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Resumo 
Este artigo pretende analisar as estratégias sociais e econômicas dos homens mais ricos do 
Distrito da Lage, hoje Resende Costa - Minas Gerais, na segunda metade do século XIX, nos 
anos de 1862-1871. Trata-se de uma análise dos grandes fazendeiros cuja produção de riqueza 
iniciou-se com a pecuária e a agricultura destinada ao abastecimento do mercado interno e com 
forte apego a escravidão. Esta elite rural concentrava sua riqueza reunindo diversos recursos 
materiais e imateriais, visando aumentar seu prestígio e compor, juntamente com outras famílias 
poderosas, uma elite rural com grande apego a escravidão. 
 
Palavras-chave: Elite, estratégias, escravidão, riqueza, Lage 
 
 
Abstract 
This article intends to analyze the social and economic strategies of the wealthiest men of the 
Lage District, today Resende Costa - Minas Gerais, in the second half of the 19th century, in the 
years of 1862-1871. It is an analysis of the great farmers whose production of wealth began with 
livestock and agriculture destined to supply the domestic market and with a strong attachment to 
slavery. This rural elite concentrated its wealth by bringing together diverse material and 
immaterial resources, in order to increase its prestige and to compose, together with other 
powerful families, a rural elite with great attachment to slavery.  
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Introdução: Objeto e fontes de pesquisa 

 

O objetivo deste artigo é a compreensão das transformações da riqueza pessoal 

durante os anos de 1862 a 1875 no Distrito da Lage – Comarca do Rio das Mortes. O 

recorte temporal se justifica por ser a primeira documentação escrita em vida pelos 

homens abastados da Lage, sendo posterior a Lei Eusébio de Queirós e a Lei de Terras e 

terminamos com o ano de 1871 com a vigência da Lei do Ventre Livre, deixando livre o 

ventre das escravas e libertando a nova geração de descente de africanos que era a 

principal mão de obra do Brasil. Assim, buscamos compreender as transformações da 

riqueza no contexto regional em processo na economia brasileira do período, destacando 

a crise do sistema escravista, como marco fundamental da transição capitalista que 

estava em curso. 

 Na segunda metade do século XIX, o Brasil enfrentava várias mudanças na 

direção da superação das relações escravistas na economia que era direcionada para o 

abastecimento do mercado externo, como nos demonstra Rita de Cássia da Silva Almico 

em seus estudos para o período em Juiz de Fora (ALMICO, 2001). Todavia embora a 

escravidão ofegasse em seus últimos anos, o Distrito da Lage ainda se destacava dentro 

Comarca do Rio das Mortes pela alta concentração e apego a escravidão, o que 

significava a necessidade de mudanças, ainda que lentas, na mentalidade dos 

fazendeiros que ocupavam o Distrito para manutenção dos seus sobrenomes e 

consequentemente de suas fortunas. 

Para uma análise da riqueza e estratégias de enriquecimento no distrito da Lage, 

recorreremos as Escrituras e registros de Transferência de propriedades, compra e 

venda, entre os anos de 1862 e 1875. Esta documentação encontra-se alocada no 

Segundo Tabelionato de Notas de Resende Costa, trata-se de uma documentação 

inédita, que não recebeu nenhum tratamento historiográfico, sobretudo de catalogação. 

Essa fonte de pesquisa “são elas de natureza jurídica, as mais ricas e numerosas – 

inventários post-mortem, contas de tutela, testamentos, compra e venda de bens móveis 

e imóveis, todos de origem cartorária(Ofício de Notas)”(LINHARES, 1997,p. 171) e 

por meio dessa documentação que se inicia em 24 de maio de 1862, pode-se observar os 

principais bens móveis e imóveis que teceram as relações econômicas e sociais entre os 

homens poderosos da segunda metade do século XIX. Como nos afirma Linhares, em 

seus estudos sobre a História Agrária (LINHARES, 1997, pp.170-171), as fontes 

produzidas e conservadas em Cartórios de Notas em cada município vêm se mostrando 
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cada vez mais ricas de serem analisadas com precisão, auxiliando os historiadores na 

descoberta de informações preciosas na compreensão para tecer o passado. 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. Assim podemos afirmar que: 

O inventário é o registro oficial do patrimônio deixado por pessoa 
falecida, do qual consta o tipo e o valor monetário dos bens 
acumulados ao longo da vida, bem como a lista de créditos [dívidas 
ativas] e débitos [dívidas passivas] pendentes. Esse registro é feito por 
autoridade pública e o documento tem valor para definir, em caráter 
final, o que caberá por partilha, aos herdeiros, após honrados os 
débitos com o Estado e com credores particulares (PINSKY e LUCA, 
2009, p. 103). 
 

O artigo se divide em quatro 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 elites escravistas e 

o papel desempenhado por esses homens nos anos finais da escravidão. 

