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Resumo 
O presente artigo é um resumo geral da pesquisa de monografia realizada para a obtenção do 
grau de bacharel em História pela Universidade Federal de São João del-Rei. Será apresentada 
uma breve reflexão sobre as ações do Tenente Coronel Geraldo Pinto de Rezende entre 1869 e 
1907, no Distrito da Lage, Comarca do Rio das Mortes, Minas Gerais, no que diz respeito a sua 
riqueza e sua família. O fazendeiro, que possuía 21 escravos em 1888, conseguiu contornar a 
abolição da escravatura, deixando considerável riqueza ao falecer, na primeira década do século 
XX. 
 
Palavras-chave: Distrito da Lage, família, elite, riqueza, comércio de gado. 
 
 
Abstract 
This article is an overview of the monograph research performed to obtain the bachelor of 
History degree from Federal University of São João Del Rei. The article presents a brief 
reflection about the actions of the Lieutenant Colonel Geraldo Pinto de Rezende between 1869 
and 1907, in District of Lage, Comarca of Rio das Mortes, Minas Gerais, with respect to his 
wealth and his family. The farmer, who had 21 slaves in 1888, overcame the abolition of 
slavery, leaving significant wealth at his death, in the first decade of the 20th century. 
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1Graduando em Licenciatura e Bacharelado em História pela UFSJ. E-mail: jcrsde@gmail.com. 
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Introdução: fontes e metodologias 

 

 Comarca do Rio das Mortes, 1869. Na Fazenda do Catimbau, Distrito da Lage, 

um jovem senhor de escravos, com pouco mais de 30 anos, começava a anotar, dia após 

dia, os negócios que praticava. Ao todo, seus esforços resultaram na produção de dois 

diários contábeis. O Tenente Geraldo manteve essa rotina até às vésperas de seu 

falecimento, em maio de 1907.2 Através de tão ricas fontes foi possível entender um 

pouco quem era ele, qual seu campo de ação no meio em que vivia e outros aspectos 

importantes para a compreensão da sociedade agrária mineira no período em questão. 

 Outros documentos foram primordiais para o desenvolvimento desse estudo. Sob 

a guarda do Escritório Técnico do IPHAN em São João del-Rei estão diversos 

inventários, do próprio Geraldo e de familiares e outras pessoas próximas a ele, que 

foram consultados. Tal documentação, já muito explorada no meio acadêmico, como o 

foi por Lenharo (1979) e Carrara (2007), é fonte de abundantes informações, sobretudo 

no que tange ao patrimônio material conquistado até o falecimento do inventariado. 

 Não menos importante foram também as obras de diversos memorialistas, como 

Matos (2004), Rezende (2010), Resende (1970) e Chaves (2014) que relataram suas 

experiências e aquilo que ouviram contar sobre o Distrito da Lage no Oitocentos e 

Novecentos, onde e quando se desenvolveram as ações de Geraldo e de seus familiares. 

Ricos em detalhes, tais trabalhos não poderiam deixar de ser utilizados. Contudo, Marc 

Bloch chamava a atenção para o cuidado necessário ao analisar testemunhos, devido a 

grande quantidade de falsificações existentes, mesmo que de boa fé. Chama a atenção o 

quanto as quatro obras dos autores citados são parecidas, o que lhes dá um ar de 

credibilidade, atendendo a recomendação de observar a similitude com versões vizinhas 

(Bloch, 2001, p. 115). O bom trabalho genealógico realizado por Rezende e Silva 

(1939) também foi consultado. Estudo com grande riqueza de dados, muito ajudou a 

conhecer as formações familiares. 

 Mas não bastava apenas elencar as fontes e simplesmente copiar dados. Um 

trabalho de História vai além da memória. Os documentos oferecem pistas que ajudam a 

compreender um momento histórico. O historiador age como o sábio Zadig, da 
                                                           
2 Documentação particular, esse rico acervo, até então inexplorado, exceto para fins de preservação da 
memória familiar, se encontra sob a posse de Jane Aparecida de Resende Carvalho, bisneta do Tenente 
Geraldo. Assim como seu pai, Adenor Roberto de Resende, que por sua vez vem a ser neto de Geraldo e 
atual proprietário da Fazenda do Catimbau, Jane sempre se mostrou solícita e foi uma grande 
colaboradora para o desenvolvimento do estudo. Não há palavras que possam expressar minha gratidão. 
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Babilônia que, através dos rastros e sinais deixados pela fugidia cadela real, pode fazer 

uma descrição da mesma, apesar de não conhecê-la (Voltaire, s/d, p. 29-34). O 

conhecimento acerca do tema proposto para esse estudo foi construído através da busca 

de vestígios. Buscou-se utilizar um conhecido método do campo da História, que Carlo 

Ginzburg chamou Paradigma Indiciário. Por ele o trabalho do historiador muito se 

assemelha ao de um médico que, observando os sintomas de seu paciente e outras 

informações, como o histórico familiar, diagnostica a doença (Ginzburg, 1989, p. 143-

179). 

 Assim, através da leitura e análise dos sinais encontrados nas ações de Geraldo e 

de seus familiares se pode lançar luzes sobre a economia e a sociedade mineira no 

período estudado. Através da micro história é que tal objetivo pode ser alcançado.3 

 

 

O Distrito da Lage oitocentista 

 

 Os primeiros habitantes de origem europeia da região do Distrito da Lage, 

atualmente município de Resende Costa/MG, chegaram ao local ainda na primeira 

metade século XVIII.4 A ocupação teria se dado em razão das atividades agropecuárias, 

o que justifica a predominância da riqueza, como a mão de obra cativa, no meio rural 

(Teixeira, 2006, p. 15). A capela de Nossa Senhora da Penha de França da Lage foi 

construída a partir de provisão concedida em 12 de dezembro de 1749 (Chaves, 2014, p. 

33). A primeira carta de sesmaria identificada por Maria Lúcia Resende Chaves 

Teixeira é do ano de 1748 (Teixeira, 2006, p 50). 

 Inicialmente o arraial de desenvolveu em volta de pontos de pousos, até pela 

falta de minerações comuns em locais vizinhos. Um pequeno comércio de botecos e 

vendas se desenvolveu em meio a pobreza dos moradores e ao movimento dos viajantes 

que por ali passavam. Grandes fazendeiros, concentradores da riqueza local existente, se 

impunham frente aos demais (Resende, 1970, p. 114). Amanda Cardoso Reis constatou 

                                                           
3 Não poderia deixar de agradecer minha orientadora, Prof. Dra. Paula Chaves Teixeira Pinto, que me 
acompanhou desde os primeiros momentos da pesquisa, sempre com grande disponibilidade e grande 
empolgação, devido ao seu grande amor pela pesquisa histórica. 
4Embora haja indícios da presença de indígenas na região citada, não há estudo que trate o tema. Apenas 
há informações dispersas que precisam ser trabalhadas. Exemplo disso é a suposta explicação do nome da 
Fazenda do Catimbau, onde viveu o Tenente Geraldo. Adenor Roberto de Resende, seu dono atual, numa 
tentativa de narrar a história familiar, afirma que a propriedade se localiza onde outrora viveram índios, e 
que o nome "'catimbau' significa 'ponto de encontro de pajés'" (RESENDE, 2011, p. 145).   



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O Tenente Coronel Geraldo Pinto de Rezende: família e riqueza no Distrito da Lage (1869 - 

1907) 

 

 

4 

a existência dessa elite na segunda metade do século XIX, que alicerçava a manutenção 

e reprodução de sua riqueza sobretudo na compra de terras e escravos, num momento 

em que novas regulamentações definiam novos contornos para o futuro dos dois 

negócios, como pode ser visto em Reis (2016). 

 O arraial fora edificado em lugar onde duas estradas, uma que ligava o Rio a 

Goiás e outra que ia do sul ao norte da província mineira, se cruzavam. Foi o 

movimento dessas vias que propiciaram o desenvolvimento do pequeno comércio local 

(Resende, 1970, p. 99). Há ainda a possibilidade da origem ser explicada pela 

"salubridade" do clima e "a sublimidade do panorama local" (Chaves, 2014, p. 35). 

Também é possível que, os dois fatores, unidos, tenham sido preponderantes para a 

formação do arraial. Enquanto as fazendas concentravam consideráveis montantes de 

riqueza, no arraial predominava a pobreza. Aqueles que aí viviam eram os que 

aproveitavam as "migalhas da sociedade escravista", como as fiandeiras e lavradores 

(Teixeira, 2006, p. 45). 

