FÁBIO CARLOS VIEIRA PINTO

UMA PROSOPOGRAFIA DO QUARTEIRÃO DO MOSQUITO: FAMÍLIAS,
FAZENDAS E A ECONOMIA AGROPASTORIL DAS MINAS GERAIS
(SÉCULOS XVIII E XIX)

Mariana
Instituto de Ciências Humanas e Sociais-UFOP
2021

FÁBIO CARLOS VIEIRA PINTO

UMA PROSOPOGRAFIA DO QUARTEIRÃO DO MOSQUITO: FAMÍLIAS,
FAZENDAS E A ECONOMIA AGROPASTORIL DAS MINAS GERAIS
(SÉCULOS XVIII E XIX)

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em História do Instituto de Ciências
Humanas e Sociais da Universidade Federal de
Ouro Preto, como requisito parcial à obtenção do
grau de Doutor em História. Área de
concentração: Poder e Linguagens.

Linha de Pesquisa: Poder, Espaço e Sociedade.
Orientadora: Cláudia Maria das Graças Chaves

Mariana
Instituto de Ciências Humanas e Sociais-UFOP
2021

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

P659u Pinto, Fábio Carlos Vieira.
PinUma prosopografia do quarteirão do mosquito [manuscrito]: famílias,
fazendas e a economia agropastoril das Minas Gerais (séculos XVIII e
XIX). / Fábio Carlos Vieira Pinto. - 2021.
Pin270 f.: il.: color., tab., mapa.
PinOrientadora: Profa. Dra. Cláudia Maria das Graças Chaves.
PinTese (Doutorado). Universidade Federal de Ouro Preto. Departamento
de História. Programa de Pós-Graduação em História.
PinÁrea de Concentração: História.
Pin1. Redes sociais. 2. Família. 3. Prosopografia. 4. Minas Gerais. I.
Chaves, Cláudia Maria das Graças. II. Universidade Federal de Ouro Preto.
III. Título.

CDU 316.472.4
Bibliotecário(a) Responsável: Edna da Silva Angelo - CRB6 2560

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITORIA
INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA

FOLHA DE APROVAÇÃO

Fabio Carlos Vieira Pinto
Uma Prosopografia do Quarteirão do Mosquito: Famílias, fazendas e a economia agropastoril das Minas Gerais (Século XVIII e XIX)

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal
de Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do título de Doutor

Aprovada em 20 de dezembro de 2021

Membros da banca

Profa. Dra Cláudia Maria das Graças Chaves - Orientador(a) - UFOP
Profa. Dra Carla Maria Carvalho de Almeida - UFJF
Prof. Dr. Carlos de Oliveira Malaquias - UFS
Prof. Dr. Afonso de Alencastro Graça Filho - UFSJ
Prof. Dr. Francisco Eduardo de Andrade - UFOP
Cláudia Maria das Graças Chaves, orientadora do trabalho, aprovou a versão final e autorizou seu depósito no Repositório Institucional da UFOP
em 05012022

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria das Gracas Chaves, PROFESSOR DE MAGISTERIO SUPERIOR, em
05/01/2022, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0264715 e o código CRC 0593DCB8.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.000157/2022-46

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000
Telefone: 3135579406 - www.ufop.br

SEI nº 0264715

A meus familiares. A meus alunos.

AGRADECIMENTOS
Ao terminar um trabalho cumpre agradecer àqueles que tornaram a jornada mais
suave e ajudaram a contornar os percalços. O caminho percorrido contou com a presença
de muitas pessoas, mas algumas merecem deferência por terem compartilhado de maneira
mais especial os momentos de elaboração desta tese.
Ao meu tio Roberto de Andrade Pinto, muito obrigado pelo material coletado em
vários arquivos e comigo compartilhados que em muito aliviaram meu trabalho de
pesquisa, pois evitei muitos deslocamentos antes e durante a pandemia. Sem esta ajuda,
não teria tempo hábil para a elaboração desta tese.
Aos funcionários e estagiários do Arquivo Histórico – IPHAN/Superintendência
em Minas Gerais - Escritório Técnico II de São João del-Rei, especialmente Fernando,
Gustavo e Larissa, muito obrigado pela atenção e presteza. Agradeço ao Assistente
Municipal de Cultura da cidade de Coronel Xavier Chaves, Eugênio Santos, e à família
do empresário Lalá Resende que forneceram algumas das fotos presentes ao longo dos
capítulos.
Gratidão sempre aos familiares e amigos, dos quais me furtei em muitos
momentos, devido à necessidade do trabalho, mas sempre torceram pela conclusão do
mesmo. Aos meus alunos e aos colegas da escola, pela torcida, incentivo. Isabel e Líliam,
as diretoras da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, agradeço o auxílio com os
horários de aula para que eu pudesse realizar todas as atividades que o curso do doutorado
exigia.
Agradeço aos colegas do grupo de pesquisa Impérios e Lugares no Brasil, os quais
sempre contribuíram com suas colocações para tomada de decisões e, às vezes, mudanças
de rumos. Nominalmente registro os agradecimentos à Ilana de Macedo Vaz, com quem
pude aprender um pouco sobre a elaboração de mapas históricos. Giulliano Glória de
Sousa foi muito gentil com indicações bibliográficas e leituras atentas às versões
anteriores do trabalho discutidas em nossas reuniões. A amiga Daiane de Souza Alves foi
sempre muito atenciosa e contribuiu com muitas indicações, especialmente para a
confecção do último capítulo. Além de agradecer a amizade de Wederson de Souza
Gomes, sua parceria na época das disciplinas e da qualificação foram de grande valia. E

ao amigo Pedro Henrique de Mello Rabelo, sou grato pelas indicações e leituras atentas
de meu material de pesquisa, desde o projeto.
Registro gratidão aos professores das disciplinas cursadas na UFOP Marcelo
Rangel e Ângelo Carrara, especialmente ao último pelas muitas indicações bibliográficas
fornecidas em sua disciplina. À banca da qualificação, muito obrigado por todo o
aprendizado. A Francisco Andrade, especialmente nas indicações no que tange às capelas
e às sugestões bibliográficas. Afonso de Alencastro Graça Filho, pela leitura prévia do
projeto, pela documentação camarária de São José e pela amizade já de longa data.
Obrigado por estarem presentes na qualificação e na defesa da tese. Ao amigo Carlos
Malaquias, contemporâneo de graduação, satisfação em tê-lo na banca de defesa da tese.
À Carla Almeida, obrigado por aceitar o convite e participar da avaliação deste trabalho.
Cláudia Chaves é uma super orientadora. Difícil encontrar palavras para agradecer toda a
atenção, cuidado e carinho dispensados ao longo destes quatro anos. Eternamente grato
pelos ensinamentos e compartilhamentos.
Deixo a gratidão à UFOP, instituição que em muito engrandeceu minha formação
e à CAPES, pela manutenção dos cursos de pós-graduação, através de financiamentos e
custeio.

um vasto interior rural também caracterizado por
sua diversidade […] as fazendas mineiras situadas
no meio mais decididamente rural produzem de tudo
um pouco.
(LIBBY, 2007b, p. 14)

RESUMO
O presente trabalho apresenta a construção de uma prosopografia de uma área rural
mineira ao longo dos séculos XVIII e XIX, o quarteirão do Mosquito. Território surgido
aproximadamente na década de 1730, esteve sempre ligado às atividades agropastoris,
com mineração apenas residual, embora tenha se originado em meio às regiões auríferas
dos arraiais de Prados e Lagoa Dourada e das vilas del Rei, São João e São José. O estudo
apresenta a fluidez espacial de configuração do quarteirão do Mosquito, sempre incluso
nos termos de São José del-Rei. As estratégias de organização econômica empreendidas
por uma parentela que configura uma rede de sociabilidade ao longo dos dois séculos são
apresentadas. Discute-se a ocupação das terras, desde o processo de doação de sesmarias
até a conformação de um conjunto de fazendas sob o domínio de um grupo de parentes,
com amplo uso do artifício da herança. Apresenta-se a teia de casamentos engendrada
pela e na parentela, observando-se momentos de endogamia e de exogamia. Uma primeira
fase de casamentos une os Faria, oriundos de Portugal, aos Gonçalves de Melo, aos Góes
e Lara, aos Furtado de Mendonça, aos Parreiras e aos Valadão. Esta rede se fortalece nas
duas primeiras décadas do século XIX e organiza-se em casamentos intraparentela até
meados do século, quando novos elementos são acionados para compor a rede: os
Resende e os Chaves. Aponta-se esta inclusão de novos elementos à rede, especialmente
devido às mudanças no mercado de terras, com maior mercantilização e o surgimento de
um personagem exógeno à parentela, João Gaudêncio de Jesus, com estratégias mais
mercantis, de concentração de terras, via compra das mesmas. A ocupação das fazendas
dá-se com atividades agropecuárias voltadas aos mercados interno mineiro e à Corte, com
os derivados dos engenhos de cana e outros produtos agrícolas consumidos no âmbito
local e a pecuária diversa tendo maior expressão na exportação. A parentela porta-se como
elite local e utiliza-se dos meios de ocupação do poder para a manutenção deste status.
Os membros da parentela ocupam espaços de poder na Igreja, com muitos padres
exercendo o sacerdócio, além de vários parentes galgarem os postos administrativos e
miliares, fazendo-se presentes na Câmara de São José, nas Ordenanças e na Guarda
Nacional. O compadrio é mais um elemento da estratégia da parentela para demonstrar
seu poderio localmente, ampliando sua rede no parentesco ritual.
PALAVRAS-CHAVE: Rede. Família. Parentela. Terra. Estratégias. Poder.

ABSTRACT
This paper presents the construction of a prosopography of a rural area in Minas Gerais
throughout the 18th and 19th centuries, the Mosquito block. Territory that emerged
approximately in the 1730s, it has always been linked to agro-pastoral activities, with
only residual mining, although it originated in the middle of the gold-bearing regions of
Prados and Lagoa Dourada and the villages São João and São José del-Rei. It presents the
spatial fluidity of configuration of Mosquito block for the privileged space of research,
always included in the terms of São José del-Rei. The economic organization strategies
undertaken by a family that configures a network of sociability over the two centuries are
presented. The occupation of lands is discussed, from the process of donating land grants
to the formation of a set of farms under the domain of a group of relatives, with extensive
use of the artifice of inheritance. The marriage network engendered by and in the kin is
presented, observing moments of inbreeding and exogamy. A first phase of marriages
unites the Faria, from Portugal, the Gonçalves de Melo, the Góes e Lara, the Furtado de
Mendonça, the Parreiras and the Valadão. This network was strengthened in the first two
decades of the 19th century and was organized in intraparental marriages until the middle
of the century, when new elements were activated to compose the network: the Resende
and the Chaves. This inclusion of new elements to the network is pointed out, especially
due to changes in the land market, with greater commodification and the emergence of a
character exogenous to the kin, João Gaudêncio de Jesus, with more mercantile strategies,
of land concentration. The occupation of the farms takes place through agricultural
activities aimed at the internal markets of Minas Gerais and the Court, with sugarcane
derivatives and other agricultural products consumed locally and livestock farminghaving
greater expression in exports. The kin behaves like a local elite and uses the means of
occupying power to maintain this status. The members of the kinship occupy spaces of
power in the Church, with many priests exercising the priesthood, in addition to rising to
administrative and military posts, being present in the Chamber of São José, in Ordinance
Company and in the National Guard. Godparents is yet another element of the kinship
strategy to demonstrate its power locally, expanding its network in ritual kinship.
KEYWORDS: Network. Family. Kinship. Earth. Strategies. Power.
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INTRODUÇÃO
Objeto, espaço e tempo
Um ribeirão de águas turvas empresta seu nome para um lugar do interior mineiro
já na primeira metade do século XVIII: Mosquito. Provavelmente a natureza deste sertão
marcou a toponímia. Os insetos que circundavam o ribeiro nomearam todo um território!
O que denominamos quarteirão do Mosquito conformou-se entre as décadas de 1710 e
1740, com a concessão de sesmarias e a ocupação das terras. A presente pesquisa pretende
compreender a formação territorial da Fazenda do Mosquito e de seus arredores desde o
início do século XVIII, percebendo as estratégias utilizadas pelos povoadores da região
para ocupar as terras, explorá-las economicamente e desenvolvê-las a ponto de torná-las
um aglomerado urbanizado no início do século XX. A mineração não foi o cerne de
ocupação das fazendas em tela, o que contribui para a historiografia agrária e regional do
Estado de Minas Gerais e do Brasil, trazendo especificidades regionais.
O trabalho visa contribuir, em análise microscópica, com o conhecimento da
sociedade mineira nos séculos XVIII e XIX. As redes de sociabilidade formadas entre
proprietários da região do Mosquito permitiram a consolidação de uma economia
diversificada e dinâmica, com características tanto de subsistência quanto de
comercialização. A pesquisa ora apresentada empreende uma genealogia das gentes e das
terras que compuseram o Mosquito.
Os casamentos, o compadrio, a distribuição de heranças, o exercício de cargos
administrativos, confirmam a gênese de aliança social, forjando uma rede. Como mostra
Roger Chartier, a cultura pode englobar muito além de representações, ideias e
mentalidades. Ela pode mostrar as práticas que as conformam. Todavia, não é uma
simples redução de formas de pensamento a uma base material, mas a percepção de que
as ideias possuem também um estatuto material (CHARTIER, 1990). Daí resulta do
estudo das riquezas configuradas em bens de raiz que compõem a região em tela.
Do início do século XVIII até 1911, a sociedade e a economia da região da fazenda
do Mosquito passam pela conformação de redes de sociabilidade, para a articulação
política de um distrito, sob os auspícios de uma liderança política surgida em fins do
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século XIX, a do coronel Francisco Rodrigues Xavier Chaves, representando a síntese
das alianças forjadas entre as famílias ocupadoras da região desde o início do século
XVIII. Mas o coronel não é o personagem central desta história. Esperamos descortinar
o palco em que outros personagens que o precederam deixaram preparado o terreno para
sua atuação. Visamos contribuir para a historiografia local. Outros coronéis antecedem o
líder político que nomeou uma pequena cidade do interior mineiro.
Esta tese tem por objeto de estudo a construção do espaço e ocupação da Fazenda
do Mosquito e suas vizinhas, que configurariam, mais tarde, o município de Coronel
Xavier Chaves. Pretende-se entender a formação de um município desde os primórdios
da ocupação, no século XVIII, sem basear-se na exploração aurífera, até a formação de
um distrito, uma conformação urbana, no início do século XX. O recorte temporal é
baseado na documentação que dispomos para a região e liga-se às estratégias adotadas
pelos povoadores. A mais antiga sesmaria que encontramos é datada de 1718, sendo
doação da região do Brumado, subordinada a Lagoa Dourada, a Guilherme de Oliveira
Lara. Esta região fará parte do município posteriormente. O documento faz menção à
ocupação das terras há pelo menos quatro anos, o que nos coloca o ano de 1714 como
marco inicial para a pesquisa. O marco final do trabalho inicialmente foi pensado como
a elevação da região a distrito de São Francisco Xavier, em 1911, através da articulação
política das famílias que se constituíram na região. Porém, optamos por focar o estudo
apenas até o final do século XIX, quando a rede familiar foi totalmente tecida em uma
teia de casamentos, sem que déssemos destaque ao coronel que nomeou a cidade que
compõe hoje o território em tela. Faria, Gonçalves de Melo, Góes e Lara, Parreiras,
Mendonça, Valadão, Resende e Chaves são as principais famílias recorrentes na
documentação e, ligaram-se através de casamentos, passando a predominar no início do
século XX o núcleo Chaves na região. Embora a última família a chegar na área, através
das alianças formadas, passou a representar o interesse dos grupos proprietários já em fins
do XIX. A historiografia oficial não abordava a grande rede composta por outros
familiares que antecederam os Chaves, o que conduziu à presente pesquisa cujo intuito é
dar visibilidade aos outros personagens que construíram esta história.

Objetivos
Pretendemos compreender a formação territorial da área em estudo desde o século
XVIII, percebendo as estratégias utilizadas pelos povoadores da região para ocupar as
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terras, explorá-las economicamente e desenvolvê-las a ponto de torná-las mais tarde um
aglomerado urbanizado. Este é o objetivo geral da pesquisa. Como a mineração não foi o
cerne de ocupação das fazendas em tela, ficam algumas perguntas a serem esclarecidas,
as quais configuram nossos objetivos específicos:
a) Como as famílias, em especial Faria, Gonçalves de Melo, Góes e Lara,
Parreiras, Mendonça, Valadão, Resende e Chaves, desbravaram a região e ali
permaneceram?
b) Como construíram o espaço e as atividades econômicas?
c) O que garantiria a sobrevivência e enriquecimento dos povoadores?
d) Quais estratégias foram articuladas pelos grupos que ocuparam a região?
e) Como a rede familiar ganhou caráter político e concedeu poder a potentados
locais?
Com tais objetivos pretendemos esclarecer a ocupação territorial da região.
A dinamização econômica da Comarca do Rio das Mortes, bem como a inserção
em linhas de comércio das vilas Del-Rei garantiram a atividade agropecuária das
Fazendas do Mosquito e vizinhas. As práticas de casamentos e compadrio, bem como a
inserção nos espaços de dominação – Igreja e Câmara – permitiram a articulação local de
redes de sociabilidade e poder, gerando potentados locais, desde o século XVIII, com
atividades econômicas diversificadas que conduziram ao enriquecimento dos membros
da rede.