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. No terceiro subtítulo faremos um estudo sobre os Homens influentes do Distrito 

da Lage na segunda metade do século XIX, descrevendo as trajetórias e as estratégias de 

manterem suas riquezas quando a escravidão pulsava nos últimos anos. Realizando um 

estudo dos Capitães André Esteves dos Santos, Flávio José da Silva, José Coelho dos 

Santos Monteiro e Joaquim Tomas da Costa Gonçalves. 

Concluindo nosso estudo apresentaremos a transformação da riqueza no 

Distrito da Lage, utilizando-se dos registros cartoriais de compra, venda e paga quitação 

do período entre 1862-1875 e dos inventários post-mortem.  

         

 

Elites Escravistas 

 

 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 
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compreender melhor esses fatos no trabalho de Teixeira (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 em meio a um mar de negritude ou, em termos politicamente corretos, de 

afro-descendência.” 

 Referente ainda a Minas Gerais, Andrade (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 (ANDRADE, 
2014, p. 283). 
 

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 (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 
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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 
(HEINZ, 2006, p.9). 
 

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. Barickman (LOVE e BARICKMAN, 2006), na análise de como esses homens abastados 

se posicionavam quanto à escravidão. Os rumos da abolição necessitavam de ações 

políticas que viessem a preparar a mentalidade e o comportamento das elites agrárias. 

Love e Barickman ressaltam ainda em seus estudos que um quarto da elite era formado 

por fazendeiros e que, 

Essa proporção parece reduzida, dado o caráter predominantemente 
rural na economia. Além disso, diferenças acentuadas ocorrem entre 
os estados: os fazendeiros constituíam 38% da elite paulista, 
aproximadamente o dobro de sua participação entre as elites de Minas 
e Pernambuco [...]. Da elite ampliada, 34% eram homens de negócios 
(comerciantes, industriais, banqueiros e intermediários ou 
comissários, investidores em estradas de ferro e proprietários de 
minas). Reagrupando as categorias, encontramos 28% ligados ao setor 
exportador agrícola (lideranças de associações rurais, exportadores, 
proprietários de terra e comissários). Uma categoria composta 
chamada “proprietários”, e que inclui todos os detentores de 
propriedade(LOVE e BARICKMAN, 2006, pp.77-91). 
 

Paula Chaves Teixeira Pinto 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. (TEIXEIRA, 2014). 

 
 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 Martins 

(FLORENTINO e MACHADO, 2003) 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 
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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. 

Antônio Carlos Jucá de Sampaio ressalta ainda nesse sentido que outro ponto 

forte de evidenciação dessa elite está no, 

Monopólio da terra por parte da elite agrária não visava apenas 
garantir para estas as melhores terras, inclusive para sua expansão 
futura. A formação de propriedades com dimensões muito acima de 
qualquer capacidade de investimento, tinha como função garantir não 
só uma fonte de renda extra para os seus proprietários, através do 
sistema de arrendamentos, como estabelecer uma clara diferenciação 
social entre proprietários e não proprietários, inclusive no interior da 
própria elite agrária, uma vez que a ocupação precoce da terra vai 
fazer com que muitos senhores dependam desse sistema (SAMPAIO, 
1994). 

 
O monopólio de terras e sua mercantilização se encontravam no âmago da crise 

do trabalho escravo, como bem salienta Hebe Mattos (MATTOS, 2009) e esse seria um 

requisito básico para compreendermos o que a crise do trabalho escravo representou 

para a comunidade local. Mattos, nos mostra em seu estudo que durante os anos de 1850 

a 1870 o mercado de compra e vendas cresceu, “compravam-se terras com benfeitorias, 

sítios ou fazendas, como também se comprava terra simplesmente em matas ou 

capoeiras.” (MATTOS, 2009, p. 107), o valor da terra estava no trabalho a ela 

empregado. 

Outro fato importante que caracterizavam as elites, foi estudo por Jonas Vargas, 

para Pelotas no Rio Grande do Sul ao afirmar que:  

As elites de um determinado lugar, caso fossem hipoteticamente 
transpostas para outro espaço, não seriam obrigatoriamente elites, pois 
os patamares de riqueza, poder e prestígio social sempre possuem as 
suas diferenças, ainda mais em territórios tão amplos como o do 
Império português e, posteriormente, o do Brasil. Em regiões mais 
periféricas as condições materiais para ocupar os estratos superiores 
da hierarquia social eram menos exigentes, o que não significa que os 
seus detentores não tivessem sua posição reconhecida enquanto tal. 
Ciosas de sua posição de elite local e regional, elas barganhavam com 
os grandes centros de poder, negociando seu apoio e auxiliando a 
manter a ordem social local sob a garantia de receber mais mercês e 
honras que reforçassem a sua posição (VARGAS, 2013, p. 152). 
 