 Os fazendeiros mais abastados tinham o costume de viver no meio rural e 

possuir casa modesta no arraial (Teixeira, 2006, p. 45). Isto pois a sede era também o 

espaço do culto religioso (Teixeira Pinto, 2014, p. 236 - 237). Ademais diz-se que os 

moradores do arraial possuíam um perfil desordeiro, o que afastava os fazendeiros de 

seu convívio (Rezende, 2010, p. 15). Maria Lúcia R. C. Teixeira explica que, na 

verdade essas pessoas com quantidade bem inferiores de posses buscavam formas de 

sobrevivência não muito convencionais para os padrões de moral do período, e por isso 

os fazendeiros e os seus se viam como a única camada social ordeira (Teixeira, 2006, p. 

48). Mas voltemos nossa atenção para as estradas que cruzavam a sede do distrito. 

Memorialistas falam em movimento intenso. Um exemplo parece confirmar tal relato. 

 Cunha Matos, ao se dirigir a Goiás para assumir o governo da província, 

registrou sua passagem pelo Distrito da Lage, em 1823. Na Fazenda dos Campos Gerais 

notou a existência de um rancho fechado. Também viu passar alguns rebanhos dois 

carros que levavam duas famílias. O militar pernoitou na Fazenda Ribeirão de Santo 

Antônio, do Capitão Joaquim Pinto de Góes e Lara, avô do Tenente Geraldo. Ali foi 

posta uma mesa que, em suas palavras, poderia fartar 50 homens, o que lhe fez parecer 

que na propriedade era praticado o comércio de víveres (Matos, 2004, p. 35-37). A casa, 

é importante dizer, se localizava a uma ou duas centenas de metros morro abaixo da 

estrada que seguia para Goiás, o que tornava viável o negócio. Este pequeno comércio 
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que visava atender as necessidades dos transeuntes das estradas foi muito comum até o 

Oitocentos, pelo menos. Muito do que era produzido nas fazendas era ali vendido, 

proporcionando uma prática lucrativa aos proprietários (Lenharo, 1979, p. 76-77). 

 Muitas foram as unidades produtoras cujas sedes estavam edificadas ao lado dos 

caminhos que cortavam o distrito. Esse mercado existente contribuiu para a 

concentração de riqueza no local, como demonstra Teixeira Pinto (2014). E um indício 

claro desta riqueza era o grande contingente de mão-de-obra escrava presente no lugar. 

Em 1835 a população do distrito era composta de 58,41% de escravos, ao passo que em 

São João del-Rei, importante entreposto comercial, para efeito de comparação, esse 

número era de 25,83% (Teixeira, 2006, p. 38). 

 A partir do século XVIII vários produtos que antes eram produzidos no Velho 

Mundo começaram a serem-no na província mineira, numa fase de proto-

industrialização. A produção caseira de fios e panos foi um exemplo. Era conduzida, na 

maioria das vezes, por mulheres de diversas classes sociais. Esse setor teve presença 

marcante no Distrito da Lage na primeira metade do Oitocentos (Mendonça, 2005, p. 

17). Em 1831 o local possuía 1243 habitantes divididos em 121 fogos, dos quais em 

apenas 8 não havia ninguém ligado a atividade. Os domicílios sem contato com a 

produção eram pequenos, tendo apenas 5 pessoas o maior deles (Mendonça, 2005, p. 

35). A atividade era praticada por mulheres livres e escravas, por esposas de chefes de 

fogos e por lavradoras. No distrito 46% daquelas envolvidas na produção eram cativas, 

ao passo que na província esse número correspondia a 23% (Mendonça, 2005, p. 21-

23). Isto tudo mostra que a atividade não foi um nivelador social. Acontecia que, em um 

fogo pobre a atividade estava relacionada ao sustento, e em um fogo mais abastado é 

possível que a produção garantisse o "enclausuramento", preparando filhas e esposas 

para o casamento e a maternidade (Mendonça, 2005, p. 24-25). 

 Do ponto de vista econômico não se pode falar do início de uma indústria, já 

que, na maioria dos casos, a atividade estava voltada ao consumo familiar (Mendonça, 

2005, p. 25-27). As mulheres que viviam da produção moravam no arraial, em meio a 

pobreza. Das 197 ali residentes, 126 estavam na fiação, ao passo que nas fazendas este 

número cai para 6. O alto número de mulheres no arraial seria explicado pela sua 

incapacidade de sobrevivência no mundo agrícola, onde não tinham muitas 

oportunidades. Maria Lúcia R. C. Teixeira acredita que podiam, no arraial, 

complementar suas rendas com a prostituição, o que explicaria o mal ver dos 
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fazendeiros (Teixeira, 2006, p. 54-56). Na segunda metade do Dezenove a atividade 

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

manufaturados ingleses (Mendonça, 2005, p. 32).5 

 Entre as décadas de 1850 e 1870, como revela o estudo de Paula C. T. Pinto, a 

riqueza continuava concentrada nas fazendas e o arraial ainda era habitado pelos mais 

pobres (Teixeira Pinto, 2014, p. 226). Dos 23 inventários do período, 21 possuíam 

referências a produção rural (Teixeira Pinto, 2014, p. (232). Mesmo o número de 

cativos não sendo superior ao de livres, "os contornos sociais, políticos e econômicos" 

continuavam inalterados (Teixeira Pinto, 2014, p. 228). Em 1850 foi aprovada a 

proibição do tráfico negreiro no Atlântico e na década de 70 a Lei do Ventre Livre veio 

a tona, trazendo "novas relações sociais de trabalho" (Teixeira Pinto, 2014, p. 230-231). 

Mas todos os inventários continuavam tendo escravos arrolados, mostrando o apego a 

esse meio de produção (Teixeira Pinto, 2014, p. 235). 

 Tudo isso demonstra a inserção do Distrito da Lage no mercado interno mineiro. 

Por mais que as minas já tivessem exaurido, em grande parte, o local, que antes 

produzia para o abastecimento das regiões mineradoras e até a Corte, já possuía uma 

economia agrícola madura, capaz de se manter mesmo após o boom do ouro. Isto 

explicaria, por exemplo, o grande contingente cativo existente no lugar. Mas ainda falta 

esmiuçar quais as estratégias utilizadas para manutenção e reprodução da riqueza local, 

sobretudo na segunda metade do século XIX, período marcado por intensas 

transformações sociais e econômicas. 

 

 

Ascendência familiar e casamento de Geraldo Pinto de Rezende 

 

 Quarto (ou terceiro?) de sete irmãos, Geraldo Pinto de Rezende nasceu em 1837 

ou 18386, muito provavelmente na Fazenda do Catimbau, fundada por seu pai, 

                                                           
5 Tendo em vista o fato de que, hoje a produção têxtil seria um dos principais motores da economia de 
Resende Costa há que se desenvolver um estudo sobre o assunto para a segunda metade do Dezenove e a 
primeira metade do Novecentos, para que se possa verificar quais as rupturas e continuidades ocorridas 
desde o período analisado. Talvez isso possa ser feito consultando-se a contabilidade de algum tecelão, se 
por ventura existir, já que os inventários não listam os tecidos como fonte de renda, mas apenas o fazem 
colocando teares e peças como bens.  
6 Os dados não são precisos pois foram deduzidos a partir de contas feitas embasadas na documentação de 
Geraldo, por desconhecimento de alguma fonte que contenha o dado oficial.  
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Felisberto Pinto de Almeida7, casado com Maria Libânia de Rezende. Foi ali que 

Geraldo viveu e geriu seus negócios até morrer, em 15 de maio de 1907. Era trineto dos 

açorianos João de Rezende Costa e Helena Maria, uma das chamadas "Três Ilhoas 

Portuguesas". Teriam vindo ao Brasil por dois motivos: o interesse de Portugal em 

ocupar as novas terras e o inchaço populacional das ilhas do Açores. Minas teria sido 

escolhida pelos dois como nova morada por causa das constantes notícias acerca da 

descoberta de ouro e diamantes (Pinto, 2014, p. 58-63). Ao analisar os descendentes 

diretos de João de Rezende Costa até os pais de Geraldo pode-se notar, em 4 gerações, 

ao menos dois títulos de coronel e um de guarda-mor, este pertencente a Felisberto 

Pinto de Almeida. 

 Alguns homens do Distrito da Lage possuíam uma riqueza que podia ser 

comparável aos montantes médios do Rio de Janeiro. Joaquim Pinto de Góes e Lara, pai 

de Felisberto, era um destes grandes escravistas do local. O inventário de sua esposa, 

Anna de Almeida e Silva, em 1830, faz menção a 92 escravos. Em 1835 o inventário de 

Joaquim, que cinco anos antes tivera seu montante dividido entre seus filhos por ocasião 

do falecimento de sua consorte, apresentava um aumento de sua riqueza em quase 30%. 

Eram esses os inventários com a maior fortuna da década no distrito (Teixeira, 2006, p. 

90). Já Felisberto, ao falecer em 1842 possuía 49 cativos.8 Seguindo os critérios 

adotados por Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira para classificar os escravistas 

locais, tanto Joaquim quanto seu filho Felisberto se enquadravam nos padrões dos 

maiores senhores do lugar no período. 