Perspectivas teórico-metodológicas e fontes
Como nos lembra Maria Yedda Linhares, ao prefaciar o livro de Afonso Graça
Filho, a História Agrária enfrentou dificuldades para sua fixação no Brasil devido ao seu
caráter eminentemente regional, bem como por causa da dificuldade de pesquisar fontes
numerosas e extensivas, tornando o trabalho lento (LINHARES, 2002, p. 9). Todavia,
uma vez iniciados os estudos, as várias fontes descortinam uma gama de acontecimentos
que tornam a labuta nos arquivos algo prazeroso. O uso da micro história para estudar
regiões agrárias é uma boa alternativa metodológica.
É exatamente como um estudo microscópico para entender as várias situações
regionais mineiras que este trabalho pretende dar sua contribuição. Uma avaliação mais
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detalhada da história regional pretende verificar proposições consagradas na
historiografia e renovar problemáticas em âmbito mais amplo. Como ressalta Afonso
Alencastro, “[o] estudo em escala reduzida permite a abordagem das estratégias sociais
praticadas no âmbito da vida econômica da cidade” (GRAÇA FILHO, 2002, p. 21).
Giovanni Levi propõe uma redução na escala de observação através da microanálise, o
que, segundo Revel, permitiria uma amostragem regional ou local em relação a um macro
conjunto (LEVI, 1992; REVEL, 1998). Revel (2000, p. 36) destaca a importância das
interrogações cruzadas para o estudo da sociedade, o que nos remete a um exaustivo
trabalho com fontes diversificadas. O fato de a fronteira regional estudada não ser tão
ampla evita a dispersão documental, permitindo o uso de uma grande variedade de fontes.
Reduzindo a escala de observação, a pesquisa que ora se apresenta promove um
cruzamento de várias fontes em perspectiva prosopográfica. A construção de uma
biografia coletiva, através de uma pesquisa genealógica, envolvendo as principais
famílias do quarteirão é elucidada ao longo do trabalho. E a conceituação de família
presente neste estudo é também bastante ampliada: uma grande rede familiar é construída
por uma parentela, envolvendo os elementos de sangue e os fatores sociais do casamento
e do compadrio. No primeiro capítulo apresentaremos ampla discussão do método
prosopográfico empregado. Buscamos utilizar o maior número de fontes diferentes,
todavia, não conseguimos localizar os personagens estudados em alguns fundos
documentais, a exemplo de processos-crime.
O espaço que denominamos quarteirão do Mosquito foi forjado ao longo dos dois
séculos que cobrem o período deste estudo. A regionalização deste território foi marcada
por grande fluidez, mas como informa Milton Santos (2006) o espaço é formado por
estruturas sociais e econômicas com a justaposição de redes. Nosso entendimento de
região acaba por conjugar os aspectos geográficos, econômicos, sociais e administrativos
para o efeito do trabalho que ora se apresenta, conforme abordaremos no segundo
capítulo. Através das cartas de sesmaria, preservadas pelo Arquivo Público Mineiro
(APM), inicia-se o estudo da configuração espacial que é objeto desta pesquisa, a qual
promove uma genealogia das terras, em paralelo à genealogia dos grupos ocupantes das
mesmas. A mais antiga carta por nós encontrada é referente à fazenda do Brumado, nas
imediações de Lagoa Dourada, concedida a Guilherme de Oliveira Lara em 1718, na qual
afirma-se que a área já era ocupada desde 1714, aproximadamente. Segundo Maria Lúcia
Teixeira, o documento mais antigo referente à Lage data de 1748, a pedido de Manoel
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Lopes Ribeiro (TEIXEIRA, 2007, p. 50). Especificamente para a Fazenda do Mosquito,
em 1757, foi concedida a carta de sesmaria a Manoel de Magalhães de Freitas, sendo essa
a primeira referência direta à fazenda por nós encontrada na documentação, embora no
conjunto documental, a família Freitas não seja recorrente.
Para a recomposição do território do antigo quarteirão do Mosquito, o estudo dos
registros de terras públicas, realizado nas paróquias, após a promulgação da Lei de Terras
de 1850, foi de suma importância. Os documentos estão disponíveis no APM. Com base
na descrição das fazendas reconstruímos mapas históricos para a região do Mosquito,
valendo-nos, também, dos registros sobre o espaço deixado pelos viajantes que visitaram
as terras das Minas, entre eles Auguste de Saint-Hilaire, de viagens compreendidas entre
1816 e 1822; João Maurício Rugendas (1822-1825); Johann Emanuel Pohl (1817-1821);
Johann Baptist von Spix e Karl Friedrich Philipp von Martius, viajando entre 1817 e 1820;
John Luccock que empreendeu viagens durante sua estadia no Brasil, entre 1808 e 1818;
Robert Walsh (1828-1829) e Richard Burton (1861). Os mapas foram elaborados
tomando por base o mapa da cidade de Coronel Xavier Chaves atual disponibilizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 1, cruzado com um mapa de 1918,
baseado na criação do Curato de São Francisco Xavier, disponível na Cúria.2 A marcação
das fazendas foi possível com o cruzamento das fontes e a existência de sedes das antigas
fazendas remanescentes ou bem demarcadas nos documentos cruzados.
Para entender mudanças nas propriedades ao longo do tempo recorremos ao Fundo
Divisão de Terras e aos Livros de Notas, alocados no Arquivo Histórico –
IPHAN/Superintendência em Minas Gerais - Escritório Técnico II de São João del-Rei.
Nesta instituição também foram coletados os inventários post-mortem que ajudaram a
reconstituir fortunas dos moradores da região do Mosquito. Foram utilizados 47
documentos para esta área. Além das riquezas em bens de raiz e moradas, produções
agrícolas, ferramentas e utensílios, animais, escravizados, outros bens, créditos e dívidas,
os inventários apresentam informações sobre as famílias, como os dotes, as heranças
legadas e, às vezes, trazem anexos os testamentos que podem lançar mais luz nas relações
sociais e econômicas dos falecidos. Além dos anexos, foram utilizados outros quatro

1

Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/coronel-xavier-chaves.html. Acesso em
06/02/2020.
2
Agradeço esta referência a Roberto de Andrade Pinto, que forneceu digitalizadas as cópias dos
documentos.
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individualizados.
Para a constituição das famílias e suas redes de relacionamento, a demografia
histórica permite o estudo de séries quantitativas e, a micro história, baseada em fontes
diversificadas, permite informações de personagens e a construção de prosopografia. As
listas nominativas produzidas por ordem do governo mineiro, organizadas pelos juízes de
paz, trazem informações para a região nos anos de 1831/32 e 1838/40. A lista de 1838 3,
especifica a região do Mosquito como um quarteirão do distrito da Lage e nomeia as
fazendas da região, a saber: Caxambu, Cachoeira, Carandaí, Mosquito, Roça Grande,
Ponte do Taboim, Retiro dos Dois Córregos, Porqueiro, Recondengo, Venda Nova. A
lista informa os nomes dos proprietários, sexo, raça, idade, estado civil, ocupação (para
alguns), condição jurídica, alfabetização e local de morada. Nela, havia 32 fogos no
quarteirão do Mosquito, de 170 fogos para o distrito da Lage como um todo. Já a lista de
1831 não traz a divisão de quarteirão para o distrito da Lage, dificultando o trabalho de
análise do historiador, mas o cruzamento das informações permitiu a reconstituição de
propriedades. Há 121 fogos na Lage neste recenseamento, porém o Mosquito estava
incluso na lista de São José em 1831, conforme foi possível detectar através da busca de
nomes presentes no documento de 1838.
Para conhecer as famílias da região e suas relações construídas foram verificados
os registros do Arquivo Eclesiástico de São João Del Rei. Encontramos os registros de
batismo a partir de 1745, registros de óbito a partir de 1762 e, de casamentos, desde 1764.
No mesmo arquivo, encontramos o “Mappa da população Parochianna da Freguesia de
Sto. Antônio da Vila de São Jozé do prezente ano de 1825” que foi importante para
recomposição das relações estudadas. Também há informações sobre batismos,
casamentos e óbitos relacionados aos moradores do Mosquito nos arquivos digitalizados
pelos Mórmons. Dois processos De genere, alocados no Arquivo Eclesiástico da
Arquidiocese de Mariana foram utilizados para compor a história narrada neste trabalho.
Da Câmara Municipal de Tiradentes, através de CDs com o arquivo digitalizado
pelo professor Dr. Douglas Cole Libby (UFMG) e gentilmente cedidos pelo professor Dr.

3

Utilizamos o material disponibilizado pela equipe do CEDEPLAR, organizado por Clotilde Paiva. Maria
Lúcia Resende Chaves Teixeira transcreveu a lista nominativa em obra impressa (TEIXEIRA, 2007, p. 179207).
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Afonso de Alencastro Graça Filho (UFSJ), vieram muitas informações sobre a atuação
política dos personagens implicados nesta narrativa.
Baseados nesta variedade documental – cartas de sesmaria, registros de terras,
processos de divisão de terras, livros de notas, inventários post-mortem, testamentos,
mapas de população, registros de batismo, de casamento, de óbito, documentação
camarária – a vida familiar, social e econômica dos habitantes do Mosquito, ao longo dos
séculos XVIII e XIX foi reconstituída em uma prosopografia que ora apresentamos. Cabe
ressaltar que mantivemos em alguns momentos do texto a grafia de época, especialmente
em transcrições de documentos manuscritos.

Memorial da pesquisa
O projeto inicialmente apresentado ao programa passou por modificações, a
começar pelo recorte temporal: resolvemos não entrar no século XX, conforme
comentado anteriormente. Também, em termos metodológicos, a construção de uma
prosopografia passou a nortear a organização do trabalho, algo que ainda não era bem
definido quando da apresentação da proposta. Ser professor de educação básica e
continuar realizando as pesquisas foi um desafio, sempre superado com o apoio dos
estudantes aos quais dedico os frutos da pesquisa. Passagem pelos arquivos, contato com
a poeira em alguns documentos, o cheiro forte daquilo que estava guardado. Memórias
esquecidas ou mesmo não acionadas estavam esperando para ganharem visibilidade. E eu
tinha pessoas me esperando em uma sala de aula ávidas de curiosidades para saber se eu
tinha descoberto algo novo.
A consulta aos arquivos e a organização de bancos de dados ocupou uma grande
parte do tempo de trabalho. E auxílios vieram. As transcrições da documentação alocada
nos arquivos eclesiásticos de São João del Rei e de Mariana (registros de batismos,
casamentos, óbitos e de genere) foram cedidas por Roberto de Andrade Pinto e Edriana
Aparecida Nolasco realizou as transcrições da documentação alocada no Arquivo Público
Mineiro (sesmarias e registros de terras). Os documentos do Escritório Técnico do
IPHAN de São João del Rei foram transcritos por mim. A pandemia do coronavírus
(COVID-19) tornou inviável o acesso a vários arquivos por muito tempo, o que gerou
ansiedade quanto à possibilidade de terminar o trabalho no prazo estimado. Foi o caso da
documentação da Câmara de Tiradentes, a qual não consegui ter acesso pessoalmente.
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Por sorte, consegui os documentos digitalizados gentilmente pelo professor Afonso de
Alencastro Graça Filho, o que permitiu-se concluir minha pesquisa, a qual apresento os
resultados na presente tese. Uma vez coletados os dados, foram criados bancos no formato
ACCESS. Dias em arquivo, dias em casa, dias na escola. Pesquisa feita, bancos de dados
preparados, análise dos materiais… e alunos querendo saber: tem mais novidades? Afinal,
como eles, ainda resido no quarteirão do Mosquito.
Entre a escola, os arquivos e a universidade, as reuniões com o grupo de pesquisa
do ILB, sob coordenação da orientadora Cláudia Chaves, presencialmente ou
virtualmente, contribuíram para tomada de decisões e compartilhamento de angústias com
os colegas, levando ao amadurecimento profissional. Foram de suma importância para a
organização da pesquisa, bem como as presenças nas aulas em Mariana.
Depois de quatro anos, uma tese elaborada e ora apresentada.

Estrutura do texto
O texto foi estruturado em quatro capítulos. O primeiro apresenta a construção de
uma rede familiar no quarteirão do Mosquito, ao longo dos séculos XVIII e XIX, que
ajudou a conformar uma elite local. Para tal, apresentamos uma discussão metodológica
e conceitual acerca do objetivo de construir uma prosopografia, lançando mão dos
conceitos de família, fogo, domicílio, redes e elite. É feita uma revisão bibliográfica sobre
a conceituação adotada para, em seguida, empreender a análise da rede familiar
estabelecida a partir da família Faria, originada de migrantes portugueses para a fazenda
do Mosquito. Os casamentos empreendidos com outras famílias das fazendas vizinhas
conformaram a rede do quarteirão do Mosquito, envolvendo na parentela os Gonçalves
de Melo, os Góes e Lara, os Furtado de Mendonça, os Parreiras, os Valadão, os Resende
e os Chaves. São apresentados diagramas que mostram a genealogia das famílias,
atentando-se para as estratégias de casamentos com elementos de outras famílias, no
momento inicial, visando expansão do domínio territorial. Em seguida, os casamentos
dentro da mesma parentela, prática comum a outras regiões do Brasil e de Portugal, são
percebidos como parte da estratégia de manutenção de fortunas na mesma parentela. Mais
tarde, a conjuntura econômica conduz à busca de outros casamentos com famílias
diferentes ou mesmo a migração de alguns elementos da parentela para outros espaços
geográficos. Em todos os casos, é perceptível a intenção de manutenção ou a ampliação
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de fortunas dentro da rede familiar. As principais fontes utilizadas neste capítulo foram
os registros eclesiásticos, inventários e testamentos.
Já o segundo capítulo objetiva apresentar o espaço ocupado pela rede familiar, o
qual denominamos quarteirão do Mosquito. Após traçar o início da ocupação das áreas
próximas ao que conceituamos como quarteirão, comentamos a fluidez da organização
espacial existente no Brasil colonial e imperial. As fronteiras não eram rígidas. Partimos,
então, para a análise das fazendas que compuseram o quarteirão do Mosquito, percebendo
sua ocupação pela parentela objeto do estudo. Ao especificar cada área do quarteirão,
inclusive com a elaboração de mapas, buscamos apreender a importância da constituição
da rede familiar, bem como o provável motivo desta estratégia: a existência de outros
proprietários que visavam ampliar suas terras em direção às propriedades da parentela do
Mosquito. As fontes mais utilizadas para este capítulo foram as cartas de sesmaria, os
registros de terras, as repartições de terras, as listas nominativas e os inventários.
No terceiro capítulo o objetivo é mostrar a organização econômica do quarteirão
do Mosquito, elucidando a riqueza e a fortuna amealhada pela parentela, através das
atividades agropecuárias, bem como os outros meios de reprodução da riqueza
empreendida pelos proprietários da região. Buscamos mostrar a produção interna e como
a região contribuiu no fornecimento de elementos para o comércio intra e interprovincial,
especialmente direcionado à Corte carioca, via praça mercantil de São João del Rei. Os
inventários post-mortem são a principal fonte de informações para o capítulo, além de
relatos de viajantes.
Por fim, o último capítulo aborda as relações de poder constituídas pela rede
familiar do Mosquito, mostrando as relações de compadrio empreendidas pelos seus
membros com outras pessoas da região, inclusive com escravizados. Também
empreendemos uma análise da presença de membros da parentela dos Faria no clero
católico e como representantes políticos na Câmara da vila de São José, entre as décadas
de 1830 e 1860, o que afetou na conformação espacial e econômica do quarteirão.
Analisamos a atuação política e os embates desta elite local em meio a revoltas em Minas
nas décadas de 1830 e 1840. As fontes de pesquisa que embasam o último capítulo são
registros de batismo, livros de memórias e a documentação da Câmara da vila de São
José.
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CAPÍTULO 1 – A CONSTRUÇÃO DE UMA REDE FAMILIAR
NO QUARTEIRÃO DO MOSQUITO
As ligações de família aqui são uma beleza; são tão
estreitas como a de um clã da Escócia. Mas têm o
seu lado mau nos constantes casamentos entre
parentes próximos como tios com sobrinhas, tias
com sobrinhos, etc., de modo que os casamentos em
vez de alargar as ligações, difundir a propriedade e
produzir maiores relações gerais no país, parecem
estreitá-las, acumular fortunas e concentrar todas as
afeições num círculo fechado e egoísta (GRAHAM,
1956, p. 253).

O presente estudo tem início num mergulho em diversas fontes para perquirir a
trajetória de um grupo familiar que compõe uma rede, estendendo o domínio de uma
parentela ao espaço do quarteirão do Mosquito, no interior de Minas Gerais.
Afogando em nomes4, demonstraremos como a parentela originada do casal
português Mateus José de Faria e Bárbara Francisca de Jesus conseguiu se estabelecer no
espaço em tela e construiu diversas estratégias que lhes garantiram o predomínio social,
político e econômico ao longo do século XIX. Para tal, os casamentos iniciados no século
XVIII e as uniões que forjariam a rede serão abordados ao longo do presente capítulo,
com a apresentação de cada ramo que compõe a parentela. Antes, discutimos um pouco
da metodologia e conceituação adotadas na pesquisa.

1.1 Questões de método
Seguindo os pressupostos teóricos de Giovanni Levi, ligados à micro história,
empreendemos uma pesquisa documental, visando reconstruir coletivamente a história de
um grupo de moradores do interior da então província de Minas Gerais, na região do
quarteirão do Mosquito, ao longo dos séculos XVIII e XIX. Segundo o autor, “qualquer
pesquisa prosopográfica sobre uma população pequena e anômica deve desistir da ideia
de totalidade e não pode acompanhar seus atores para além da quantidade mais
condensada de documentos” (LEVI, 2000, p. 89). Diferentemente de Levi, não

4

Em referência ao clássico artigo assim intitulado de FRAGOSO, 2002.
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pesquisamos um espaço urbano, uma vila, mas um quarteirão, espaço mais ruralizado, no
entanto, muito bem documentado. Focaremos no estudo das estratégias familiares,
utilizando os inventários, testamentos, listas nominativas, registros de terras, registros de
batismo, casamento e óbito, na medida em que se faça necessário, para compor a história
do grupo social em estudo. É importante realizar o cruzamento de fontes para pensar na
demografia, incluindo aspectos socioeconômicos e conjunturas históricas nos estudos.
Afinal, conhecer os nomes e dados sobre nascimento, casamento, óbito, tudo isso ajuda
na reconstituição de vivências cotidianas e na busca de respostas tanto individuais quanto
coletivas empreendidas por personagens históricos diante de mudanças e desafios sociais,
econômicos ou políticos (OLIVEIRA, 2006, p. 185-186).
Mas no que consiste uma prosopografia? Um trabalho clássico de Lawrence
Stone, de 1971, republicado em 2011 no Brasil, define muito bem o conceito
A prosopografia é a investigação das características comuns de um grupo de atores
na história por meio de um estudo coletivo de suas vidas. O método empregado
constitui-se em estabelecer um universo a ser estudado e então investigar um
conjunto de questões uniformes – a respeito de nascimento e morte, casamento e
família, origens sociais e posição econômica herdada, lugar de residência,
educação, tamanho e origem da riqueza pessoal, ocupação, religião, experiência
em cargos e assim por diante. Os vários tipos de informação sobre os indivíduos
no universo são então justapostos, combinados e examinados em busca de
variáveis significativas (STONE, 2011, p. 115).
Historiograficamente, há duas escolas distintas, a de elites e a de massas. A escola de
elites estuda a dinâmica de pequenos grupos, com número restrito de famílias em suas
relações e é o método a ser empregado no presente capítulo. Já a escola de massas centra
a atenção em compilação de dados estatísticos mais gerais, sem priorizar indivíduos. Os
primeiros trabalhos historiográficos de cunho prosopográfico surgiram nas décadas de
1920 e 1930, nos Estados Unidos e na Inglaterra e, mais tarde, na França. No Brasil,
começaram nas décadas de 1980 e 19905. As principais fontes utilizadas nesses estudos
5

De acordo com STONE (2011), dentre os pioneiros em estudos de prosopografia na Inglaterra, destacamse Namier, Syme e Merton. Nos Estados Unidos, Beard e Newton. Na França, Corvisier, Le Roy Ladurie,
Bernadeus e Pasquet. As referêcias completas são as seguintes. NAMIER, B. Structure of Politics at the
Accession of George III. London: MacMillan, 1929; SYME, R. The Roman Revolution. Oxford: Oxford
University, 1939; MERTON, R. K. Science, Technology and Puritanism in Seventeenth Century England.
Osiris, Notre Dame (Illinois), v. 4, p. 360-632, 1938. BEARD, C. A. Na Economic Interpretation of the
Constitution of the United States. New York: MacMillan, 1913 (1ª edição) e 1935 (2ª edição); NEWTON,
C. The Colonising Activities of the English Puritans. New Haven: Yale University, 1914. CORVISIER, A.
L’Armée française de la fin du XVIIe siècle au ministère de Choiseul. Paris: PUF, 1964. LE ROY
LADURIE, E.; BERNAGEAU, N. & PASQUET, Y. Le conscrit et l’ordinateur: perspectives de recherches
sur les archives militaires du XIXe siècle français. Studi Storici, Roma, anno 10, n.2, 1969, apr.-jun., p.
260-308.
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desde o início eram listas nominativas, genealogias de família e dicionários biográficos.
Alguns trabalhos na Inglaterra, nomeadamente o de Namier6, estudando o país em meados
do século XVIII, perceberam que a família poderia ser compreendida como um elo
político. O método, então, ganhou força nas décadas de 1950 e 1960, na Europa. Como
todo método, há limites a serem percebidos. Os dados, às vezes, podem ser insuficientes
para as pesquisas. Os documentos podem existir mais para os grupos mais ricos, pois
teriam mais informações a serem registradas, o que mostra que as elites são melhor
documentadas7. Há predomínio, ainda, de dados relativos à economia ou à formação
familiar, em termos de origem e casamentos. Mas o método mostra-se bastante útil para
a pesquisa ora empreendida, pois o foco de tempo e espaço que adotamos a torna viável,
como o próprio Stone aponta:
o método funciona melhor quando é aplicado para grupos facilmente definidos e
razoavelmente pequenos, em um período limitado de não muito mais que 100
anos, quando os dados são obtidos de uma grande variedade de fontes que
complementam e enriquecem umas às outras e quando a pesquisa é dirigida para
solucionar um problema específico (STONE, 2011, p. 131).
Conforme sugere George Souza (2015, p. 37-38), os estudos prosopográficos
configuram um poderoso instrumento de conhecimento das sociedades coloniais e o autor
recomenda especial dedicação às redes, tanto de parentesco, quanto as de amizade. Michel
Bertrand já dizia isso em artigo originalmente publicado em 1999. Em trabalho de análise
da sociedade do México colonial (vice reino da Nova Espanha), Bertrand (2012, p. 52)
propunha o estudo do que chamou de prosopografia generalizada, aproximando-se das
ideias de Giovani Levi sobre a micro história. O estudo prosopográfico, de forma mais
qualitativa, abordaria os atores sociais, numa lógica de construção de uma rede de
sociabilidade que passaria também pela família e pela parentela (BERTRAND, 2012, p.
49-55).
Acompanhamos na pesquisa uma família proveniente de Portugal, os Faria, que
acabou estabelecendo uma rede com outras famílias no Mosquito, como os Gonçalves de
Melo, Lara e Góes, Parrreiras, Valadão, Furtado de Mendonça, Resende e Chaves, como
discutiremos mais à frente.

