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Resumo:

Este artigo pretende analisar as estratégias de enriquecimento das elites escravistas no
Arraial da Lage na segunda metade do século XIX no processo de construção de táticas
para reforçar os laços financeiros e políticos criados pelos mesmos em Minas Gerais.
Assim, buscamos compreender as estratégias econômicas e sociais traçadas por esses
homens na comarca do Rio das Mortes, visando à construção de riquezas e prestígio na
sociedade do período.
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Abstract:

This article aims to analyze the enrichment strategies of slaveholding elites in Arraial da
Lage in  the second half  of  the nineteenth century  in  the  tactics  of  the  construction
process to strengthen the financial and political ties created by them in Minas Gerais.
Thus, we seek to understand the economic and social strategies outlined by these men in
the district of Rio das Mortes, in order to build wealth and prestige in the period of
society. Keywords: Wealth , elite, power, prestige , strategies .
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Introdução: Objeto e fontes de pesquisa

O objetivo deste  artigo  é  o estudo dos  processos  de  enriquecimento e  das
relações de poder e prestígio da elite escravista no Arraial da Lage, hoje Resende Costa
– MG, na segunda metade do século XIX. Com esse estudo buscamos compreender as
estratégias  econômicas  e  sociais  traçadas por  essa elite  e  sua família  no interior  da
Comarca do Rio das Mortes, visando à reprodução da riqueza e das relações de poder e
dominação  neste  espaço.  Portanto  esse  objeto  se  justifica,  pois  ao  estudar  o
comportamento social e econômico dessa elite rural, com produção agrária e pastoril
voltada para o mercado interno, podemos observar à dinâmica e o volume da atividade
agrária e seus reflexos nos centro urbanos, as estratégias tecidas para manter as posições
sociais, bem como o processo de formação e afirmação desse grupo social entre os pares
e, sobretudo, perante os subalternos. 

Nesse  sentido,  o  artigo  pretende  analisar  as  relações  econômicas  e  sociais
locais  criadas  pelos  homens  abastados  a  partir  da  consolidação  da  fortuna  e  da
diversidade  de  atividades  envoltas  nesse  processo,  considerando  que  no  período
estudado  os  membros  da  elite  ganhavam notoriedade  também pela  participação  de
cargos públicos e/ou religiosos. É importante ressaltar que essa pesquisa se encontra em
fase inicial e, portanto apresenta poucas respostas para o problema proposto.

Para realização do estudo em questão, utilizaremos os registros cartoriais de
compra e venda para o período de 1862 a 1871, que se encontram sob a posse do
Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa e os inventários
post-mortem que se encontram sob posse do Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico  Nacional  de  São  João  del-  Rei.  A utilização  desses  documentos  permite
entender as relações comerciais e sua dinâmica e assim o desenvolvimento e o processo
de construção e consolidação das fortunas. Este estudo é uma tentativa de compreender
o  processo  de  formação das  elites  e  os  caminhos  utilizados para  o  enriquecimento,
manutenção da riqueza e a busca por prestígio. É importante ressaltar que a região tinha
forte  apego  a  escravidão,  apresentando  elevados  índices  de  mão  de  obra  cativa  na
composição da força de trabalho nas fazendas. Segundo Maria Lúcia R. C. Teixeira,
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desde os anos finais do século XVIII e primeira metade da centúria seguinte, o distrito
possuía índices de mão de obra cativa superiores aos de homens livres. Em 1835, “o
Distrito  da  Lage  apresentava  958  escravos  contra  682 homens  livres”  (TEIXEIRA,
2006, p. 37).

Para a realização desse estudo serão utilizados registros de transferência de
propriedades - compra e venda - como fazendas, escravos, terras de cultura, casas no
Arraial da Lage entre tantos outros bens móveis e imóveis que perpassam o meio rural e
urbano no distrito. A documentação em questão se encontra sob posse particular sendo
permitida sua pesquisa e consulta, além de estarem em bom estado de conservação. O
primeiro livro datado na Lage corresponde ao ano de 1862, e faremos uma análise até o
livro do ano de 1871. Levando em consideração as transformações porque passou Brasil
nesse período, a escolha desse recorte historiográfico para os estudos em questão, nos
possibilita conhecer as estratégias da elite do interior de Minas Gerais para burlar a crise
do escravismo brasileiro. Nesse contexto se faz necessário o estudo do comportamento
das  elites,  ao  que  se  refere  ao  processo  de  abolição  da  escravatura  e  as  possíveis
tentativas de manipulação política nesse jogo pela afirmação de poder e prestígio. Para
esse  estudo será  utilizado  registro  de  transferências  de  propriedade  como fazendas,
terras, escravos etc. Essa documentação tem início no ano de 1862, mais precisamente
em 24 de maio de 1862 com a escritura de compra,  venda e paga quitação a Dona
Francisca de Paula dos Reis dos bens que lhe serão transferidos devido ao falecimento
do esposo o Capitão André Esteves  dos  Santos.  O livro  de 1871 se encerra  com a
escritura de troca e paga quitação de terras de Antônio Gonçalves da Costa Maia no
valor de 350$00 com Joaquim da Costa Maia, Joaquim Ferreira Maia e Manuel Ferreira.

O  artigo  se  divide  em  três  subtítulos  onde  se  tenta  esclarecer  melhor  o
problema proposto e as estratégias de enriquecimento das elites na segunda metade do
século XIX. No primeiro subtítulo será realizado um estudo sobre as  estratégias  de
enriquecimento das elites mineiras e sua composição, seu objetivo consiste em apontar
o relevante papel dessas elites na sociedade no cenário regional da segunda metade do
século XIX.  No segundo subtítulo faremos uma análise do Distrito da Lage, do alto
percentual de cativos que compunham essa região e ao forte apego à escravidão na
Lage. Concluindo nosso estudo apresentaremos a produção da riqueza e suas estratégias
na Lage,  utilizando-se dos registros cartoriais  de compra,  venda e paga quitação do
período entre 1862-1871 e dos inventários post-mortem. 

Elites Mineiras e suas estratégias de enriquecimento 

A história  das  Minas  Gerais  foi  tecida  pelos  braços  de  mineradores.  A
diversidade  de  Minas  pode ser  observada pelo  processo de mineração aurífera  e  as
busca por pedras preciosas, utilizando-se da mão de obra escrava nessas atividades do
século XVIII,  pode-se também construir  essa diversidade pelo trabalho de ferreiros,
sapateiros,  comerciantes  de  secos  e  molhados,  negras  de  tabuleiro  etc.  Podemos
compreender melhor esses fatos no trabalho de TEIXEIRA (2006, p.13) que nos mostra
que a diversidade de Minas Gerais emerge desde muito cedo, fornecendo alimentos para
a  Praça  do  Rio  de  Janeiro,  dando  força  ao  mercado.  A autora  também se  refere  à
diversidade de cores e origens, no sentido de ofuscar as distinções entre livres, libertos e
escravos, ela ainda sugere que “a elite branca não passa de uma diminuta ilhota perdida
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em  meio  a  um  mar  de  negritude  ou,  em  termos  politicamente  corretos,  de  afro-
descendência.”