 Na sociedade oitocentista a família tinha um papel tão importante para a vida 

social e econômica de um indivíduo que não convinha que os desentendimentos entre 

pessoas de uma geração se estendessem a pessoas de gerações subsequentes.A desunião 

de um grupo familiar poderia ser classificada como uma alto-destruição. A 

solidariedade entre a parentela era fundamental, para que um sujeito fosse bem 

sucedido.  A união não era importante só por uma questão afetiva: garantia a 

manutenção de riqueza,prestígio social, importância política. Acordos de casamento 

eram gestados no seio da família. O patrimônio era criado e fortalecido nesse âmbito 

(Muaze, 2008, p. 84). 
                                                           
7 Alguns inventários apresentam o nome Felisberto Pinto de Almeida, ao passo que algumas fontes 
memorialísticas fazem menção a Felisberto Pinto de Goes e Lara. Afim de facilitar a compreensão do 
amigo leitor utilizar-se-á apenas o primeiro nome, por ser este o que se encontra em seu inventário post 

mortem possuindo, de tal modo, caráter oficial. 
8 Inventário de Felisberto Pinto de Almeida, 1843, cx. 394. 
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 Geraldo se casou em 1855 com Francisca de Paula Monteiro, filha do Tenente 

Francisco de Paula Ribeiro e Joana Baptista Monteiro de Castro, proprietários da 

Fazenda Mathozinhos, localizada no Distrito de São Sebastião do Gil, hoje município 

de Desterro de Entre Rios. Joana era irmã do 2º Barão de Leopoldina, José de Resende 

Monteiro, advogado, deputado e senador do Império (Chaves, 2014, p. 172). O título 

nobiliárquico de José veio apenas três décadas após o casamento de sua sobrinha 

Francisca. Contudo, mesmo tendo José alcançado o título de barão 30 anos após o 

casamento de sua sobrinha, a conquista do título nobiliárquico parece ser um forte 

indicativo do prestígio social que detinha a família. Não se alcançava o baronato do 

nada. Antes era preciso almejá-lo."Entrar para a nobreza significava cumprir uma série 

de prerrogativas sociais e econômicas, além de se fazer notar nos círculos da corte" 

(Muaze, 2008, p. 41). Esse deve ter sido um fator muito importante para a escolha de 

Francisca como ideal esposa para Geraldo. Mais uma união entre iguais se afirmava no 

Império. O casamento obedecia a mesma lógica que ditara a união dos antepassados do 

Tenente Coronel. 

 

 

Membro da elite lageana 

 

 Há indícios suficientes para crer que Geraldo tenha pertencido a elite que havia 

no Distrito da Lage no séc. XVIII. Trazendo esta condição do berço, como visto, era 

preciso mantê-la. Mas o que seria esta elite? Seria um grupo que, em sua sociedade, 

tinha posições-chave, que lhe permitisse ter poder, além de privilégios e influências que 

outros que viviam nesta mesma sociedade não os tinham (Heinz, 2006, p. 8). Era um 

grupo de pessoas que se postou social, e em muitos casos também economicamente 

acima dos demais. O séc. XIX foi marcado por uma profunda divisão social. Aquela 

sociedade, que convivia intimamente com a escravidão, possuía alguns homens que 

tinham grande prestígio social, em contrapartida aos que eram vítimas do sistema 

escravista ou que dele a pouco haviam conseguido sair. "Apesar da riqueza ser, sem 

dúvida, um dado social importante, não era condição certa de prestígio" (Faria, 1995, p. 

73). Uma série de estratégias precisavam ser traçadas para alcançar uma posição de 

destaque e adentrar ou permanecer na elite. 
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 A sociedade oitocentista valorizava socialmente o mundo agrário. As atividades 

mercantis, por exemplo, eram desvalorizadas socialmente em relação às atividades 

rurais desde a dominação portuguesa. Até o período imperial a principal fonte de 

riqueza era o comércio. Mesmo sendo o mundo rural mais dispendioso e menos rentável 

houve significável abandonado das atividades comerciais para uma migração a 

atividades agrárias. Este comportamento seria fruto de uma mentalidade medieval 

(Faria, 1995, p. 70-71). 

 Além do casamento e de sua condição de fazendeiro o título de Tenente Coronel 

da Guarda Nacional parece confirmar que Geraldo era membro da elite local. A milícia 

precisava manter a ordem e garantir a pacificação no território nacional. O perigo da 

fragmentação territorial era iminente (Saldanha, 2006, p. 53). No quadro de oficiais, há 

que se dizer, o que mais contava era a posição política do sujeito, mesmo que não 

houvessem necessárias aptidões militares para o posto (Saldanha, 2006, p. 15). Era uma 

época investida de patrimonialismo, em que o poder público era dominado pelo poder 

privado (Saldanha, 2006, p. 27-28). Os quadros precisavam ser "preenchidos por 

pessoas socialmente qualificadas" (Saldanha, 2006, p. 79). O posto de Geraldo era 

inferior apenas ao de Coronel (Saldanha, 2006, p. 79). A lei que criara a corporação em 

1831 previa que entre 100 a 140 guardas formassem uma Companhia em cada 

município do Império (Saldanha, 2006, p. 78). Ora, o Distrito da Lage só foi conseguir 

sua emancipação política em 1912. Até então pertencia a São José Del Rei, atual 

Tiradentes. Isto possibilita dizer que Geraldo não era visto com grande prestígio apenas 

no distrito, mas em âmbito regional. 

 

 

Casando os filhos 

 

 Entre os 11 filhos de Geraldo o primeiro a contrair núpcias foi Francisco 

Monteiro de Rezende, que o fez em 24 de janeiro de 1881. Portanto, os casamentos dos 

filhos do Tenente ocorreram a partir do último quartel do Oitocentos, época em que uma 

intensa transformação política e social tivera início. Até o período imperial houve uma 

preocupação em arrumar um casamento com alguém de igual posição social e 

econômica, como já visto. Por isso era tão comum ocorrer uniões entre membros da 

mesma parentela. De fato, o próprio casamento de Geraldo com Francisca obedeceu a 
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esta lógica. E parece que pelo menos a maioria dos filhos desse casal ainda foram 

inseridos neste modelo, mesmo já no final do século XIX, época em que o casamento 

começava a se reconfigurar graças à influência do Romantismo (Faria, 1985, p. 75). Os 

ares estavam mudando (Faria, 1995, p. 94-95). Mas com quem estavam se casando os 

filhos de Geraldo?9 

 Francisco Monteiro de Rezende casou-se com Christina Maria Monteiro de 

Rezende, sua prima. Ela nascera na Fazenda da Cachoeirinha, "Termo da Lagoa 

Dourada". Era filha de Geraldo Ribeiro de Rezende e sua segunda esposa, Maria do 

Carmo Monteiro de Rezende, irmã de Francisca de Paula Monteiro de Rezende, esposa 

de Geraldo. Ele foi ainda viver com sua família na Fazenda Mathozinhos que, 

lembremos, se localiza no Distrito de São Sebastião do Gil, hoje município de Desterro 

de Entre Rios. Na propriedade nascera sua avó paterna, Maria Libânia. Era a 

permanência não só de uma unidade produtora, mas também da presença da família na 

região, que pode ser indício da pretensão de continuar a ser parte da elite local. Naquela 

mesma região também foi viver outra filha de Geraldo, Maria da Trindade Rezende. 

Uma das mais novas, residiu na Fazenda Candeias, nas proximidades da Serra de 

Alcubia, propriedades listadas entre os bens de Geraldo. Trindade era casada com 

Evaristo Augusto de Oliveira, filho do Coronel Antônio Carlos de Oliveira e Inácia 

Cassiana da Cunha, neta de José Pinto Coelho da Cunha, o Barão de Cocais. Os pais de 

Evaristo foram proprietários da Fazenda Rio do Peixe.  

 Sobre o casamento de Maria do Carmo tratarei mais adiante. Antônio de Pádua 

Pinto Rezende casou-se com sua prima Flausina de Souza Rezende. Ela era filha de 

Geraldo de Souza Rezende e Maria Felisberta de Rezende, irmã do Tenente Geraldo. 

