. RJ. 
1995, pág. 82.

12 SAMARA, Eni de Mesquita. As mulheres, o poder e a família;...pág. 82
13 FARIA, Sheila de Castro. Fortuna e Família em Bananal no século XIX. In: Castro, Hebe Maria Matos de 
& Schmor Eduardo. Resgate – Uma janela para o Oitocentos. Topbooks. RJ. 1995, pág. 82.



COR/CONDIÇÃO DOS  PROPRIETÁRIOS

Cor/ cond. S/escravos % 1 a 5 % 6 a 10 11 a 20 21 a 50 Mais de 50
Branco 10 16,12 20 6,8 02 08 09 02
Não-Brancos 52 83,88 14 3,96 02 02 - -

Total 62 34 04 10 9 2
          (Fonte : Lista Nominativa – Distrito da Lage, 1832 [Banco de Dados de      
            Clotilde A. Paiva)

    

   

Falando sobre  o estado conjugal dos onze grandes ruralistas; oito proprietários 

encontravam-se  casados,  duas  estavam  viúvas  e  um  proprietário  estava  viúvo.  Os 

demais componentes dos fogos, isto é, aqueles que nos foram apresentados como ''sem 

relação direta com o chefe'', encontravam-se  solteiros. Por estarem estes, listados em 

seqüência aos cônjuges, acreditamos que fossem - pelo menos, alguns deles - os seus 

prováveis filhos, já que não havia uma categoria específica para os mesmos no censo do 

Distrito.  Supostos  herdeiros,  que  provavelmente  não  tardariam  em  fundar  os  seus 

próprios domicílios.  Bacellar, vem demonstrar  a importância de se fundar novos fogos 

para as condutas sociais das famílias patriarcais;

‘’Fica claro que a saída do domicilio paterno era sinônimo 

de casamento para as mocas, enquanto os rapazes saiam 

ainda  solteiros,  buscando  se  estabelecer  para, 

posteriormente contraírem matrimônio.’’14

É  interessante  pontuar,  que  para  esta  elite,  o  casamento  representou  uma 

constante , sendo que não podemos dizer o mesmo para os proprietários sem escravos. 

Dos sessenta e dois proprietários que não tinham escravos descritos em seus domicílios, 

vinte e um eram solteiros. Por aí, pode-se aludir sobre a viabilidade  das estratégias 

matrimoniais para a aquisição de recursos econômicos. O casamento era um caminho 

seguro para um novo casal se estabilizar economicamente. Pois, como notificou Eni de 

Mesquita Sâmara;

14 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da Terra: família e sistema sucessório 
de engenho do Oeste Paulista, 1765-1855 – Campinas – Área de Publicações CMU/Unicamp, 
1997. (Coleção Campiniana, 13). Pág. 65. 

15SAMARA, Eni de Mesquita, Família e Vida doméstica no Brasil: do engenho aos cafezais. 
Estudos Cedhal. Nova Série. N.º 10 – Humanitas Publicações. FFLCH/USP, 1999,. Pág. 19.



''  (...) o casamento era uma estratégia importante, 

pois através dele era possível aumentar os bens e 

ascender socialmente.”15

TABELA III

ESTADO CONJUGAL DOS NÀO- PROPRIETÁRIOS DE ESCRAVOS

E.C. No. Abs. %
Solteiro 21 33,87
Casado 27 43,55
Viúvo 13 20,97
S/ Inf. 01 1,61
Total 62 100

                                            (Fonte: Lista Nominativa – Distrito da Lage, 1832 
                                               [Banco de Dados de Clotilde A.  Paiva)

Os camaradas também foram encontrados nos domicílios que vasculhamos. No 

fogo de Antônio Gonçalves da Costa havia dois deles. Sabemos que os suas presenças 

foram encontradas apenas neste  domicílio  e  a  sua utilização era  destinada aos mais 

diversos  serviços  domésticos –  camarada  de  boiadas,  porcos  e  de  tropa. Mas,  se 

levarmos em conta, que o proprietário Antonio era dono de 50 escravos , concluiremos 

que  a  utilização  dos  serviços  desta  forma  alternativa  de  mão-de-obra  ,não  alteraria 

consideravelmente o ritmo da produção de sua fazenda.Contudo, se nos pautarmos nas 

considerações  de  SAMARA  sobre  a  pouca  incidência  de  agregados  nos 

domicílios16,teremos  que  mencionar  que  Antônio  Gonçalves  foi  um  proprietário 

destacável para aquela região.
____________________
15SAMARA, Eni de Mesquita, Família e Vida doméstica no Brasil: do engenho aos cafezais. Estudos 
Cedhal. Nova Série. N.º 10 – Humanitas Publicações. FFLCH/USP, 1999,. Pág. 19.
16SAMARA, Eni de Mesquita. As mulheres, Poder e família;... Pág. 77.

Sobre os domicílios chefiados por viúvos constatamos aquilo que a já 

citada historiadora,  Eni de Mesquita Samara,  observara para a localidade de São Paulo 

– com a morte dos maridos cabia às esposas cuidar dos negócios de seus cônjuges17.  O 

fogo chefiado pelo viuvo Joaquim Pinto de Góes, abarcava setenta e dois escravos, a 

1

1



maior  escravaria  encontrada  por  nós.  Quando este  comentário,  nos  veio  em mente, 

alguns questionamentos foram surgindo perante um número de escravos tão notável. 