Referente  ainda  a  Minas  Gerais,  ANDRADE  (2014,  p.23)  analisando  a
emancipação das vilas e as elites da primeira metade do século XIX escrevendo que “a
comarca do Rio das Mortes, já em fins do século XVIII o desenvolvimento demográfico
e econômico era bastante acentuado, tanto pelas estimativas populacionais, quanto pela
emancipação  de  algumas  vilas”.  Podemos  observar  que  Minas  Gerais  passou  por
profundas  transformações  culturais  e  sociais.  Em  meio  a  essas  transformações
observamos grupos de homens abastados identificados como elite.

A consolidação e a ascensão das famílias aqui analisadas se deram por
meio  de  estratégias  diversas,  que  envolveram  desde  os
relacionamentos  consanguíneos  até  a  constituição  de  alianças
estratégicas fora da parentela e a ocupação de cargos administrativos,
eclesiásticos e políticos, só para citar como exemplo.1

Podemos  afirmar  que  as  elites  se  compunham de  grupos  minoritários  e  que
ocupavam  certa  hierarquia  social,  devido  a  sua  origem  social,  méritos,  riqueza  e
diversas alianças. Para HEINZ (2006) o “poder” das elites impor-se-ia por si próprio e
esse grupo era conhecido como os homens que possuíam privilégios e eram influentes.
“Seriam homens  que  ocupariam posições-chaves  em  uma  sociedade  que  dispõe  de
poderes, de influência e de privilégios inacessíveis ao conjunto de seus membros.” A
apropriação de definições sobre elites nos permitiria através de microanálise, como fez
Heinz,  conhecer  a  diversidade,  relações  sociais  e econômicas  e  as  trajetórias  desses
homens  privilegiados.  Trata-se  de  um  empreendimento  de  estudar  os  processos
históricos, conhecendo a trajetória dessas elites e o patrimônio cultural deixado por eles
e desvendando as alianças familiares e políticas estabelecidas e os diversos mecanismos
utilizados por esses indivíduos.

Trata-se  de  conhecer  as  propriedades  sociais  mais  requisitadas  em
cada  grupo,  sua  valorização  ou  desvalorização  através  do  tempo;
conhecer a composição dos capitais ou atributos cultural, econômico
ou social, e sua inscrição nas trajetórias do individuo; enfim, conhecer
os modelos e/ou estratégias empregados pelos diferentes membros de
uma elite para alicerçar uma carreira exitosa e socialmente ascendente
ou, em outros casos, evitar – mediante mecanismos de reconversão
social – um declínio ou uma reclassificação social muito abrupta.2

Contornando o comportamento dos membros que compõe a elite percebemos
que eles se mantêm firmes ao partido no poder, como nos mostra Joseph L. Love e Bert
J. Barickman3, na análise de como esses homens abastados se posicionavam quanto à
escravidão, antes da abolição. Os rumos da abolição necessitavam de ações políticas que
viessem a preparar a mentalidade e o comportamento das elites agrárias. O ano de 1850
gera mudanças a sociedade escravista, com a ocorrência da Lei Eusébio de Queirós,

1 ANDRADE, Marcos Ferreira de.  Elites Regionais e a formação do estado imperial brasileiro: Minas 
Gerais - Campanha da Princesa (1799-1850). 2 ed, - Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 
2014.
2 HEINZ, Flávio M., organizador. Por uma história das elites. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.p. 9
3 LOVE, Joseph L. e BARICKMAN, Bert J. Elites Regionais. In: Flávio M. Heinz (org). Por outra 
história das elites. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. pp. 77-91
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trazendo profundas modificações na legislação escravista brasileira, com a proibição do
tráfico de escravos, revelando, ainda que um pequeno passo para a posterior abolição da
escravatura no Brasil. Não podemos deixar de citar que o ano de 1871, com mudanças
no mundo rural devido à instituição da liberdade dos nascituros, conhecida como Lei do
Ventre Livre. Assim, a escolha desse recorte histórico se faz importante na tentativa de
compreender esse período, suas transformações e o posicionamento da sociedade do
século XIX na busca da afirmação de poder.

Paula Chaves Teixeira reafirma essa crise no sistema escravista que se iniciou
em 1850 com a proibição do tráfico de escravos e também a promulgação da lei de
terras, esses foram fatores que criaram empecilhos para os fazendeiros de Minas Gerais
e  no  modo de  produção  dos  mesmos  afetando diretamente  na  produção  de  riqueza
desses homens.

 “A região, conformada por fazendas escravistas, com forte apego a
esta forma de trabalho compulsório, tinha na tríade escravidão, terra e
animais  a  base  de  produção  das  riquezas  e  das  mercadorias  que
asseguravam sua inserção no mercado abastecedor sul - mineiro e no
comércio interprovincial com a Corte do Rio de Janeiro, na segunda
metade do século XIX.” 4

Esse  cenário  na  segunda  metade  do  século  XIX  nos  indica  que  houve
necessidade  de  modificações  na  economia  brasileira  e  na  mentalidade  da  elite  que
passava por esse processo de manutenção de riqueza e prestígio. Fragoso e Martins5

contribuem para o conhecimento histórico das elites políticas e dos grandes negociantes
no Rio de Janeiro e  em São Paulo no final  do Império,  mostrando-nos que mesmo
atravessando esse período de crise na escravidão a economia entre os anos de 1835-
1880  continuava  baseada  na  mão  de  obra  escrava.  Por  meio  desses  dados  pode-se
constatar que as elites políticas traçaram estratégias de se manterem no poder além de
um possível estabelecimento para novas formas de produção. Esse estudo se torna ainda
mais importante para o conhecimento das elites mineiras e das estratégias desenvolvidas
por esses homens poderosos e suas famílias.

 Os filhos dos homens privilegiados cursavam majoritariamente as faculdades de
direito “no total, 93% dos membros da elite possuíam formação universitária, fazendo
delas  as  elites  políticas  mais  ‘educadas’  para  as  quais  podemos  localizar  dados
comparativos” (LOVE e BARICKMAN, 2006 p.79) por essa citação podemos afirmar
que uma educação universitária era fator importante na política e na afirmação dessa
elite para manutenção do prestígio e na conquista de cargos políticos. Os autores ainda
ressaltam que a maior ocupação dos membros da elite era de fazendeiros e proprietários
de terra, posteriormente de advogados. Onde os fazendeiros conquistavam uma posição
passada de pai para filho,  ou seja,  hereditariamente.  Também podemos ressaltar  que
“aproximadamente  um  terço  de  todo  o  grupo  tinha  algum  tipo  de  vínculo  com  o
exterior. Além disso, aqueles que dispõem de conexões com o estrangeiro tendem a ser
políticos mais proeminentes” (Idem, p. 84).

4 TEIXEIRA, Paula Chaves .  Fazendeiros e comerciantes na crise da escravidão: produção da riqueza e 
conflito de mentalidades na comarca do Rio das Mortes, província de Minas Gerais-Brasil (1850-1880). 
2011.
5  FLORENTINO, Manolo e MACHADO, Cacilda. Ensaios sobre a escravidão (I). Belo Horizonte: 
Editora da UFMG, 2003. In: FRAGOSO, João e MARTINS, Maria Fernanda. Grandes Negociantes e 
elite política nas últimas décadas da escravidão- 1850-1880.
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Os laços familiares e matrimoniais eram estratégias muito importantes utilizadas
pelas elites na manutenção do poder  e  se  davam  entre  membros  que  compunham  a
mesma família,  como em casamentos  entre  primos,  tios  e  sobrinhas.  Essa  era  uma
estratégia de preservação da riqueza e do sobrenome familiar. Quando os casamentos
eram realizados fora da parentela representavam alianças precisas e calculadas, aliar-se
por  matrimônio  a  uma  família  representava  estender  a  esse  parentesco  ritual  de
solidariedades6. Outra estratégia importante foram os dotes, que constituíam peça chave
nos arranjos matrimoniais, imperando na dotação de bens a mulheres, pois os homens
eram mais privilegiados nos círculos de poder e de mando de famílias abastadas. O dote
continha bens de representação social,  como adereços,  joias  e  roupas.  O sentido da
dotação permaneceu, como afirma Hebe Mattos7,  como garantia de possibilidade de
escolha dos melhores partidos de posse que a família pudesse conseguir, funcionando
como barganha matrimonial do século XIX, pode-se observar o grande peso estratégico
das mulheres nessas alianças matrimoniais.