Antônio e Flausina viveram primeiro na Fazenda Retiro de Cima, Resende Costa, e 

depois na Fazenda Bom Retiro, Oliveira. João Baptista de Rezende foi casado com 

Francisca Monteiro de Rezende e viveram na Fazenda das Barreiras, não muito distante 

do Catimbau. Geraldo Monteiro de Rezende se uniu a Rita Augusta de Rezende e 

moraram na Fazenda Cachoeirinha. Na Fazenda Bela Vista, próxima ao Catimbau, se 

estabeleceram José Joaquim Monteiro de Rezende e sua esposa e prima de segundo 

                                                           
9 Infelizmente não foram encontradas informações precisas sobre os casamentos dos 11 filhos de Geraldo 
e Francisca. Assim, serão analisados aqueles sobre os quais se acharam dados que inspirem confiança. 
Contudo, será lançado no texto ao menos a formação de cada casal e o local onde teriam vivido. Não há a 
intenção de desenvolver um estudo genealógico ou memorialista, mas entender qual o emaranhado que 
estas uniões estavam formando e, assim, tentar explicar o que ocorria no seio da família. Os filhos não 
serão apresentados em ordem cronológica de nascimento, já que há várias listas divergentes. 
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grau, Maria Senhorinha de Rezende, neta do Cel. Assis Resende, filha de Antônio Pinto 

de Assis Resende, da Fazenda da Quitéria. Também filho de Antônio era Francisco de 

Paula Assis Resende, que se casou com Maria da Conceição Libânia de Rezende, outra 

filha de Geraldo. O casal viveu na propriedade denominada Ribeirão, hoje chamada 

Fazenda dos Mendes. Na Fazenda das Éguas, outrora denominada Fazenda Vista 

Alegre, próxima ao Catimbau, se instalaram Maria Christina de Rezende e seu marido, 

Manoel Gonçalves de Rezende Maia. Família bem postada socialmente, entre os Maia 

houve grandes produtores e "importavam até roupas finas da Europa, usadas em 

ocasiões festivas no arraial" (Martins, 1998, p. 58). 

 Uma das filhas mais novas do Tenente Geraldo era Maria da Conceição 

Rezende, que foi esposa de Marcos de Oliveira Braga, irmão de Evaristo Augusto de 

Oliveira, casado com Maria Trindade, irmã de Cota, como era chamada Maria da 

Conceição. Portanto, Marcos era também filho do Coronel Antônio Carlos de Oliveira e 

de Inácia Cassiana da Cunha, e bisneto de José Pinto Coelho da Cunha, o Barão de 

Cocais. Marcos e Cota viveram algum tempo na Fazenda Casa Nova, localizada 

próxima a Fazenda Rio do Peixe, onde Marcos e Evaristo nasceram. Um fato que pode 

ajudar a comprovar o prestígio desta família é a eleição de Marcos como vereador na 

primeira legislatura do município de Resende Costa, em 1912, no seio do Coronelismo 

(Martins, 2016, p. 82). Após a morte de Geraldo ficou morando na Fazenda do 

Catimbau seu filho caçula, Domiciano Pinto de Rezende, nascido em 31 de maio de 

1884. Este foi casado duas vezes: primeiro com Maria José de Rezende, tendo contraído 

núpcias em 29 de setembro de 1906. Com a viuvez se casou com Lefonsina Augusta de 

Resende, irmã de sua primeira consorte. As duas esposas eram primas de Sanico do 

Catimbau, como era também chamado Domiciano.Chama a atenção o fato de, mesmo já 

no século XX ainda haver um casamento nos moldes oitocentistas. Vários destes casos 

que aqui se apresentam podem ser interpretados como aquelas uniões que buscavam 

preservar no seio da família a riqueza, para que esta não viesse a dispersar. Assim como 

ocorrera na união do Tenente Geraldo e Francisca, aparentemente os casamentos de 

seus filhos seguiam a mesma lógica, mesmo adentrando o século XX. 

 Contudo, por mais que as evidências apontem para uniões gestadas dentro de um 

mesmo grupo, havendo parentes se casando com parentes, é impossível afirmar 

peremptoriamente que não tenha ocorrido sequer um único casamento no qual o amor 

tenha sido o determinante. Mas é fato que em todos os casos que se descobriu a 
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ascendência dos genros e noras de Geraldo ficou claro que estes eram frutos de 

linhagens com significativo status econômico e/ou social. Parece não restar dúvida 

sobre o interesse da família em estender sua área de influência, algo perceptível tanto 

por uma questão geográfica quanto genealógica. Enquanto alguns filhos de Geraldo se 

fixaram próximos ao Catimbau, outros migraram para regiões mais distantes. Afinal, 

não parece que tais mudanças tenham ocorrido simplesmente por questões de oferta de 

propriedades, embora esse fator possa ter sido relevante. E mesmo que a família não 

tivesse a pretensão de estender sua zona de influência a outros locais, inevitavelmente, 

cada filho que saía carregava consigo o nome do velho patriarca. Por mais que houvesse 

uma mudança em curso nos critérios para a escolha do cônjuge, é compreensível que 

esta família, que viveu intensamente a lógica oitocentista, ainda estivesse apegada a 

mesma. Por mais que a escolha fosse feita respeitando a vontade de cada filho, seria 

compreensível que eles escolhessem pessoas iguais a si, sobretudo numa época em que 

os cativos se tornaram homens livres, tais quais os demais. Afinal, não se pode 

esquecer, a sociedade em que viviam foi marcada pelo uso da mão de obra escrava. 

 Outra prática de Geraldo parece reforçar seu alto prestígio social no Distrito da 

Lage: o pagamento do dote para o casamento de seus filhos. Consta em seu inventário 

que 7:876$000 (sete contos, oitocentos e setenta e seis mil reis) foram gastos para esse 

fim. Era a preocupação com o "casar bem", garantia de manutenção do prestígio 

familiar. No período colonial era uma forma de passar riqueza a filha, a fim de protegê-

la de uma possível quebra do marido (Muaze, 2008, p. 45). "O dote era uma antecipação 

da herança" (Faria, 1995, p. 83). Mas o Oitocentos viu uma dura transformação da 

prática, até que começasse a desaparecer. Primeiro foi se tornando mais voltado ao 

casamento das filhas e já não era mais primordialmente ligado a bens produtivos, como 

ocorria no século XVIII (Faria, 1995, p. 82). Depois o valor entregue aos filhos foi 

deixando de ultrapassar a legítima, ou seja, a parte que cabia a cada um na partilha dos 

bens após o falecimento dos pais (Muaze, 2008, p. 47-48). Posteriormente foi perdendo 

a força e, consequentemente, "apresentou-se sob outras formas e roupagens" até 

desaparecer, muito por causa de debates na imprensa e literatura, entre outros (Muaze, 

2008, p. 48). 

 Mas nem todos os filhos de Geraldo receberam o dote. De seus 11 filhos apenas 

seis declararam ter recebido bens, ao se unirem matrimonialmente a outrem. Apenas um 

era homem, justamente o mais velho, Francisco. Os outros cinco nada declararam e 
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nada a respeito fora mencionado em suas partes da herança. Chiquinho Mattozinhos 

casou-se em 1881, época em que o dote começava a entrar em desuso. O que parece 

mais plausível é o fato do filho mais velho do Tenente ter ido viver na Fazenda 

Mathozinhos, lugar distante do Catimbau. Na propriedade viveram os pais de Dona 

Francisca, esposa de Geraldo, que parece ter tido a intenção de ajudar seu filho a se 

estabelecer em um lugar distante. Até porque, ao morrer, o Tenente ali possuía muitos 

bens, que devem ter sido administrados por Francisco. Portanto esse dote foi também 

um investimento em suas posses.10 

 As cinco filhas de Geraldo receberam o adiantamento de parte do que lhes 

caberia quando este viesse a morrer. Contudo, a mais velha recebeu um valor maior, 

composto por um cativo e 1$000:000, valor este recebido pelas demais. Há três 

hipóteses que possam explicá-lo, aparentemente. A primeira gira em torno da 

seguridade. Maria do Carmo casou-se com o Cel. Joaquim Monteiro de Rezende. 

Viveram onde hoje está o município de Piau, na Zona da Mata mineira (Rezende e 

Silva, 1939, p. 66), lugar muito distante do Distrito da Lage. Apesar da explicação 

parecer um pouco simplificada não se deve perder de vista que todas as outras filhas de 

Geraldo viveram relativamente próximas a ele. A segunda hipótese seria o interesse em 

conseguir um bom casamento. Joaquim era Coronel, cargo elevado da Guarda Nacional, 

devia, portanto, ser membro da elite regional. O casamento podia ajudar a consolidar a 

posição do dono da Fazenda do Catimbau em uma dimensão maior. E a última hipótese 

é a de que Geraldo já percebia o advento da abolição. Em 1871 era promulgada a Lei do 

Ventre Livre, que libertava todos os filhos de escravos que nasciam a partir daquele 

momento. É uma questão lógica: cedo ou tarde o sistema escravista ruiria. Desde a 

proibição do tráfico internacional, em 1850, o cativo se tornou um produto (embora 

chamar uma pessoa de produto seja algo digno de extrema repulsa) escasso e caro 

(Fragoso; Rios, 1995, p. 207). Ainda há a possibilidade de que os três fatores juntos 

sejam capazes de explicar o ocorrido. 