Que atividades financeiras e estratégias este fazendeiro utilizava para  conseguir o maior 

número de cativos dentre os proprietários do Distrito? Será que possuía hectares de 

terras, a ''perder de vista''? Fazia-se  necessário não só ter escravos, mas conduzi-los de 

forma dinâmica para a manutenção de atividades produtivas deste porte .

E por falar em atividades econômicas as listas também nos mostravam uma elite 

que desempenhava atividades ligadas ao meio rural. Atividades estas, que podem ser 

enumeradas como: agricultura, lavoura, engenho, agropecuária, e outras mais. Por um 

lado,  a  descrição  destas  atividades  não  nos  surpreendeu,  haja  visto  que  estávamos 

tratando de  uma realidade  agrária.  Mas  por  outro  lado,  temos  que  salientar  que  os 

proprietários  se  valiam  de  uma  variada  gama  de  atividades  econômicas  em  suas 

fazendas, para acumular riquezas, conservar ou aumentar o seu patrimônios

             Os maiores escravistas que encontramos no Distrito da Lage da terceira década 

do oitocentos apresentavam-se casados ou viúvos, desempenhando atividades ligadas ao 

meio rural. Isto nos remete fielmente ao quanto as alianças matrimoniais eram eficazes 

para o progresso econômico da família18.

       

____________________
17 Ibidem, pág. 56.
18BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Os senhores da Terra: família e sistema sucessório de engenho 
do Oeste Paulista, 1765-1855 – Campinas – Área de Publicações CMU/Unicamp, 1997. (Coleção 
Campiniana, 13). Pág. 92. 

Estas foram as primeiras impressões que tivemos sobre os grandes escravistas do 

Distrito  da  Lage,  porém ainda  não  são  satisfatórias,  queremos  mais.  E,  para  tanto, 

faremos uso das informações contidas nos inventários  post mortem. Fontes históricas, 

que nos permitirão acompanhar a vida daquelas pessoas por um período maior.





Capítulo 2

O COTIDIANO DAS FAZENDAS

No instante, em que buscamos descortinar a estrutura familiar de uma sociedade, 

como aquela do Distrito da Lage, é cabível elencar caracteres culturais, demográficos e 

econômicos. Elementos , que lhe conferem uma configuração social própria, sendo,  as 

relações familiares, parte desta realidade.

Antes  de analisarmos  mais  a  fundo como se  davam estas  relações,  achamos 

propício esmiuçar  o  dia  a  dia  destas grandes  propriedades escravocratas.  Com isso, 

entenderíamos o funcionamento das mesmas, bem como os hábitos e costumes daqueles 

que a chefiavam.

          Optamos por trabalhar com os inventários post mortem alicerçados pelas Listas 

Nominativas  de  1832  por  motivos  já  discutidos  no  capítulo  anterior.  Apurar  as 

informações  trazidas  pelos  inventários  post  mortem de  forma  semelhante  ao  que 

havíamos feito com as listas anteriormente, foi então ,o próximo passo  tomado.

Dos onze proprietários com mais de 21 escravos que selecionamos através do 

mapeamento populacional  da época (ver tabela  I),  encontramos os inventários  post-

mortem de seis. E, em meio a este encontro com o passado de Lage, pudemos tomar por 

empréstimo as informações armazenadas no inventário post mortem de Maria Joaquina 

de Sousa19; esposa do Tenente Antônio da Costa Maia20 Este  era filho do Capitão Mor 

Manoel da Costa Maia e de Dona Hipólita Justiniana21.  Aquela era filha do Capitão 

Antônio Gonçalves da Costa e de Bazília Zeferina do Amaral.22 Dona Maria Joaquina 

falecera quase dois anos antes de seu marido, deixando quatro filhos ainda menores. 

Todavia, vale a pena realçar que tais famílias eram possuidoras de fazendas com 

nomes similares – Curralinho23. Um detalhe peculiar que nos sugere uma interessante 

19Museu Regional  de São João del  Rei.  Inventário de Maria Joaquina de Sousa – 1836. Fazenda do 
Curralinho. Caixa 437.

2  20 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Antônio da Costa Maia – 1838. Fazenda    
  do Curralinho. Caixa 148.



aliança matrimonial de famílias ricas  que iremos discutir mais adiante. Por hora, vamos 

nos ater, como já dissemos, ao cotidiano dos grandes proprietários do arraial da Lage da 

primeira metade do século XIX. Para assim, quem sabe, descobrir as particularidades de 

suas fazendas e, porque não dizer, os seus próprios segredos que lhes conferiram papel 

de destaque perante o meio social em que viviam.

Os  proprietários  com  o  número  de  cativos  que  delimitamos  para  a  nossa 

pesquisa, a não ser em poucas exceções, possuíam imóveis tanto na zona rural como no 

arraial. O capitão José Lopes Picado, por exemplo, detinha a “morada da fazenda dos 

Pinheiros, morada no arraial da Lage, título no lugar denominado Agoada, cultura na 

fazenda dos Pinheiros, 16 alqueires de serrados na dita fazenda, campos na dita fazenda 

e  os mais que forão na do Curralinho”24.  Antônio Gonçalves da Costa  era  dono da 

Fazenda do Curralinho como mencionamos há pouco, de parte da fazenda do Gameleira 

e de morada no Arraial.25 Já o Major Joaquim Pinto de Góes e Lara, além de possuir 

propriedades rurais como as fazendas do Ribeirão e da Ponte Alta, meação da fazenda 

do Rio do Peixe e casa no Arraial era detentor também de morada na própria Vila de 