Afonso  Graça  filho  destaca  que,  além  do  casamento  entre  ”iguais”-
relacionamentos consanguíneos, que os principais negociantes do século XIX também
eram donos de escravos e terras, demonstrando assim que a riqueza da elite não estava
apenas concentrada, em sua maioria, em atividades mercantis e que esses homens eram
também  fazendeiros8.  O  autor  também  salienta  que  os  casamentos  sucessivos
fortaleciam a posição social desses negociantes, sendo possível acumular bens herdados
por duas esposas, além da herança paterna ou materna9. As alianças matrimoniais, no
século  XIX,  foram  extremamente  importantes  para  a  manutenção  da  riqueza  das
famílias de elite. A diversidade de riqueza desses homens pode ser analisada a partir de
registros  cartoriais,  com diversos  imóveis  urbanos  e  rurais,  animais,  escravos,  entre
outros bens10. Ainda segundo o autor, além de comerciantes, fazendeiros, provedores de
instituições  e  irmandades,  a  elite  de  negociantes  da  Comarca  do  Rio  das  Mortes
controlava o crédito em São João del- Rei, isso também revela a ascendência social
local dessas famílias e deixa claro a notoriedade e poder da elite Sanjoanense11.

Marcos Ferreira de Andrade também discorre sobre o papel desempenhado pelas
alianças matrimoniais vistas como meio para manutenção e ampliação das fortunas das
elites,  salientando  que  se  constituíam  importantes  para  fixação  na  identidade  da
parentela.  O  autor  ainda  demonstra  que  existiam  recursos  utilizados  para  evitar
fracionamento do patrimônio como a endogamia, estratégia comum entre as famílias
poderosas e tradicionais desse período. “As razões para escolha dos casamentos entre
iguais”  e  dentro  da  parentela  podem ser  explicadas  pela  estabilidade  econômica,  já
registrada em vários trabalhos para a Comarca do Rio das Mortes, particularmente na
primeira metade do século XIX (ANDRADE, 2014, p.282). Andrade, ainda discorre a
importância das alianças exogâmicas para o século XIX:

Outro aspecto importante a considerar é que as alianças exogâmicas
eram  realizadas  entre  “iguais”,  quer  dizer,  com  famílias  também
pertencentes à elite agrária, proprietários de grandes glebas de terras e
de  muitos  escravos.  As  alianças  matrimoniais  fora  do  círculo  da

6 FARIA, Sheila de Castro. Família e fortuna em Bananal. IN: MATTOS, Hebe Maria e SCHNNOR, 
Eduardo (orgs), Resgate: Uma janela para o oitocentos. Rio de Janeiro; Topbooks.
7 MATTOS, Hebe Maria e SCHNNOR, Eduardo (orgs), Resgate: Uma janela para o oitocentos. Rio de 
Janeiro; Topbooks, pp 54-55.
8 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste: elite mercantil e o mito da decadência de 
Minas Gerais, São Paulo: Annablume: 2002, p 70.
9 Ibidem, p.71
10 Ibidem, p.129.
11 Ibidem, p. 70 
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família  eram  devidamente  analisadas  e  calculadas,  admitidas  na
medida  em  que  somavam  prestígio  socioeconômico.  (ANDRADE,
2014, p. 283)

 
Ao que parece a necessidade de alianças matrimoniais era forma de consolidar a

expansão  socioeconômica  e  política  das  famílias  de  elite.  Esses  casamentos  entre
“iguais” ilustra a força do parentesco e das relações de poder e política. Atentando para
a  origem  das  fortunas  percebemos  que  ela  estava  associada  à  diversificação  das
atividades  e  ao  comércio  nas  praças  regionais  com  a  Corte,  “os  caminhos  do
enriquecimento  poderiam  ser  encontrados  por  meio  da  conjugação  das  atividades
econômicas (agropastoris, comerciais, etc.) eram os laços familiares e a ocupação de
cargos políticos” 12. Ainda segundo o autor, o enriquecimento da elite Sul – mineira se
daria através do fornecimento de víveres para a Corte ou através do comércio de gado
vacum13. Percebe-se que a elite escravista do século XIX transitava em diversos ramos
socioeconômicos e que esse fato foi marcante nos traços da época,  ao se tratar dos
grandes homens e suas fortunas. 

No  trabalho  de  Paula  Chaves  Teixeira,  para  o  Arraial  da  Lage,  é  possível
conhecer a ascensão social do negociante Gervásio Pereira de Alvim, em uma trajetória
que  percorre  desde  o  caminho  de  Guarda-mor,  Tenente,  Capitão  etc.,  fatos  que
possibilitam observar o prestígio e o poder local do mesmo. Gervásio também é citado
em lista nominativa como possuidor de 52 escravos e sendo considerado agricultor14.
Ainda segundo a autora, atuação e o sucesso mercantil de Gervásio Pereira e de seus
descendentes, estiveram ligados as redes de clientela e parentesco que foram construídas
ao longo de diversas gerações15. Paula Chaves Teixeira ainda ressalta que na hierarquia
social da região, Gervásio Pereira Alvim e sua esposa Francisca Cândida de Resende
formaram outros laços como forma de enriquecimento, por exemplo, via matrimônio de
seus filhos, com pessoas do mesmo grupo social e foram endogâmicas.16

Dentre os vários elementos encontrados por Paula Chaves Teixeira fica evidente
que a família se apresentou como elemento importante de inserção no comércio regional
e também nas trocas entre as praça comerciais. A família ostentava grande capacidade
de vínculos, redes de clientela e inserção nas redes de negócios desse período. Gervásio
Pereira Alvim e sua família estabeleceram laços de parentesco e vizinhança além de
atuarem no abastecimento da Corte após a vinda da Família Real.17

Como já indicam alguns trabalhos para o Arraial da Lage, qual foram os meios
que  levaram  a  manutenção  da  riqueza  desses  homens?  Pretende-se  discutir  para  o
período proposto, quais as formas de acumulação de fortunas pela elite do Arraial da
Lage e quais estratégias os levaram a adquirir prestígio social na época. E ainda quais as
atividades mercantis foram exercidas no Distrito da Lage na segunda metade do século
XIX. Essas são questões se pretendem desvendar com o trabalho de Monografia I que
está  em  curso,  pela  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei,  sob  orientação  da
Professora  Doutora  em História  Paula  Chaves  Teixeira  Pinto  e  dando  sequência  ao
estudo no mestrado em História.