 

                                                           
10 Aparentemente foi intenção do Tenente Geraldo deixar uma fazenda para cada filho, ou ao menos 
ajudá-los a ter a sua própria unidade produtora. Em seu inventário são mencionadas algumas benfeitorias 
e terras nos lugares onde seus filhos se estabeleceram. Algumas posses até eram meadas com genros e 
filhos. Em seus diários há um registro do dia 26 de março de 1892 que parece confirmar esta tese. Lê-se: 
"Compra das Barreiras do Pedrinho", a um custo de 4:000$000. No local viveu seu filho João Baptista 
Monteiro de Rezende, que teve o filho mais velho nascido em 1895 ou 1896, o que permite crer que a 
propriedade tenha sido adquirida por Geraldo para servir de morada para a família de seu filho João 
Baptista. Cf.: Arquivo Pessoal de Geraldo Pinto de Rezende, fl. IMG_0790. 
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Um fazendeiro escravista 

 

 Como já abordado o Distrito da Lage teve forte apego a mão de obra escrava 

desde os primeiros anos de sua ocupação por parte dos europeus. Nos registros 

contábeis do Tenente Geraldo há uma lista com o nome de 21 cativos, dos quais seria 

ele o senhor.11 A datação da página faz apenas referência ao mês de Abril, sem 

especificar o ano do registro. Contudo, transversalmente, há a seguinte anotação: 

"Robarão (sic) todos pelo João Alfredo a 13 de maio de 1888". A lista contém a idade 

de cada pessoa, sua nação e ao lado quatro escravos são ditos como mortos, três em 

anotações feitas a caneta, o que permite supor que se trate de inscrição feita 

posteriormente, e apenas um é dito como falecido em 1884, numa escrita feita a pena. 

 Estudando a antiga Capivary, atual Silva Jardim, no Estado do Rio de Janeiro, na 

segunda metade do Oitocentos, Hebe Mattos demonstra que, embora lá houvesse 

grandes fazendas, verdadeiras plantations, também haviam pequenas unidades 

produtoras naquela região. Em 1856 os escravos formavam 38,5% da população 

(Mattos, 2009, p. 24). Os números mostram que a região estava apegada a agricultura e, 

tal qual o Distrito da Lage, era ainda um lugar com forte importância para o 

abastecimento regional, havendo unidades para este fim (Mattos, 2009, p. 22). A análise 

de 99 inventários permitiu constatar que aqueles que possuíam mais de 10 cativos eram 

os que atingiam o mercado regional (Mattos, 2009, p.29). 

 Hebe Mattos determina uma diferença conceitual entre fazenda e sítio. Aqueles 

que tinham mais de 20 escravos eram os fazendeiros, assim como aqueles que os 

possuíam em um número de 15 a 20, estando esses, contudo, em uma posição 

intermediária. Os sítios comerciais eram as propriedades que contavam com menos de 

15 cativos e estavam inseridos nas listagens do Almanack Laemmert. Ela explica que os 

fazendeiros de Capivary não podem ser comparados aos grandes produtores cafeeiros 

do Vale do Paraíba, que detinham algo em torno de 60 escravos (Mattos, 2009, p. 30). 

Eram os que podiam se reproduzir socialmente sem o envolvimento em trabalho 

manual. Controlavam a política municipal e mobilizavam sua clientela (Mattos, 2009, p. 

31). 

                                                           
11 Arquivo Pessoal de Geraldo Pinto de Rezende, fl. IMG_0889. 
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 Outra informação muito relevante sobre Capivary é o fato de nenhuma das 42 

fazendas analisadas no lugar possuírem mais de 50 escravos. O número médio de 

cativos por propriedade era de 20 a 30. Até 1860 esse número médio era de 28,6. 

Depois, a partir de 1875, a média ainda cai para 24,6 (Mattos, 2009, p. 35-36). Embora 

cada lugar tenha suas próprias características o Distrito da Lage apresenta uma 

dinâmica, de certa forma, muito semelhante a de Capivary. Com os dados oferecidos 

por Hebe Mattos podemos entender a posição do Tenente Geraldo numa sociedade com 

estes contornos. Seria ele um fazendeiro, dentro do critério adotado pela historiadora, 

tomando por base o número de cativos que detinha. Por esta quantidade, 21 pessoas, e 

ainda pelos trabalhadores livres que sazonalmente lhe prestavam serviços, como é 

possível notar em toda sua contabilidade, é possível inferir que não praticava trabalhos 

manuais.  

 Nesta década Geraldo já não se apoiava somente na mão de obra cativa. Havia 

homens livres que lhe prestavam serviços. Contudo, o número de escravos ainda era 

elevado. Com a Lei do Ventre Livre, de 1871, em pouco tempo não haveria mais 

trabalho escravo no Brasil. Contudo, Geraldo continuava com a senzala bem ocupada 

em 1888. Uma alforria em massa poderia ter sido oferecida na tentativa de contar com a 

estima dos libertos para conseguir trabalhadores para os próximos tempos, como 

tentaram alguns senhores. Outros ainda negociaram contratos oferecendo a liberdade em 

troca de algum tempo de serviço (Fragoso; Rios, 1995, p. 211). Geraldo, entretanto, não 

fez nada disso. Por quê?  

 Embora ainda não seja possível saber como Geraldo tratava seus cativos e o 

quanto eles o estimava, como ocorria com seu irmão, o Cel. Francisco Pinto de Assis 

Resende, que contou com o trabalho dos libertos na Fazenda da Lage após o fim da 

abolição (Resende, 1970, p. 86), aquela era uma sociedade em que possuir escravos era 

um condicionante de status social. É possível que os tenha mantido até o último instante 

possível por isso. Além do mais sua clientela já estava formada. Já havia aqueles que 

trabalhavam sazonalmente para ele. Geraldo podia já estar preparado para 1888. Afinal, 

o fazendeiro conseguiu contornar o fim da escravidão. Já devia estar ciente de que a 

escravidão não demoraria a ser abolida, afinal talvez por isso não entregou a sua filha 

Maria do Carmo como dote apenas um escravo, mas também uma parcela em dinheiro. 
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O Coronel Francisco Pinto de Assis Rezende 

 

 No mínimo um irmão de Geraldo possuía grande influência na sociedade local: o 

Coronel Francisco Pinto de Rezende.12 Em 1851, segundo o inventário de seu pai, 

Felisberto Pinto de Almeida, Chico Pinto, como também era conhecido, contava 20 

anos e já era casado. Faleceu em 30 de março de 1905, na Fazenda da Lage, onde vivia. 

O modo de se vestir do coronel remetia ao comportamento da elite imperial da segunda 

metade do século XIX. A intenção era se aproximar da sobriedade de uma abastada 

burguesia (Ribeiro, 2014, p. 217). Além da indumentária outros aspectos remetem a sua 

elevada condição social. A seu sepultamento acorreram padres, provenientes de muitos 

lugares vizinhos ao Arraial da Lage. Houve acompanhamento de grande multidão e 

execução de marchas fúnebres (Resende, 1970, p. 96). Mas talvez o indício mais claro 

de seu prestígio seja demonstrado por um fato até cômico. Um homem embriagado, por 

motivos desconhecidos, teria ido até a sua fazenda e desferido uma série de impropérios 

contra o coronel. Mesmo tendo o velho patriarca pretendido esquecer o ocorrido, 

atribuindo a ação ao vício, a população local tornou impossível a vida do sujeito, que 

teve que se mudar do arraial (Resende, 1970, p. 96-97). 

 Levando-se em conta que durante a República Velha vigorou o Coronelismo fica 

mais fácil compreender o ocorrido. Comumente no município havia lideranças que eram 

eleitas, ou elegiam os governantes com o apoio de sua clientela. Não necessariamente se 

tratavam de coronéis militares, mas havia ainda aqueles que, quando reuniam as 

"qualidades de comando e dedicação", poderiam exercer semelhante papel (Leal, 2012, 

p. 44-45). Estes coronéis comandavam grande parcela dos famosos votos de cabresto. 

"A força eleitoral empresta-lhe prestígio político, natural coroamento de sua 

privilegiada situação econômica e social de dono de terras". Ainda tinham grande poder 

policial, contando com a ajuda de seus "empregados, agregados e capangas". Não é só. 

Estes seus apoiadores são pessoas desprovidas de bens materiais que lhes dê condições 

dignas de sobrevivência. Assim, abandonados, restam a eles se apegarem ao coronel 

que, frente a sua clientela é sempre visto como um homem de posses, de riquezas, de 

fortuna, mesmo que nem sempre o seja. A ele recorre o camponês pobre quando está em 
                                                           
12 A escolha do caso do Coronel Francisco Pinto de Assis Resende se deu por ser esse o único irmão de 
Geraldo de quem foram encontradas, até o momento, informações seguras e mais vastas.  
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dificuldades, por exemplo, comprando a prazo em seus estabelecimentos comerciais 

(Leal, 2012, p. 44-47). 