 Assim podemos compreender melhor as alianças políticas traçadas pela elite 

regional para conseguirem prestígio dentro da elite rural que faziam parte, mesmo que 
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esses homens não fossem considerados os homens mais ricos da região, eram sem 

dúvida capazes de tecerem laços e barganhar poderes.  

 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 

solidariedades2. 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 Mattos (MATTOS e SCHNNOR, 1995), 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 fazendeiros (GRAÇA FILHO, 2002, p.70). 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 materna 

(GRAÇA FILHO, 2002, p.71). 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 bens (GRAÇA 

FILHO, 2002, p.129). 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 
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social local dessas famílias e deixa claro a notoriedade e poder da elite Sanjoanense 

(GRAÇA FILHO, 2002, p.70). 

 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 
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” (GRAÇA FILHO, 2002, p.360). 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 vacum (GRAÇA FILHO, 2002, p.117). 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.  

 O trabalho de Silvia Brugger, Minas Patriarcal: famílias e sociedade, 

analisando São João Del Rei no século XVIII e XIX salienta que as alianças 

matrimoniais eram viáveis quando houvesse algo a ser trocado entre as famílias de 

poder, 
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Este caso ajuda a pensar que a igualdade que as famílias buscavam na 
escolha dos cônjuges de seus filhos não era apenas de condição 
jurídica. Ser igual significava, dentro da lógica patriarcal da 
sociedade, ter o que trocar. Assim, as uniões matrimoniais selavam 
alianças entre grupos familiares que tinham algo a se oferecer, 
reciprocamente, fosse prestigio social, riqueza, acesso a redes de 
poder, entre outras tantas possibilidades. Não me parece ter ocorrido à 
toa o predomínio, no Brasil, dos casamentos por “carta de ametade”. 
A ideia de comunhão de bens integrava-se perfeitamente a lógica de 
troca entre iguais. Por isto, provavelmente, foram raros os casamentos 
com contratos pré-nupciais de “dote e arras”, que pressupunham 
separação de bens e, portanto, desigualdade (BRUGGER, 2007, 
p.226). 
 

 A autora ainda explica as percepções ocorridas nos enlaces matrimoniais e 

afirma que, 

A percepção das mudanças das opções matrimoniais, ao longo do 
período estudado, permite que se afirme que elas efetivamente se 
constituíam como estratégias familiares. Não eram fruto apenas de 
escolhas pessoais ou românticas. Respondiam a projetos familiares. 
Alguns bem-sucedidos; outros, nem tanto. Mas a lógica que presidia a 
celebração dos enlaces era, sem sombra de dúvida, a patriarcal 
(BRUGGER, 2007, p. 280). 

 
Como já indicam alguns trabalhos para o Distrito, 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 distrito 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. 

 

 

O Distrito 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, onde 

hoje se localiza o município de Resende Costa, Minas Gerais. Como nos demonstra 

Maria Lúcia R. C. Teixeira (TEIXEIRA,2006) o distrito não foi ocupado inicialmente 

para atividades mineradoras, o lugar não tinha ouro a explorar e as fazendas foram às 

responsáveis pelas primeiras paisagens. Os fazendeiros se dedicaram a vida agrícola e 

pastoril no movimento de expansão das áreas de produção de alimentos voltadas para o 

abastecimento, inicialmente, das zonas mineradoras. 

O distrito participou ativamente do pequeno comércio intra-regional 
de víveres e animais e tudo indica que contribuiu para a agregação de 
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produtos realizada na praça comercial de São João del Rei, ao mesmo 
tempo em que dela se beneficiava. (TEIXEIRA, 2006, p.41). 
 

 Para reforçar a dedicação a vida pastoril e agrícola dessa elite que pretendemos 

conhecer, a autora ainda nos cita que por meio dos inventários a que teve acesso, 

documentação datada de 1780, que a constituição das fazendas era bastante 

diversificada do ponto de vista econômico e que a abertura da região se deu pelos 

impulsos agrícolas. A partir da ocupação agrícola, na segunda metade do século XVIII a 

diversificação econômica marcou as atividades de produção no distrito da Lage, como 

bem nos esclarece Teixeira (TEIXEIRA, 2006, p.73) ressaltando ainda que as fazendas 

foram implantadas, desenvolvendo diversas atividades, como lavoura, criatórias, 

leiteiras etc. e que essas atividades ganharam impulso com a chegada da Corte de D. 

João VI ao Rio de Janeiro no início do século XIX.Nesse sistema agrário que 

pretendemos conhecer melhor, é imprescindível destacar que esses grandes fazendeiros 

buscavam se colocar em posições de poder econômico, a autora Maria Célia Loureiro 

Muniz (MUNIZ, 2005), trabalhando no município de Vassouras nos exemplifica bem 

esse quadro ao afirma que: 

Na segunda metade do século, os chefes dessas famílias mais ricas 
iriam procurar mostrar muito poder através das construções de 
grandes casas, investimento em lucro e em atitudes beneméritas, 
como: construções de igreja, Santa Casa, participação em Irmandades, 
fazer parte das Câmaras Municipais, para receber títulos de nobreza, 
tornando-se membro da ‘nobreza da terra. (MUNIZ, 2005, p. 83).  
 