6

Citado por STONE, 2011, p. 122.
Exceção se faz a alguns grupos minoritários, que por serem perseguidos, acabam por ter muita
documentação relativa, a exemplo dos judeus na época das perseguições nazistas.
7
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Mas o que é uma família? Silva e Silva assim definem as famílias:
famílias são grupos sociais estruturados por meio de relações de afinidade,
descendência e consanguinidade e se constituem em unidades de reprodução
humana. Já o parentesco, que determina as formas de sucessão e herança, é
definido como o modo mais amplo de ordenar as relações de afinidade,
descendência e consanguinidade, regulando as relações entre famílias. Por sua
vez, os grupos domésticos e residenciais podem ou não agregar uma família
(SILVA & SILVA, 2009, p. 137).
Bertrand entende a família em acepção dupla: a de sangue e a que compartilha o
pão, o alimento. Para ele, na família se inclui “la noción de dependencia respecto de aquel
que ‘alimenta’ a todos los que viven bajo su techo” (BERTRAND, 2012, p. 59). A família
também seria o espaço em que se buscaria proteção, apoio e ajuda para todo tipo de
ameaças e dificuldades. Neste sentido, o autor inclui a parentela na lógica familiar. A
parentela não tem necessariamente ligação de linhagem ou sangue, mas passa pelas
alianças matrimoniais e espirituais (BERTRAND, 2012, p. 60).
Conforme argumenta Manoela Pedroza (2009, p. 24-25), a parentela engloba a
noção de família extensa, incluindo a descendência de um casal, os parentes laterais (tios
e primos), bem como os derivados dos casamentos (genros, noras, sogros e cunhados),
além dos parentes rituais, estabelecidos pelas relações de compadrio. Como se não
bastasse, a autora ainda utiliza o termo “redes de parentela”, para entender a
movimentação de terras e de pessoas, através da qual grupos de famílias distintas acabam
conformando uma rede de parentesco, uma parentela. É esta acepção que melhor
representa a parentala do presente estudo.
A historiografia brasileira costuma mencionar a família extensa, originada da
família patriarcal sugerida por Gilberto Freyre, como o modelo existente desde o período
colonial. Para Freyre, a família foi o grande fator colonizador do Brasil, uma família rural
ou semirrural, que reuniu a riqueza agrícola e o trabalho escravo numa variedade de
funções sociais e econômicas, dentro de um patriarcalismo, em que a liderança do pater
familias englobava a todos, esposa, filhos, agregados e escravizados (FREYRE, 2004, p.
34, 36, 81, 85). No entanto, sabe-se da complexidade dos modelos familiares e, desde os
anos 1980, novos estudos vêm demonstrando as diversidades de organização familiar,
destacando as influências da sociologia e da antropologia.8Assim, as relações de
8

Alguns estudos desta renovação historiográfica: CORRÊA, 1982; NAZZARI, 2001; MARCÍLIO, 2000;
SAMARA, 2004; MATTOSO, 1988; BOTELHO, 2005; BRÜGGER, 2005; VAINFAS, 2010; FARIA,
1998.

27

parentesco, num círculo ampliado de pessoas a integrarem as parentelas, passaram a ser
destacadas (FARIA, 1998). Estudos demográficos pontuaram as diversificadas
organizações de domicílios, realçando o papel da mulher, os tipos de casamento, o
concubinato, a ilegitimidade, o compadrio. Vários arranjos familiares alternativos foram
observados (SAMARA, 2004). Mas é inegável que o modelo patriarcal foi importante e
influenciou a formação das elites brasileiras. A história das famílias nos períodos colonial
e imperial do Brasil passa muito pelo viés econômico.
Luciano Figueiredo (1997) questionou o modelo de patriarcalismo de Freyre para
Minas Gerais, alegando que as especificidades econômicas e sociais mineiras, advindas
da economia da exploração de metais preciosos seriam incondizentes com uma família
patriarcal.
Seu caráter urbano, concentrando enormes contingentes populacionais, a extrema
diversificação de atividades que se impõem quase naturalmente, e a presença
maciça de desclassificados sociais, homens livres, mestiços e escravos por jornal
afastam a possibilidade do domínio patriarcal (FIGUEIREDO, 1997, p. 24).
Sílvia Brügger discorda de Figueiredo e relê a conceituação de patriarcalismo
freyriana, propondo sua vigência na Minas colonial e imperial. Tradicionalmente se
entende por patriarcalismo o domínio masculino na família, no espaço doméstico,
englobando os parentes de sangue, escravizados e agregados. Mas para além de uma
família patriarcal brasileira, haveria várias outras alternativas concretas de formação
familiar. Segundo Sílvia, o próprio Gilberto Freyre não escondia isso. Freyre não falava
em modelo único, mas de uma sociedade em que valores patriarcais eram dominantes.
Brügger sugere que o termo familismo talvez tivesse sido melhor compreendido do que
patriarcalismo, pois poderia englobar a diversidade de tipos familiares com um certo
conjunto de valores predominantes (BRÜGGER, 2007, p. 49-50). De acordo com
Brügger, em Minas, os casamentos ocorreriam mais no meio rural que no urbano. Uma
crise na mineração teria aumentado a ruralização da sociedade e os modelos patriarcais
poderiam manifestar-se. Os laços familiares, calcados nos valores patriarcais seriam
importantes para configurar a sociedade mineira. Matrimônio e compadrio promoveriam
a inserção de pessoas em grupos familiares, o que garantiria a realização de projetos de
cunho pessoal, coletivo e econômico (BRÜGGER, 2007, p. 50-57). Seguindo Brügger,
Marcos Andrade, concorda com a nova conceituação de patriarcalismo e afirma que
configura “um universo de valores e ideias, no qual os vínculos familiares
desempenharam um papel de suma importância, tanto na economia quanto nas relações
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pessoais e políticas, que não ficou restrito às famílias mais abastadas” (ANDRADE, 2008,
p. 253).
Mario Rodarte explica que costuma haver associação da ideia de família com
domicílio. Segundo ele, parafraseando Le Play9, “a família, menor unidade social, refletia,
necessariamente, a sociedade como um todo” (RODARTE, 2012, p. 33). Fazendo um
apanhado de modelos sociológicos e históricos, o autor aponta as diversidades de famílias
existentes em sociedades pré-industriais, podendo variar de acordo com o meio ambiente,
as migrações e conjunturas econômicas. Às vezes, haveria composição de domicílios
simples, outras vezes, compostos (RODARTE, 2012, p. 33-39). Dessa forma, aponta a
possibilidade de uma pluralidade de arranjos familiares. No caso do Brasil, e
especialmente no de Minas Gerais, a descoberta do ouro teria propiciado uma maior
mudança na sociedade, o que, para Rodarte, contribuiria para um afastamento da noção
de família patriarcal de Freyre, mais ligada à região nordestina e de economia agrícola.
Porém, já vimos a nova conceituação de patriarcalismo proposta por Silvia Brügger, que
inclui Minas na lógica patriarcal. A associação entre o sobrenome, a casa e a família,
passaria por uma conjugação do grupo de parentes com o fato do domicílio compor uma
unidade produtiva. Somente após as mudanças introduzidas na década de 1850, com o
fim do tráfico, a Lei de Terras e o Código Comercial, que vão ampliar as migrações
europeias e tornar as terras comercializáveis, as famílias e domicílios deixarão de
apresentar o caráter de unidades de produção, de acordo com Rodarte, quando surgirão
as lógicas empresariais (RODARTE, 2012, p. 40-54).
Dessa forma, o conceito de fogo também é importante para entender a organização
de nossa sociedade do interior mineiro do século XIX. Segundo Clotilde Paiva, Luiz
Arnaut (1990) e Maria Lúcia Teixeira (2006, p. 46) fogo e domicílio têm sido tratados
como sinônimos nas listas nominativas mineiras da década de 1830 e pela historiografia.
Todavia, nos fogos existiam tanto os parentes consanguíneos, quanto agregados e criados.
A noção de domicílio daquele momento pode, inclusive, extrapolar o limite da coresidência, englobando muitas vezes uma estrutura em que o chefe da família é listado no
“Pierre-Guillaume-Frédéric Le Play (La Rivière, 11 de abril, 1806 - Paris, 5 de abril de 1882) foi um físico
francês, teve uma infância marcada pela riqueza. Em 1824 saído da Faculdade de Harvard foi para Paris
estudar no Collège St. Louis na escola politécnica. Frédéric Le Play teve uma grande influência no
desenvolvimento da sociologia aplicada devido às metodologias que propôs para estudar determinados
fenômenos sociais, considerava a família e o orçamento familiar fundamentais para estudar as condições
sociais da sociedade em que estas se encontravam”. In: Wikipedia. <https://pt.wikipedia.org/wiki/PierreGuillaume-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Le_Play> Acesso em 03/04/2020.
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topo e todos os demais a ele associados aparecem listados abaixo. “Residir em um fogo
não significava necessariamente estar vivendo sob o mesmo teto” (PAIVA & ARNAUT,
1990, p. 97). “Tudo indica que, nesse momento histórico [século XIX], a constituição do
fogo mesclou num arranjo social pessoas vinculadas ao organismo da fazenda, moradoras
ou não sob o mesmo teto, amarradas pelo fio de posse e exploração da terra” (TEIXEIRA,
2006, p. 51). Também é nesse sentido que argumenta Mario Rodarte. Fogo era uma
expressão usada para designar um agrupamento domiciliar de pessoas. Embora, à
princípio, possa parecer que era um grupo de pessoas que coabitavam a mesma residência,
unidas por casamento ou parentesco, o termo fogo era muito mais abrangente. Casa e fogo
não são necessariamente sinônimos na documentação da época. O fogo era mais ligado
ao continente do que à estrutura física em que habitava. Citando o dicionário de Rafael
Bluteau (1712)10, Rodarte percebe que uma acepção para fogo era família. A família era
a designação de “todos os membros de uma unidade domiciliar, unidos por laço de
parentesco ou não e, principalmente, que estavam sob o domínio de um chefe”
(RODARTE, 2012, p. 149). Carlos Bacellar (2008, p. 116) entende o fogo como unidade
econômica de manutenção de grupo doméstico e aponta mais um elemento importante a
ser considerado: a propriedade da terra. Analisando o caso paulista, Bacellar percebeu
que a abundância de terras não era proporcional à propriedade, sendo comum a
concentração fundiária. Isso implica que muitos lavradores, roceiros e trabalhadores
rurais, configurariam uma categoria de agregados especiais, que não necessariamente
estavam listados no mesmo fogo daqueles de quem eram agregados. Mesmo compondo
fogos distintos, por não serem proprietários das terras, também eram agregados, embora
diferentes dos que viviam sob o mesmo teto ou muito próximo de seu senhor. O termo
fogo continuou recorrente nas documentações do Brasil durante o século XIX, caindo em
desuso com a República (RODARTE, 2012, p.150). Ao longo do trabalho, adotaremos
mais os termos família e parentela, mas sempre tendo em vista a possibilidade de usar a
expressão fogo, pensada como unidade produtiva que agregaria a família e até mesmo
seus agregados, dentro de uma lógica de constituição de alianças.11

10

Rafael Bluteau é o autor do mais antigo dicionário da língua portuguesa conhecido. Além dos oito
volumes, o dicionário conta com dois outros volumes suplementares. Nestes suplementos, existem verbetes
novos e também informações adicionais a verbetes existentes. In: <http://dicionarios.bbm.usp.br/ptbr/dicionario/edicao/1> Acesso em 03/04/2020.
11
Outra discussão acerca das expressões fogo e família pode ser vista em MALAQUIAS, 2014, p. 208210.
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Francisco Jiménez (2007) nos apresenta alguns apontamentos sobre a sociedade
espanhola dos séculos XIII a XX, que nos ajudam a compreender esta organização social
mineira do século XIX. Os modelos ibéricos influenciaram a implantação da colonização
americana. Trabalhando com os conceitos de família, casa e lar, Jiménez nos esclarece
um pouco da lógica de organização empreendida. A família é entendida como um sistema
de relação entre a prática hereditária e a ligação com os parentes que extrapolam as
unidades familiares, ganhando um valor simbólico, representativo e de identidade nos
espaços privado e público (JIMÉNEZ, 2007, p. 52). Já a casa inclui a vivência familiar,
estendida aos agregados. “Así, pues, teniendo en cuenta estas consideraciones, la realidad
y el concepto de Casa y Familia, es el de entidades de integración más que de separación
y diferenciación social” (JIMÉNEZ, 2007, p. 60). O autor entende que a constituição de
uma grande rede envolvendo os personagens ajuda a explicar o modelo familiar como
uma articulação entre a ordem biológica e social, entre o individual e o coletivo
(JIMÉNEZ, 2007, p. 53).
Para entendermos a criação da rede envolvendo as famílias do Mosquito, tomamos
emprestado o conceito de elite desenvolvido por Giorgio Sola (1993), uma vez que a
parentela em estudo compunha a elite local.12 De acordo com o autor, em todas as
sociedades houve algum grupo que concentrou o poder político, a riqueza ou a honra.
Como são desiguais, as sociedades apresentam configurações próprias, havendo uma
“circulação de elites”, ou seja, a possibilidade de um grupo assumir o papel de
protagonista em determinados momentos históricos e locais específicos. Sendo assim, o
conceito de elite é relativo. Sola argumenta que é comum perceber em determinados
locais e momentos o surgimento de uma família que se sobrepõe às outras. Há três canais
privilegiados para a manutenção deste aspecto: a hereditariedade, a cooptação e a eleição.
Riqueza, diferença e segurança configuram os esteios que dão substrato para perpetuar o
grupo de elite constituído localmente. Sendo local, considera-se elite um grupo que se
destaque em relação a seus pares, os seus vizinhos.

12

Preferimos adotar o conceito de elite e não o de classes, como fazem alguns autores. Classe social tem
divisões, pensando em classes dominantes e classes dominadas. É um critério interessante, mas não leva
em conta um elemento fundamental no pensamento marxiano, a relação social. Se as relações sociais são
baseadas em desigualdades, há classes. Há quem compra a força de trabalho e há quem vende. Mas só isto
não basta. A pertença a uma classe social, segundo Sainte-Croix (1981, p. 43) depende da ideia de
exploração. Se há exploração de trabalho de outrem para a afirmação de seu papel social, há classes. Mas
há diversas classes, pois há diversas relações. Havendo diversas classes, poderemos pensar até em diversos
modos de produção.

31

Il vocabolo è associato a qualunque tipo de grupo che, pro tempore, occupi livelli
di proeminenza e de vértice nelle diverse gerarchie sociali e politiche. (...)
Adoperata in senso ampio, la parola élite è sinônimo di posizione elevata (...) élite
del potere, con una minoranza cioè che in virtù della sua organizzazione interna e
della sua relativa omogeneità di composizione dede i propri membri caratterizzati
da elevati gradi di coscienza, coerenza e cospirazione (SOLA, 1993, p.4-5).
Sola nos mostrou que o conceito de elite pode ser relativo. Hespanha (2005) fala
da elite entendida de maneira tradicional, da qual fazem parte os que se destacam em um
grupo pelo exercício do poder político, pela fortuna, pelo domínio cultural ou religioso,
galgando prestígio social. Entrementes argumenta o uso de uma nova metodologia para
estudar as elites de forma que os sinais de distinção, a visibilidade, as formas de
hegemonia, os tipos de dependência, não sejam reduzidos a modelo único. Não
pretendemos aqui banalizar o conceito de elite, como se todos pudessem conformar uma
elite, como o autor sugere (HESPANHA, 2005, p. 44), mas apontamos um entendimento
possível para o conceito de elite ampliado a espaços distintos, como o aqui apresentado,
geograficamente de escala reduzida. A parentela do Mosquito conformava a elite
econômica local, uma vez que, como veremos adiante, os membros da família dominarão
economicamente uma significativa parcela das terras do quarteirão do Mosquito.13
Também assumiram o papel de elite política, ocupando os postos do poder na Igreja e na
administração localmente.14 Marcos Andrade, estudando as elites regionais mineiras na
formação do Estado Imperial, pautou-se pela noção de elite escravocrata. Assim, o autor
aponta que as histórias das elites por ele apresentadas demonstravam o sucesso de famílias
que constituíram fortuna com atividades agropastoris e comercialização com a praça
mercantil carioca. Andrade identificou a elite escravista do sul mineiro, ambientada nas
áreas rurais e vinculada aos núcleos urbanos do sul de Minas, como São João del Rei e
Campanha. Na sua conceituação de elite, três palavras estão interligadas: fortuna, família
e poder. A fortuna caracteriza os bens e riquezas acumulados ao longo da vida pelos
proprietários. Poder relaciona-se ao domínio privado do senhor, bem como à ocupação de
cargos administrativos, civis, eclesiásticos e públicos. Elite pautou-se na ideia de
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Assunto abordado no segundo e terceiro capítulos. Elite econômica é entendida no presente trabalho num
contexto bem localizado. Leva-se em consideração os pares de proprietários do quarteirão do Mosquito,
não configurando as riquezas apontadas, por exemplo, por João Fragoso (2005) para as elites econômicas
coloniais. Porém, as riquezas conquistadas pelos membros da parentela no ambiente regionalizado do
Mosquito, alçava-os à categoria de elite econômica no âmbito local.
14
Esta é a abordagem realizada no quarto capítulo. Elite política aqui é apresentada como aquela que
agencia o capital simbólico (BOURDEIU, 1992) do grupo dominante. Conforme Wlamir Silva (2009), a
elite política era a detentora ou agenciadora do capital simbólico da classe dominante (p. 42) e era, no caso
mineiro, representativa dos proprietários escravistas (p. 104).
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grupos sociais que dispunham de maiores recursos em determinadas épocas e contextos
(ANDRADE 2008, p. 19-21). Um dos aspectos para definir as riquezas era a propriedade
de escravizados. Marcos Andrade definiu como grande proprietário para a região de
Campanha aquele que detivesse vinte escravizados ou mais (ANDRADE, 2008, p. 37,
69). Seria considerado um homem rico na primeira metade do século XIX, quempossuísse
mais de 10:000$000 (ANDRADE, 2008, p. 71). Paula Pinto também atribui o valor de 10
contos como referencial de fortuna, considerada por ela como suficiente paramanutenção
da unidade produtiva mesmo em infortúnios como doenças ou avaria na escravaria para
os anos de 1850 a 1870 no distrito da Lage (PINTO, 2018, p. 240). 15 Estemesmo critério
pode ser adotado para o espaço do presente estudo, contíguo à Lage.
Dedieu, estudando a Espanha dos séculos XVI a XVIII, observou estratégias
adotadas pelas elites para manterem-se no poder. O enriquecimento e o casamento com
pessoas de origem nobre eram estratégias familiares comuns. Mas o que mais importava
era o exercício do poder. “El ejercicio del poder local caracteriza al grupo tanto o más
que su riqueza” (DEDIEU, 1995, p. 20). Desta forma, galgar posições no exército, no
clero e na administração era importante. Mais adiante, voltaremos a falar destas relações
de poder estabelecidas pelo grupo em tela. Vale destacar o grande número de patentes e
cargos dos personagens que serão apresentados neste capítulo: alferes, tenente, quartelmestre, capitão, major e coronel, além da função de guarda-mor. O capitão Mateus José
de Faria é o patriarca da parentela estudada e vários de seus herdeiros ostentaram tais
títulos. Mateus Furtado de Mendonça, que empreendeu três casamentos na família Faria
(primeiro com duas netas de Mateus José e, depois, com uma filha do mesmo) tornou-se
o personagem mais marcante e atuante da família, configurando-se também como
liderança política local da primeira metade do século XIX, sendo vereador na Vila de São
José entre as décadas de 1830 e 1860 e possuindo o título de comendador. A família
também estava presente diretamente no clero, como, por exemplo, com o padre Joaquim
Gonçalves Lara, mais um líder na Câmara, com vereanças nas décadas de 1830 e 1860
(CHAVES, 2014, p. 52, 59, 60). Voltaremos a abordar o papel da Igreja e dos cargos