São José.26 Maria Augusta do Amaral Campos ao estudar o Termo da Vila de São José, 

____________________
21 Não tivemos acesso aos inventários de Manoel da Costa Maia e Bazília Zeferina do Amaral. Porém, 
havia uma declaração no inventário de Maria Joaquina, mencionando que o seu marido Antônio, havia 
herdado parte da Fazenda do Curralinho – 415$500 que lhe coube em partilha paterna. Isto nos levou a 
entender que Manoel e Justiniana também eram proprietários da Fazenda por nome de Curralinho.
22 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Antônio Gonçalves da Costa e Bazília Zeferina do 
Amaral – 1847. Caixa 376.
23Supomos que no início era uma única fazenda que foi sendo aos poucos dividida entre os herdeiros. 
24 Museu Regional de São João del Rei, Inventário de José Lopes Picado. Fazenda dos Pinheiros – 1848. 
Caixa 539.
25 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Antônio Gonçalves da Costa e Bazília Zeferina do 
Amaral – 1847. Caixa 376.
26 Museu Regional de São João del Rei. Inventário Joaquim Pinto de Góes e Lara. 1835. Fazenda Ribeirão 
de Santo Antônio. Caixa 596.
observou  que  as  famílias  mais  abastadas  detinham  propriedades  na  Vila27.  O  que 

significa que Joaquim Pinto de Góes e Lara se enquadrava num perfil de família rica 

para os padrões da região. Pois era proprietário de propriedades nas zonas rural e urbana 

de  Lage  bem  como  ,na  Vila  à  qual  o  Distrito  pertencia.  Ao  que  tudo  indica,  era 

realmente o maior escravista de Lage naquela época, cujo inventário menciona a falta de 

conhecimento dos filhos sobre o montante total dos bens.28 



Estes núcleos familiares possuíam mobiliários dos mais diversos tipos:   catres, 

armários, bancos, caixão de guardar roupas, relógio de parede, cômoda de cedro, baús, 

bancos que ficavam nas varandas etc.. Na verdade, existiam em grande quantidade, foi o 

que pudemos averiguar em quatro dos inventários, porque no de Gervásio Pereira do 

Carmo só havia descrições acerca de escravos e naquele que era de Micaela Gonçalves 

de Araújo, as descrições sobre estes bens são bem irrisórias. Maria Odila da Silva Dias 

comenta  que  Sant-Hilarie,  ao  viajar  por  São  Paulo  encontrou  mobiliários  sumários, 

talvez  confeccionados  pelos  próprios  familiares29 .Certamente  o  mesmo  pode  ter 

acontecido em alguns desses domicílios do Distrito, se nos basearmos nas informações 

de José Augusto de Rezende. Segundo as suas colocações, nas fazendas de Lage, havia 

carpinteiros  dentre  outros  artesãos30.  Se  associarmos  a  quantidade  de  mobílias  ao 

provável tamanho das casas é possível que concluamos que as mesmas não eram nada 

modestas.

Do mesmo modo, que os chefes dos fogos dispunham de uma vasta gama de 

ferramentas  tais  como:  machados,  foices,  cangalhas,  aparelhos  de  ferrar,  carros, 

cavadeiras,  bigornas,  chicotadeiras;  dispunham também de objetos de ordem pessoal 

como bacia  de fazer  a  barba,  chapéu de sol,  óculos de ver ao longe,  orinól,  dentre 

outros. Em casa, tinham instrumentos de uso rotineiro, indispensáveis no desenrolar das 

tarefas domésticas, ferro de engomar, pratos, canecas, bules, talheres, ''toalhas de mesa 

podendo ser bordadas, colchas de seda, lenções de morim fino, colchas de demarco de 

____________________
27 CAMPOS, Maria Augusta do Amaral. À Marcha da Civilização. As Vilas Oitocentistas de São João del 
Rei e São José del Rei do Rio das Mortes – 1810/1848. BH – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
UFMG – 1988, pág. 28.
28 No Inventário de Joaquim há uma descrição referente ao total desconhecimento dos filhos sobre o real 
montante dos seus bens.
29 DIAS, Maria Odila da Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX – editora braziliense. 2 
ed. rev. . S.P./ 1995. Pág. 221.
30REZENDE, José Augusto. Pálidas Reminiscências da Antiga Lage. hoje Villa Rezende Costa- 1920. 
Typografhia (ileg) pág. 26.

lã  e guardanapos''.  Havia colheres e garfos de prata, tachos de cobre, pratos de estanho, 

até um aparelho de chá fino da Judia com duas dúzias de xícaras. Como se vê, o luxo 

contrastava com a simplicidade. Um luxo do qual as senhoras se deliciavam ao desfilar 

com  seus  brincos  de  ouro,  suas  pulseiras  francesas,  seus  brincos  de  pratas  com 

diamantes,  seus  pentes  de  grizolita.  Obviamente,  não  eram  todas  as  famílias  que 

abarcavam  jóias  tão  consideráveis;  o  exemplo  acima  ditado,  foi  referenciado  no 



inventário de Joaquim Pinto de Góes e Lara31 Este foi aliás o único dos escravistas que 

as teve listadas entre os seus bens. As outras referências sobre jóias que observamos 

estavam nos inventários de Maria Joaquina, esposa de Antônio da Costa Maia, e de 

Francisca  de  Paula  Moraes,  esposa  de  José  Coelho  dos  Santos.  Ruralista,  que  está 

inserido entre os 11 que selecionamos, entretanto o acesso ao seu inventário não foi 

possível. Ao que parece, era comum aparecerem jóias nos inventários das esposas dos 

proprietários.  Isto,  nos  permite  deduzir  que  sendo  o  Major  Joaquim  viúvo, 

provavelmente  no  inventário  de  sua  finada  esposa  também    devem  ter  aparecido 

menções sobre jóias preciosas , o que vem a destacar ainda mais o volume de bens deste 

grande escravista.