 Num distrito com grande quantidade de mão de obra escrava este senhor estava 

inserido dentro desta lógica. Após se mudar para a Fazenda da Lage o coronel para lá 

levou gado e escravos. A fazenda possuía várias atividades econômicas, como engenho, 

serraria, curtume, olaria, e "moinho para produção de azeite de mamona, usado para 

iluminar domicílios e vias públicas" (Peluzi, 2011, p. 210-211). Todas estas atividades 

demandavam trabalhadores, livres ou cativos. O coronel era conhecido por sua bondade. 

Tudo isso deve ter ajudado a formar sua clientela, que foram os que ofereceram sua 

solidariedade ao dito fazendeiro e demonstraram indignação pelo ocorrido. O autor das 

ofensas teve que se mudar. Pode ter sido mais um que, vivendo em condições humanas 

precárias se entregava por vezes ao álcool, afim de encontrar algum alento. É possível 

imaginar como sua vida teria sido insustentável no lugar a partir daquele momento, em 

uma sociedade onde poder público e privado se confundiam; em um lugar onde 

praticamente todos são conhecidos, dado seu pequeno tamanho. Um atrito com um 

homem desta envergadura poderia significar problemas com toda sua clientela, com 

seus capangas, algo comum no Coronelismo. E a influência deste fazendeiro não devia 

ser pequena. Alguns fatos da vida do lugar ajudam a atestar a afirmação. Destaco dois. 

Por ocasião de uma missão no ano de 1895, pregada pelos padres Lazaristas, "foi 

comprado pelo povo, o velho prédio paroquial, que em seguida foi reparado e 

melhorado pelo benemérito coronel Francisco Pinto de Assis Rezende" (Rezende, 2010, 

p. 34). O outro é que o Distrito da Lage conseguiu sua emancipação política em 1912, e 

por quase duas décadas foi administrado pelo Coronel Francisco Mendes de Resende, 

filho de Chico Pinto. 

 A posição de destaque que o Coronel Assis Rezende ocupou no distrito na 

segunda metade do Oitocentos permite crer que seu irmão Geraldo também tenha tido 

uma posição elevada, embora não se tenha em mãos fontes que ajudem a sustentar com 

mais clareza tal constatação. Contudo, sendo membros de uma mesma família, tal 

percepção se torna plausível. No mínimo possuíam um prestígio semelhante. A 

sociedade imperial ainda estava arraigada em uma lógica na qual o berço imprimia 

fortemente certo status. Mesmo a República não conseguiu acabar com isto de uma vez.  
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Dois irmãos, dois caminhos 

 

 O caso de Geraldo se torna ainda mais emblemático quando comparado ao de 

seu irmão, o Cel. Assis Rezende, que fez o caminho inverso.13 Os dois receberam uma 

herança equivalente, quando da morte de seus pais, Felisberto, em 1843 e Maria 

Libânia, em 1878.Contudo, ao se analisar as fortunas deixadas pelos irmãos na primeira 

década do século XX, é possível notar um disparate enorme. Francisco Pinto de Assis 

Rezende faleceu em 30 de março de 1905. O velho patriarca já não tinha muitas posses. 

O valor dos bens que possuía Francisco em valores totais, ao morrer, é pouco maior que 

o recebido de herança após o falecimento de seus pais, mesmo não levando em 

consideração a inflação de todos estes anos. Mas a sua situação é ainda mais delicada. 

Mais a frente, em seu inventário, é possível observar que partira deixando uma dívida 

passiva de 2:685$330 (dois contos, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta 

reis).14 A quantia que devia aos credores equivalia a 61,66% do patrimônio que possuía. 

Após a dedução da dívida passiva, dos "custos calculados" e do imposto de herança, 

sobrou apenas 1:528$420 para ser dividido entre os 8 herdeiros. A cada um coube uma 

parte de 191$052. Era como se cada um ficasse com um cavalo e um burro, como os 

que possuía Chico Pinto. 

 A pobreza em que caiu Chico Pinto no decorrer de sua vida demonstra que, de 

fato, nem sempre uma boa condição financeira, embora importante, era um fator 

primordial para a obtenção e manutenção de prestígio social no Oitocentos (Faria, 1995, 

p. 72). Como já fora demonstrado anteriormente, o Coronel possuía significativa 

influência e contava com grande apoio popular no Distrito da Lage. Helena Teixeira 

Martins atribui seu empobrecimento "à sua extrema magnanimidade" (Martins, 1998, p. 

69). Embora se entenda que tal afirmação não possa ser de todo descartada, tendo em 

vista a grande estima que gozava Francisco junto aos moradores do lugar onde vivia, 

além do quanto a respeito de seus cuidados com os mais desprovidos atestam os 

memorialistas que escreveram sobre o período, é possível que haja um outro fator que 

possa ajudar a explicar sua decadência econômica. Como pode ser atestado através de 

seu inventário, com o dono da Fazenda da Lage ocorreu algo comum na sociedade em 

que vivia. "Dificilmente a segunda ou terceira geração repetiam o grau da fortuna 

                                                           
13 Chico Pinto personifica o sentido tomado por muitos que terminaram na mesma situação a época, 
herdando um patrimônio considerável e acabando em situação financeira delicada. 
14 Inventário de Francisco Pinto de Assis Rezende, 1905, cx. 207, fls. 18. 
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paterna. De maneira geral, o ditado popular 'pai taberneiro, filho barão e neto 

mendicante' foi a regra" (Faria, 1995, p. 71). Diante da inexistência de algum livro de 

contas escrito por Francisco, como o fez seu irmão Geraldo, se torna difícil afirmar com 

certeza o que o levou a chegar a uma situação econômica tão decadente. Talvez seu 

declínio possa ter sido acentuado pelo fim da escravidão. 

 Uma pista que reforça a hipótese de que o fim do sistema escravista tenha 

contribuído para o seu fracasso é o fato de que, em 22 de outubro de 1889, em torno de 

um ano e meio após a abolição, a Fazenda da Lage foi passada a Pedro Pinto de Assis 

Rezende e Antônio Pinto de Assis Rezende, seus filhos (Martins, 1998, p. 69). Na 

avaliação de bens que consta em seu inventário, faz-se menção apenas ao "valor das 

benfeitorias do terreiro da fazenda". Embora a propriedade estivesse avaliada em 

4:000$000, o falecido não foi tido como dono único do valor total, mas de 963$750, ou 

24,09% do preço avaliado. Além disso, não consta que seja dono de um único alqueire 

de campos, matas ou culturas, como era comum na época. Os bens de raiz simplesmente 

inexistem no documento. Algo semelhante acontece com sua casa no arraial. Sendo 

avaliada, com suas "benfeitorias e quintal", em 2:100$000, a Chico Pinto pertenciam 

28,57% do imóvel, o que equivalia a 600$000.15 Que decadência! Contudo, como já 

dito, pelo desconhecimento de registros sobre seus negócios não se pode afirmar com 

precisão se a abolição tenha sido a grande responsável pela decadência econômica do 

ancião, embora o pareça. É preciso dizer ainda que o velho coronel enfrentou duas 

viuvezes. Poderia ter perdido parte dos bens em processos de partilhas com seus 

próprios filhos, mas a questão precisa ser ainda melhor analisada. 

 O caso do Cel. Assis Rezende torna ainda mais curioso o curso oposto tomado 

pelo Tenente Geraldo, falecido apenas dois anos depois. Seu inventário também foi 

aberto logo após sua morte, em 1907. A quantidade de bens deixados para a partilha 

entre os 11 herdeiros e a viúva chamam a atenção. O monte mor de seu inventário 

equivalia a 135:338$315. A comparação do patrimônio deixado por cada um dos dois 

irmãos ao morrerem revela dois caminhos opostos seguidos por cada um no curso de 

suas vidas. Ao mesmo tempo em que Geraldo deixava uma expressiva fortuna, o monte 

mor de Francisco era de 4:354$750. Esse montante equivalia a 2,84% do que possuía o 

dono da Fazenda do Catimbau, isso sem levar em conta as dívidas que possuía o Cel. 

Assis Rezende, o que faria com que esse número ficasse ainda menor. Embora os dois 

                                                           
15 Inventário de Francisco Pinto de Assis Rezende, 1905, cx. 207, fls. 13. 
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tenham recebido a mesma herança por parte de seus pais, não tiveram a mesma sorte. 

Geraldo soube ser talentoso na administração de seus bens. Os números deixados pelo 

Cel. Francisco Pinto de Assis Rezende o assemelha aos que Hebe Mattos chamou de 

"lavradores pobres", em seu estudo já mencionado. A autora faz uma análise sobre os 

pequenos proprietários, que conviviam na região ao lado dos grandes produtores. 