 O trabalho de Muniz (MUNIZ, 2005) nos leva a pensar nas transações realizadas 

por esses fazendeiros na busca pela projeção social e aumento de poder político, onde 

perpassava a busca por redes de amizades que garantissem prestígios e obtenção de 

títulos da nobreza. 

Maria Lúcia R. C. Teixeira, também nos mostra que o Arraial era lugar de 

morada dos pobres, reconhecido por seus péssimos costumes e por pessoas desordeiras, 

era local onde os fazendeiros não gostavam de frequentar, talvez por esse motivo as 

casas de morada desses fazendeiros no arraial fossem bem modestas e de baixo valor 

imobiliário. Portanto, para os fazendeiros escravistas que residiam no distrito, à única 

camada social ordeira e de bem era a deles e para se manterem respeitáveis precisavam 

também controlar seus cativos.  Assim, Teixeira (TEIXEIRA, 2006, p.45) esclarece que: 

O morador do arraial, propriamente dito, representa o estrato social 
mais indefinido do mundo escravista porque, apesar de não usufruir de 
um pedaço do solo rural, está a ele ligado pelo seu ofício ou como um 
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jornaleiro agrícola nas franjas do sistema, esperando uma 
oportunidade de aproveitar as migalhas da sociedade escravista. 
 

Ainda sobre o surgimento do Arraial é importante ressaltar que havia o 

movimento intenso de passageiros e tropas encontrados pela autora, onde se percebe a 

existência de ranchos próximos a casas de vivenda para abrigar os passageiros, a autora 

confirmou por meio da documentação, que esse trânsito de passageiros representa uma 

ampla parcela do movimento das estradas nessa região mineira do século XIX. 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 a riqueza na região das Minas e, certamente, os 
mesmos que viram a população do Arraial como desordeira e gente de 
péssimos costumes porque não gozavam dos mesmos padrões de 
propriedade. (TEIXEIRA, 2006, p. 53). 
 

 Ana Paula Mendonça de Resende (RESENDE, 2015) em sua monografia 

“Entre fios e panos: mulheres nas Minas Gerais” destaca a importância de conhecer o 

Distrito da Lage e os homens de prestígio que fundaram o Arraial, ao citar,  

O Arraial da Lage, que contou como primeira referência histórica o 
erguimento de sua capela em 1749, a “capela de Nossa Senhora da 
Penha de França, no ‘lugar da Lage’, mantém sua importância quando 
a história da Inconfidência Mineira é retomada. Dois de seus antigos 
moradores considerados ilustres, “dois dos próceres do movimento 
libertário que sacudiu a Capitania de Minas Gerais na década de 1780: 
o Capitão José de Resende Costa e seu filho, do mesmo nome”foram 
participantes da revolta separatista colonial e são considerados o “elo” 
político entre a localidade estudada e o passado mineiro.  

 
Tratando dos estudos das elites rurais, a investigação busca delinear como 

conferiu sentido e legitimidade. Sendo assim, a pesquisa visa compreender a estratégia 

utilizada pelos grandes proprietários rurais do Distrito da Lage e as formas encontradas 

por eles de manterem suas fortunas e prestígio mesmo em tempo de mudanças nas 

relações escravistas.  

 

 

Homens Influentes do Distrito da Lage 
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Com a vigência das Leis abolicionistas brasileiras do período, os fazendeiros do 

Distrito da Lage enfrentaram anos de difíceis mudanças socioeconômicas para se 

manterem na hierarquia. A necessidade de mudança para a sociedade da segunda 

metade do século XIX na Lage foi descrita por Paula Chaves Teixeira Pinto, 

 A chegada da modernidade implicou a crise do sistema agrário 
escravista implantado no distrito da Lage e, por isso, novas 
estratégias, não apenas econômicas, mas também sociais foram tecidas 
visando à perpetuação dos fazendeiros escravistas do distrito da Lage 
enquanto grupo da elite regional e que deveriam assegurar a 
reprodução de suas riquezas (TEIXEIRA, 2009, p. 264). 
 

 Sheila de Castro Faria estudando a formação da fortuna da família Vallim em 

Bananal acrescenta que as estratégias utilizadas pelos “homens bons” estavam além das 

alianças matrimonias, 

Para caracterizar o grupo que se reconhecia e era reconhecido como 
“principal”, é necessário levar em conta condições fundamentais: 
brancura da pele, prestígio familiar, ocupação de postos 
administrativos importantes, atividade agrária, acesso à escolaridade e 
fortuna anterior ou no presente, senão dos envolvidos, pelo menos de 
parentes próximos, principalmente no caso de serem herdeiros. 
Combinando-se algumas ou todas estas condições, os membros 
recebiam títulos honoríficos e eram nominados com senhoria, 
resultando no reconhecimento da comunidade ao seu lugar social 
(FARIA, 1995, p. 82). 
 