De acordo com os resultados que fomos obtendo, pudemos compreender que as 

letras assim como, peças de vestuário não representaram preocupações para esta elite.O 

único inventário que mostrou alguma coisa neste sentido, foi o de José Lopes Picado. 

Trazia  algumas  referências  a  alguns  livros  velhos  e  algumas peças  de  roupa  como; 

''calças ,coletes de seda roxa, calças de duraque, cazaca de pano preto, uma dita de pano 

azul  fino  .''32 Pequenos  detalhes  que  vêm  a  delinear  os  aspectos  culturais  destes 

habitantes das terras mineiras de Lage..    .

           Todos os proprietários por nós analisados tinham um alto patamar de escravos. A 

escravaria  encontrada nas listas praticamente se manteve na mesma ordem de grandeza 

com  aquela  encontrada  nos  inventários  .Para  Clotilde  Paiva  a  quase  metade  dos 

domicílios   mineiros  possuía três escravos33.  E,  como   já    expusemos    no   capítulo 

____________________
31 Museu Regional  de  São  João  del  Rei.  Inventário  Joaquim Pinto  de  Góes  e  Lara.  1835.  Fazenda 
Ribeirão de Santo Antônio. Caixa 596.
32 Museu Regional de São João del Rei, Inventário de José Lopes Picado. Fazenda dos Pinheiros – 1848. 
Caixa 539.
33PAIVA,  Clotilde  de  Andrade.  População  e  Economia  nas  Minas  Gerais  do  Século  XIX.  Tese  de 
Doutorado. USP. 1996, pág. 136.
anterior, as fazendas do Distrito em estudo, apresentavam uma forte concentração de 

propriedade escrava. Se voltarmos a poucas páginas atrás, poderemos relembrar que 

21,64% dos fazendeiros de Lage tinham acima de 4 escravos.(ver tabela I)

A criação  de  gado requer  uma grande  escravaria  e  uma grande  extensão  de 

terras. O já referido Antônio Gonçalves da Costa era proprietário de 1712 alqueires, 

onde: 475 destinavam-se à cultura, 933 eram de campo, 193 de terras secas, 75 eram de 



bambu e 36 de mato virgem. Aliás, é cabível ressaltar  a importância destes últimos 

alqueires,  justamente  pelo  fato  de  representarem possibilidade  de  expansão  de  suas 

atividades econômicas. É possível afirmar que a lida diária com os  animais constituiu a 

forma principal de dinamizar a economia daquelas fazendas. Em todos os documentos 

pesquisados, a não ser o de Gervásio foram detectados animais de todas as espécies – 

vacum, eqüino  suíno. Os caprinos só não foram mencionados no inventário de José 

Lopes Picado.  

Pois bem,  terras, animais e escravos, só poderia refletir em produção. É o que 

podemos  comprovar  através  das  descrições  nos  inventários  sobre  roças  de  milho  e 

feijão, canaviais, fornos de torrar farinha, formas de rapadura, coxos de azedar garapa, 

pipas  de  aguardente.  Em  suma,  tinham  uma  grande  e  eficiente  diversificação 

econômica, para acelerar o crescimento de suas fazendas e patrimônios, para plantar o 

suficiente, para a sua auto-suficiência e quem sabe, para comercializar o excedente, não 

precisando, deste jeito de forma demasiada recorrer às Vilas de São José e São João del 

Rei. Inclusive, já havia sublinhado que: ''A Lage não importava víveres, tinha-os em 

abundância...''34

Vale  a  pena  comentar  que  arte  de fiar  também dividia  espaço neste  cenário 

rústico e produtivo. Descrições sobre teares aparelhados e rodas de fiar eram freqüentes 

nos inventários. Como e quando esta prática artesanal iniciou-se não podemos afirmar 

com precisão. Mas o que podemos dizer, de acordo com a localização das fazendas,é 

que arte de tecer com fios de lã de caprinos era difundida em várias partes de Distrito na 

terceira década do século XIX. A fazenda da proprietária Micaela35 levava o nome da 

mesma região onde estava localizada – Galga. [ próxima à atual região do Povoado dos 

____________________
34REZENDE, José Augusto. Pálidas Reminiscências da Antiga Lage. hoje Villa Rezende Costa- 1920. 
Typografhia (ileg) pág. 26.
35 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Micaela Maria Gonçalves de Araújo, 1841. Caixa 
458. Fazenda da Galga.
Pintos] .As fazendas de Antônio Gonçalves da Costa e de Manoel da Costa36  também 

localizavam-se  em  uma  região  de  nome  equivalente  ao  de  suas  fazendas  – 

Curralinho,sem mencionar que Joaquim Pinto tinha fazendas lá pelos lados do Ribeirão 

de Santo Antônio. No que diz respeito aos artesãos responsáveis, acreditamos serem 

tanto as esposas dos ruralistas quanto os seus escravos, provavelmente suas escravas. 