Afonso Alencastro também utiliza o “patamar arbitrário” de dez contos de réis nas suas análises
empreendidas nos termos das vilas de São João e São José del Rei, na comarca do Rio das Mortes, Minas,
tomando o parâmetro proposto por Katia Mattoso como divisor entre fortunas médias e mais ricas de
Salvador para 1801-1889. Apud GRAÇA FILHO, 2020, p. 160.
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administrativos em outro momento.16 Por enquanto, ficaremos mais focados na
constituição de uma rede via matrimônios.
Como mostra Maria Fernanda Martins (2007), as redes familiares eram de suma
importância e acabavam por gestar a formação de elites regionais.
As relações que essas redes retratam expõem uma estrutura social na qual a própria
identidade individual ainda se encontrava fortemente vinculada a relações
familiares e redes sociais, o que fazia com que, com frequência, antes de homens
públicos, fossem representantes dos interesses de grupos e famílias que os
aproximaram do poder. Assim, a noção de rede complementa a compreensão do
sentido que assume o termo elite pela consideração de que formam grupos com
identidades construídas a partir de suas relações, crenças e práticas políticas
(MARTINS, 2007, p. 95, grifo no original).
A formação de redes pelas elites regionais no Brasil foi muito influenciada por
ideias transpostas da península Ibérica, mas às vezes, estes ideais modificavam-se no
continente americano. As heranças eram uma maneira de organizar o poder das elites.
Como aponta Dedieu, na Espanha moderna, a herança era, na maioria das vezes, atribuída
aos homens, preterindo-se as mulheres, que permaneciam submissas ao pai, ao marido ou
aos irmãos.17 Margarida Durães (1988, p. 53) informa que em Portugal predominavam
três princípios: indivisibilidade da propriedade, igualdade entre os filhos e proteção da
vida comum familiar. Não havia predileção por herdeiros do sexo masculino ou feminino,
mas a primogenitura era comum. A sobrevivência dos membros da família em espaços
comuns era o principal objetivo (DURÃES, 1988, p. 54). Embora houvesse diferenças
regionais, os princípios básicos estavam presentes. No norte de Portugal, a casa
sobrelevava a família, visando a indivisibilidade das terras herdadas, havendo, muitas
vezes, a composição de redes. Já no sul, o regime igualitário de divisão das heranças era
a tônica principal (DURÃES, 1995, p. 70-71). Sônia Souza (2006, p. 224), pensando nas
sociedades camponesas do Brasil, analisa a herança como um problema em casos de prole
grande. Muitas vezes, poderia haver o favorecimento de algum herdeiro ou a migração de
membros da família para outras regiões. A autora aventa até a possibilidade de partilhas
16

Remeter ao quarto capítulo.
Giovani Levi também pontuou a exclusão das mulheres nas heranças, em testamentos, no Piemonte. O
autor ressaltou que as redes, a família, os fogos, o dote e a herança eram relações externas, não nucleares,
presentes na lógica econômica analisada (LEVI, 2000, p. 98). Enrique Florescano apontou, para a América
Hispânica colonial, que os riscos de perda futura do patrimônio devido à repartição das heranças entre todos
os filhos, conduziam à instabilidade das haciendas. Assim, muitos hacendados instituíram a prática
espanhola do mayorazgo, atribuindo a herança ao filho mais velho, para evitar a dilapidação do patrimônio
familiar (FLORESCANO, 1999, p. 184).
17
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igualitárias serem apenas formais, com o beneficiamento de algum membro. Porém,
tratamos a parentela do Mosquito como uma elite local, não como famílias camponesas,
objetos de estudo de Sônia Souza18. Sendo assim, no caso do Mosquito, há a distribuição
igualitária da herança, mesmo que possa haver um predomínio masculino nas ações
produtivas. Aqui, o que mais importava era a manutenção do poder local, que se daria por
uma política de casamentos nas parentelas, conforme mencionam vários autores como
algo comum a Minas Gerais.19 Gabriel Chagas afirma que a legislação portuguesa garantia
igualdade de direitos de herança, com raras exceções, o que poderia configurar como fator
de dissolução dos bens do clã familiar20 ao longo das gerações. Assim, as famílias da elite
adotavam algumas estratégias, como o morgadio, o recolhimento de mulheres, a venda
fictícia de bens a algum herdeiro antecipadamente e, principalmente, a endogamia
matrimonial (CHAGAS, 2018, p. 27). A estratégia era impedir a perda dos bens
familiares. Dedieu observou na Espanha o preterimento dos filhos que não fossem
primogênitos na distribuição de heranças “La necesidad en la que se encuentran las
famílias de la nobleza de evitar a toda costa la partición de sus patrimônios entre vários
herederos para garantizar la supervivência del linaje implica el rechazo de los
segundones” (DEDIEU, 1995, p. 22).
Outra questão importante a ser pensada nesta organização, diz respeito aos dotes.
Sheila Faria entende que os dotes foram essenciais para os arranjos matrimoniais,
provavelmente com o objetivo de atrair homens adultos para a parentela. Os dotes
passaram por mudanças em sua composição, sendo que no século XVII eram
majoritariamente compostos por escravizados e terras, mas isso não mais ocorreria no
século XIX (FARIA, 1998, p. 88). Conforme Muriel Nazzari (2001), já no século XVIII,
a importância do dote ia diminuindo, com poucas famílias de recursos mantendo a prática.
Ela afirma que “as transformações na composição dos dotes refletem uma transformação
maior no papel da família, de uma unidade de produção para uma unidade de consumo”
(NAZZARI, 1989, p. 89). Analisando a presença de dotes registrados nos inventários

Sônia Souza entende o casamento como uma estratégia de sobrevivência camponesa, pois “o
estabelecimento de relações familiares estáveis, por parte dos homens livres pobres, significava para eles a
possibilidade de se fixarem em determinada região, deixando de ser itinerantes” (SOUZA, 2006, p. 217).
Para as jovens mulheres órfãs, o casamento seria uma possibilidade de amparo (Op. Cit., p. 221). Portanto,
é interessante perceber que a estratégia de contrair casamento se fazia presente na sociedade
colonial/imperial do Brasil em todos os estratos sociais.
18

19
20

OLIVEIRA, 2006; CHAGAS, 2018, dentre outros.
Expressão usada pelo autor (CHAGAS, 2018, p. 27).
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post-mortem para o quarteirão em tela, ainda eram comuns, mesmo no século XIX,
escravizados e terras, comporem os bens. No Mosquito, os casamentos em um grupo
fechado de famílias garantiriam a permanência das riquezas dentro da mesma elite
regional, o que poderia explicar a lógica de dotação e de distribuição das heranças. A
parentela do Mosquito provavelmente necessitava manter-se unida frente à ameaça que
outros proprietários poderiam representar na região. Como veremos adiante, um
personagem fora da parentela, João Gaudêncio de Jesus, tornou-se proprietário de muitas
terras na região e parecia ser ávido por comprar mais terrenos. A constituição de uma rede
através de casamentos endogâmicos, compondo a parentela do Mosquito poderia ser uma
estratégia de defesa a essa expansão, iniciada na década de 1830, conforme observaremos
a seguir.21
A formação de redes tem sido bem estudada atualmente. Rede é entendida como
uma metáfora para a compreensão das interrelações em um sistema social. Na
historiografia, há trabalhos que estudam os vínculos que articulam o grupo e há aqueles
que promovem análises nas redes sociais, num enfoque relacional e micro histórico. Neste
caso, busca-se a reconstrução e a análise de um conjunto de relações estabelecidas entre
os personagens em um determinado período, o que apresentaremos em seguida, para a
região do quarteirão do Mosquito. Geralmente, estudam-se os parentescos, as alianças e
as amizades, mas há a situação das relações estabelecidas fora do círculo mais próximo
que tornam mais complexas as análises. Uma das maneiras interessantes de estudar as
redes é através da prosopografia, realizando uma espécie de biografia coletiva.22 A técnica
esbarra em algumas limitações, pois os personagens desempenham vários papéis ao
mesmo tempo, como aponta Imízcoz Beunza, mas
así mismo, en la historia local o regional, el seguimento de los lazos personales de
las élites revela las relaciones com otros espacios que, por encima de la separación
geográfica, tienen una incidência en ese marco territorial. (...) El concepto de red
se ha utilizado como método para estudiar los vínculos existentes dentro de una
unidad básica de estúdio, como puede ser uma comunidad local o una categoría
social. (...) Muestran también el medio a través del cual los grupos estabelecen
conexiones con otros grupos o indivíduos externos, a través de los lazos de las
personas que los componen (IMÍZCOZ BEUNZA, 2009, p. 83-84).
21

Uma excelente discussão de estratégias familiares de endogamia em Minas é apresentada em CHAGAS,
2018. A endogamia como estratégia no quarteirão do Mosquito pode ser entendida, conforme serão
apresentados ao longo deste trabalho, pelos fatores: fronteira fechada e restrita já por volta da década de
1820 e pela necessidade de manutenção de postos de mando pela elite local.
22
Um balanço historiográfico sobre o estudo das elites e o uso da prosopografia para este fim pode ser
encontrado em CHARLE, 2006.
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Nos últimos anos, muitos estudos sobre a história da família abriram espaço para
as redes familiares. Especialmente ao longo dos anos 1980 e 1990, o protagonismo
histórico dos indivíduos como atores efetivos destas redes passou a ser destacado
(IMÍZCOZ BEUNZA, 2004, p. 117). São observadas as alianças matrimoniais, os
parentescos, as amizades e as relações clientelares. A endogamia matrimonial tem sido
percebida, com parentes casando entre si muitas vezes em um determinado período de
tempo. Este parentesco tem sido entendido como um intercâmbio de interesses comuns,
em que ocorrem resultados efetivos e satisfatórios com os vínculos de confiança. A
estrutura de rede deixa de ser uma simples metáfora e converte-se em ferramenta de
análise da sociedade, expressa graficamente e em diagramas. No geral, os estudospautamse em documentação judicial, civil, eclesiástica e documentos autobiográficos como
diários e memórias, além de correspondências escritas. Em nosso caso, infelizmente, não
foi possível encontrar correspondências e diários que pudessem elucidar melhor as
relações sociais, mas o cruzamento de informações das demais fontespermitiu o estudo
da rede familiar.23
No presente capítulo, buscaremos reconstituir a trajetória de uma família da elite
local que formou uma rede, através de casamentos, num pequeno espaço do interior de
Minas Gerais, o quarteirão do Mosquito, ligado às atividades agropastoris24,
principalmente a produção de cana de açúcar, destacando especialmente o período entre
as décadas de 1820 e 1890, que engloba a época de formação do Estado Nacional e na
qual deu-se a constituição da rede envolvendo a parentela.

1.2 A constituição de uma rede familiar
Discordamos de Rodarte, ao dizer que o parentesco não era importante na
sociedade mineira da década de 1830, quando analisa a falta de informações sobre as
relações familiares nas listas nominativas daquele período em Minas Gerais.
Pode-se dizer, inclusive, que para um vasto segmento dos domicílios recenseados
inexistia a informação de relação com o chefe (essencial para se detectar a relação
23

Os processos matrimoniais também seriam de suma importância, especialmente devido à grande
endogamia presente na região, porém não foi possível pesquisa-los, uma vez que estavam alocados na
Arquidiocese de Mariana, cujo arquivo ficou fechado durante a pandemia do coronavírus. Os demais
documentos presentes no citado arquivo que foram utilizados neste trabalho foram consultados antes do
evento pandêmico.
24
A organização econômica e as atividades produtivas desenvolvidas pela rede familiar serão discutidas no
terceiro capítulo.
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primária de parentesco), até porque ela não era uma informação que constava entre
as solicitadas pela presidência da província, no ofício que determinava a
realização do censo, o que corrobora a ideia de que a relação de parentesco
não era algo muito importante para aquela sociedade (RODARTE, 2012, p.
154-155, grifo nosso).
Mesmo que o cerne das relações sociais pudesse ser pautado por elementos fora da lógica
de organização familiar, podemos perceber que as relações entre parentes ajudam a
configurar redes de sociabilidade de suma importância para criação ou manutenção de
riquezas. Portanto, o comentário realizado por Rodarte não se sustenta pela análise da
sociedade mineira. O parentesco era essencial dentro da lógica de organização econômica
para os mineiros, especialmente durante a primeira metade do século XIX. É o que
veremos com o exemplo apresentado neste capítulo.
O grupo familiar que segue estudado neste trabalho inicia sua constituição ainda
em Portugal, durante o século XVIII. A família escolhida como tronco para a pesquisa
prosopográfica ora apresentada foi constituída pelo capitão português Mateus José de
Faria e sua esposa portuguesa, Bárbara Francisca de Jesus, também proveniente da família
Faria do reino português. O sobrenome Faria é um topônimo, tomando o julgado de Faria,
no termo de Barcelos, em Portugal, sendo uma das famílias mais antigas, presente na
Península Ibérica desde a dominação romana e tendo participado da fundação do Reino
de Portugal. Houve intensa migração para as várias partes do império luso (BUENO &
BARATA, s/data, p. 931).
O capitão Mateus José de Faria já habitava a região do Mosquito, em Minas
Gerais, no ano de 1778.25 Mateus era filho dos portugueses José Francisco de Faria e
Maria Jacinta. Fora natural da Freguesia de São Mateus, da Vila do Faial, Bispado de
Braga. Sua esposa, Bárbara Francisca de Jesus, era filha dos reinóis Manoel Inácio de
Faria e Ana Francisca de Faria e natural da Ilha do Faial, Bispado de Angra. Em 23 de
janeiro de 1820, o capitão Mateus faleceu em sua fazenda no Ribeirão do Mosquito. A
esposa foi sua inventariante, em processo aberto em 3 de setembro do mesmo ano. Mateus
possuía testamento por encontrar-se inválido. Dos dez filhos que encontramos registros,
havia sete vivos, à época do falecimento do capitão, sendo cinco mulheres. 26 Foi esta
configuração familiar, representada no Diagrama 1 abaixo, que permitiu tecer uma rede
Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana – AEAM, armário 11, pasta 116, processo De Genere
et Moribus do Padre Antônio Gonçalves de Melo, Genere de 1821.
26
Inventários de Mateus José de Faria – 1820 (caixa C44) e Bárbara Francisca de Jesus - 1823 (caixa 376)
- Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del-Rei.
25
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de sociabilidade pautada em casamentos que iria marcar a ocupação das terras nos
arredores do Mosquito, com várias fazendas dominadas por uma parentela. A partir de
agora, para usar expressão de Fragoso (2002), vamos afogar em nomes, uma vez que
serão apresentados vários ramos da parentela originada pelo casal fundador.
Diagrama 1 – Casal Fundador: Família de Mateus José de Faria e Bárbara
Francisca de Jesus

FONTE: Inventários post-mortem de Mateus José de Faria – 1820 (caixa C44) e Bárbara
Francisca de Jesus - 1823 (caixa 376) - Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João
del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de São
João del Rei.

O segundo filho do casal, Agostinho José Pereira, também chamado de Agostinho
José de Faria em outros documentos, casado com Maria Ferreira de Resende, também
apresentada como Maria Teresa, falecera antes dos pais. Ele e a esposa (viúva) são citados
apenas no inventário do pai, Mateus José de Faria, em 1820.27 Agostinho e Maria tiveram
quatro filhos, que devem ter falecido antes do casal, uma vez que no inventário da mãe
de Agostinho, é mencionado que ele não teve filhos herdeiros. Encontramos o registro do
batismo de apenas uma filha do casal, Ana, nascida em 6 de junho de 1801 e batizada em

27

Inventário de Mateus José de Faria – 1820, caixa C44, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do

IPHAN – São João del Rei.
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29 de junho, pelo padre Antônio José de Faria Pereira. 28 Agostinho era alferes e teve
testamento realizado em 19 de maio de 1820, aberto em 22 de maio do mesmo ano, o que
aponta a provável data de falecimento. O documento está muito danificado, com a data
da morte e a situação dos filhos em páginas destruídas. Maria casou-se novamente com
Joaquim Dias de Carvalho e continuou a frequentar o Mosquito, onde faleceu e foi
sepultada em 15 de outubro de 1833.29 Porém, Maria morou após o segundo casamento,
no Arraial do Córrego, perto da Vila de São José.30
Além de Agostinho, já eram falecidos durante os trâmites do inventário do capitão
Mateus J. Faria, os filhos Maria e Antônio, ambos solteiros. Antônio José de Faria,
nascido em 1805, foi enterrado no dia 26 de janeiro de 1821, dentro da Capela do
Mosquito. Não encontramos mais referências para Maria.
Em 2 de julho de 1823, a matriarca Bárbara Francisca de Jesus faleceu na fazenda
do Mosquito, sendo inventariada pelo genro e testamenteiro, o guarda-mor Manoel José
Parreiras, casado com Bernarda Francisca de Faria. Neste momento, já havia uma rede de
sociabilidade, formada através dos matrimônios, com diversas famílias da região,
empreendidas pelos Faria. Gonçalves de Melo, Lara e Góes, Parreiras, Valadão, Resende
e Chaves integraram a parentela do Mosquito. A família apresentava função estrutural
nessa sociedade, configurando unidades de produção. Dessa forma, a quantidade de filhos
adultos deveria influenciar no resultado final da produção. Concordamos com a assertiva
de Keila Melo de que, “nessa perspectiva, os casamentos podiam ser considerados
estratégias para agregar mão de obra, ou para ampliar a propriedade e o poder das
famílias” (MELO, 2015, p. 43). Começaremos a enveredar pela rede familiar a partir de
agora para entender a conformação da elite do Mosquito pela via do matrimônio.