Para enfrentarem as mudanças que a sociedade exigia mantendo suas fortunas e o 

prestígio social conquistado pelos fazendeiros escravistas e suas famílias muitos se 

utilizaram de estratégias recorrentes nesse período como a herança deixada de pai para 

os filhos, diversas propriedades provavelmente permaneceram em usufruto como 

estratégia de assegurar o futuro dos herdeiros, hipótese levantada por Teixeira 

(TEIXEIRA, 2009, p. 266) garantindo a reprodução do sobrenome e riqueza da família. 

Outra estratégia de extrema importância e largamente utilizada, não apenas na Lage, 

foram os casamentos sucessivos na tentativa de garantir a sobrevivência da família 

como membro da elite regional e evitando o fracionamento das propriedades. Com base 

nos estudos feitos por Teixeira (TEIXEIRA, 2009, p.227) os homens de prestígio da 

Lage tiveram grande importância na construção do Distrito e em suas atuações,  

Os fazendeiros, naqueles anos de 1850 e 1870, a maioria descendente 
dos primeiros ocupantes, eram ainda os senhores das fortunas do 
distrito, e seu poderio político e controle do mando local podem ser 
percebidos nas suas atuações como vereadores na Câmara da vila de 
São José, nas disputas territoriais de agregação de quarteirões sob 
jurisdição administrativa do distrito da Lage, na presença de 
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agregados em suas fazendas, na ocupação de cargos do judiciário e na 
aquisição de patentes da Guarda Nacional. 
 

Diversas outras estratégias foram tecidas com objetivos parecidos, algumas formas 

dessa reprodução de riquezas vão ser apresentadas no estudo dos Capitães André 

Esteves dos Santos, Flávio José da Silva, José Coelho dos Santos Monteiro e Joaquim 

Tomas da Costa Gonçalves. 

 

 

Capitão André Esteves dos Santos 

 

O Capitão André Esteves dos Santos era filho legítimo de André Esteves e Dona 

Joaquina Tomasia da Silva, nascido na Freguesia da Lage e morador do mesmo local. O 

Capitão André uniu-se em seu primeiro matrimônio com Dona Tereza Emídia de Jesus 

Alvim, o casal teve dez filhos legítimos. Aproximadamente doze anos após o 

falecimento de Dona Tereza Emídia de Jesus Alvim o capitão André Esteves se une 

novamente em matrimônio com Francisca de Paula dos Reis e até o ano de 1861, ano da 

abertura do inventário do mesmo, o casal possuía três filhas: Ana, Maria e Joaquina. 

Para assegurar a sobrevivência do sobrenome familiar, era fundamental que se 

escolhesse com cautela os genros e noras. Portanto, uma estratégia comum nesse 

período eram os dotes, ou seja, uma herança antecipada como forma de assegurar o 

“bem casar” da prole. 

No inventário do Capitão André encontrou-se mais informações dos bens 

adquiridos por ele, que como os outros fazendeiros do Distrito da Lage também 

mostrava forte apego a escravidão, com 39 escravos, de diferentes etnias e de variadas 

faixas etárias. Além do número expressivo de escravos, o Capitão André Esteves 

possuía diversos outros bens como 18 carros de bois, 52 cabeças de gado, 22 equinos, 

12 muares e 74 suínos. Ele era também proprietário de cinquenta carros de milho, 

cinquenta alqueires de feijão, no valor de 100$000 réis e quarenta e oito alqueires de 

arroz, no valor de 400$000 réis, além de possuir um canavial de ano no valor de 

600$000 e outro plantado de novo calculado em 200$00 duas roças plantadas de milho 

e calculadas em doze alqueires por 400$000. Também constavam em seus bens, 80 

arrobas de açúcar avaliadas em 240$000 réis, 42 barris de aguardente no valor de 

126$000 réis. Todos esses bens somaram no inventário do Capitão o total de 2.706$000 
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réis, esse alto valor deixa claro a riqueza e a produção agrícola desse fazendeiro.3 

Mesmo com as mudanças trazidas pelas Leis Abolicionistas brasileiras, o Capitão 

André Esteves como outros fazendeiros continuaram a investir suas fortunas na compra 

e venda de escravos, posse de terras e dívidas ativas e se dedicando ao sistema agrário 

ressaltando ainda mais seu prestígio e influência no Distrito da Lage. 