Micaela Gonçalves de Araújo chegou a explicitar em seu testamento o seguinte desejo: 



''...[  aos  escravos  ]  por  ser  esta  minha  vontade,  e  de  meu 

marido que impedido antes de sua morte entregando suas foices,  e 

machados digo suas foices e enxadas e os femininos as suas rodas que 

existirem e a estas deixo os meus trastes de casa. 37

E  ainda solicita ;

...estes  lhe  marcará  cinqüenta  alqueires  de  terra  na  minha 

fazenda,  digo  cinqüenta  alqueires  de  terras  de  cultura  em  campos 

anexos a proporção da cultura na minha fazenda que ora possuo para 

neles  se  arrancharem  e  ali  morarem  enquanto  viverem,  e  isto  se 

entende os escravos...38 

A coexistência de livres e escravos, libertos e agregados determinavam e uma 

rede complicada de relações absorvida nos núcleos domésticos, unidades familiares e de 

produção ao mesmo tempo.39

Esperamos que pelo exposto até aqui, tenhamos conseguido desvelar um pouco 

do cotidiano dessas propriedades rurais, cujas benfeitorias se dividiam em  moinhos, 

senzalas com teto coberto de telhas, retiros com casas de vivenda, currais, cercados com 

muros de pedras, paióis, ermida com todos os seus pertences, cálices, patena, alfaia... As 

ermidas  não  eram  comuns  em  todas  as  fazendas,  foram  descritas  em  apenas  dois 

inventários Mas, é possível salientar que as mesmas indicam a presença do elemento 

religioso  na  cultura  local.  Crença  ratificada  pelas  descrições  de  hábitos  de  cristo, 

rosários de ouro encontrados nos inventários.

____________________
36 Inventários  de  Antônio  Gonçalves  da  Costa  e  Manoel  da  Costa  Maia.  Fazendas  por  nome  de 
Curralinho. Anos de 1847 e 1838 e caixas 148 e 376 respectivamente.
37 Testamento de Micaela Maria Gonçalves de Araújo.
38 Testamento de Micaela Maria Gonçalves de Araújo.
39 SAMARA, Eni de Mesquita. As mulheres, o poder e a família; ... pág. 186.

Estes homens de hábitos simples e crenças religiosas valeram-se de uma visível 

diversificação de atividades econômicas –agricultura, têxteis,pecuária - para construir 

seus patrimônios.Tiveram suas vidas voltadas para o campo. 

Defender a perpetuação de suas fortunas era imprescindível. É o que veremos a 

seguir.    

       





Capítulo 3

Laços familiares

No  Brasil  Oitocentista  a  família  exercia  papel  fundamental  nas  relações 

econômicas  e  sociais.  Eis  aí,  um  fato  notório.  Entretanto,  requer  uma  análise 

pormenorizada, para que possamos abarcar toda a sua densidade para a ampliação ou 

perpetuação dos patrimônios existentes.

Para nós, o interessante acima de tudo, é demonstrar neste capitulo, a eficácia 

das estratégias familiares para os abastados escravistas do Arraial da Lage.

Antes, porém, queremos reportar o desenrolar da partilha dos bens do capitão 

Gervásio Pereira do Carmo40. Um caso, diferente dos demais aos quais tivemos acesso, 

quando iniciamos a nossa pesquisa .Um episódio que mostrou claramente a tentativa de 

manutenção dos bens para a família . Os fatos sucederam-se da seguinte forma:

Gervásio era viuvo -  inventariou os seus bens ainda em vida.  Teve oito filhos, 

sendo  que  duas   filhas  eram  casadas.  O  seu  patrimônio  foi  a  hasta  pública, 

provavelmente  por  dívidas,  levando  seu  irmão,  o  Reverendo  Joaquim  Carlos  de 

Resende, a arrematá-los em benefício de seus sobrinhos que:

(...)  "concorrerão  para  solvimento  da  arrematação  com 

dinheiro  dados  por  parentes  benfeitores  uns  entraram  com  maior 

quantia que outros."41

____________________
40 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Gervásio Pereira do Carmo – 1838. Cx. 44.
41 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Gervásio Pereira do Carmo – 1838. Cx. 44.

O que levou uns  herdeiros  a  adquirir  um montante  maior  em detrimento de 

outros.

O que queremos enfocar com este exemplo é o empenho dos membros desta 

família em manter os bens entre os filhos do Capitão. O que vem a confirmar a força 

dos  laços  familiares  naquela  sociedade  do  tipo  patriarcal,  na  qual,  segundo  Eni  de 

Mesquita Samara; as ligações de caráter social assumiram vital importância.42



Ainda comentando sobre  o  peso  destas  relações,  podemos mencionar  alguns 

exemplos pertinentes. Comecemos pelo inventário de Antônio Gonçalves da Costa e de 

sua  esposa  Bazília  Zeferina  do  Amaral.43 Os  herdeiros  Thomaz  da  Costa,  Antônio 

Gonçalves  da  Costa  Carvalho  e  o  próprio  inventariante,  também  herdeiro  José 

Gonçalves  de  Azevedo,  deviam  ao  casal  140$940,  2:629$345,  848$384 

respectivamente.  Não  eram  simples  devedores,  eram  seus  filhos  que  supostamente 

poderiam quitar as dívidas como melhor lhes conviessem. A meação da Fazenda da 

Gameleira  de sua propriedade, encontrava-se em ‘’pro-indivisas’’44. Deste modo, todos 

os   herdeiros  poderiam  de  suas  benfeitorias  utilizar  até  que  a  partilha  total  se 

concretizasse.  O  outro  exemplo  refere-se  a  José  Lopes   Picado.45 Todos  os  seus 

herdeiros já eram maiores e emancipados e mesmo assim, quatro deles moravam em 

propriedades paternas. Como se vê, a relações familiares eram altamente significativas. 