28

O padre era irmão do avô da batizanda, o capitão Mateus José de Faria, sendo, portanto, um membro da
parentela e, conforme veremos mais tarde, era proprietário de uma das fazendas que comporiam o quarteirão
do Mosquito, a Roça Grande.
29
Folhas 100 a 101 do livro de Óbitos 84, caixa 32, do Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del
Rei.
30
Inventário de Maria Ferreira de Resende, 1834, caixa 423, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei.
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1.3 Os Gonçalves de Melo
Os Gonçalves, provenientes das Astúrias, teriam chegado a Minas Gerais
provavelmente na época do bandeirismo, no início do século XVIII, via São Paulo, onde
a presença da família data do início da colonização portuguesa do litoral paulista(BUENO
& BARATA, s/data, p. 1114-1115; LEME, 1980, Tomo III, p. 187). A família
Melo que se estabeleceu em Minas Gerais é proveniente de Portugal, tendo chegado
primeiramente à região de Vila Rica, no século XVIII, expandindo-se pelos sertões
mineiros em seguida (BUENO & BARATA, s/data, p. 1476; LEME, 1980, Tomo III, p.
58). Dois filhos do casal fundador casaram-se nesta família: Hipólito José de Faria e Clara
Francisca de Faria, sendo desta última uma grande descendência de personagens
importantes na configuração da rede de sociabilidade e familiar estabelecida no quarteirão
do Mosquito ao longo do século XIX. Além deles, a filha de José Inácio de Faria também
contraiu matrimônio com os Gonçalves de Melo.
À época do falecimento da matriarca Bárbara Francisca de Jesus, em 1823, José
Inácio de Faria, o oitavo filho, já era um viúvo. Não encontramos muita referência a este
personagem na documentação pesquisada. Localizamos dois filhos em registros
eclesiásticos: Mateus Inácio de Faria31 e Maria Francisca de Jesus. Encontramos o registro
de casamento da filha Maria Francisca de Jesus com Antônio Gonçalves de Melo,
realizado na Capela de Nossa Senhora da Conceição do Ribeirão do Mosquito, em 20 de
janeiro de 1812.32 Neste registro, menciona-se o nome da esposa de José em uma parte
danificada do documento, [...]Inácia de Jesus. Ela era portuguesa. Os pais do noivo eram
o capitão João Gonçalves de Melo e Ana Rodrigues de Faria, moradores de São Tiago,
onde o noivo fora batizado. Antônio Gonçalves de Melo é irmão do alferes Alexandre
Gonçalves de Melo por parte do pai, João Gonçalves de Melo, sendo a mãe de Alexandre,
Ana Quitéria de Souza e a de Antônio, Ana Rodrigues de Faria. João Gonçalves, natural
de Portugal e Ana Quitéria, da Freguesia da Vila de São João del Rei. A importância
dessas referências, mesmo que lacunares, encontra-se na presença de grupos familiares
ligados por casamentos. O alferes Alexandre é o marido da irmã de José Inácio de Faria,
Clara Francisca, conforme veremos adiante.

31

Mateus Inácio de Faria aparece apadrinhando três escravos e uma filha entre 1809 e 1815, na Capela de
Nossa Senhora da Conceição do Mosquito. Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei, Registro
de batismos, livro 10, caixa 2, folhas 363v e 374; livro 12, caixa 6, folhas 7 e 91.
32
Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei, livro 25 de casamentos de Tiradentes, Folha 286,
renumerada, caixa 10, estante 01.
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Hipólito José de Faria, tenente, quinto filho do casal Mateus J. de Faria e Bárbara
de Jesus, fora casado com Maria Cândida de Santana, também filha de João Gonçalves
de Melo, uma vez que consta no inventário o recebimento de uma legítima em partes da
Fazenda da Boa Vista, pertencente ao capitão João Gonçalves. Hipólito faleceu sem
testamento em nove de junho de 1834, na fazenda do Capão, aplicação de São Tiago,
termo da vila de São José. A inventariante foi a sua mulher e foram relacionados os quatro
filhos: Vicência Paulina de Santana, casada com Antônio Ribeiro de Carvalho; Dona
Gertrudes, de idade de vinte e quatro anos; Dona Bárbara, de idade de vinte e três anos;
e Vicente José de Faria, de idade de vinte e um anos. 33 A família de Hipólito foi uma das
primeiras a migrar para uma região vizinha à que morava o núcleo familiar dos Faria, o
quarteirão do Mosquito. Migrou para os arredores do Arraial de São Tiago, onde,
conforme já observamos, houve também o casamento de uma sobrinha de Hipólito. Em
São Tiago serão estabelecidas algumas fazendas da parentela, inclusive em sociedades,
conforme destacaremos adiante.
Mas dos irmãos Gonçalves de Melo que casaram na família Faria, o mais
destacado é Alexandre, que fora batizado em Conceição da Barra em 1768. Casando-se
com Clara Francisca de Faria34, em 23 de novembro de 1796, o alferes Alexandre
Gonçalves de Melo35, consolidou uma profícua aliança familiar, que será estendida aos
seus herdeiros. O Diagrama 2 apresenta a família de Clara e Alexandre.

33

Inventário de Hipólito José de Faria, 1834, caixa 84, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN
de São João del Rei.
34
Às vezes nomeada Clara Francisca de Jesus na documentação eclesiástica. Clara é a terceira filha do casal
fundador.
35
Também nomeado em alguns documentos como Alexandre Gonçalves de Souza Melo.
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Diagrama 2 – Clara Francisca de Faria e Alexandre Gonçalves de Melo

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del
Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João
del Rei.

O casal teve nove filhos e os seis que se casaram o fizeram dentro da parentela,
buscando a manutenção das heranças e o fortalecimento dos laços de união familiar.
Mônica Oliveira argumenta que “as uniões matrimoniais em consanguinidade muito
próximas (entre primos ou entre tios e sobrinhas) representava uma solução para transferir
para os descendentes um patrimônio que corria o risco de sair da linha de sucessão”
(OLIVEIRA, 2006, p. 186), o que Afonso Alencastro Graça Filho (2002, p. 70) apontou
para a vila de São João del Rei, vizinha à área desta pesquisa, como algo de suma
importância. Assim como ocorria na Europa de Antigo Regime, a historiografia aponta
a possibilidade de exclusão de filhos, eleição de único herdeiro ou outros tipos de
discriminação nas heranças ou, ainda, uma partilha igualitária dos bens (BURGUIÈRE;
LEBRUN, 1986, p. 15-82). No entanto, na região em tela, predominava a partilha
igualitária e houve bastantes casos de casamentos consanguíneos, como estamos
demonstrando.
Falemos sobre os três filhos solteiros. A filha Cândida foi batizada em fevereiro
de 1802 pelo tio de sua mãe, o padre Antônio José de Faria Pereira, na Capela de Nossa
Senhora da Conceição do Mosquito. Ao que parece, o silenciamento dos documentos
acerca desta menina nos leva a supor que faleceu bastante jovem e solteira, pois no
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inventário do pai, aparece menção a ela como falecida e sem herdeiros.36 Sua irmã
Mariana Gonçalves de Melo, todavia, também batizada pelo tio na mesma capela, em 16
de dezembro de 1807, faleceu solteira em 27 de junho de 1843, ainda residente na mesma
região, onde foi enterrada na capela de seu batizado.
O outro filho solteiro de Clara e Alexandre, Antônio Gonçalves de Melo37,
homônimo de um tio paterno, seguiu uma carreira importante para todas as famílias
mineiras do século XIX, a vida eclesiástica. Dentro da lógica de construção de redes de
sociabilidade e visando o poder, ter membros da família na Igreja era um fator desejado
e necessário, uma vez que um dos braços de domínio das elites locais passava pela
instância religiosa (ANDRADE, 2008, p. 21). O padre, nascido em 17 de junho de 1799,
foi batizado no Mosquito no dia 29 do mesmo mês. Ordenou-se em 3 de maio de 1824,
falecendo no ano seguinte, no dia 13 de maio.
Como ocorria com muitos padres na história brasileira, o celibato muitas vezes
não era seguido à risca. Até mesmo pela situação política que tornava importante a
existência de padres nas parentelas, houve muitos casos de sacerdotes que possuíam
filhos, uma vez que não necessariamente a vida religiosa fosse uma escolha apenas por
vocação.38 O padre Antônio foi um destes casos, conforme atesta o Diagrama 2.1.
Diagrama 2.1 – Antônio Gonçalves de Melo

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del
Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João
del Rei.
36

Inventário de Alexandre Gonçalves de Melo, 1835, caixa R24, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN – São João del Rei.
37
Antônio Gonçalves de Melo é o segundo filho de Alexandre Gonçalves de Melo e Clara Francisca de
Faria.
38
Para conhecer um pouco sobre as famílias sacrílegas de Minas Gerais, conferir: NOLASCO, 2014.
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O padre Antônio Gonçalves de Melo teve dois filhos naturais, conforme consta no
inventário de seu pai.39 No cruzamento das fontes relativas a batismos e óbitos com o
inventário percebemos algumas inconsistências em relação às idades das crianças. Como
o padre faleceu em maio de 1825, seus filhos nasceram antes desta data, obviamente, mas
o registro de batismo de Maria consta como realizado pelo próprio padre Antônio, que foi
seu padrinho em junho de 1825. Este assento foi realizado a posteriori, em 1840, pelo
padre Laureano Antônio do Sacramento, o que permite entender o erro no registro. 40 A
madrinha de Maria foi sua tia, irmã do padre, Gertrudes Matildes de Jesus, e a criança
fora exposta na casa da tia materna do padre, Gertrudes Caetana de Faria, que era solteira
e morava na Fazenda do Mosquito. Percebemos que Maria, embora natural, fora exposta
em casa da parentela e contaria com os cuidados familiares e até mesmo do próprio pai,
uma vez que se tornara capelão do Mosquito após sua ordenação, caso ele não tivesse
falecido. Conforme consta no inventário do avô, Maria e Antônio, para o qual não
encontramos mais informações, eram crianças muito jovens, com cerca de um a três anos
quando o padre Antônio morreu, mas foram acolhidos na rede familiar, sendo listados
como herdeiros no inventário do alferes Alexandre Gonçalves de Melo.
A rede de sociabilidade composta pela parentela do Mosquito segue o padrão de
casamentos endogâmicos verificados em Minas Gerais por Carla Almeida e Sílvia
Brügger (ALMEIDA, 2006, p. 76, 83, 91-94; BRÜGGER, 2007, p. 273-274).41 Assim, as
alianças já forjadas entre famílias, consolidavam-se, na manutenção das riquezas, através
de casamentos endogâmicos. Rita Clara de Jesus, a filha mais velha de Clara Francisca e
de Alexandre G. de Melo, casou-se com o tio paterno João Gonçalves de Melo,
provavelmente morador da região de São Tiago, como foram vários de seus irmãos.
Infelizmente, não foi possível continuar seguindo a trajetória deste ramo da família, mas
importa perceber o fortalecimento dos laços dos Gonçalves de Melo na parentela do
Mosquito.
Bárbara Maria de Nazaré, Gertrudes Matildes de Jesus e Ana Francisca de Melo
casaram-se com primos por parte de mãe e voltaremos a analisar suas alianças
39

Inventário de Alexandre Gonçalves de Melo, 1835, caixa R24, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN – São João del Rei.
40
Folhas 208 verso e 209 renumeradas, do livro 6 de batismos de São José, caixa 02 – LIVRO
SUPLEMENTAR – do Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei.
41

Sílvia Brügger chega a sugerir que a primeira metade do século XIX foi marcada por estabilidade
econômica na região de São João del Rei, associando esta estabilidade com a endogamia por ela verificada
(BRÜGGER, 2007, p. 275).
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matrimoniais adiante, o que também sucede com o caçula dos irmãos, Francisco Balbino
de Melo.42
Veremos agora o casamento de Alexandre Gonçalves Parreiras (Diagrama 2.2),
sétimo filho de Clara e Alexandre, que não adotava o sobrenome completo do pai,
tomando emprestado o nome de outra família que também compunha a parentela do
Mosquito, a qual analisaremos mais tarde. Alexandre, filho, casou-se com a prima Maria
Luzia de Lara, filha de uma sobrinha de sua mãe, Francisca Maria de Lara.43
Diagrama 2.2 – Alexandre Gonçalves Parreiras e Maria Luzia de Mendonça

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del
Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João
del Rei.

Alexandre Gonçalves Parreiras seguiu a carreira do pai e era também um alferes.
Nascido em 1808, faleceu em 1841. Fora casado apenas uma vez, com a prima de segundo
grau Maria Luzia de Mendonça, com quem teve quatro filhos. Não conseguimos mapear
a situação do casamento do caçula Francisco Tristão de Mendonça, mas importa observar

42

Gabriel Chagas enumera várias situações para que ocorressem as dispensas por consanguinidade, dentre
as quais a defesa da honra de mulheres pelos primos com quem se casariam; o “risco de perdição das almas” por
cópula ilícita, o amparo de um dos cônjuges pelos bens materiais do outro etc. Em sua dissertação, ele
aponta a importância dos valores católicos para a conformação das famílias, mesmo que analise a
importância dos casamentos endogâmicos entre as famílias da colônia/império (CHAGAS, 2018, p. 68-92).
Nosso objetivo visa demonstrar o quão importantes as famílias foram no contexto das estratégias de
manutenção do poder pelo grupo local.
43

Ver Diagrama 3.5.
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a manutenção da estratégia familiar de preservação da fortuna dentro da parentela, através
da análise dos outros casamentos.
José Francisco e Alexandre Gonçalves de Mendonça casaram-se com as irmãs
Esmênia e Maria Carolina de Resende, respectivamente. Elas eram filhas do primeiro
casamento do alferes João de Deus Ribeiro de Resende, segundo esposo de Maria Luzia
de Mendonça, com quem se casou após a morte de Alexandre Gonçalves Parreiras. Sendo
assim, as noras eram enteadas da sogra, mostrando uma aliança com o fito de manter as
heranças concentradas no mesmo grupo familiar.
O terceiro filho de Maria Luzia, Mateus Gonçalves de Mendonça teve o primeiro
casamento realizado também com uma prima, Francisca Águida de Mendonça, o que
reforçava os laços da rede familiar e a estratégia de manutenção da fortuna. Uma vez
comentadas as alianças matrimoniais dos filhos de Clara e Alexandre, voltaremos à
situação do homem do casal.
Alexandre Gonçalves de Melo, pai dos filhos legítimos de Clara Francisca de
Faria, teve uma filha natural antes do casamento, Maria Eufrázia, falecida antes do pai,
mas que deixara descendência (Diagrama 2.3). É um caso interessante de analisar, pois
este grupo, mesmo não composto por membros diretos da parentela, conforme indica a
documentação, foi agregado aos familiares da esposa Clara, como importante aliado na
defesa da manutenção das terras dentro da parentela ao longo do século XIX, por ameaças
de outros proprietários, notadamente João Gaudêncio de Jesus, que era irmão do genro de
Maria Eufrázia, conforme veremos no próximo capítulo.
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Diagrama 2.3 – Maria Eufrázia (filha de Alexandre Gonçalves de Melo)

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del
Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João
del Rei; CEDEPLAR, listas nominativas de 1832/1838.

A julgar os dados coligidos das listas nominativas da década de 1830, cruzados ao
inventário de Alexandre G. de Melo, Maria Eufrázia deveria ser uma parda, pois sua filha
Ana Clara de Jesus, casada com Cândido José Gonçalves, foi registrada nesta condição,
da mesma forma que o marido. No próximo capítulo voltaremos a analisar com mais
detalhes a importância deste braço paralelo e ilegítimo na constituição da rede de
sociabilidade forjada pela parentela do Mosquito.
A rede familiar vai se ampliar ainda mais com a introdução dos Góes e Lara nas
famílias Faria e Gonçalves de Melo, entrelaçando cada vez mais a teia da parentela do
Mosquito.

1.4 Os Góes e Lara casam-se com os Faria e os Gonçalves de Melo
Os Góes, assim como os Gonçalves, são uma família cuja origem geográfica
provém das Astúrias. Acredita-se que chegaram a Minas, via São Paulo, pelo
bandeirismo, pois já se faziam presentes na região paulista desde o início da colonização
portuguesa (BUENO & BARATA, s/data, p. 1094; LEME, 1980, Tomo III, p. 187). Lara,
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de origem espanhola, teria se originado na vila homônima, perto da cidade de Burgos.
Estabeleceu-se em São Paulo a partir do século XVII, migrando para as Gerais ao longo
do XVIII (BUENO & BARATA, s/data, p. 1302; LEME, 1980, Tomo I, p. 253-260).
A filha mais velha do casal fundador Mateus José de Faria e Bárbara Francisca de
Jesus, Josefa Maria de Faria, casou-se com o quartel-mestre João Gonçalves de Góes e
Lara.44 O casal teve 11 filhos, conforme mostra o Diagrama 3, dos quais quatro
empreenderam casamentos consanguíneos, como ocorrera no ramo familiar dos
Gonçalves de Melo, sendo três realizados com este ramo. Além disso, conforme veremos
mais tarde, os casamentos fora da parentela visaram ampliar a rede familiar, ao introduzir
outros dois grupos à rede formada no Mosquito: Furtado de Mendonça e Valadão. Esta
era uma situação bastante comum nas elites locais mineiras, como exemplifica o trabalho
de Marcos Ferreira de Andrade, que analisa a família Junqueira do sul de Minas. O autor
ainda realça que “as alianças ‘exogâmicas’ eram realizadas entre ‘iguais’, quer dizer, com
famílias também pertencentes à elite agrária, proprietárias de grandes glebas de terras e
de muitos escravos” (ANDRADE, 2008, p. 249). Gabriel Chagas também aponta a
configuração de famílias mineiras na Serra do Camapuã, comarca do Rio das Mortes,
através dos casamentos exogâmicos com famílias mais abastadas na região para dar início
à formação de uma parentela coesa, além da estratégia da endogamia (CHAGAS, 2018,
p. 21). Mas este “padrão” foi observado não só em Minas. Carlos Bacellar percebeu, para
o Oeste paulista, duas orientações de escolhas matrimoniais: a primeira, intrafamiliar,
com o intuito de consolidar a família na região, estreitando os laços familiares em
casamentos consanguíneos, visando não dispersar as propriedades para grupos
“estranhos”. Já a segunda pautava-se em interesses econômicos e buscava unir filhos com
pessoas ou famílias que garantissem vantagens econômicas, como novas propriedades de
terras ou participação no mercado exportador (BACELLAR, 1997, p. 89-98).
Sílvia Brügger aponta situação semelhante também para a Vila de São João del
Rei entre o fim do século XVIII e primeira metade do XIX.
Os critérios de seleção dos cônjuges variaram ao longo do período, mas a busca
da igualdade continuou a regê-los. Igualdade, no caso, pressupunha união entre
pessoas que tinham o que trocar. No século XVIII, as trocas entre as famílias
senhoriais locais – portadoras de prestígio – e os lusos, no mais das vezes
enriquecidos pela atividade mercantil, foram mais intensas. Na centúria seguinte,
os grupos se diferenciaram e as trocas se deram, principalmente, no interior de
44