12 Ibidem, p. 360.
13 Ibidem, p. 117.
14 TEIXEIRA, Paula Chaves. Negócios entre mineiros e cariocas: famílias, estratégias e redes mercantis 
no caso Gervásio Pereira Alvim (1850-1880). Dissertação (mestrado em História). Niterói, Rio de 
Janeiro: UFF, 2009. 
15 Ibidem, p. 194-195.
16 Ibidem, p.50.
17 Ibidem, p.192- 194.
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Delineamento de um distrito escravista: o Arraial da Lage

O distrito da Lage, nosso espaço de observação, conformava o termo da vila de
São José, comarca do Rio das Mortes, fora ocupado em meados do século XVIII, por
homens de posses, sendo, como destacou Maria Lúcia R. C. Teixeira, as fazendas foram
as responsáveis pela primeira paisagem. Ao contrário de diversas regiões mineiras, a
ocupação  do  distrito  não  fora  em  função  da  atividade  mineradora,  mas  sim  no
movimento  de  expansão  das  áreas  de  produção  de  alimentos  voltadas  para  o
abastecimento,  inicialmente,  das  zonas  mineradoras.  Segundo  Maria  Lucia  R.  C.
Teixeira, o Distrito da Lage possuía alto número de cativos e mostrou-se com um dos
maiores concentradores de mão de obra escrava na Comarca do Rio das Mortes, 58,4%
da população era escrava enquanto 41,6% eram livres,  esse dado foi  verificado por
Teixeira no Rol dos Confessados de 1795. 

O Distrito do Arraial da Lage possuía alto percentual de população escrava se
comparada com a população livre, fato evidenciado por Maria Lúcia Resende Chaves
Teixeira18 em seus estudos. Não podemos deixar de destacar que a região era composta
de fazendas e sendo assim observou-se a propriedade de escravos. “O Distrito da Lage
apresentava 958 escravos contra 682 homens livres em 1835” (TEIXEIRA, 2006, p.
37). Esses dados nos permitem compreender que o distrito possuía grande número de
escravos e  assim podemos justificar  a  importância  desse estudo,  ainda  que em fase
inicial. Mas, não podemos nos esquecer que, o símbolo da riqueza e poder no século
XIX era a posse de escravos, TEIXEIRA (2006, p. 39) ainda cita que:

De fato,  a  alta  proporção de escravos na população do Distrito  da
Lage claramente sinaliza o dinamismo da economia local e deve se
mostrar bastante rica no fornecimento de informações para construção
histórica  da  cultura  escravista  mineira  do  século  XIX.  As
possibilidades são muitas.

O quadro abaixo nos permite melhores explicações sobre a população livre e a
população escrava do Distrito da Lage:

Quadro 1: População livre e escrava do Distrito da Lage (incluindo o Quarteirão do
Mosquito):19 

Livres % Escravos % Total

1795 354 42,15 486 57,85 840

1831 583 46,90 660 53,10 1243

18  TEIXEIRA, Maria Lúcia Resende Chaves. Família escrava e riqueza na Comarca do Rio das Mortes: 
O Distrito da Lage e o quarteirão do mosquito. São Paulo: Annablume; Coronel  Xavier Chaves; 
Prefeitura Municipal de Coronel  Xavier Chaves, 2006.
19  Ibidem, p. 38
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1835 682 41,59 958 58,41 1640

1838 890 46,52 1023 53,48 1913

Fontes: Rol de Confessados da Freguesia de S. Antônio da Vila de São José de 1795.

Tomando  por  base  os  estudos  de  TEIXEIRA,  percebemos  como era  forte  a
questão da escravidão no Distrito da Lage no final do século XVIII e no século XIX.
Esse  predomínio  de  escravos  é  um ponto  de  destaque  se  observado  com os  dados
encontrados em São João del- Rei.

 “O  entreposto  regional  de  São  João  del  Rei  apresentou  um
comportamento demográfico muito diferente da Lage: em 1835 sua
população  livre  somou  5235  pessoas  e  escrava  1823  cativos...“
(TEIXEIRA, 2006.p. 39).

Estudar essa parte da história nos permite compreender melhor as estratégias de
enriquecimento e a manutenção da riqueza do Distrito da Lage atentando na busca de
conhecimento histórico das regiões escravistas do interior de Minas Gerais, na busca
por desvendar as atitudes típicas na manutenção de um sistema escravista. TEIXEIRA
(2006,  p.  40)  nos esclarece que “diferentemente do que aconteceu em boa parte  de
Minas  Gerais,  esse  distrito  não  foi  inicialmente  ocupado  em  função  de  atividades
mineradoras. As fazendas foram às únicas responsáveis pelas suas primeiras paisagens.”
O distrito desenvolvia atividades como a agricultura e a vida pastoril.

TEIXEIRA (2006,  pp.  45-47)  disserta  ainda  sobre  o  surgimento  do  Arraial
ressaltando  que  era  um  lugar  de  morada  de  pessoas  pobres,  considerado  pelos
fazendeiros como lugar de péssimos costumes e não gostavam de frequentá-lo. A autora,
utilizando-se  do  trabalho  de  José  A.  Rezende  em 1920,  por  meio  da  História  Oral
descreveu esses “abrigos para transeuntes” dentro do Arraial da Lage que comprova a
presença  de  movimentos  de  passageiros  e  tropeiros  no  distrito,  o  que  nos  indica  a
existência de ranchos para hospedar os passageiros, essa mesma presença de ranchos
reafirma o movimento de pessoas já descrito por TEIXEIRA (2006).

A já citada autora de Família escrava e riqueza na Comarca do Rio das Mortes -
Maria Lúcia R. C. Teixeira, destacou que os primeiros a se estabelecerem no Arraial
foram famílias abastadas, fazendeiros bem situados e proprietários de terras, ressaltando
mais uma vez a necessidade de conhecer as elites que compunham esse distrito,

A presença dessa elite agrária com posse significativa de escravos na
região pode nos induzir a perguntar sobre a existência de atrativos que
levaram homens de posse e destaque social a adquirir propriedades
nestas imediações. Tais homens foram os chamados homens bons que
tiveram  acesso  à  riqueza  na  região  das  Minas  e,  certamente,  os
mesmos que viram a população do Arraial como desordeira e gente de
péssimos  costumes  porque  não  gozavam  dos  mesmos  padrões  de
propriedade. (TEIXEIRA, 2006, p. 53).

Conforme  nos  foi  apresentado,  a  população  do  Arraial  era  majoritariamente
pobre, sendo a maioria dos fogos, estudada por TEIXEIRA (2006 pp. 54-59) que não
possuíam escravos,  com fogos pequenos e  com laços  de parentescos,  muitos desses
fogos eram dirigidos por mulheres e com presença de agregados. Essa constituição do
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fogo  compunha  a  fazenda,  com  alto  número  de  escravos. Para  melhor  delinear  o
funcionamento  e  surgimento  das  elites  escravista  do  Arraial  da  Lage  se  faz
imprescindível uma profunda investigação das fontes já citadas. A autora também relata-
nos que os primeiros ocupantes do Distrito não se tratavam de homens pobres, mas de
fazendeiros  bem situados  e  donos  de  terra  na  região.  Homens  importantes  como o
Vigário Carlos Correia de Toledo era um dos proprietários de fazenda na Lage, além de
uma casa no Arraial.

As  especulações  em torno da  elite  de  Minas  Gerais,  especificamente  para  o
Arraial da Lage no período proposto já citado, nos permitem inquietações, como: Quais
atividades econômicas desempenhavam essas elites? Quais as vias de enriquecimento?
Quais recursos foram utilizados para conseguirem manter o status? Como mantiveram
suas riquezas ou como perderam suas riquezas?  