 

 

Capitão Flávio José da Silva 

 

Outro Capitão que aparece nos livros de escrituras da Lage é Flávio José da 

Silva, O Capitão Flávio, juntamente com sua esposa, Dona Iria Jesuína da Conceição, 

herdaram a fazenda São Miguel em 08 de junho de 1846, localizada no distrito de São 

Thiago, comarca do Rio das Mortes. A fazenda foi deixada ao jovem casal em função 

do falecimento de Dona Floriana Eufrásia da Silva, senhora de grandes posses e de 

consolidada fortuna além de inegável prestigio social em São Tiago e região, na 

primeira metade do século XIX.  

O jovem casal era descendente de importantes famílias da região. Dona Floriana 

Eufrásia embora não fosse casada teve duas filhas, Dona Iria Jesuína da Conceição 

casada com o Capitão Flávio José da Silva, herdeiros da fazenda São Miguel e Maria 

Micaela de Jesus casada com o também Capitão da Guarda Nacional, José Justino da 

Silva, herdeiro da Fazenda do Pombal e irmão do Capitão Flávio. Como bem explica 

Sheila de Castro Faria em seu trabalho sobre a família Vallim, as aliança familiares 

traçadas nos matrimônios representavam grande estratégia de manter o prestígio dos 

‘homens bons’ e também de garantia para o futuro de sua prole. 

Muitas das propriedades eram compradas em sociedade pelo Capitão Flávio, 

como uma Sorte de Terras no Pinhão comprada em parceria com os herdeiros Aureliano 

e Severino no valor de 1:207$000, uma das propriedades mais bem avaliadas no 

inventário do Capitão Flávio José. Outras propriedades foram compradas em parceria 

com outros fazendeiros da região, como o Tenente Capitão Joaquim Tomas em 

sociedade com os herdeiros Aureliano e Severiano, além de terras na Fazenda do 

Pinheiro, Fazenda da Restinga, Grota do Penedo, Fazenda do Retiro e muitas outras 

                                                           
3 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João Del Rei. Inventário de André Esteves 
dos Santos, 1861, cx. 570. 
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propriedades compradas em sociedade e deixadas em seu inventário à esposa Dona Iria 

Jesuína da Conceição, no ano de 18664. 

Além das terras compradas do Capitão Joaquim Tomaz, o Capitão Flávio José 

também comprou quatro alqueires de campos na Fazenda da Restinga, antes 

propriedade de Francisco Ribeiro avaliados em 80$000, também consta em seu 

inventário a compra de sorte de terras de cultura na grota do Penedo avaliadas em 

900$000.No Arraial de Santa Rita o Capitão possuía uma casa com quintal e cercado de 

pedras. Na Fazenda São Miguel, herdada pelo casal, havia ainda casas de queijo, 

senzalas, ranchos, engenho de pilões e de cana, dois alambiques além de possuir roça de 

milho calculados em quarenta e oito carros por 768$00 e um arrozal de oitenta alqueires 

calculado em 40$000. O Capitão Flávio ainda possuía animais, contava com cerca de 6 

burros, 7 bestas, 4 cavalos e 10 éguas com crias e 63 cabeças de gado - entre novilhas, 

bezerros e vacas5. 

A Fazenda de São Miguel, herdada da sogra Dona Floriana Eufrásia, foi 

calculada em cento e dois alqueires de culturas e em duzentos e vinte e nove de campos, 

avaliados as culturas a trinta e quatro mil réis, e os campos a vinte e dois que importa 

em 8:506.000 Dessa forma ele pode ser considerado parte da Elite Escravista Regional 

do Distrito da Lage considerando seu “status” e riqueza. 

 

 

Capitão José Coelho dos Santos Monteiro  

 

O Capitão José Coelho dos Santos Monteiro, foi casado com Maria José de 

Resende, era proprietário e residia na Fazenda Sossego, freguesia da Lage. Em seu 

matrimônio com D. Maria tiveram 10 filhos. O Capitão José Coelho era proprietário de 

29 escravos, sendo 15 homens de idades que variavam de 01 ano de idade a 50 anos de 

idade e 14 escravas com idades que variavam entre 5 e 45 anos. Esses escravos foram 

inventariados em valores consideráveis, pode-se citar como exemplo o preço das 

escravas Apolinária, crioula, 16 anos, 1:400$000 e Feliciana, crioula, 16 anos, 

1:400$000 e entre os escravos os que aparecem com o maior valor são: Nicolau, crioulo, 

18 anos, 1:500$000 e Felis, crioulo, 18 anos, 1:500$000. José Coelhos dos Santos 

Monteiro era ainda proprietário de 54 cabeça de gado, 24 equinos, 3 muares e 46 suínos. 

                                                           
4 Ibidem. 
5 Ibidem 
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Era proprietário de um canavial no valor de 500$00 réis, roça de milho no valor de 

600$00 réis, dez alqueires de feijão plantado no valor de 80$000, um arrozal de 50$000, 

vinte e cinco arrobas de açúcar de 100$000, treze carros de milho no paiol de 390$000 

réis, cinco alqueires de feijão de 20$000. 