Às vezes grafado João Gonçalves de Lara e Góes.
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cada um deles. Casamentos intraparentela (sic) se tornaram mais frequentes,
demonstrando uma maior consideração dos valores aristocráticos e políticos, da
igualdade de sangue e da manutenção das propriedades familiares (BRÜGGER,
2007, p. 280).
Antes de analisarmos os filhos de Josefa e João, representados no Diagrama 3 mais
adiante, é interessante entendermos melhor a origem do noivo. João Gonçalves de Lara e
Góes era o terceiro filho do casal Domingos Gonçalves de Góes e Maria Bernardes de
Almeida Lara, sendo o único herdeiro do pai quando faleceu, na Fazenda do Mosquito, em
1788. Todos os outros irmãos já haviam falecido (Diagrama 3.0.1). O pai de Domingos
viera de Portugal e casara-se no Rio de Janeiro. Carla Almeida (2006, p. 76) e Silvia
Brügger (2007, p. 273) apontaram algumas situações comuns às formações familiares
mineiras ao longo do século XVIII, como casais compostos por maridoportuguês e mulher
mineira, que contribuía para criar uma solidariedade familiar de acolhimento para os
reinóis se estabelecerem em Minas, o que George Souza (2015) também apontou para
Pernambuco. Gabriel Chagas (2018, p. 21) relata que o “casamentodas filhas mulheres
com portugueses jovens, letrados e recém-chegados do reino que administrariam e
herdariam as propriedades” era parte de estratégias para consolidação de alianças políticas
e econômicas pautadas pela instituição familiar em Minas Gerais. Paula Pinto (2018, p.
86-87) atesta a grande entrada de portugueses em Minas durante todo o século XVIII.
Muitos dedicaram-se aos negócios, especialmente quando não tinham acesso imediato à
posse de terra. A autora comenta ser comum após estabelecidos, convidarem parentes e
amigos a virem de Portugal para trabalhar com eles (PINTO, 2018,
p. 93). No caso da família de João Gonçalves de Lara e Góes, Manoel Gonçalves Avintes,
embora tenha se casado ainda no Rio de Janeiro, ajuda a demonstrar o desejo dos
portugueses em contraírem matrimônio na colônia. Segundo Mafalda Zemella, o caminho
novo abrira a região mineira a uma maior afluência de portugueses. “Essa via de
penetração permitiu que uma avalanche de reinóis se despejasse nas minas, convidada
pela facilidade e rapidez do percurso” (ZEMELLA, 1990, p. 122). Carlos Malaquias
aventa que na segunda metade do século XVIII provavelmente havia atração desses
portugueses para a freguesia de São José, além de migrantes de outras regiões até mesmo
de Minas por causa do agropastoreio crescente na área são-joseense e do sertão. A maioria
dos migrantes não casava nas vilas, mas nas áreas rurais (MALAQUIAS, 2014, p. 67).45

45

Ainda sobre os casamentos de portugueses, cf. FURTADO, 1999 e RAMOS, 2008.
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Diagrama 3.0.1 – Ascendentes de João Gonçalves de Lara e Góes

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Os pais de Maria Bernardes estão entre os mais antigos povoadores da região do
Mosquito. O capitão português Pedro Bernardes Caminha casou-se em Lagoa Dourada
em 1730 com Ângela de Góes Cardoso, nascida na região, exemplificando mais uma vez
o que afirmamos acima dos casamentos entre portugueses e mineiras. Tiveram oito filhos,
dentre os quais Maria Bernardes. O capitão de ordenanças da vila de São João del Rei,
Pedro Bernardes Caminha, deve ter sido o responsável pela construção da capela de Nossa
Senhora da Conceição do Mosquito, muitas vezes chamada de Mosquito do Mato Dentro
ou de capela de Pedro Bernardes na documentação eclesiástica do século XVIII.46 Nesta
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O mais antigo registro que encontramos com menção à capela data de 1745, como Capela de Nossa
Senhora da Conceição da Freguesia da Vila de São José, num batismo de um escravo de Maria Madalena
do Sacramento. Em 1752, o registro de Conceição do Mato Dentro começa a aparecer e, em 1757, como
pertencente a Pedro Bernardes Caminha. A partir da década de 1770, o registro consolida-se como
Conceição do Mosquito ou do Ribeirão do Mosquito, sendo muitas vezes chamada apenas de Capela do
Mosquito ao longo do século XIX (Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo
Eclesiástico da Diocese de São João del Rei). Segundo o cônego Raimundo Trindade, em 1748, a capela
de Conceição do Mato Dentro, filial da Vila de São José era assistida pelo capelão Bernardo José de Faria,
conforme anotou o frei Manuel da Cruz sobre o clero que encontrou no bispado de Mariana na referida data
(TRINDADE, 1945, p. 360). Hoje é a capela de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Coronel Xavier
Chaves, Minas Gerais. O título do Rosário foi adotado em 1920, quando foi construída uma nova igreja
matriz com a invocação de Nossa Senhora da Conceição. Originalmente, a capela era rebocada e pintada
de branco e azul. É a mais antiga construção ainda existente da antiga fazenda do Mosquito e a tradição
oral da cidade, atribui a ela a data de 1717, o que não pudemos verificar em nenhum documento pesquisado.
Em 1973, em uma reforma, descobriu-se a estrutura toda de pedra e optou-se por deixá-la à mostra (Ver
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capela seriam realizados vários dos casamentos, batismos e óbitos dos personagens deste
trabalho.
Foto 1 – Igreja do Rosário, antiga Capela do Mosquito, em Coronel Xavier
Chaves

FONTE: foto autoral, 2020.

Foto 2 – Igreja do Rosário antes da reforma de 1973

FONTE: Acervo da Secretaria Municipal de Cultura de Coronel Xavier Chaves, s/data.

fotos 1 e 2). Dados retirados de <http://coronelxavierchaves.mg.gov.br/prefeitura/2017/04/01/igreja-denossa-senhora-do-rosario/>. Acesso em 06/05/2020.
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Pelo que pudemos depreender da análise do Diagrama 3.0.1, João Gonçalves de
Lara e Góes herdara terras da Fazenda do Mosquito por ambos os lados de sua família,
paterno e materno. Era vizinho do sogro Mateus José de Faria, o que provavelmente
tornava a aliança empreendida pelo casamento com Josefa bastante significativa.
Também proveniente de uma família portuguesa, porém já fixado ao local, João
Gonçalves mostrava-se um aliado de peso no empreendimento de conquista e manutenção
de terras na parentela. E seus filhos contribuíram com o projeto familiar desta elite local.
O único filho solteiro de Josefa Maria de Faria e João Gonçalves de Lara e Góes,
o quinto filho do casal, era sacerdote (Diagrama 3). O padre Joaquim Gonçalves Lara
nasceu em 7 de julho de 1801, sendo batizado na Capela do Mosquito em 19 de julho.
Ordenou-se padre em 26 de fevereiro de 1825. Padre Joaquim foi contemporâneo de seu
primo padre Antônio Gonçalves de Melo já citado anteriormente, mas diferente do
parente, não teve filhos. Mais tarde voltaremos a abordar o papel dos padres na
constituição da rede de sociabilidade no Mosquito.
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Diagrama 3 – Josefa Maria de Faria e João Gonçalves de Góes e Lara

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Na lógica dos casamentos entre primos, dentro da segunda geração da família, três
filhos de Josefa casaram-se com as filhas de sua irmã, Clara Francisca de Jesus: Domingos
Gonçalves de Faria Lara com Bárbara Maria de Nazaré; José Gonçalves de Faria Lara
(em segundas núpcias) com Gertrudes Matildes de Jesus; Gervásio Gonçalves de Faria
Lara com Ana Francisca de Melo.
O quartel-mestre Domingos Gonçalves de Faria Lara e sua esposa Bárbara tiveram
dois filhos: Sérvulo e Hilarino. Bárbara faleceu em 1825, Sérvulo em janeiro do ano
seguinte e o próprio Domingos em setembro de 1826. Assim, o inventário aberto em
novembro de 1826, conduzido pelo pai de Domingos, o quartel-mestre João Gonçalves
de Lara e Góes, elenca Hilarino como herdeiro de pai, mãe e irmão. Domingos tivera dois
filhos naturais, listados no inventário, Francisco e Gertrudes, conforme também pode ser
visto no Diagrama 3.1.
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Diagrama 3.1 – Domingos Gonçalves de Faria Lara e Bárbara Maria de Nazaré

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

O jovem Hilarino Gonçalves Lara, filho legítimo de Domingos e Bárbara,
manteve a prática de casamentos na parentela ao esposar a prima Maria das Dores de
Jesus Lara, em 1843. A estratégia familiar repete-se na terceira geração da família.
Marcos Andrade apontara situação análoga em sua pesquisa sobre os Junqueira da região
de Campanha, sul de Minas Gerais (ANDRADE, 2008, p. 249). Devido às muitas
ocorrências dos casamentos endogâmicos, a suposição de Sílvia Brügger de que “os
projetos de vida eram pensados muito mais em termos coletivos do que individuais”
(BRÜGGER, 2007, p. 23) parece bastante plausível. Voltaremos a abordar tal situação no
decorrer do trabalho.
O irmão por parte de pai de Hilarino, Francisco Gonçalves Lara, embora ilegítimo,
era membro reconhecido na parentela. Ao casar-se em 1843 com Clara Maria de Jesus,
na Fazenda da Boa Vista, Curato de São Tiago, teve como testemunhas os tios Urbano
Machado Valadão47 e Gervásio Gonçalves Lara48.
José Gonçalves de Faria Lara, que era tenente, casou-se em segundas núpcias, em
22 de agosto de 1825, com a prima Gertrudes Matildes de Jesus (Diagrama 3.2).

47

Ver Diagrama 6.
Inventário de Domingos Gonçalves de Faria Lara e de Bárbara Maria de Nazaré, 1826, caixa 334, Arquivo
Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei.
48

55

Diagrama 3.2 – José Gonçalves de Faria Lara e Gertrudes Matildes de Jesus

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Conforme informações apresentadas no Diagrama 3.2, vemos que os irmãos José
e Domingos mantinham sociedade em negócios. As atividades econômicas empreendidas
pela parentela serão tratadas detalhadamente mais adiante, em capítulo específico. Mas
cabe apontar aqui, que ambos os irmãos moravam fora do quarteirão do Mosquito,
respectivamente, em São Tiago e na vila de São José. Morar em áreas de vilas pode
apontar para a natureza dos negócios empreendidos, conforme voltaremos a analisar
posteriormente.
Ainda é importante destacar a relação dos irmãos Domingos e José no tocante à
rede de alianças familiares. A filha ilegítima de Domingos, Gertrudes (Diagrama 3.1) fora
exposta ao tio José Gonçalves de Faria Lara, na Fazenda da Sesmaria, em São Tiago.
Nascida em 1821, Gertrudes faleceu em 6 de agosto de 1867, permanecendo solteira. Foi
enterrada no Mosquito, para onde provavelmente retornou quando adulta. Os filhos de
José, primos de Gertrudes, com quem ela deve ter convivido na infância, são personagens
pouco conhecidos. Não foi possível mapear seus destinos com base na documentação
pesquisada, apenas o fato de terem vivido entre a fazenda da Sesmaria e o arraial de São
Tiago, ao qual a fazenda estava ligada. Vale ainda informar que José teve um primeiro
casamento com Cândida Maria de Jesus, do qual foi batizada uma filha, Maria, em 17 de
janeiro de 1824.49 Porém, não conseguimos mais informações sobre esta personagem.

49

Livro de batismo nº 15, caixa 07, fl. 26v. Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei.
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Como José e Domingos, Gervásio Gonçalves de Faria Lara casou-se com uma
prima do ramo dos Gonçalves de Melo, Ana Francisca de Melo (Diagrama 3.3).
Diagrama 3.3 – Gervásio Gonçalves de Faria Lara e Ana Francisca de Melo

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Com quinze filhos, o casal estabelecido na fazenda dos Dois Córregos, dava
continuidade à estratégia familiar, assim como cinco de seus herdeiros, mantendo
casamentos dentro da parentela. Neste ramo da família, segunda e terceira gerações
continuam a casar com parentes, como fizeram os filhos Teófilo Gonçalves Lara e
Antônio Gonçalves Lara, que se casaram com as irmãs e suas primas, Francisca Cândida
de Lara e Maria Cândida do Nascimento. As duas provêm do ramo familiar dos Parreiras,
que veremos mais adiante.
Porém, aqui veremos uma ampliação do espaço geográfico da rede estabelecida
pelos moradores do Mosquito. O filho mais velho de Gervásio e Ana, Vicente Ferreira de
Lara e Melo (Diagrama 3.3.1) migrou em momento que não conseguimos precisar 50 para
a província de Goiás, onde estabeleceu-se com a esposa Bárbara Martins Parreiras de Lara
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Entre 1850 e 1862, Vicente aparece apadrinhando quatro crianças na região. Livro de batismos 16, caixa
7, fls. 43, 231, 241v, 243, Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei.
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e seus três filhos, sendo que em 1883, apenas um continuava vivo, conforme pode ser
visualizado no Diagrama 3.3.1 abaixo. A viúva Bárbara recebera a herança legada pelos
sogros para os filhos.51 Em 1891, João Parreira de Lara e Melo requereu seus bens para
exercer os “atos da vida civil”.52 Também conhecido como João Stockler, o rapaz herdou
os bens legados ao seu irmão Antônio Parreira, que morava em Morrinhos, na província
de Goiás, fora casado, mas não teve herdeiros diretos. 53 João, embora, não tenhamos
conseguido mais informações sobre seu destino, parece ter continuado os negócios de sua
família na região goiana, utilizando-se dos recursos originários das atividades econômicas
do quarteirão do Mosquito. Aqui, mais uma vez, traçamos um paralelo com o trabalho do
historiador Marcos Andrade sobre os Junqueira do sul mineiro, de quem transcrevemos o
trecho que também serve para descrever a situação ocorrida na parentela por nós estudada
A dispersão geográfica de vários membros da família se deu a partir da terceira
geração (netos), seja pela escassez de recursos e terras nas áreas ocupadas
inicialmente pelas primeiras gerações, seja por uma estratégia pensada de
investimentos em áreas de expansão, o que contribuía para a ampliação da riqueza
e do poder da parentela (ANDRADE, 2008, p. 250).
Diagrama 3.3.1 – Vicente Ferreira de Lara e Melo

FONTE: Inventários post-mortem de Gervásio Gonçalves Lara, 1874, caixa 129, e de Ana
Francisca de Melo, 1883, caixa 320 – Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del
Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João
del Rei.
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Inventário de Ana Francisca de Melo, 1883, caixa 320, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei, fl.147.
52
Inventário de Ana Francisca de Melo, 1883, caixa 320, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei, fl.159.
53
Inventário de Ana Francisca de Melo, 1883, caixa 320, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei, fl.164. Segundo a descrição do inventário, a herança consistia em uma quantia
em empréstimo à União.
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Havia familiares morando na região próxima a Goiás, como os primos Alves e
Alves Moreira, originários de Uberaba. Em 6 de agosto de 1870, um casamento triplo foi
realizado no Mosquito unindo três filhas de Gervásio e Ana Francisca a esses parentes,
conforme pode ser visto no Diagrama 3.3: Perciliana, Josefa e Rita casaram-se com
Aurélio Alves Moreira, Salatiel Alves Moreira e Antônio Alves Batista, respectivamente.
Aurélio e Salatiel eram filhos legítimos do major Antônio Alves Moreira e de Maria
Teodora da Silveira, nascidos e batizados em Uberaba. Antônio Alves Batista era filho
legítimo de José Batista da Costa e da falecida Maria Selviana da Silveira, também
nascido e batizado em Uberaba. O fato de Vicente ter morado na região próxima pode ter
promovido esta união tripla das irmãs, que buscava ampliar as áreas de negócios da rede
familiar, bem como evitar o desmembramento territorial da fazenda dos Dois Córregos,
tendo em vista o grande número de herdeiros que o casal Gervásio e Ana possuíam. Não
continuamos a mapear as famílias constituídas desses casamentos, mas acreditamos que
a citação a elas ajude a elucidar a abrangência da constituição da rede de sociabilidade da
parentela do Mosquito.
Ainda dentro da família Góes e Lara, devemos ressaltar mais um casamento: a
filha de número 11 do casal Josefa Faria e João Gonçalves (Diagrama 3), Joaquina Maria
de Lara que se casou com o primo Hipólito Pinto de Lara (Diagrama 3.4).
Diagrama 3.4 – Joaquina Maria de Lara e Hipólito Pinto de Lara

FONTE: Inventário post-mortem de Joaquina Maria de Lara, 1831, caixa 130, Arquivo Histórico
do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento
– Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei; PINTO, 2012, p. 44
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Hipólito era filho do major Joaquim Pinto de Góes e Lara54, neto paterno do
capitão Francisco Pinto Rodrigues e de Ana Maria Bernardes, parente do já citado Pedro
Bernardes Caminha. Hipólito faleceu em 1829. A mãe de Hipólito, Ana de Almeida e
Silva, quando foi inventariada em 1830, possuía a maior escravaria da região, com 116
escravizados55 e morava na Fazenda do Ribeirão de Santo Antônio, região da Lage. Ela
deixaria para a neta, Ana, o legado que seria de Hipólito. Em 26 de julho de 1830, a viúva
de Hipólito, Joaquina Maria de Lara faleceu, deixando apenas uma herdeira, Ana Josefa,
na época, com três anos de idade. O inventariante de Joaquina fora seu pai, João
Gonçalves de Góes e Lara56, que se tornou o responsável pelos bens da neta Ana. João
Gonçalves era primo de Joaquim Pinto de Góes e Lara. Os dois avôs de Ana Josefa foram
os responsáveis por garantir à menina as heranças paterna e materna, ambas bastante
significativas: joias, ferramentas, animais, escravos e muitas partes em bens de raiz, como
terras de cultura, campos, canaviais, benfeitorias de fazendas. Ana Josefa de Almeida
Lara, aos 16 anos, continuou a estratégia familiar de casamento na parentela e esposou
seu primo materno Francisco Furtado de Mendonça Lara em 29 de julho de 1844. Os pais
de Francisco serão apresentados a seguir (Diagrama 3.5).