Produção da riqueza e estratégias de enriquecimento no distrito da Lage

Para uma análise da riqueza e estratégias de enriquecimento no distrito da Lage,
recorreremos os Registros de Transferência de propriedades, compra e venda, entre os
anos de 1862 e 1871. Esta documentação encontra-se alocada no Segundo Tabelionato
de Notas de Resende Costa, trata-se de uma documentação inédita e de posse particular
da  tabeliã  responsável  e  que  nos  permite  conhecer  as  transformações  ocorridas  nas
riquezas  na  segunda  metade  do  século  XIX,  por  meio  das  diversas  escrituras  de
propriedades móveis e imóveis registradas.

Como  dito  anteriormente,  o  estudo  em  questão  utilizará  os  Registros  de
transferência, compra e venda dos anos de 1862 – 1871, que se encontram no Segundo
Tabelionato de notas de Resende Costa. Por meio dessa documentação que se inicia em
24  de  maio  de  1862,  podemos  observar  os  principais  bens  móveis  e  imóveis  que
teceram as relações econômicas e sociais entre os homens poderosos da segunda metade
do século XIX. Estudando essas  transferências  de propriedades  podemos observar  a
riqueza de bens que possuíam essas famílias, como possuidores de escravos de diversas
regiões africanas e com idades também muito diversificadas. Também encontramos por
meio dessa documentação a transferência de bens como fazendas, roças plantadas, casas
de vivenda, engenho de cana e farinha, tenda de ferreiro etc.

Outra fonte de importante valor histórico são os inventários post-mortem, que se
encontram sob a guarda do Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
de São João del Rei. Os inventários possuem ampla riqueza de informações que nos
permitem entrelaçar e tecer a história das elites do Arraial da Lage. Como bem explica
MATTOSO (2004), em seus artigos só os “ricos” deixavam os seus bens avaliados e
inventariados ao morrer. Mesmo que os testadores representem uma minoria, esse era
um privilégio das altas classes sociais, que por meio da descrição das riquezas materiais
fica-nos evidente o sinônimo do poder dessa sociedade. Utilizaremos os registros de
transferências  até  o ano de 1871 e também utilizaremos os inventários  post-mortem
datados do mesmo período como forma de mapear as relações dessas elites.

 Podemos compreender melhor a importância desses documentos analisando a
possível  trajetória  de  enriquecimento  e  as  estratégias  utilizadas  pelo  Capitão  André
Esteves dos Santos,  que abre o livro de transferências do Arraial  da Lage,  como já
citado anteriormente e conhecendo melhor o inventário do mesmo.  No inventário do
Capitão André, que se encontra sob posse do Iphan de São João del- Rei, revela-nos o
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rico  manancial  de informações  a  cerca do modo de percepção da  transformação do
mundo nesse período, na descrição dos bens inventariados que ficaram por falecimento
do  capitão  André  Esteves  dos  Santos,  de  quem  ficou  viúva  e  inventariante  dona
Francisca de Paula dos Reis e Silva, onde se descreve:

Compra, venda paga quitação que por Dona Francisca de Paula dos
Reis, dos bens que lhe caberão em miação por fallecimento de seu
finado marido o capitam Andre Esteves dos Santos, na Fazenda do
Brumado, com exceção do vallor de quatro contos mil reis na casa que
foi de Francisco Antonio dos Santos...20

No  inventário  do  Capitão  André  encontrou-se  mais  informações  dos  bens
adquiridos por ele, com 39 escravos. Como exemplo, podemos citar:

Um escravo por nome Lázaro, cabra, 13 anos, 2:000.000; João, cabra,
13 anos, 2:000.000; Marcos, cabra, 14 anos, 2:000.000;Vicente, cabra,
14 anos, 2:000.000; Toda fazenda do Brumado calculada em trezentos
e  setenta  e  dois  alqueires,  sendo  duzentos  e  oitenta  e  nove  de
capoeiras, matas virgens e serrados avaliados a cinquenta e cinco mil
réis.21

Os laços familiares e matrimoniais eram estratégias muito importantes utilizadas
pelas elites na manutenção do poder, como afirma Hebe Mattos em seus trabalhos.22

Analisando com atenção o inventário do Capitão André Esteves, observou-se que seu
primeiro laço matrimonial se deu com Dona Teresa Emídia de Jesus Alvim e que desse
casamento nasceram dez filhos. Cerca de doze anos após o falecimento de Dona Tereza,
o Capitão se une novamente em matrimônio com Dona Francisca de Paula e tiveram
três filhos, que o Capitão declara como herdeiro das duas partes dos seus bens.

“Declaro que fui casado com dona Teresa Emidia de Jesus Alvim, de
cujo matrimônio tivemos dez filhos, e não me pretendia casar mais
conservando-me solteiro, e quando me resolvi a casar a segunda vez e
antes  de fazer  para  desencargo de minha  consciência  passei  vários
títulos a meus filhos mas venho no conhecimento serem aqueles nulos
e  mesmo  por  falta  de  igualdade  por  isso  os  hei  por  cassados  e
declarados dever aos ditos filhos a que devem sair do monte de todos
os bens, quinze contos de réis, e peço a meus filhos me perdoem se
alguma vez gastei alguma quantia mal ...”23

Dessa forma, podemos observar como os laços matrimoniais eram estratégias
importantes na manutenção da riqueza do século XIX, portanto era comum aos homens
abastados casar-se mais que uma vez, sendo uma forma de manter e acumular a riqueza.

20   Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862, página
1. Será mantida a grafia original dos documentos.
21 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de André Esteves 
dos Santos, 1861, cx. 570.
22 MATTOS, Hebe Maria e SCHNNOR, Eduardo (orgs), Resgate: Uma janela para o 
oitocentos... 
23 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de 
André Esteves dos Santos, 1861, cx. 570.
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Afonso  de  Alencastro  Graça  Filho  também  salienta  que  os  casamentos  sucessivos
representavam formas de manutenção do poder e acumulação de riquezas.

O Capitão André Esteves, era possuidor de aproximadamente 38 escravos como
consta em seu inventário no ano de 1861, era proprietário da Fazenda do Brumado,
Freguesia da Lage, mas também detinha terras de cultura na fazenda do Jacaré, terras no
Retiro do Carandaí, terras minerais e casas velhas em Lagoa Dourada, que pertenciam
aos herdeiros do primeiro casal e casa no arraial da Lage.