O Capitão também aparece como Vendedor de parte de terras de cultura, campos 

e benfeitorias na Fazenda Cataguases ao seu cunhado Sr. Antônio Tavares de Resende 

pelo valor de Trezentos e trinta um mil seis contos e cinco reis, em 02 de janeiro de 

1867.  

 Além de ser proprietário da Fazenda Sossego, na Freguesia da Lage o Capitão 

José Coelho possuía diversos outros bens com uma casa assobradada também na Faz. 

do Sossego no valor de 1:200$00. As benfeitorias da Faz. do Sossego continham ainda 

casas de tenda, paiol, senzalas, ranchos de porcos, moinhos cobertos de telhas, monjolo 

coberto de capim, currais e quintais cercados de pedra, além de possuir engenho de 

cana, alambique somando o montante de 1:800$000. O capitão era ainda proprietário de 

metade de uma casa no Arraial da Lage estimado em 200$000 e parte de benfeitorias da 

Fazenda da Serra por 39$700 réis. 

 José Coelho possuía muitas terras de culturas, campos e matas virgens, como 

grande fazendeiro da Lage, era proprietário de  um canavial de moer de 500$00 réis, um 

canavial novo de 200$00, uma roça de milho de 600$00 réis, dez alqueires de feijão 

plantado  de 80$000, um arrozal no valor de 50$000, vinte e cinco arrobas de açúcar de 

100$000, treze carros de milho no paiol de 390$000 além de cinco alqueires de feijão de 

20$000.  

 

 

Tenente Capitão Joaquim Tomas da Costa Gonçalves 

 

O Tenente e Capitão Joaquim Tomas da Costa Gonçalves uniu-se em matrimônio 

com Dona Maria do Carmo Celestina Gonçalves e dessa união tiveram apenas dois 

filhas, diferentemente dos quatro capitães citados a cima, as duas filhas eram Maria 

Claudina de 18 anos e Dona Claudina de 10 anos, ambas solteiras no ano de 1861. O 

Tenente Capitão Joaquim residia na Freguesia da Lage em uma casa que herdou de seus 

falecidos pais. 

Algumas informações da forma de vida do Tenente e Capitão Joaquim diferem dos 

outros capitães estudados, o Capitão Flávio José deixou como herdeiros 11 filhos, o 
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Capitão André Esteve possuía 13 filhos e uniu-se matrimonio duas vezes e o Capitão 

José Coelho deixou como herdeiros 13 filhos também se unindo em matrimonio duas 

vezes. Os três Capitães tiveram grande prole, já o Tenente Coronel Joaquim teve apenas 

duas filhas. Outro aspecto em que o Sr. Joaquim Tomas se diferencia dos demais é que 

ele residia dentro da Freguesia da Lage enquanto nossos outros três personagens 

residiam em fazendas em torno da Lage.  

O Tenente Capitão Joaquim Tomas é o senhor de escravo com maior escravaria, 

comparada com os outros fazendeiros aqui citados, ele era proprietário de 49 escravos 

com idades entre recém nascidos à 65 anos de idade e de diversos valores. O Tenente 

Coronel possuía além dos bens citados como exemplo acima, três carros ferrados e 

arreados no valor de 360$000 réis e um não ferrado no valor de 40$000. Era também 

proprietário de 141 equinos, 10 muares, 88 cabeças de gado o montante desses animais 

somava 4.822$000 réis era proprietário ainda de 88 suínos, é importante ainda salientar 

que mesmo residindo na Freguesia da Lage era proprietário de trinta carros de milho de 

360$000 réis, oitenta arrobas de açúcar de 240$000 réis, vinte barris de água ardente de 

50$000 reis além de cana para moer e um canavial do ano e dois mais novos no valor de 

1:000$000 réis.  

 Joaquim Tomas assim como os outros Capitães possuía muitas dívidas ativas e 

era proprietário de terras e fazendas importantes na Freguesia, como a Fazenda Lage 

que fazia divisa com as terras do Capitão Flávio José da Silva e também com o Capitão 

Antônio Pinto de Góes e Lara, foram descritas no inventário do Tenente e Capitão 

Joaquim Tomas.  

O Tenente Capitão Joaquim Tomas também aparece no inventário de Flávio José 

da Silva comprando terras em sociedade que foram arrematados em praça, terras que o 

Sr. Joaquim comprou em sociedade com Aureliano José Rodrigues e Severiano José 

Rodrigues ambos cunhados do Capitão José Coelho. Assim como os demais Capitães 

aqui estudados, o Tenente Capitão Joaquim Tomas também acumulou grandes bens na 

Lage e fazia parte da elite escravista regional.  