1.5 Ampliando a rede: Góes e Lara, Furtado de Mendonça, os Resende e os
Chaves
A família Faria, já ligada por laços de matrimônio aos Góes e Lara, amplia ainda
mais sua rede de sociabilidade através de novos casamentos já no início do século XIX,
ao incorporar à parentela a família Furtado de Mendonça.
Os Mendonça, de origem portuguesa, já formavam vários núcleos no Rio de
Janeiro entre os séculos XVI e XVII. Relacionavam-se, ainda em Portugal, aos Furtado e
aos Lara (BUENO & BARATA, s/data, p. 1491-1492). Mateus Furtado de Mendonça

54

O capitão Joaquim Pinto de Góes e Lara era um dos três mais importantes negociantes de gêneros de
abastecimento nos termos da vila de São José, sendo beneficiado pela Câmara em uma contenda envolvendoa
manutenção de celeiros na vila no início do século XIX (MALAQUIAS, 2014, p. 122-125).
55
Inventário de Ana de Almeida e Silva, 1830, caixa 313, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei. O montante líquido dos bens de Ana de Almeida somou 101:927$805 (cento e
um contos, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinco réis), sendo que coube a metade ao marido e a
cada um dos nove herdeiros o valor de 5:818$211 (cinco contos, oitocentos e dezoito mil, duzentos e onze
réis).
56
João Gonçalves de Góes e Lara é apontado como um dos maiores possuidores de escravaria em São José
na década de 1830 (GRAÇA FILHO, 2013, p. 307).
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casou-se com a filha mais velha de Josefa Faria e João Gonçalves de Lara e Góes57,
Francisca Maria de Lara, em 8 de fevereiro de 1812. Segundo a tradição oral disseminada
na cidade de Coronel Xavier Chaves hoje em dia (cidade que se originou do antigo
quarteirão do Mosquito), o capitão Mateus, português, era migrante do Rio de Janeiro. 58
Este seria o primeiro casamento de uma série de três matrimônios empreendidos no
âmbito da família Faria, o que tornaria o capitão Mateus a figura mais significativa da
rede familiar do Mosquito ao longo de todo o oitocentos. 59 O Diagrama 3.5 apresenta a
constituição das primeiras núpcias de Mateus.
Diagrama 3.5 – Francisca Maria de Lara e Mateus Furtado de Mendonça

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Do casamento com Francisca Maria, Mateus Furtado de Mendonça teve seis
filhos. O mais velho, Antônio, nascido em 1814, faleceu ainda criança. O homônimo do
pai, Mateus, nascido em 1816, não aparece muito na documentação, sendo a última
referência a ele encontrada em 1835 num registro de batismo em que aparece como
57

Ver Diagrama 3.
A tradição oral da cidade Coronel Xavier Chaves atribui aos personagens do início do século XIX a
primazia de ocupação da região, erroneamente transportando-os para o século XVIII. Cf.
<http://coronelxavierchaves.mg.gov.br/prefeitura/historia-da-cidade/> Acesso em 05/05/2020.
59
Afonso Graça Filho (2002, p. 71) menciona os casamentos sucessivos de grandes negociantes da praça
mercantil de São João del Rei no século XIX, que visavam um fortalecimento da posição social dos
indivíduos.
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padrinho.60 Tudo indica ter permanecido solteiro. Ana Francisca de Mendonça Lara
casou-se na família Melo com o capitão José Alexandre e Francisco Furtado de Mendonça
Lara casou-se com a prima Ana Josefa citada anteriormente (Diagrama 3.4).
Como é possível perceber, os Furtado de Mendonça integraram-se à rede familiar
do Mosquito, empreendendo os mesmos ideias de matrimônio que já vinham sendo
realizados pelos antecessores. Já vimos anteriormente, ao abordarmos as alianças com os
Gonçalves de Melo, que Maria Luzia de Mendonça fora casada com o primo Alexandre
Gonçalves Parreiras (Diagrama 2.2). Uma vez viúva, Maria Luzia buscou um segundo
casamento, empreendido com o também viúvo, alferes João de Deus Ribeiro de
Resende.61 Já vimos anteriormente que duas filhas do alferes se casaram com dois filhos
de Maria Luzia, ampliando os laços de união dessa rede familiar. Esta nova aliança seria
de suma importância para a consolidação das propriedades de terras no quarteirão do
Mosquito dentro da parentela, conforme explicitaremos no próximo capítulo. O Diagrama
3.5.1 abaixo apresenta a segunda família de Maria Luzia, com João de Deus.
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Livro de batismo nº 14, caixa 7, Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei, fl. 137v.
A família Resende, grafada Rezende, é de origem portuguesa, constituindo um topônimo. Em Minas,
descende de João de Rezende Costa, natural da freguesia de Santa Maria da Assunção da ilha de Santa
Maria. João teria nascido em 1700 em Portugal e falecera no arraial de Prados, Minas, onde foi sepultado
na matriz de Nossa Senhora da Conceição, em 1758, deixando numerosa descendência. Fora casado com
Helena Maria Gonçalves, natural da freguesia de Nossa Senhora das Angústias, ilha do Faial, falecida
também em Prados e enterrada na mesma igreja que o marido, em 29 de março de 1772. Tiveram 12 filhos,
entre os quais o padre João de Resende Costa e o inconfidente José de Resende Costa (BUENO &
BARATA, s/data, p. 1892-93). Mais detalhes do ramo específico da família Resende aqui estudado são
apontados no quarto capítulo.
61
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Diagrama 3.5.1 – Maria Luzia de Mendonça e João de Deus Ribeiro de
Resende

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Vale atentar para o diagrama acima nos casamentos dos primos Maria José de
Resende com João Batista Gonçalves Lara e do tio Emídio de Resende Mendonça com a
sobrinha Delfina Carolina de Resende. O casamento consanguíneo mais uma vez
ocorrendo na parentela, já na terceira geração.
Outra filha de Francisca Maria de Lara e Mateus Furtado de Mendonça, Rita de
Cássia de Mendonça, casou-se com seu tio João Gonçalves de Faria Lara62, irmão de sua
mãe. Este casal são os pais de João Batista Gonçalves Lara citado acima. Conforme o
Diagrama 3.5.2 abaixo, a lógica de construção de rede via matrimônio em uniões
consanguíneas também regeu esse ramo da família.
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João Gonçalves de Faria Lara teve uma filha natural, Maria Carolina da Conceição, cuja escritura de
reconhecimento de filiação está registrada nas folhas 37v a 38v do Livro de Notas Tiradentes, 1º ofício,
1854-1857, do Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN de São João del Rei. O registro foi feito
em 10 de janeiro de 1850, na casa do coronel Mateus Furtado de Mendonça, na fazenda Caxambu. Maria
Carolina era filha de D. Luísa Belarmina da Trindade. João também fora casado em primeiras núpcias com
Gertrudes Leocádia de Faria Lara, com quem não teve descendência.
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Diagrama 3.5.2 – João Gonçalves de Faria Lara e Rita de Cássia de
Mendonça

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Quatro dos cinco filhos do casal empreenderam casamentos consanguíneos, sendo
a única exceção, a caçula Joana Batista de Mendonça Lara, que se casou com o futuro
coronel Francisco Rodrigues Xavier Chaves63, proveniente da fazenda do Jacaré, de
Lagoa Dourada.
Em 28 de julho de 1830, Francisca Maria de Lara, faleceu em sua fazenda, Retiro
do Caxambu, deixando o capitão Mateus Furtado de Mendonça viúvo. Não demorou
muito para que ele se casasse com a cunhada, Ângela Maria de Lara, em 31 de maio de
1831, com quem terá mais duas filhas, Josefa e Maria Rita, conforme apresenta o
Diagrama 3.6.
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No início do século XX, este personagem aparecerá como herdeiro de toda a rede familiar constituída
pelos ramos familiares abordados nesta pesquisa, sendo o maior representante político da região do
Mosquito. Uma consequência de seu casamento com Joana Mendonça e a adoção do sobrenome Chaves
foi o quase apagamento da história das famílias consolidadoras da ocupação da região do Mosquito pela
história oficial, em detrimento da última grande família a chegar na área, os Chaves, que passaram a
apresentar sua versão oral, repassada pelas gerações seguintes, como oficial. O presente trabalho foca o
estudo sobre as famílias que o antecedem, formando uma grande teia que será diluída na composição da
família Chaves no século XX. O sobrenome Chaves é de origem portuguesa, tomado da vila de Chaves,
Porém, no Brasil, foram tantos ramos distintos que não podem ser todos considerados parentes (BUENO &
BARATA, s/data, p. 729). No caso do grupo familiar ora estudado há a aproximação com os Xavier, do
inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.
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Diagrama 3.6 – Ângela Maria de Lara e Mateus Furtado de Mendonça

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Ambas as filhas empreenderam casamentos na parentela. As primeiras núpcias de
Maria Rita de Mendonça foram com o primo Francisco Balbino de Melo, o filho caçula
de sua tia Clara Francisca de Faria com o alferes Alexandre Gonçalves de Melo. 64 Em
1843, Maria Rita ficou viúva, mas buscou casar-se novamente, o que fez em 15 de
fevereiro de 1847, com o capitão Severino Rodrigues Chaves, que também já era viúvo
(Diagrama 3.6.1).

64

Ver Diagrama 2.
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Diagrama 3.6.1 – Severino Rodrigues Chaves

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

A história familiar de Maria Rita é muito parecida com a de sua irmã paterna Maria
Luzia: primeiras núpcias empreendidas com primos e segundo casamento estabelecido
com outra família, buscando ampliar os laços sociais e consolidar o domínio sobre terras
contíguas às fazendas da parentela. O enteado de Maria Rita, Antônio Chaves de Miranda
casou-se com a filha do primeiro matrimônio Clara Maria de Mendonça, tal como fizeram
os filhos de Maria Luzia Mendonça, já apresentados anteriormente.65
Mateus Furtado de Mendonça ficou novamente viúvo em 7 de março de 1847, mas
voltou a se casar, porém em data que não conseguimos localizar. Desta feita, casou-se
com uma tia das primeiras esposas, Bernarda Francisca de Faria, viúva, conforme
veremos a seguir.

1.6 Parreiras e Valadão: mais duas famílias incluídas à rede
Neste momento, precisamos retomar o casal fundador apresentado no Diagrama
1, Mateus José de Faria e Bárbara Francisca de Jesus. Já vimos como uma rede de
sociabilidade foi sendo formada ao longo do século XIX, através de casamentos com os
Gonçalves de Melo, os Góes e Lara, Furtado de Mendonça, os Resende e os Chaves.
65

Para visualizar o exposto, deve-se comparar os Diagramas 3.5.1, 3.6 e 3.6.1.

66

Agora, introduzimos os dois últimos ramos da parentela abordados pela presente
pesquisa: os Parreiras e os Valadão.
Segundo dicionaristas, há notícias da família Parreira nos territórios do Rio de
Janeiro no século XVII e os Parreiras, no século XIX, formando uma importante família
na região de Niterói, também província do Rio (BUENO & BARATA, s/data, p. 1713).
Todavia não conseguimos relacionar o ramo presente no quarteirão do Mosquito
diretamente às famílias cariocas. No entanto, os Parreiras que migraram para a região em
tela eram provenientes da freguesia de Congonhas do Campo, Minas Gerais.66
Bernarda Francisca de Faria, sexta filha do casal fundador, casou-se em 1799 com
o guarda-mor Manoel José Parreiras, conforme atesta o registro de casamento aqui
reproduzido.
Em 07-08-1799, na Capela de Nossa Senhora do Rosário, filial da Matriz da Vila
de São João del Rei, dispensados do impedimento de consanguinidade em 3º grau,
pelas onze horas da manhã, com a devida licença, o Vigário Colado da Vila de
São José, Padre Antônio Xavier de Sales Matos, assistiu ao matrimônio de Manoel
José Parreiras, filho legítimo de Vicente José Parreiras e de Maria Josefa de Jesus,
natural e batizado na Freguesia de Congonhas do Campo, com Bernarda Francisca
de Faria, filha legítima do Capitão Mateus José de Faria, e de Bárbara Francisca
de Faria, natural e batizada na Freguesia da Vila de São José. Foram testemunhas
o Padre Joaquim Tomaz Ribeiro de Miranda e o Padre Bernardo Boaventura de
Moraes (Livro de casamentos nº 24, folhas 123 verso e 124, renumeradas, caixa
10, Tiradentes, Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei).
O casamento de Bernarda com Manoel inicia a ligação das famílias Faria e
Parreiras, já que em 1801, uma irmã dela, Ana Gertrudes de Faria também se casaria
naquela família, conforme atesta a transcrição:
Em 15-04-1801, na Ermida de Nossa Senhora do Rosário, da Freguesia de Nossa
Senhora do Pilar da Vila de São João del Rei, com a devida licença, O vigário da
Freguesia de São João del Rei, Padre Antônio Caetano de Almeida Vilas Boas,
administrou o Sacramento do Matrimônio a Antônio Martins Parreiras, filho
legítimo de José Martins Parreiras e de Catarina Maria de Jesus, natural da
Freguesia de Congonhas do Campo, com Ana Gertrudes de Faria, filha legítima
do Capitão Mateus José de Faria, e de Bárbara Francisca de Faria, natural da
Freguesia da Vila de São João del Rei. Foram testemunhas João Ferreira de
Carvalho e Francisco João Ribeiro. Coadjutor João Martins Lopes (Livro de
casamentos nº 24, folha 146 frente e verso, renumerada, caixa 10, Tiradentes,
Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei).
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Carlos Malaquias comenta que houve grande número de emigrados de Congonhas para os termos da vila
de São José em virtude dos solos exauridos das áreas ocupadas anteriormente (MALAQUIAS, 2014, p. 58).
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Os Parreiras Manoel e Antônio não eram irmãos, mas além do sobrenome,
provinham do mesmo local, conforme atestam os registros reproduzidos acima. Nota-se
que ambos os casamentos foram realizados na capela/ermida do Rosário, à época,
pertencente à freguesia de São João del Rei. Esta era a antiga capela da fazenda da Roça
Grande, uma das fazendas que comporiam o quarteirão do Mosquito no século XIX, como
uma das propriedades da parentela, conforme abordaremos mais tarde. Sobre o casamento
de Ana Gertrudes não foi possível encontrar mais referências, se houve ou não
descendência na documentação. Não sabemos se migraram para outras regiões ou se não
tiveram filhos. Já Bernarda (Diagrama 4) não teve filhos com Manoel José Parreiras e,
depois de viúva, casou-se com Mateus Furtado de Mendonça, viúvo de duas sobrinhas de
Bernarda, conforme citamos anteriormente. Bernarda faleceu em 1851, sem filhos,
elegendo como herdeiros o seu viúvo, sobrinhos e afilhados, nomeados em inventário.67
Desta forma, participava também da estratégia familiar de construção e manutenção da
fortuna dentro da parentela que formava a rede de sociabilidade do quarteirão do
Mosquito.
Diagrama 4 - Bernarda Francisca de Faria

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

67

Inventário de Bernarda Francisca de Faria, 1852, caixa 82, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei. Foram nomeados como herdeiros o viúvo, comendador Mateus Furtado de
Mendonça, Maria Luzia de Mendonça (sobrinha de Bernarda e filha do viúvo), Joaquim José Parreiras
(sobrinho) e os filhos do primeiro marido de Maria Luzia, também sobrinho de Bernarda, Alexandre
Gonçalves Parreiras, a saber José, Alexandre, Mateus e Francisco (vide Diagrama 2.2).
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Irmã de Bernarda e de Ana Gertrudes, Gertrudes Caetana de Faria, nascida entre
os anos de 1778 e 178568, permaneceu solteira, falecendo em 8 de outubro de 1875. Seu
testamento, feito em 3 de março de 1855, foi aberto quando ela faleceu.69 Embora solteira,
declarou em testamento que teve um filho chamado Joaquim José Parreiras. Declarou que
residiu na fazenda denominada Ribeirão do Mosquito. Nomeou seus testamenteiros: em
primeiro lugar seu filho Joaquim José Parreiras, em segundo lugar Cândido José de Souza,
casado com sua neta Maria da Glória, e em terceiro, outro neto chamado José Joaquim
Parreiras. O reconhecimento em testamente do filho ilegítimo, mesmo que já morasse
com a mãe, era muito importante para a questão da herança, pois o testamento servia para
legitimar a filiação. Segundo Eliana Lopes (1998, p. 165), os filhos ilegítimos precisavam
da legitimação oficial para usufruírem da herança ou para ocuparem cargos públicos.
Embora tenhamos citado anteriormente outros filhos ilegítimos reconhecidos na
parentela, o caso de Joaquim José Parreiras é paradigmático, pois ele efetivamente herdou
os bens de sua mãe, que era uma grande senhora escravocrata. Além disso, Joaquim José
Parreiras casou-se com Maria Rita de Jesus, tendo dois filhos legítimos. A família de
Gertrudes estava bem integrada à rede de sociabilidade do Mosquito, sendo participante
das estratégias familiares de sustentação da rede, inclusive mantendo a prática dos
casamentos endogâmicos, da qual suas bisnetas Francisca Cândida de Souza e Maria
Cândida do Nascimento70, ao esposarem os irmãos Teófilo e Antônio Gonçalves Lara,
filhos de Gervásio Gonçalves Lara e Ana Francisca de Melo, ambos sobrinhos de
Gertrudes Caetana, davam continuidade às estratégias familiares de manutenção de
riquezas. O Diagrama 5 apresenta a família de Gertrudes.
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Não encontramos o registro de nascimento de Gertrudes Caetana de Faria, mas a referência à idade dela
aparece em vários documentos pesquisados, como nos inventários, lista nominativa de 1838 e registro de
óbito. Porém, há algumas divergências sobre qual seria a idade dela, por isso, optamos por colocar as datas
balizadas pela documentação como provável nascimento. Carlos Bacellar informa que as populações do
passado não se preocupavam tanto com a contagem de idade, o que resultaria nas idades díspares presentes
na documentação. Analisando as listas nominativas da capitania/província de São Paulo, Bacellar percebeu
a tendência a idades aproximadas, geralmente buscando as dezenas exatas (“30 anos pouco mais ou menos”) ou
as idades terminadas em 5 (“25 anos pouco mais ou menos”) (BACELLAR, 2008, p. 111-112).
69
Testamento de Gertrudes Caetana de Faria, caixa 149, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei.
70
Ver Diagrama 3.3.
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Diagrama 5 – Gertrudes Caetana de Faria

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Se as filhas da neta Maria da Glória casaram com primos, seu irmão José Joaquim
Parreiras também o fizera. Luzia Maria das Neves era filha de Antônia Maria de Proença Lara,
do ramo familiar dos Góes e Lara.71 Antônia era mais uma sobrinha de Gertrudes e ela é a
responsável pela inclusão da família Valadão à rede do Mosquito. Vejamos o Diagrama 6.
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Diagrama 3.
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Diagrama 6 – Antônia Maria de Proença Lara e Urbano Machado Valadão

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

A família Valadão é de provável origem fluminense (BUENO & BARATA,
s/data, p. 2230), mas o ramo que compôs a parentela do Mosquito vivia na região vizinha
de São Tiago. Já vimos que os Gonçalves de Melo também provinham desta área próxima
ao Mosquito e onde alguns membros da parentela estabeleceram seus negócios e suas
casas de morada. Integrados ao ideal familiar, os Valadão empreenderam casamentos na
parentela. Além de Luzia, o filho Mateus Gonçalves Valadão casou-se com a prima
Ângela Esteves de Mendonça [Lara], que era filha do tio de sua mãe, João Gonçalves de
Faria Lara.72 Mais uma vez, vemos o quão imbricadas estavam as relações matrimoniais
dos descendestes dos Faria.
Para desafogar dos nomes das diversas famílias que compreenderam a parentela
do quarteirão do Mosquito, expressamos no Diagrama 7 o emaranhado da teia de
casamentos apresentada ao longo deste primeiro capítulo.
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Diagrama 3.5.2.
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Diagrama 7 – A parentela do Mosquito73

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Ao longo deste primeiro capítulo, reconstruímos a rede forjada pela parentela dos
Faria, levando-se em conta momentos específicos da conformação de suas atividades de
ocupação das terras do quarteirão. Desta forma, fica evidente a constituição de uma ampla
rede de sociabilidade forjada por uma política de casamentos com alguns grupos de
famílias, buscando compor uma parentela, em torno de um projeto de manutenção e de
ampliação dos domínios desta elite local. Mesmo não sendo uma regra, a tradição herdada
dos portugueses nas formas de legar heranças contribuiu para a composição da rede
(DURÃES, 1988; DURÃES, 1995). Casamentos convenientes para expandir os negócios
foram realizados com este fito, tanto na primeira geração74 dos Faria, quanto em épocas
de ameaças econômicas às propriedades da parentela (terceira geração), ao passo que um
grande número de outros matrimônios, ocorridos dentro da própria parentela, visava
impedir a dilapidação do patrimônio conquistado, em momentos de estabilidade
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As direções das setas do Diagrama indicam a família que empreendeu casamento com outro ramo
familiar, introduzindo-o na parentela, tomando por base o espaço do quarteirão do Mosquito,
independentemente do gênero do cônjuge.
74
Para Jean-François Sirinelli (1989) é a partir de um evento fundador marcante que se constitui a geração.
Os sujeitos implicados no recorte geracional e a própria opção do recorte se dá pelo impacto de determinado
evento e não de outro, o que pode ser lido como a exclusão dos sujeitos não submetidos ao evento priorizado
(que reflete a incorporação de valores partilhados etc.) da geração. No estudo, o impacto geracional
compunha os casamentos utilizados como estratégias de manutenção de riquezas, levando em conta as
conjunturas econômicas.
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econômica (segunda e parte da terceira gerações). Com essa estratégia, a parentela
iniciada pelos Faria forjou uma profícua rede de sociabilidade, através da qual conseguiu
manter-se como elite local ao longo do século XIX, dominando várias fazendas do
quarteirão do Mosquito, conforme abordaremos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2 – OCUPANDO A REGIÃO: AS FAZENDAS DO
QUARTEIRÃO DO MOSQUITO
Minas são muitas (Guimarães Rosa)

Vimos até aqui como uma rede pautada em uma política de matrimônios, foi
estabelecida pelos moradores do quarteirão do Mosquito ao longo do século XIX,
incluindo várias famílias à parentela originada pelo casal Mateus José de Faria e Bárbara
Francisca de Jesus. Cabe agora observarmos como esta parentela ocupou o espaço das
fazendas da região, um pedacinho das muitas Gerais.