Seriam "lavradores pobres" aqueles que não produziam para a obtenção de bons lucros, 

mas para a sua subsistência (Mattos, 2009, p. 63). No entanto, vale ressaltar que esta é 

uma comparação um tanto arriscada, já que os homens estudados pela dita historiadora 

já deviam ter uma condição subalterna desde o berço. Francisco, na verdade, enfrentou 

um processo de acentuada decadência, aparentemente provocada pela inabilidade 

administrativa e pela manutenção de seu prestígio social, que requereu inúmeras 

benesses, como a reforma do prédio paroquial.16 Fato é que chegou ao final da vida com 

uma produção voltada apenas para sua subsistência. Foi o oposto de Geraldo, que 

conseguiu multiplicar sua riqueza. Quais as estratégias econômicas que o segundo 

traçou para atingir esta condição é que ainda precisam ser esclarecidas. De seu 

inventário podem ser tiradas algumas conclusões. 

 

Gráfico 1: Percentagem dos bens do Tenente Geraldo em 190717 

 

 

                                                           
16 Falar em manutenção do prestígio social requer algum cuidado. As fontes consultadas não permitem 
afirmar que o Cel. Assis Resende ambicionava manter um status elevado. Não foram ainda encontrados 
documentos que permitem constatar qual a motivação de suas práticas, como a reforma da Casa 
Paroquial. Suas ações seriam frutos de uma profunda experiência religiosa, já que ele professava a fé 
católica e essa prega a ajuda aos mais necessitados como fonte eficaz de alcançar a vida eterna? Estaria 
agindo buscando intencionalmente a formação de uma clientela para se manter presente no jogo político? 
As suas reais intenções ainda permanecem um mistério. Mas o fato é que foi um grande benemérito local, 
o que com certeza lhe custou um bom dinheiro. E mesmo que não fosse sua intenção, a cada ação em prol 
da comunidade seu nome foi ganhando mais notoriedade, como atestam os relatos contemporâneos.  
17 Inventário de Geraldo Pinto de Rezende, 1907, cx. 208. 
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 Como pode ser notado, após a análise do gráfico, grande parte das posses do 

Tenente Geraldo eram bens de raiz (63,%). No Distrito da Lage entre as décadas de 

1850 e 1870, os escravos eram os maiores investimento dos senhores escravistas. Na 

segunda posição apareciam "terras e imóveis", um investimento quase seis vezes maior 

que o posterior, os animais. Seguidamente apareciam "dinheiro e dotes" e depois as 

dívidas ativas. Os demais bens assumiram papel bem mais modesto nesta dinâmica 

(Teixeira Pinto, 2014, p. 263). Com a abolição o investimento em terras parece ter sido 

o caminho mais seguro. Além de sua valorização havia a preocupação com a 

continuidade da produção, mesmo sem poder contar com a mão de obra cativa. O gado 

era necessário para as atividades das fazendas. Podia representar a chance de bons 

negócios. Parece que o Tenente Geraldo também esteve de olho nas oportunidades que 

os animais lhe oferecia. 

 A essa altura, após breve análise sobre o comportamento de Geraldo no Distrito 

da Lage, tendo como base a sua ascendência, seu casamento e o casamento de seus 

filhos, seu posto na Guarda Nacional, seu apego à mão de obra escrava, a posição de um 

parente próximo, mais especificamente um irmão, e sua trajetória econômica talentosa, 

parece que há suficientes indícios para afirmar que era um membro da elite local, e até 

regional. Estudar um caso como esse é importante para compreender como a elite, do 

qual Geraldo era membro, estava lidando para superar as bruscas transformações por 

que passava a sociedade agrária após 1888. Um negócio de gado, feito 19 anos antes, 

parece oferecer um facho de luz para que se comece a entender tal questão. 

 

 

Tentando inovar: o gado "da Uberaba" 

 

 Entre os negócios feitos pelo Tenente Geraldo e que foram registrados entre 

1869 e 1907 era muito frequente a comercialização de produtos como queijo, 

aguardente, fumo e milho em sua fazenda. Como já dito anteriormente, decidiu-se 

lançar algumas análises sobre um negócio de gado bovino por ser um dos primeiros 

negócios mais significativos que aparecem na contabilidade da Fazenda do Catimbau.18 

É interessante notar que a atividade era rentável no período. Entre as décadas de 1850 e 

1870 a riqueza dos grandes fazendeiros do distrito se apoiava na capacidade de 

                                                           
18 Arquivo Pessoal de Geraldo Pinto de Rezende, fl. IMG_1045 
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possuírem terras, cativos em maior quantidade, animais e doações e dotes aos filhos 

(Teixeira Pinto, 2014, p. 235). Tentemos entender o motivo pelo qual este negócio foi 

um dos primeiros a aparecer na contabilidade. A operação de compra foi feita em 

Uberaba, importante entreposto comercial na segunda metade do Oitocentos, quando 

viveu um crescimento urbano e econômico importante. São João del-Rei, por exemplo, 

abastecia Uberaba e até regiões mais além como Goiás e Mato Grosso com produtos 

manufaturados. Uberaba, por sua vez, fornecia gado a Comarca do Rio das Mortes 

(Souza, 2009, p. 128-129). 

 Até a segunda metade do século XIX a grande feira de animais do centro-sul do 

Brasil ocorria na província paulista, em Sorocaba. Ali se negociava animais vindos 

desde o extremo sul do Brasil (Petrone, 1976, p. 76-77). Ao que parece Geraldo pensava 

em um novo mercado. Jovem, aos 32 anos, é razoável crer que queria fazer algo 

diferente, que lhe permitisse se destacar. Em 1869 a dita feira já estava em sua fase de 

declínio. Uberaba deve ter se mostrado como uma opção interessante. Como já dito 

anteriormente pelo Distrito da Lage passava uma estrada que ligava o Rio a Goiás. O 

comércio destes animais não era algo impensável. Contudo, logo após a descrição de 

seu negócio o Tenente Geraldo registrou com caligrafia enfática: "Não comvem negosio 

(sic) do sertão".19 Vejamos: 

 Mesmo Geraldo não tendo deixado registrado o motivo pelo qual tenha 

pretendido tentar ingressar neste negócio, é importante notar que o gado exige pouco 

cuidado, "a não ser na distribuição regular de sal" (Petrone, 1976, p. 38). Ainda em 

1869 Gervásio Pereira Alvim comerciava alguns animais, embora não em grande 

quantidade, de forma que este negócio ajudava a assegurar sua sobrevivência (Teixeira 

Pinto, 2014, p. 277-279). Geraldo deve ter almejado se tornar um negociante 

especializado no ramo, é crível. A criação de animais era um dos pilares da riqueza do 

Distrito da Lage naquele momento, junto com as terras, escravos e dívidas ativas 

(Teixeira Pinto, 2014, p. 263). Talvez pensasse que não lhe faltaria negócios ali. Para 

isso teria mandado comprar animais em Uberaba. Ele não foi até lá pessoalmente. Tinha 

uma sociedade com José Libânio Rodrigues, o atravessador dos animais. Não é possível 

afirmar com precisão o motivo pelo qual Geraldo não fora pessoalmente a Uberaba. 

Uma possibilidade é que havia outros negócios mais certeiros para cuidar. O gado 

deveria ser apenas o depositário de sua expectativa, não sendo ainda garantia de 

                                                           
19 Arquivo Pessoal de Geraldo Pinto de Rezende, fl. IMG_1045 
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sucesso. É importante notar que era dono de fazenda e devia ter conhecimento sobre 

animais. Tendo Felisberto, seu pai, falecido em 1848 é possível crer que em 1869 

Geraldo já estivesse inteirado dos assuntos da propriedade, afinal foi neste ano em que 

começou a registrar seus negócios, o que lhe possibilitaria um maior controle. 

 No negócio em Uberaba foram compradas 154 vacas a um custo total de 

3:632$000,20 o que dá uma média de aproximadamente 23$000 por cabeça. Abatidas as 

despesas do negócio Geraldo e seu sócio, cada um, tiveram lucro de 272$000. O 

fazendeiro diz que "tirando arrendamento dos campos vim a ter de lucro de todo 

negócio sujeito a meu trabalho, animais e escravos 90$000". Realmente a empreitada 

não foi vantajosa. Quando da morte de Geraldo, em 1907, suas dívidas ativas 

correspondiam ao segundo maior valor de seu inventário. Em 1870, por exemplo, 

emprestou a seu irmão Tertuliano 1:900$000, valor empregado na aquisição da Fazenda 

do Cajuru.21 Logo se pode inferir que 90$000 não lhe era um valor muito significativo 

perto do esforço necessário. Petrone, ao analisar a contabilidade de Antônio da Silva 

Prado, calcula que o mesmo deve ter tido um lucro de "24,6%, 25,5% e 47,8%" em se 

tratando de boiadas isoladas. No caso de comércio com a Corte o lucro sobre o valor 

despendido chegou a ser de 64,2% (Petrone, 1976, p. 156). Geraldo teve um lucro de 

apenas 4,31%, considerando a sociedade. Mas o que teria ocorrido? 