 

 

Transformação da Riqueza no Distrito na Lage 

 

A idéia de estudar as trajetórias de enriquecimento no Distrito da Lage na crise 

da escravidão, na segunda metade do século XIX, percorrendo os períodos posteriores a 
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Lei Eusébio de Queirós e Lei de Terras até ano de 1871 com a Lei do Ventre Livre em 

uma região com extremo apego a escravidão, nos permite compreender que esses 

eventos históricos trouxeram a necessidade de mudança de comportamento dos agentes 

econômicos, sociais e políticos e principalmente de mudanças na mentalidade da elite 

escravista que compunha esse cenário. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2 - Número de bens transferidos nas Escrituras de compra/venda/paga 
quitação, por ano no Distrito da Lage 

Bens 1862-1868 1868-1871 1871-1875 

Alqueire de terra 2 4 2 

Fazenda 1 - 1 

Escravos 22 7 15 

Sítio/Sorte de terra 17 17 14 

Casa de Vivenda 2 3 1 

Engenho de cana/farinha 2 - - 

Paiol/Moinho 1 - - 

Senzala 1 - - 

Casa na Freguesia da Lage 1 3 3 

Terra em torno da Lage * 5 1 - 

Benfeitorias 6 2 3 

Parte de casa/fazenda 2 1 2 

Empréstimo - 1 - 
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* Terras no Retiro de Cima, Catimbau, Galga, etc. 

 

 No período que vai de 1862 a 1868, tivemos acesso a 37 Registros de escrituras 

de compra/venda/paga quitação dos mais diversos bens móveis e imóveis. Observa-se 

que grande parte da população do Distrito eram proprietários de terra, contando com a 

presença de capoeiras, matos e matas virgens, terras e campos de cultura. Nos 

inventários que tivemos acesso consta que muitos desses homens tinham plantação de 

milho e arroz e que as deixam a seus herdeiros. 

O que se pode compreender das informações oferecidas pelos Registros de 

Escrituras de Compra e Venda para os anos de 1862 a 1871 é que mesmo com as leis 

implantadas e a necessidade de mudanças na mentalidade da elite referente ao desapego 

a escravidão é que esse desapego na compra de mão de obra escrava foi um processo 

que aconteceu lentamente a partir do ano de 1871, pois o número de escrituras de 

escravos sofre redução referente aos primeiros registros. Encontramos ainda registros 

em que eram comprados escravos no ano de 1874, mas que essa mão de obra tinha seu 

valor aumentado em relação aos anos anteriores.  

 Outro fato importante analisado nos Registros de Compra e venda para o período 

proposto é que acontece maior fragmentação de propriedades, os fazendeiros do Distrito 

da Lage mudam de comportamento deixando de comprar uma fazenda em torno da 

Lage para comprar partes de terras, sejam sortes de terras, matas virgens ou campos. 

Percebe-se que esses homens de poder passaram a acumular terras como forma de se 

manterem ativos dentro do sistema pré-capitalista ali implantado, tornando essas 

aquisições o instrumento capaz de assegurar a eles e as suas famílias a sobrevivência e o 

enriquecimento.  

Esse fato é bem evidenciado por Teixeira (TEIXEIRA, 2009, p.256-257) 

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. Apesar do movimento de 
fragmentação da propriedade fundiária no distrito da Lage, 
observamos que algumas fazendas tinham extensões bastante grandes 
e com área de reserva (capoeiras e matas virgens) bastante 
considerável. 
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Riquezas provindas também de fazendas bem estruturadas, com paióis, senzalas, 

engenhos, casas de vivenda etc. Altas extensões de terras, de animais, ajudavam a 

delinear este cenário de prosperidade econômica. A pecuária, agricultura, e os engenhos 

garantiram certa independência a estes fazendeiros, já que deste modo, a recorrência às 

Vilas de São João e São José del Rei tornava-se desnecessária. A origem das fortunas 

estava associada à capacidade de diversificar as atividades e na comercialização dos 

produtos. O caminho para o enriquecimento, dos fazendeiros do distrito da Lage, estava 

na comunhão entre as atividades econômicas (agropastoris e comerciais) e nos laços 

familiares tecidos entre as famílias de boa influencia da região. 

 

 

Considerações Finais 

 

 O estudo desenvolvido nesta pesquisa procurou identificar os grandes 

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

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

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

mapear alguns dos membros que se destacaram na posse de escravos e terras nos anos 

de 1862-1875. Aglomerando um grande contingente escravo, a Lage detinha uma 

visível capacidade de acumular riquezas, além do forte apego a escravidão fato 

evidenciado por Maria Lúcia Chaves Teixeira. 

Ao final desse percurso, esperamos ter assentado alguns elementos para a 

constituição da elite rural do distrito da Lage na segunda metade do século XIX e suas 

articulações com a economia mineira, especialmente no que se refere às relações do 

desenvolvimento econômico da Lage e as transformações que esse espaço sofreu para 

manutenção de riqueza dos grandes fazendeiros. Como já mencionado no decorrer do 

trabalho, a economia mineira esteve assentada na grande diversidade de atividades 

realizadas, atentando para grande importância do comércio e da atividade agropastoril. 
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