Por meio dos documentos de escritura de compra e venda do Capitão André aos
bens que serão herdados por sua esposa, Dona Tereza, pode-se perceber as relações e os
negócios do Capitão, onde fica claro o desejo que Dona Tereza seja herdeira da fazenda
do Brumado, mas ressalto que:

Com exceção do vallor de quatro contos mil reis na casa que foi de
Francisco Antonio dos Santos, no vallor das culturas e compras nesta
fasenda  do  Brumado,  Carandahy  que  reserva  para  trocar  com  seu
intiado  Antonio  Esteves  dos  Santos  e  tudo  consta  no  inventario  e
partilhas aqui reforçado pello fallecimento desse dito marido aos quais
bens são, casas de vivenda, engenhos de cana e farinha, paiol, moinho,
senzallas, tenda de ferreiro, cobre mais casa na Freguesia da Lage.24

Podemos  destacar  ainda  a  importância  da  escritura  de  compra  e  venda  do
Tenente  Coronel  Francisco  Mendes  de  Almeida  Silva  compradas  do  Capitão  José
Coelho dos Santos Monteiro, onde se observa:

“Escritura  de  compra  venda  paga  quitação  que  forem o  Tenente  Coronel
Francisco  Mendes  de  Almeida  e  Silva  e  sua  mulher  Jermina  Candida  de
Almeida Du uma sorte de terras, sendo quarenta e seis alqueires de cultura,
mato virgem, e campos, na fasenda da Lage, do Capitão Jose Coelho dos
Santos Monteiro.” 25

 

Analisando o inventário do Capitão José Coelho dos Santos Monteiro, casado
com Maria  José  de  Resende  e  pai  de  dez  filhos,  dono  da  Fazenda  do  Sossego  da
Freguesia da Lage e possuidor de muitos escravos, no ano de 1867.

“A fazenda  do  Retiro  do  Sossego  na  freguesia  da  Lage,  calculada  em
duzentos e vinte e oito alqueires, sendo cento e cinquenta e oito de culturas
incluídos três alqueires de matas virgens que se acha em comum, e setenta
alqueires de campos depois de abatidos os campos e capins que também se
acha  em  comum  pertencente  a  dona  Ana  Alves  de  Morais,  avaliadas  as
culturas a cinquenta mil réis, campos a trinta mil réis, 10:000$000”26. 

24 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  
Livro de 1862, p. 1.
25 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862, p. 113.
26 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de José Coelho dos 
Santos Monteiro, capitão. Ano: 1867. Cx.: 415
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Não  podemos  deixar  de  citar  nesse  trabalho  que  o  Capitão  José  Coelho,  era
possuidor  de  uma  casa  assobradada  na  mesma  fazenda,  no  valor  de  1:200$00,
benfeitorias da mesma fazenda que continha casas de tenda, paiol, senzalas, ranchos de
porcos,  moinho tudo coberto de telha,  monjolo coberto de capim, currais  e quintais
cercados  de  pedras,  engenho  de  cana,  etc.  O  Monte-mor  do  Capitão  José  Coelho
chegava ao valor de 78:095$232, além de possuir dívidas ativas e assim podemos supor
que o Capitão tinha uma fortuna fragmentada em créditos. Afonso de Alencastro Graça
Filho, afirma que essa era prática comum, o alto valor das dívidas ativas nos inventários
dos  grandes  negociantes  de  São  João  del  Rei  até  o  final  do  Império  e  que  essa
característica  transmutava  a  praça  Sanjoanense  em importante  centro  financeiro  em
Minas Gerais.  27 Seria essa estratégia utilizada pelo Capitão José Coelho para manter
sua fortuna?

Outro Capitão que aparece nos livros de escrituras do Arraial da Lage é Flávio José
da Silva, ele é citado como procurador de um herdeiro:

“Escritura de compra venda e paga quitação que por Paula Teixeira e irmãos,
como procurador do vendedor Antonio de Freitas Lopes, de hum escravo por
nome Benedito Crioulo de idade 30 anos, solteiro, o qual sendo feita quantia
de 1.600$00, para Aureliano Jose Rodrigues, como procurador do herdeiro
comprador Capitam Flavio Jose da Silva como abaixo declara.” 28

Ainda no que se refere aos negócios do Capitão Flávio José da Silva, podemos
citar que era grande possuidor de escravos, com mais 30 homens cativos em diversas
idades, que variavam entre 03 e 60 anos de idades, além de grandes propriedades de
terras, como consta em seu inventário no ano de 1866.

“As casas de vivenda nesta fazenda de São Miguel com diversas casas de
queijos, senzalas, rancho, tenda de ferreiro, paiol, moinho todo coberto de
telha,  currais e quintal  com arvoredos tudo cercado de pedra,  engenho de
pilões  e  de  cana  com  cilindro  e  todo  o  mais  macame  incluindo  dois
alambiques, quatro tachos, duas pipas, um parol, quatro caixões, sessenta e
duas formas ordinárias, caixas e todos os mais pertences, 6:000.000.” 29

É importante também destacar que o Capitão Flávio José da Silva, era morador
da Fazenda São Miguel na freguesia da Lage e deixou com inventariante sua esposa,
Dona Iria  Jesuína  da  Conceição,  com quem teve  11  filhos.  O Capitão  também era
proprietário de terras na Fazenda dos Pinheiros,  Pinhão, Restinga,  Grota do Penedo,
Capoeira do Mel, Fazenda do Retiro que circundavam o Arraial da Lage. Também era
proprietário  de  casa  no  arraial  de  Santa  Rita,  com quintal  cercado  por  pedras  que
equivaliam a 300$00, registrados em seus bens de raiz.

Por meio dos exemplos citados podemos afirmar que os Capitães exemplificados
acima, eram membros da elite escravista no período de 1862 a 1871, pois em todos os
casos acima foi possível comprovar, tomando como fonte de pesquisa os inventários

27 GRAÇA Filho, 2002. Op. Cit, pp. 71-73.
28 Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro de 1862. 
29Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de Flávio José da 
Silva, Ano: 1866. cx.: 322
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post-mortem,  que  eles  possuíam  muitos  cativos  em  suas  escravarias  e  grandes
propriedades  de  terras,  além  de  casas  em  diversas  regiões  da  Freguesia  da  Lage.
Também podemos afirmar com base na obra de Maria Lúcia R. C. Teixeira que esses
homens eram fazendeiros e que constituíram suas vidas e fortunas na área rural da Lage,
por meio da aquisição de terras.
 

 Quadro 2 : Riqueza e Estratégias no Distrito da Lage nos anos de 1862 – 1868

Dia/Mês/Ano Vendedor Comprador Propriedades Valor 
24/5/1862 Andre Esteves 

dos Santos
Esposa: Dona 
Francisca de 
Paula dos Reis 
quando for 
Viúva

Fazenda do 
Brumado; Casa de
vivenda; Engenho 
de cana e farinha; 
Paiol; Moinho; 
Senzalas; Tenda 
de ferreiro; Casa 
na Freguesia da 
Lage e
Terras na Lagoa 
Dourada

4:000$000
Quatro
contos
mil
reis

31/5/1862 Antonio de 
Freitas Lopes

Aureliano José 
Rodrigues, 
procurador de 
Paula Teixeira e
irmãos

Escravo, Benedito,
crioulo, 30 anos, 
solteiro, da 
Fazenda São 
Miguel

1:600$00 

22/6/1862 Capitão 
Antonio Pinto 
Goes e Lara e 
esposa 
Mafalda 
Candida de 
Resende

Cipriano 
Rodrigues 
Chaves

Sorte de terras na 
Fazenda dos 
Campos Gerais, 
que faz divisa com
as terras da filhas 
do Capitão 
Gervásio Pereira 
do Carmo

2:800$00

28/6/1862 Maria Libania 
de Resende e 
Francisco 
Pinto Alves de 
Resende

Francisco de 
Paula Resende

Terra no Ribeirão 
na Fazenda do 
Catimbau

1:000$00

30/8/1862 Fertutino Pinto
de Almeida e 
esposa Mircia 
Francisca de 
Silveira

Geraldo Ribeiro
de Sousa

Sorte de terras no 
Retiro de Cima 
herdado pelo pai e
sogro, Guarda-
mor Humberto 
Pinto

2:000$00
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6/10/1862 Dona Anna 
Mesia de 
Resende

João Rodrigues 
Vale, 
procuradores: 
Alferes 
Joaquim Pinto 
de Almeida, 
Maria Libania 
de Resende, 
Geraldo Ribeiro
de Sousa e 
esposa Maria 
Filisberta de 
Almeida 

Sorte de terras na 
Fazenda da Galga 
e benfeitorias na 
Taquara., as terras 
fazem divisa com 
a Baixada do Vale,
do quatro 
cangalha . 