 Geraldo afirma ter tido um gasto de 3$500 sobre cada animal,22 o que resulta 

num gasto de 539$000. Embora ele não especifique as causas destes gastos eles podem 

ser oriundos, por exemplo, de passagens por barreiras fiscais, pagamento aos condutores 

e/ou pagamento de pastagens em estações de invernada, que tinham como funções o 

descanso, a engorda e até mesmo a regulação do número de animais no mercado. 

Afinal, em se tratando de uma viagem de mais 400km é razoável crer que esta boiada 

fizera algumas paradas para descanso dos animais e dos seus condutores. Tanto Petrone 

(1976) quanto Suprinyak (2008) fizeram menções a gastos destas naturezas em seus 

trabalhos. Ao todo foram empregadas nas 154 reses uma quantia de 4:171$000. Ou seja, 

do gasto total 12,92% foi referente a estas despesas não especificadas por Geraldo. O 

valor foi alto demais. Petrone constatou que em 1821 a viagem de uma tropa de bestas 

de Sorocaba ao Rio de Janeiro consumiu 6,6% do valor despendido na compra, em uma 

                                                           
20 Arquivo Pessoal de Geraldo Pinto de Rezende, fl. IMG_1045. 
21 Arquivo Pessoal de Geraldo Pinto de Rezende, fl. IMG_0983. 
22 Arquivo Pessoal de Geraldo Pinto de Rezende, fl. IMG_1045. 
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situação de lucro. A condução dos muares neste caso também foi feita por um sócio de 

Prado (Petrone, 1976, p. 67). 

 Nos anos de 1850 e 1870, no Distrito da Lage, foram registrados 2.019 animais, 

em 22 dos 23 inventários pesquisados por Paula C. T. Pinto. Desde aquele que possuía 

apenas "uma única égua velha" até o que possuía 327 animais diversos todos se 

dedicavam ao mercado de abastecimento interno. Entre os animais inventariados os 

bovinos eram maioria, com 1.004 animais. Logo após apareciam os equinos com 478 e 

os muares com 106. Ainda são encontrados 521 suínos, não incluídos na presente 

pesquisa (Teixeira Pinto, 2014, p. 249). Aqueles que possuíam mais de 30 cabeças de 

gado vacum e mais de 10 cabeças de gado cavalar estavam voltados para o mercado 

abastecedor, enquanto os demais utilizavam seus animais para a lida diária em suas 

propriedades. Usando este critério foram encontrados 10 criadores de gado bovino 

contendo de 39 a 200 animais. Encontrou-se também 8 criadores de gado cavalar 

possuindo entre 16 e 141 cabeças (Teixeira Pinto, 2014, p. 251). Ora, Paula C. T. Pinto 

consultou apenas os documentos por ela encontrados, ou seja, os inventários. Registros 

como a contabilidade de Geraldo não estavam a sua disposição. Isto quer dizer que 

devia haver bem mais animais no distrito no período em questão, como o gado cujos 

proprietários faleceram posteriormente. Pode-se perceber que neste período o distrito 

possuía muitos animais. Ao que parece Geraldo pensou que poderia se tornar um grande 

negociante vendendo para os fazendeiros do lugar justamente pelo fato de lidarem com 

estes animais na lida doméstica ou na comercialização.  

 Uma hipótese sobre o insucesso do negócio poderia ser então a venda das reses 

em uma época em que havia grande número de animais no mercado. Entretanto esta 

hipótese não parece plausível por si só. Geraldo era proprietário de uma fazenda e 

poderia esperar a época oportuna para a venda dos animais com poucos gastos: 

basicamente o sal para a alimentação e alguns poucos escravos (Petrone, 1976, p. 38). A 

venda ocorreu gradativamente. As vendas foram findadas no dia 26 de abril de 1870. No 

distrito havia uma quantidade significativa de animais e os fazendeiros do lugar até os 

criava (Teixeira Pinto, 2014, p. 249). 

 Mesmo após o primeiro insucesso Geraldo não desistiu de tentar se tornar um 

negociante de gado. O mesmo documento traz um dado relevante para a pesquisa, 

anotado com uma tinta mais fraca, ao pé da página. Em 17 de janeiro de 1872, apenas 3 

anos após a compra das reses em Uberaba, Geraldo entregou a "Felisberto Ribeiro da 
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Silva para a compra de gado gordo 1:060$000 sendo para partirmos os lucros de cujo 

trato só tem este assento (sic)". Ora, se for tomado como base o preço médio por cabeça 

comprada em Uberaba por José Libânio em 1869 o valor entregue a Felisberto poderia 

comprar aproximadamente 45 animais. Não se trata de uma boiada significante para ser 

um grande investimento de negociação como fora aquela comprada em Uberaba. Do 

gado lá comprado, no dia 15 de janeiro de 1870 vendeu a um único comprador 40 vacas, 

cada uma pelo preço de 39$000, chegando a cifra total de 1:560$000. A quantia 

repassada a Felisberto era menor que a entregue a José Libânio, pois o Tenente Coronel 

deve ter tido prudência desta vez. Podia ter até um prejuízo, se as compras fossem mal 

feitas. Entretanto, Felisberto não concluiu o negócio. O documento diz que "não 

(ilegível) gados. Entregou-me esta quantia acima dita no dia 30 deste" (janeiro de 1872, 

13 dias após a entrega do dinheiro).23 

 Embora Geraldo não tenha registrado o motivo pelo qual Felisberto não chegou 

a efetuar o negócio e nem o lugar onde seria feita a compra parece que o Tenente 

Coronel instruiu o novo sócio a não adquirir o gado a um preço alto. Mesmo após o 

primeiro insucesso Geraldo não desistiu de tentar se tornar um negociante de gado. O 

que parece ter havido em 1869/1870, portanto, foi uma conjuntura de fatores. José 

Libânio poderia não ter sido um sócio sagaz na compra e na condução dos animais? Ele 

não deve ser responsabilizado pela não rentabilidade do negócio. Na contabilidade de 

Geraldo aparece mais uma vez o nome de José. Há o registro de um pagamento do 

Tenente a este homem realizado no dia 20 de setembro de 1870 no valor de 500$000. O 

motivo? "9 bois comprados no sertão para carro por José Libânio".24 Provavelmente 

este sertão a que se refere o fazendeiro seria Uberaba. Esta nova compra de Geraldo 

ocorreu menos de 5 meses após a venda das vacas compradas ali. Se desconfiasse da 

lisura ou da competência de José certamente Geraldo não teria lhe pedido novamente 

que comprasse mais animais. Infelizmente ainda não há mais nenhuma informação 

sobre quem foi José Libânio. Tendo em vista o fato deste ter comprado para Geraldo 

uma pequena quantidade de bois que muito provavelmente serviriam para o uso 

doméstico na Fazenda do Catimbau parece que este homem deveria ser algum 

negociador sem muitos recursos, tendo em vista o fato de que na compra de 1869 

Geraldo fora quem conseguira o crédito para o pagamento dos animais em Uberaba. A 

                                                           
23 Arquivo Pessoal de Geraldo Pinto de Rezende, fl. IMG_1045. 
24 Arquivo Pessoal de Geraldo Pinto de Rezende, fl. IMG_0847. 
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distância de Uberaba até o distrito pode ter sido um fator que impossibilitava uma boa 

margem de lucro devido o alto gasto necessário para esta viagem. O Distrito da Lage, 

como já observado, possuía considerável número de animais que até eram criados nas 

fazendas locais. Já havia um mercado considerável no seio do distrito, que não 

precisava despender altos custos para locomoção.  

 No mesmo documento registra Geraldo a compra de 1 vaca no dia 14 de outubro 

de 1871 pelo preço de 26$000. Ainda diz que "neste mesmo tempo" comprou 2 bois por 

66$000, embora não tenha especificado de quem eram e de onde foram estes animais, e 

comprou também 2 novilhos por 56$000. Após o registro da compra dos bois escreveu a 

palavra "Lucro" e após as duas outras compras a letra "L", que parece se referir a outros 

lucros,25 sendo estes provenientes de negociações menores, feitas provavelmente no 

próprio Distrito da Lage, onde vivia. 

 Contudo, não se pode concluir o motivo pelo qual não valeu a pena o "negócio 

do sertão" em 1869. É preciso comparar os preços das compras e vendas dos animais 

efetuados por José Libânio e Geraldo com outros que o tenham feito a época. Entretanto 

parece, até o momento, que o insucesso deveu-se a uma quantidade razoavelmente alta 

de animais no Distrito da Lage naquela época, onde eram criados. Mesmo para aqueles 

que os criavam ali esse negócio pode não ter alcançado lucros altos. Aparentemente os 

gastos da viagem de Uberaba até o destino final teriam consumido a rentabilidade do 

negócio, não justificando o esforço de ir até o "sertão" comprar e conduzir o gado. 
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