Aproveitando o ensejo, é cabível salientar que os abastados fazendeiros de Lage 

tinham  suas  finanças   equilibradas.  No  inventário  já  muitas  vezes  mencionado  de 

Antônio Gonçalves da Costa;46 retira-se o total de 400$000 referentes a custas e dívidas 

de    um   monte-mor de   89:561$539,   uma   diferença    insignificante,  convenhamos, 

___________________
42 SAMARA, Eni de Mesquita. As Mulheres o poder e a família; Pág. 14.
43 Inventário  de  Antônio  Gonçalves  da  Costa  e  Bazília  Zeferina  do  Amaral  –  1847.  Fazendo  do 
Curralinho. Cx. 376.
44 BACELLA, Carlos de Almeida Prado. Os Senhores da Terra: Família e sistema sucessório de engenho 
do  Oeste  paulista,  1765/1855,  Campinas  –  Área  de  Publicações  CMU/UNICAMP,  1997  (Coleção 
Campiniana, 13), página 154.
45 Museu Regional de São João del Rei, Inventário de José Lopes Picado e – 1848. . Cx. 539.
46  Museu Regional de São João del Rei Inventário de Antônio Gonçalves da Costa e Bazília Zeferina do 
Amaral – 1847. Fazendo do Curralinho. Cx. 376.

comparada àquela encontrada no inventário de sua filha Maria Joaquina de Souza; 47 de 

um  monte-mor  de  11:560$655  foram  subtraídos  1:310$237  condizentes  à  dívidas. 

Entretanto,  por  não  haver  nenhuma  consideração  sobre  custas  com  o  documento, 

especulamos  que  estas  pendências  financeiras  poderiam  ter  tido  tal  destino,  ou 

simplesmente  as  custas  não  foram  mencionadas  no  inventário.  Obviamente  que  as 

diferenças são insignificantes se comparadas às supostas dívidas de Gervázio Pereira do 



Carmo.  No  mais,  pudemos  perceber  que  os  proprietários  com  exceção  de  Maria 

Joaquina48 apresentaram dividas  ativas  na  composição  de  suas  riquezas  –  dinheiro, 

animais,  notas  de  aguardente.  Por  aí,  é  possível   constatar  que  os  empréstimos 

financeiros também faziam parte das estratégias econômicas dos grandes proprietários 

de Lage para construir e aumentar os seus  patrimônios . Carla  Almeida observou que 

estas  estratégias  foram  também  significativas  para  outros  grandes  proprietários  de 

localidades diferentes.. As dívidas ativas  constituíam a terça parte do valor absoluto das 

fortunas  dos ''homens ricos''  das Comarcas  de Vila  Rica e  Rio das  Mortes;  valores 

correspondentes a 24,68% e 14,04% respectivamente. 49

TABELA IV:

DÍVIDAS ATIVAS

Monte - mor Dívidas ativas %
Antônio da Costa Maia 24:215$363 2:032$183 8,40
Antônio Gonçalves da Costa 89:561$539 4:535$969 5,06
José Lopes Picado 42:077$221 1:461$571 3,47
Micaela Maria Sem informação Sem informação S/I
Joaquim Pinto 74:499$425 5:815$661 7,80

Fonte: Inventários Post Mortem do Museu Regional de São João del Rei

*Os bens de Gervásio Pereira do Carmo foram a Hasta Pública.

____________________
47 Museu Regional de SÃO João del Rei, Inventário de Maria Joaquina de Sousa – 1836. Fazenda do 
Curralinho. Cx. 437.
48 Museu Regional de SÃO João del Rei, Inventário de Maria Joaquina de Sousa – 1836. Fazenda do 
Curralinho. Cx. 437.
49 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Homens Ricos, Homens Bons: produção e hierarquização Social 
em Minas Colonial. 1750.1822 (Tese de Doutorado). UFF, Niterói, 2001, pág. 181.

Desta forma, os empréstimos a juros tiveram a sua parcela de contribuição no 

aumento do montante das riquezas destes proprietários.

Quando ainda estávamos manuseando as listas nominativas, vimos que a viúva 

Bernarda de Pruença possuía vinte e sete escravos. O seu inventário não estava listado 

no banco de  dados do Museu Regional  de São João del  Rei,   o  que foi  realmente 

lastimável pelo seguinte: Bernarda foi a única proprietária que encontramos listada entre 

os devedores dos inventários pesquisados. No inventário de Joaquim Pinto de Góes e 

Lara ela aparece como devedora de um valor de  42$795. 50



Além  de  possuir  fazendas  bem  sedimentadas  economicamente,  fazia-se 

necessário  estratégias  e  alianças  familiares  para  que  as  mesmas  se  desenvolvessem 

plenamente. E, pelo jeito,  os grandes ruralistas que estamos pesquisando valeram-se 

destas artimanhas. Nas sábias palavras de Sheila Faria: 

''Casamentos com dotes e recebimento de

herança poderiam ampliar de maneira mais 

rápida o contingente escravo''.51

 

Casar era fundar um novo fogo com um consangüíneo ou com um filho de um 

grande proprietário.