4:800$00
Quatro  contos
e  oitocentos
mil reis 

3/11/1862 Manuel 
Palestino 
Alvim e esposa
Dona Quiteria 
de Alvim

Procurador 
Vicente Ferreira
Gomes Alvim

Sorte de terras e 
campos na 
Fazenda do 
Brumado e 
Fazenda do Jacaré 
que foram de 
Maria Candida por
herança dos pais e 
sogro: Andre 
Esteves e Tereza 
Candida de Jesus 
Alvim

Um  conto
duzentos  mil
reis 

12/6/1863 Joaquim 
Antonio de 
Oliveira

Francisco de 
Paula 
Rodrigues Lara

Escravos: 
Joaquim, crioulo 
de 35 anos; 
Estevão, crioulo 
de 30 anos, 
Moacir (?), 
crioulo; Antonio, 
crioulo de 15 
anos; Ananias (?), 
pardo de 35 anos, 
Efigênia, crioula 
de 35 anos.
 

500$00  cada
um deles.

12/6/1863 Joaquim 
Antonio de 
Oliveira

Joaquim Pinto 
Rodrigues Lara

Escravo: Jubim(?),
pardo, 35 anos; 
Frederico, crioulo,
13 anos

500$00  cada
um

4/7/1863 Capitão 
Vicente 
Ferreira 
Gomes Alvim

Antonio 
Esteves

Escravo: 
Amâncio, crioulo, 
26 anos

1:000$00

30/7/1863 Tenente 
Manuel da 
Costa Oliveira 
e esposa Dona 

Tenente 
Coronel 
Antonio 
Gonçalves de 

Sitio Potreiro, 
sorte de terras

2:500$00 dois
contos
quinhentos
mil reis
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Francisca 
Candida

Resende

30/7/1863 Gervásio 
Pereira Alvim 
e esposa Maria
Salomé de 
Resende

Reverendo 
Vigário 
Joaquim Carlos 
de Resende 
Alvim

Parte da casa na 
Freguesia da Lage

500$00

1863 Delfino José 
Ribeiro

José Ribeiro 
Picado, 
Francisco 
Ribeiro Picado 
e Joaquim 
Ribeiro Picado

Escrava: Anna, 3 
anos

350$00

18/12/1863 Romualdo José
de Oliveira

Luis Ribeiro da 
Silva

Escravo: Manuel, 
crioulo 

1:000$00

1864 Geraldo de 
Sousa Resende
e esposa Dona 
Maria 
Filisberta 
Resende

Joaquim Pinto 
de Almeida

Parte da Fazenda 
da Lage

6:000$000
seis  contos
mil reis

29/2/1864 Jacinto José 
Ribeiro

Luis Ribeiro da 
Silva

Escrava: Bárbara, 
crioulinha, 6 anos

500$00
quinhentos
mil reis

Joaquim Alves 
Ferreira

Joaquim Pinto 
Rodrigues Lara

Escrava: Esteva Cem  contos
cem mil reis

11/6/1864 Antonio José 
de Oliveira

Joaquim Pinto 
Rodrigues Lara

Escrava: Maria, 
parda, 13 anos

Cem contos  e
setenta  mil
reis

26/8/1864 Antonio G. da 
Costa Carvalho

Francisco de 
Paula Santos

Sorte de terras de 
cultura e capoeiras
na Fazenda do 
Curralinho e 21 
alqueires

Sete  contos
mil reis

24/9/1864 Bernarda 
Josepha de 
Resende e 
filhos: Joaquim
da Silva 
Pereira e Maria
Luisa

Manuel 
Vallentim da 
Costa

Morada de casa 
coberta de telha 
com repurtivo 
fundo sendo de 
muro de pedra 
sabão 

300$00
trezentos  mil
reis

27/10/1864 Maria Justina 
de Amaral

Antonio 
Gonçalves da 
Costa Maia

Escravos: 
Gracinha, parda;  
Germano, crioulo

2:000$00 dois
contos de reis

12/2/1865 João Rodrigues
Valle e esposa 
Dona Odília 
Justina da 
Silva

Joaquim Pinto 
Rodrigues Lara 
e Francisco de 
Paula Pinto 
Rodrigues Lara

Escravo: José, 
crioulo, 34 anos e 
sorte de terra de 
cultura, campos e 
benfeitorias na 
Fazenda da 

3:000$00  tres
contos de reis
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Taquara
31/5/1865 Bernardo José 

Ribeiro e 
esposa 
Mariana Maria
do Nascimento

Francisco José 
Ribeiro

Sorte de campo na
Capoeira

300$00
trezentos  mil
reis

8/5/1866 Joaquim 
Ferreira da 
Rocha

Procurador: 
Severino Alves 
de Moraes e 
comprador: 
Americo 
Gonçalves de 
Resende

Escravo: Raphael, 
crioulo 

Seis  contos
vinte mil reis

8/10/1866 Tenente 
Coronel 
Francisco 
Mendes de 
Almeida e 
Silva e esposa 
Jermina 
Candida de 
Almeida

Capitão José 
Coelho dos 
Santos 
Monteiro

Sorte de terras, 
sendo 46 alqueires
de cultura e mata 
virgem.

Cem  contos
quarenta  e
cinco  contos
mil reis

4/12/1866 José Rodrigues
Dutra e 
Antonio Maria 
da Costa

Francisco Alpis 
Resende

Escrava: Maria da 
Costa

500$00

31/12/1866 Geraldo Pinto 
de Resende e 
esposa 
Francisca de 
Paula Resende

Luis Ribeiro da 
Silva

Sorte de terras no 
Retiro do Curral

2:000$00
Dois contos

31/12/1866 José Rodrigues
Valle

Maria Libania 
de Resende e 
Alferes Geraldo
de Sousa 
Resende

Sitio de terras e 
benfeitorias na 
Fazenda da 
Taquara

3:000$00  tres
contos de reis

2/1/1867 Capitão José 
Coelho dos 
Santos e 
esposa Dona 
Maria José de 
Resende 

Cunhado 
Antonio 
Tavares de 
Resende

Parte de terras de 
culturas, campos e
benfeitorias na 
Fazenda 
Cataguases

Trezentos  e
trinta  um  mil
seis  contos  e
cinco reis

3/3/1867 Francisca 
Xavier da 
Silva

Dr. Gervásio 
Pinto Candido

Escravo: José, 8 
anos

300$00
trezentos  mil
reis

30/4/1867 Manuel Coelho
dos Santos 

Antonio da 
Silva, ou 

2 alqueires de 
capoeira na 

Trezentos  e
setenta  mil
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Monteiro melhor, Antonio
Francisco da 
Silva

Fazenda do finado
pai: Capitão José 
Coelho dos Santos

reis

7/6/1867 José Gonçalves
Augusto e 
esposa Maria 
Cândida de 
Oliveira

Francisco Luis 
da Silva, ou 
melhor, Geraldo
Pinto 

Sorte de terras de 
campos e 2 
alqueires de 
cultura

Quatro  contos
mil reis

8/6/1867 José Procópio 
de Resende e 
esposa Dona 
Maria Theresa 
de Jesus Alvim

Andre Avelino 
dos Santos, 
Serafim Esteves
dos Santos e 
Pedro Esteves 
dos Santos

Parte de terras de 
cultura, campos e 
benfeitorias na 
Fazenda do 
Brumado e terras 
de cultura e 
campos na 
Fazenda do Jacaré 
e engenho de cana
e farinha.