Bacellar vem melhor elucidar essa questão com a seguinte argumentação:

____________________
50 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Joaquim Pinto de Góes e Lara – 1835. Fazenda 
Ribeirão de Santo Antônio – Cx. 596.
51 FARIA, Sheila  de Castro.  Fortuna e Família  em Bananal no Século XIX. In:  CASTRO, Hebe M. 
Mattos de & SCHNOOR, Eduardo. Resgate: Uma Janela para o Oitocentos. RJ, Topbooks, 1995, pág. 76.

“Os casamentos ocorriam, portanto dentro de duas 

estratégias  principais.  Uma,  voltada  para  o  viés  da  união 

sangüínea,  unindo  primos  de  quarto  grau  preferentemente. 

Outra,  interessada em alianças  economicamente vantajosas, 

unindo filhos de poderosos. Estas opções, no entanto, eram 

balizadas  por  um  parâmetro  fundamental:  o  cônjuge 

selecionado  deveria  adquirir  de  meio  socioeconômico 

semelhante ao de seus sogros. A endogomia social era, assim, 

critério essencial na escolha conjugal.”52



Antônio da Costa Maia casou-se com Maria Joaquina de Souza. Ambos eram 

filhos de famílias ricas da região. Ele de Manuel da Costa Maia e Hipólita Justiniana e 

ela  de  Antônio  Gonçalves  da  Costa  e  Bazília  Zeferina  de  Amaral;  um  arranjo 

matrimonial de filhos de grandes fortunas.

A noiva foi dotada com 1:200$000, colheres e garfos de prata, seis escravos, 

vinte  novilhas  ,oito  poldras,  1  cavalo  arriado  com freio  e  estribos  de  prata.  Maria 

Joaquina foi  a única que recebeu talheres de prata.53 Os dotes das outras filhas dos 

proprietários não representaram  novidades pelo  que parece, os pais dotavam os filhos 

com escravos, quantias em dinheiro e animais.

Muriel  Nazzari  estudou a  composição dos  dotes paulistas durante  os séculos 

XVII, XVIII e XIX. Durante o século XIX, os dotes eram constituídos por bens de 

produção. As transformações ocorridas na composição dos dotes durante esta época, 

refletem uma transformação no papel da família, de uma unidade de produção para uma 

unidade de consumo, de acordo com Muriel .Os maiores dotes incluíam tanto escravos 

____________________
52 BACELLA, Carlos de Almeida Prado. Os Senhores da Terra: Família e sistema sucessório de engenho 

do  Oeste  paulista,  1765/1855,  Campinas  –  Área  de  Publicações  CMU/UNICAMP,  1997  (Coleção 

Campiniana, 13), página 98.
53 Museu Regional de SÃO João del Rei, Inventário de Maria Joaquina de Sousa – 1836. Fazenda do 

Curralinho. Cx. 437.

para servir à noiva como dinheiro para o noivo poder usar ou pagar as despesas do novo 

casal.54

O que podemos adequar entre  o  estudo de Muriel e a realidade rural de Lage?

Bom, podemos dizer que eram dotes grandes destinados à produção e não ao 

consumo de bens, mesmo se tratando do século XIX. Se bem que, estamos falando da 

terceira década. O dote recebido por Maria Joaquina funcionou como um ‘’ empurrão’’, 

para o fogo de Antônio da Costa  Maia, que estava se formando 



Esta  aliança  de  famílias  foi  fundamental  para  que   fortunas  se  mantivessem 

circunscritas àquelas famílias. E o dote funcionou como um chamariz para tanto.

Deste modo, não temos dúvida ao afirmar que para os proprietários de Lage, o 

casamento era uma estratégia importante ,pois através dele era possível aumentar os 

bens  e  ascender  socialmente..55 Daí,  o  fato  de  todos  os  grandes  escravistas  serem 

casados.

Concordamos fielmente com Bacellar:

...’’a  preferência  por  uma  endogomia  social  e 

geográfica  nos  matrimônios  era  fruto  de  uma  estratégia 

voltada para a promoção da concentração de renda da terra e 

do poder.’’56

         A sociedade por nós estudada foi fortemente marcada pelos valores e vivências 

patriarcais,  onde  as  relações  familiares  fizeram  a  diferença.  Enfim,   a  família 

desempenhou um papel vital para que Lage abarcasse tão grandes escravarias. 

____________________
54 NAZZARI, Muriel. Dotes Paulistas: Composição e Transformação (1600 – 1870). In: SAMARA, Eni 
de Mesquita (Organizadora). Família e Grupos de convívio. Revista Brasileira de História – Anphu – 
Editora Marco Zezo, São PAULO, 1988/1989.
55 SAMARA, Eni de Mesquita. Família e vida doméstica no Brasil: Do engenho aos cafezais. Estudos 
Cedhal – Nova Série, N.º 10, Humanitas. Publicações FFLCH/USP, 1999, pág. 19 
56 BACELLA, Carlos de Almeida Prado. Os Senhores da Terra: Família e sistema sucessório de engenho 
do  Oeste  paulista,  1765/1855,  Campinas  –  Área  de  Publicações  CMU/UNICAMP,  1997  (Coleção 
Campiniana, 13), página 111.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo desenvolvido, por via desta pesquisa, procurou identificar os grandes 

proprietários rurais  do Distrito da Lage.

Cremos, que pelo o que foi exposto no corpo desta monografia, conseguimos 

traçar um perfil para estas famílias, donas de um patrimônio nada modesto.

Contudo,  antes  de  encerramos  por  completo,  gostaríamos  de  reforçar  alguns 

pontos  sobre as conclusões a que chegamos.

A elite local de Lage, da terceira década do século XIX, constituiu-se por de 

onze grandes proprietários de escravos. Possuindo entre  vinte e um  a  setenta e dois 

cativos, estes ruralistas conferiram a esta região uma posição de destaque perante a Vila 

de São José. Aglomerando um grande contigente escravo, Lage detinha uma visível 

capacidade  de  acumular  riquezas.  Riquezas  provindas  também  de  fazendas  bem 

estruturadas, com paióis, senzalas, engenhos, casas de vivenda etc. Altas extensões de 

terras, de animais, fossem eles vacum, ovinos, eqüinos ou suínos ajudavam a delinear 

este cenário de prosperidade econômica. O conjunto destes elementos, com o auxílio de 

foices, enxadas, carros de bois, formões e outros equipamentos de lida diária no campo, 

foram  fundamentais  para  o  desenvolvimento  de  uma  variada  gama  de   atividades 

econômicas.  A  pecuária,  agricultura,  o  engenho  da  cana  garantiram  uma  certa 

independência a estes fazendeiros, já que deste modo, a recorrência às Vilas de São João 

e São José del Rei  tornava-se desnecessária.

Analisando a descrição dos bens nos seus inventários, vimos que na verdade, os 

utensílios   domésticos  e  o  mobiliário  eram  simples,  porém,  apresentavam-se  em 

quantidade considerável. A despeito das moradas, com exceção de Gervásio Pereira do 

Carmo  e  Antônio  da Costa Maia, todos  os  inventariados  possuíam  casa  no  Arraial. 

Joaquim Pinto de Góes e Lara tinha casa até na própria Vila de São José.57 Como pode-

se perceber, o número de bens móveis e imóveis era significativo; o que vem a ratificar 

a idéia de forte poder aquisitivo destes proprietários. A origem dos escravos também se 

insere neste raciocínio. De acordo com a relação destes bens, nota-se que, pela descrição 

de seus nomes, eram de procedências africanas – Congo, Mina, Benguela, Angola – isto 



é,  os  proprietários  locais  não lançavam mão somente  da  reprodução endógena para 

aumentar esta fatia de suas riquezas. Há de se convir, que o Distrito da Lage teve o seu 

lugar na história econômica da província mineira do século XIX. Pois, se os produtores 

importavam tais escravos, significa que o seu poder de compra e as suas demandas eram 

altas.

Outra coisa interessante a ser salientada diz respeito aos empréstimos a juros 

financiados por eles. Encontramos várias  transações nos inventários, o que reflete a 

freqüência com que eram efetuados.

E  foi,  por  meio  destes  artifícios,  que  os  grandes  proprietários  do  Distrito 

conquistaram o seu prestígio social.

No  entanto,  conforme   discutimos  no  terceiro  capítulo,  as  estratégias 

matrimoniais  também  fizeram  parte  deste  leque.  Os  grandes  proprietários  que 

pesquisamos  eram  casados;  preservar  os  bens  e  a  fortuna  do  fracionamento, 

reproduzindo o status socioeconômico paterno, eram os objetivos a ser atingidos com 

estes arranjos. E o dote, era a peça chave.

''Sendo o dote uma prática efetivamente carregada 

de  certa  importância  material  e  mesmo simbólica,  seria 

fundamental  que  tivesse  sua  composição  e  eficiência 

conhecidas  relativamente  à  instalação  material  do  novo 

casal'' .58

____________________
57 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Joaquim Pinto de Góes e Lara – 1835. Fazenda 

Ribeirão de Santo Antônio – Cx. 596.
58 BACELLAR,  Carlos  de  Almeida  Prado.  Os  Senhores  da  Terra:  Família  e  sistema  sucessório  de 

engenho  do  Oeste  paulista,  1765/1855,  Campinas  –  Área  de  Publicações  CMU/UNICAMP,  1997 

(Coleção Campiniana, 13), pág. 128.

''Embora  figure  como  sendo  predominantemente  destinado  às  filhas,  o  dote 

podia igualmente ter o destino de um filho homem''.59 Não encontramos nenhum caso 



sobre filhos homens dotados.  O caso do Padre Damazo Pinto de Almeida,  filho de 

Joaquim Pinto foi o recebimento antecipado da parte do ‘’patrimônio’’ que lhe cabia.60

A família teve um enorme peso  para aquela sociedade de feição patriarcal. Por 

meio do casamento poder-se-ia chegar a uma situação de prestígio social. Uma  variável 

importante convenhamos, mas que muitas vezes não vinha acompanhada da riqueza.  É 

o que provavelmente deve ter acontecido com Gervásio Pereira do Carmo61 após ter 

visto seus bens serem  arrematados em Hasta Pública por seu irmão em favor de seus 

filhos;  inclusive   duas delas,   casadas.  Naquele instante,  deixara de ser um grande 

proprietário de escravos, mas do prestígio social, ele certamente ainda desfrutaria.

No início deste trabalho, perguntávamos o que Joaquim Pinto de Góes e Lara 

teria feito para acumular tamanha fortuna? Estratégias familiares e diversificação de 

atividades seriam as respostas para a proliferação do patrimônio não só de sua família 

como de todas as famílias ricas do Distrito da Lage. 

____________________
59 Ibidem. Pág 132
60 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Joaquim Pinto de Góes e Lara – 1835. Fazenda 

Ribeirão de Santo Antônio – Cx. 596.
61 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Gervásio Pereira do Carmo – 1838. Cx. 44.
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