Novecentos  e
cinquenta  mil
reis

9/6/1867 Januário 
Gomes de 
Resende, 
Joaquim 
Antonio de 
Resende, José 
Antonio de 
Resende e João
Silvestre de 
Resende

Maria Candida 
de Moraes

Sorte de terra de 
culturas e campos,
benfeitorias na 
Fazenda Paiol 
Queimado

Um  conto
trezentos  e
oitenta  mil
reis

29/11/1867 Manuel José 
de Resende

Cipriano 
Rodrigues 
Chaves de 
Resende

Terras de cultura 
na Freguesia da 
Lage

Quatrocentos
e  quarenta  e
dois  mil  e
quinhentos
reis

9/1/1867 Alferes 
Francisco 
Pinto de Alpis 
Resende

Geraldo Pinto 
de Resende

Terras na Fazenda 
do Catimbau e na 
Fazenda da Lage

Quatrocentos
contos  mil
reis

21/1/1868

Candido 
Honorato de 
Azevedo e 
esposa Dona 
Amélia 
Zeferina do 
Amaral

Antonio 
Gonçalves da 
Costa Maia

Sorte de terras e 2 
alqueires de 
campos na Fazenda
da Capoeira

600$00
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16/2/1868 Aureliano  José
Rodrigues

Francisco  da
Costa Paes

Escrava:  Thereza,
crioula

Quatro  contos
mil reis

Podemos  perceber  por  meio  da  análise  do  quadro  2  que  as  propriedades
mantinham altos valores de compra e venda entre os anos de 1862-1868, permitindo-nos
pensar, através dos estudos de José Murilo de Carvalho (CARVALHO, 2008, pp. 256-
257) que devido “a lei de terras, que era também de colonização fora apresentada pela
primeira vez em 1843 e tinha como propósito claro preparar o país para o fim eventual
do trabalho escravo.” Com o fim do tráfico essa elite passou a empregar a sua fortuna na
compra de terras e propriedades, ou seja, na busca por novos negócios e investindo
menos no tráfico negreiro. 

Como salienta Paula Chaves Teixeira,  “a ruptura iniciada na década de 1850
continuava através da promulgação de novas leis, tais como a Lei de Hipotecas,  de
1864, e a legislação gradual de desmanche do sistema escravista.” (TEIXEIRA, 2014, p.
224) representando grandes transformações na estrutura da riqueza do século XIX. A
partir dos dados apresentados pelos registros cartoriais de compra e venda, e cruzando
as informações com os inventários post-mortem percebemos a importância dessas fontes
no dimensionamento da riqueza e dos investimentos desses homens privilegiados. Outro
aspecto  interessante  de  que  nos  foi  apresentado  no  quadro  2  é  a  fragmentação  de
propriedades, com a venda de partes de fazendas, como acontece no ano de 1864 com o
Geraldo de Sousa Resende que vende parte da Fazenda da Lage a Joaquim Pinto de
Almeida, TEIXEIRA PINTO (2014, p. 256) nos sugere que: 

“Tais fenômenos sugerem que a posse da terra na região encontrava-se
em fase de fragmentação, fruto do crescimento demográfico da área. A
região do distrito da Lage deixava de ser zona de fronteira e passava a
incorporar  o  centro  das  povoações  do  Sul  de  Minas,  ou  melhor,
deixava de ser  parte  do Sul  de Minas com o avanço das  áreas  de
fronteira  para  regiões  mais  próximas  à  província  de  São  Paulo.
Embora ainda fosse uma região rica, a fragmentação das propriedades
fundiária acarretava na diminuição dos padrões de fortuna. E, talvez,
fosse tempo de migrar para as novas áreas.”

Ainda que houvesse a fragmentação de terras no Distrito da Lage é fundamental
atentar para o fato que o Arraial concentrava vastas extensões de terra e elevado índice
de mão de obra escrava e como bem nos atentou Hebe Mattos, a posse de terra era
importante  e  agregava ainda  mais  valor  os  meios  materiais,  como as  benfeitorias  e
escravos.  Outro  ponto  de  destaque  no  quadro  acima  são  as  patentes  de  Capitães  e
Tenentes, em que  “a importância dessas patentes no âmbito dos fazendeiros do distrito
da Lage era a reprodução do domínio e poder sobre uma massa de escravos e homens
pobres livres residentes na região” (TEIXEIRA PINTO, 2014,p. 262).

Referente  ao  grande  número  de  escravos  encontrados  nos  registros  de
transferências  –  compra  e  venda –  e  nos  inventários  analisados  no  mesmo período
atentou-se para o alto número de escravos do fazendeiro Capitão André Esteves dos
Santos, possuidor de 39 cativos onde havia 24 homens e 15 mulheres e entre eles sete
eram crianças. Outro fazendeiro com posse de muitos cativos era o Capitão José Coelho
dos Santos Monteiro, com 31 escravos – no primeiro inventário contendo 17 homens e
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14  mulheres  e  listados  nos  segundo  inventário  29  cativos,  sendo  15  homens  e  14
mulheres. A alta concentração de crianças pode indicar-nos com afirma Paula Chaves
Teixeira Pinto, uma tentativa de reprodução por crescimento endógeno da escravidão no
distrito, devido ao alto valor de compra das crianças e a expectativa de compra dessa
mão de obra.

O  comportamento  do  Capitão  André  Esteves  dos  Santos  e  do  Capitão  José
Coelho  dos  Santos  Monteiro  evidenciam  a  experiência  de  ambos  por  meio  dos
investimentos no espaço rural e escravista e merecem ser estudados a fundo para melhor
compreensão  e  estudo  de  suas  visões  do  mundo  escravista  e  agrário  e  das
transformações vividas nesse período. 

*  * * * *

Enfim,  embora  o  estudo  sobre  as  formas  de  produção  da  riqueza  das  elites
mineiras, especificamente no Arraial da Lage em uma economia de mercado interno na
crise  do  escravismo  ainda  esteja  em  sua  fase  inicial,  podemos  apontar  algumas
compreensões a cerca de sua formação e funcionamento das relações de poder travadas
naquele  cotidiano.  Essa  elite,  composta  por  homens  que  possuíam  “poder”  e  que
impunham-se por si próprio, era conhecido como os homens que possuíam privilégios e
eram influentes na região, demonstrando a influência, prestígio e poder desses grupos
minoritários na segunda metade do século XIX.

Nesse  contexto,  as  perguntas  lançadas  aos  documentos  encaminham-se  no
sentido de possibilitar o estudo das estratégias tecidas para manter as posições sociais,
bem como o processo de formação e afirmação desse grupo social entre os pares e,
sobretudo, perante os subalternos. 
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Fontes Primárias

Arquivo Cartório de Oficio do segundo tabelionato de notas de Resende Costa.  Livro 
de 1862. 

Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei
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