2.1 Ocupação da região do Rio das Mortes
O espaço que convencionamos chamar de quarteirão do Mosquito encontrava-se
na antiga comarca do Rio das Mortes, situando-se entre as vilas de São José e de São João
del Rei. Durante o século XVIII houve subordinação de parte do território à freguesia de
São João, mas logo o território passou à esfera de São José. Vejamos, brevemente, como
foi a ocupação da região ainda no século XVIII, antes de analisarmos efetivamente a área
por nós estudada.
Basicamente, os achados auríferos contribuíram para iniciar a povoação da região
que se tornaria Minas Gerais: “bastou o descobrimento do ouro, ouro corrido, é verdade”.
“Os primeiros descobertos lavraram-se em águas do rio Doce, do rio das Velhas, mais
tarde, do rio das Mortes e do Jequitinhonha...” (ABREU, 1988, p. 45). Grande número de
pessoas afluiu de várias partes da América portuguesa, e até de Portugal, para explorar o
metal encontrado pelos paulistas. Conflitos ocorreram com o intuito de preservar a área
descoberta apenas aos seus pioneiros, mas o que houve foi a penetração de muitos novos
habitantes no que se tornou o território mineiro. Em 1720, foi desmembrada a Capitania
das Minas da antiga Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Já em 1732, o nome oficial
de Minas Gerais aparece na documentação (BARBOSA, 1995, p. 204).
Os escritos de Diogo Vasconcelos75 são úteis para descrever o período inicial da
ocupação de Minas. Segundo ele,
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É sempre bom lembrar as advertências feitas por Francisco Iglésias quanto ao uso de Vasconcelos: é
necessária muita prudência, uma vez que o autor não cita as fontes. Sua obra foi lançada em 1901/1904 e
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descoberto num sertão bravio e devoluto, a primeira propriedade, que nel[a]
[Minas Gerais] se constituiu, nenhuma outra origem teve, que a título de datas
minerais. O chão, as casas, as benfeitorias compreenderam-se nestas datas
(VASCONCELOS, 1999a, p. 138).
Os cascalhos da região das Congonhas até hoje são os que de mais rico pode-se
conceber. Entretanto, o singular e digno de nota foi que não só essa parte, como a
do Rio das Mortes, deixaram-se ficar intactas, senão quando os descobridores de
Mato Dentro voltaram e deram a conhecer as fáceis riquezas, que também
continham (...) Foi preciso que João de Siqueira Afonso, quando regressava para
São Paulo, hospedando-se em casa de Tomé Portes d’El Rei, na passagem do Rio
das Mortes, pesquisasse as areias, e visse no lastro das águas a mesma formação
de seus outros descobrimentos, deixando ao proprietário as instruções, cuja boa
fortuna deu de resultado o início auspicioso de São João d’El Rei, ao mesmo
tempo que nas mesmas circunstâncias Antônio Bueno desvendava os veeiros da
Ponta do Morro, preparando o berço da famosa vila de São José
(VASCONCELOS, 1999a, p. 156-157).
Encontrados metais, pessoas afluíram para a região. Para administrar a área que se ia
povoando, um Alvará de 6 de abril de 1714 determinou a divisão de Minas em três
comarcas: Vila Rica (Ouro Preto), Vila Real do Sabará (Rio das Velhas) e Rio das Mortes
(São João del Rei).76 As vilas de São João e São José citadas na passagem transcrita de
Vasconcelos ficaram subordinadas à comarca do Rio das Mortes e é importante conhecer
a história de seu surgimento para compreendermos a ocupação do quarteirão do Mosquito.
Waldemar Barbosa nos conta sobre a criação da vila de São José. Segundo ele, a
povoação que se tornaria a vila teria se originado com Tomé Portes del-Rei, em 1702. Em
1718, a vila foi criada no arraial de Santo Antônio (hoje, Tiradentes), chamado de arraial
velho, pois era o mais antigo núcleo de povoamento da região próxima ao Rio das Mortes.
A freguesia foi instalada logo depois da fundação do arraial, tornando-se colativa no ano
de 1724. São José englobava um termo muito grande até o século XIX, sendo uma área
bastante próspera. Porém, alguns historiadores, pautados em relatos de viajantes,
apontaram para uma decadência econômica, em virtude da mineração, na área urbana da
vila77, que teria levado até mesmo a sua supressão, com a lei provincial nº 360, de 30 de
ocupa-se da mineração e não da agricultura em Minas Gerais. Ainda assim, algumas passagens do autor
estão aqui reproduzidas como uma espécie de memorialismo, não de caráter histórico acadêmico, embora
saibamos que fontes foram consultadas.
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Além das já mencionadas, em 1720 surgiu a comarca do Serro Frio (Vila do Príncipe) e, somente em
1815 foi criada a comarca do Paracatu. A região em tela nos estudos aqui presentes pertenceu à comarca
do Rio das Mortes até 1889, quando Tiradentes tornou-se uma comarca específica, incluindo seus distritos
e Prados, englobando, assim, a região estudada (GRAÇA FILHO 2002, p. 31-33; PINTO 2014, p. 30-31).
77
Voltaremos a discutir detalhadamente a questão econômica da região em outro momento. Mas citamos
algumas obras clássicas que pontuam a decadência mineira: FURTADO, 1982; LUNA & CANO, 1983;
PRADO JR, 2006.
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setembro de 1848, incorporando-a a São João del Rei. Todavia, já em 1849, São José foi
restaurada pela lei provincial nº 452, de 20 de outubro. Isso se deve ao fato de que havia,
nos termos da vila, muitas atividades econômicas que ajudavam em sua sustentação,
mantendo a municipalidade. O título de cidade foi concedido a São José em 1860, através
da lei provincial nº 1092, de 7 de outubro. O decreto nº 3, de 6 de dezembro de 1889 deu
a denominação atual de Tiradentes ao município (BARBOSA, 1995, p. 350-351;
TRINDADE, 1945, p. 317-318).
A área do Rio das Mortes começou a receber as autoridades coloniais por volta de
1704, após os achados de João de Siqueira Afonso (VASCONCELOS, 1999, p. 237). Em
1702, Tomé Portes estabelecera-se na passagem do Rio das Mortes, porém sem encontrar
ouro, pelo menos, de monta, naquele momento. Após a sua morte, em 1704, o ouro foi
encontrado com novos descobertos, desencadeando um rush para a região.78 Formou-se
o Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar, em contraponto ao arraial velho, o de Santo
Antônio.
Cresceu o arraial e desenvolveu-se com rapidez. Foi a região onde, ao lado da
mineração, mais se incrementou a agricultura, que já existia anteriormente à
exploração do ouro. O comércio tomou impulso, pois, desde logo, foi a região do
Rio das Mortes o celeiro de mantimentos para as Minas Gerais (BARBOSA, 1995,
p. 318).
Em 1711, foi estabelecida a freguesia, tornada paróquia em 1712 e, em 1713, o arraial é
elevado a vila de São João del Rei. A criação da vila de São João del Rei por D. Brás, em
8 de dezembro de 1713, para sede da terceira comarca, a do Rio das Mortes, estabeleceu
seus limites até a Serra da Mantiqueira ao sul e sem determinação para o oeste, de
desconhecido sertão (VASCONCELOS, 1999a, p. 310-311). A lei provincial nº 93, de 6
de março de 1838, elevaria São João del Rei à categoria de cidade (BARBOSA, 1995, p.
319; TRINDADE, 1945, p. 291-293).
Resgatando relatos da época de fundação das vilas, podemos citar Antonil. Apesar
de destacar que o abastecimento das minas necessitava de outras regiões, ele menciona a
particularidade do Rio das Mortes:
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Para uma bem elaborada discussão acerca da ocupação das minas, conferir ANDRADE, Francisco
Eduardo de. A invenção das Minas Gerais: empresas, descobrimentos e entradas nos sertões do ouro da
América portuguesa. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora/ Editora PUC Minas, 2008. Francisco,
citando Mansuy (1965): “Parece que desde 1703 já se experimentavam serviços nas grupiaras, e
remontavam a 1705 as primeiras lavragens dos morros do arraial Novo (núcleo da futura Vila de São João
del Rei)” (ANDRADE, 2008, p. 296).
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a qual paragem chamam a do rio das Mortes (...) E neste rio, e nos ribeiros que
dele procedem, e em outros que vêm a dar nele, se acha ouro, e serve esta paragem
como de estalagem dos que vão às minas gerais, e aí se proveem do necessário,
por terem hoje os que aí assistem roças e criação de vender (ANTONIL, 1976, p.
164-165).79
A vocação agrícola e como entreposto de rota das Minas da comarca do Rio das Mortes
já era percebida na primeira década do século XVIII pelo religioso Antonil. Esta
característica vai marcar a ocupação da região que ora estudamos, o quarteirão do
Mosquito. Segundo Mafalda Zemella, o caminho novo estabelecido para as minas, via
Rio de Janeiro, contribuiu para o surgimento de roças, pontos de pouso e estalagens ao
longo de seu trajeto, canalizando as atividades econômicas estabelecidas na região das
minas cada vez mais ao Rio de Janeiro, em detrimento dos contatos iniciais com São
Paulo e mesmo com a Bahia (ZEMELLA, 1990, p. 120, 134-135).
O território em estudo também teve a distribuição de datas minerais para a
exploração do ouro, embora em pequena quantidade, pois tratava-se de uma área agrícola,
de fazendas, circundadas pelos arraiais de Prados e Lagoa Dourada, além das vilas de São
João e São José, que surgiram do processo de mineração e às quais o Mosquito se
subordinou economicamente durante o século XIX, conforme já mencionamos. Os
povoados surgidos em volta das áreas mineradoras formaram as vilas (São João e São
José) e, quando menores, gravitando em torno destas vilas, os arraiais, como Prados e
Lagoa Dourada (BUZATTI, 2011, p. 27). Augusto de Lima Júnior assim descreve a
formação de um arraial:
Excetuados os antigos pousos de bandeiras, começavam por um rancho de tropas
onde os mineradores iam fazer suas compras em mãos dos comboieiros que levavam
da Bahia, do Rio ou de São Paulo, as mercadorias de consumo.
Em redor desses “ranchos” fixavam-se casas de vendas e como era certa a afluência
de gente, sobretudo aos domingos, os religiosos iam ali ter, celebrando missas,
fazendo batizados e casamentos, iniciando-se assim as capelas a que se sucediam
faustosas igrejas. No princípio, um cruzeiro franciscano em cujo pé, tosca coberta
de palha abrigava o rústico altar; logo depois a capelinha de taipa de sebe que
prestamente se transformava em templo definitivo.
Assim se formavam os arraiais, palavra que em Portugal quer dizer ajuntamento
para festa religiosa (LIMA JÚNIOR, 1978, p. 38).
Embora falando genericamente sobre Minas, as palavras transcritas de Augusto de Lima
já foram tomadas como parâmetro para a formação dos primeiros arraiais. Contudo,
Mafalda Zemella chama a atenção para a importância que o autor dá para os ranchos e
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Volta a citar da mesma maneira a região na p.183. A obra original foi publicada em 1711.
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casas de venda como pontos iniciais da formação urbana mineira, porém sem descuidar
da questão religiosa. A autora lança o seguinte questionamento: foram as atividades
comerciais que atraíram a instalação das igrejas ou as igrejas influenciaram na formação
do comércio? Ela propõe estudos monográficos para encontrar alguma resposta, dada a
diversidade da ocupação das minas (ZEMELLA, 1990, p. 162). Nas Minas, casas eram
erguidas no entorno das igrejas, mesmo quando os lavradores ou mineradores não
moravam permanentemente nos arraiais, mantendo residências mais próximas das áreas
onde desenvolviam suas atividades econômicas. Seguindo os ideais católicos, dos quais
vários dos primeiros povoadores das minas eram devotados seguidores, a fundação de
capelas ganhava uma nuança mais política. A família ou a parentela dos fundadores
buscava uma apropriação estável das terras dos arredores das capelas (ANDRADE, 2011,
s/p.). Quando o aglomerado de pessoas era suficientemente significativo, as capelas
poderiam tornar-se curatos e receber a categoria de colativa, com um vigário permanente
(CARRARA & MACHADO, 2020, p. 17). “A capela passava a ser ‘curada’, ou seja, com
o capelão, com o cura. A capela curada ficava então sendo conhecida como Aplicação”
(BUZATTI, 2011, p. 31). Esta participação da Igreja na organização territorial é muito
significativa. As capelas configuravam mecanismos de poder, sendo comuns nos sertões
de Minas Gerais ao longo do século XVIII, a sua ereção por senhores, que dominavam
rede familiar e clientelista, incluindo, para além do uso doméstico, o uso ampliado à
população de uma região. Geralmente o padroado local era administrado pelo potentado
do lugar, que costumava indicar parentes ou pessoas próximas a ele para ser o capelão,
conferindo mais prestígio local (ANDRADE, 2007, p. 155-6). Na maioria das vezes essas
eram capelas filiais a matrizes, sendo no caso da capela de Nossa Senhora da Conceição
do Mosquito, no quarteirão estudado, subordinada à matriz de Santo Antônio da vila de
São José. É no entorno desta capela que o quarteirão do Mosquito é estruturado.

2.2 Uma regionalização fluida
A administração colonial e imperial no Brasil organizava a regionalização do
espaço de maneira bastante fluida. Os municípios tinham seus territórios marcados por
propriedades rurais.80 Além do núcleo das vilas, área mais urbanizada, os termos dos
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Esta situação perduraria até o ano de 1938, quando a nova legislação determinaria a configuração espacial
para as municipalidades no Brasil. Segundo o decreto-lei nº 311, de 2 de março de 1938, que dispõe sobre
a divisão territorial do país, no artigo 8º, “os limites inter-distritais ou inter-municipais serão definidos
segundo linhas geodésicas entre pontos bem identificados ou acompanhando acidentes naturais, não se
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municípios81 eram compostos por arraiais e muitas fazendas. As frequentes inclusões e
supressões de fazendas aos termos, ou seja, às partes dos territórios municipais,
subordinadas a uma vila contribuíam para esta fluidez. No século XIX, liderados pelas
Câmaras Municipais, os municípios eram encabeçados pelas vilas. A vila já era a sede de
município na colônia que contava com o levantamento do pelourinho, uma coluna de
pedra simbolizando a justiça do poder municipal e com a Câmara Municipal que
administrava o espaço (FONSECA, 2011, p. 28-32).
Para além da vila, o espaço urbano, os municípios estavam divididos em
freguesias, “unidades da organização eclesiástica usadas, também, pela administração
civil, e com um importante papel na esquematização do recrutamento das tropas”
(SOUZA, 2015, p. 99). As freguesias82 eram definidas por um conjunto de famílias que
se encontrava subordinada eclesiasticamente a um mesmo pároco, num emaranhado de
poder, no qual famílias agrupadas em fogos, buscavam galgar posições de domínio
territorial. Porém, para haver uma freguesia (ou paróquia), “a capela filial de uma matriz
devia receber provisão episcopal de vigário encomendado (a princípio temporário e sem
o reconhecimento do rei como patrono do benefício), mas muitas vezes houve capelães
que exerceram funções paroquiais, sem a necessária provisão do bispo ou do arcebispo”
(ANDRADE, 2011, s/p.), tamanho era o poder político e aglutinador da Igreja. Como a
Igreja e o Estado mantiveram-se ligados pela Constituição de 1824, a divisão territorial
brasileira ao longo do século XIX foi marcada pela atuação do clero católico. As
freguesias eram reconhecidas como unidades administrativas pela Coroa, inclusive para
a cobrança de tributos e para acionar resolução de conflitos e disputas. As freguesias,
quando localizadas em áreas de fronteiras agrícolas abertas, poderiam ampliar ainda mais
seu espaço de jurisdição, uma vez que, na medida em que novas fazendas eram
constituídas em sertões antes incultos, a ligação dos padres com os proprietários
influenciaria na organização regional (CARRARA & MACHADO, 2020, p. 9-11). O
mesmo ocorria com as novas rotas abertas pela expansão dos colonizadores em direção

admitindo linhas divisórias sem definição expressa ou caracterizadas apenas pela coincidência com divisas
pretéritas ou atuais” (CARRARA & MACHADO, 2020, p. 7).
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Para uma discussão interessante sobre as vilas e seus termos, conferir CHAVES, 2013, p. 818-821.
82
Em Portugal até fins do século XVIII predominava a ideia de que os territórios eram entidades naturaistradicionais, não havendo uma organização territorial rígida definida pelo Estado. As freguesias eram o
espaço do domínio dos párocos, ao passo que os concelhos eram a divisão administrativa do rei (compondo
os municípios). No entanto, mesmo em Portugal, era comum que a paróquia assumisse as funções de célula
administrativa, militar e fiscal (SILVA, 2003, p. 297, 302), tal como ocorria na América Portuguesa/Brasil.
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aos sertões, ampliando mais uma vez o espaço de poder e negociação da Igreja para a
efetiva ocupação das terras (ANDRADE, 2011, s/p.).
Essas terras a serem ocupadas eram cobiçadas pelos novos colonos. Para ter acesso
a elas, era necessário um título, representado pelas cartas de sesmaria. As cartas eram os
documentos de doação das terras até 1822, mas na prática perduraram até a década de
1850. Surgida em Portugal, no fim da Idade Média, a Lei de Sesmarias previa a ocupação
das terras não cultivadas, controlando o uso das mesmas. No Brasil, com disponibilidade
muito maior de terras e num contexto de colonização, em que era necessário ocupar terras
novas, as sesmarias eram distribuídas pelos donatários das capitanias. O termo sesmeiro
logo passou a designar apenas aquele que recebia terras a serem cultivadas. No período
de até quatro anos após receber a carta de sesmaria, deveriahaver a confirmação de sua
posse, com a efetiva ocupação do espaço cedido (PINTO, 2014, p. 23-26). Poucas cartas
de confirmação foram encontradas no quarteirão do Mosquito. Geralmente a extensão das
terras era de até três léguas, mas na região em tela a maioria equivalia a 450 alqueires
(meia légua em quadra), embora houvesse latifúndiosmais extensos (BUZATTI, 2011, p.
26). Mesmo com limitações legais ao tamanho das sesmarias83, eram utilizados muitos
subterfúgios para parcelas superiores de terras serem arrendadas, como, por exemplo,
pedidos de terras por proprietários em nome de seus filhos, o que deixava as mesmas sob
sua jurisdição (MELO, 2015, p. 19). Conforme Carrara, “em Minas Gerais, as cartas de
sesmarias devem ser consideradas como garantias a posses já lançadas ou terras já
compradas” (CARRARA, 1999, p. 9). Identificadas comofazendas ou sorte de terras,
as áreas povoadas pertenciam ao sesmeiro, roceiro ou
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Havia limitações legais ao tamanho das propriedades em áreas inicialmente ligadas à mineração. A
provisão do Conselho Ultramarino de 15 de março de 1731 estabelecia “que as sesmarias que se derem nas
terras da capitania em que houver minas, e no caminho para elas, sejam somente de meia légua em quadra,
e que no mais sertão sejam de três léguas; e que para tais sesmarias se concederem devem ser ouvidas as
Câmaras dos sítios a que elas pertençam; e sendo na margem de algum rio que necessite de barcas, deve-se
deixar no lugar do porto ao menos meia légua para o uso público” (Apud SANTOS & MATEUS, 2020,
p.565-566). Segundo Francisco Eduardo Pinto a limitação ao tamanho das sesmarias se deve a uma
imposição ocorrida por volta de 1759 para as áreas próximas às vilas de São João e de São José, mesmo
sem serem totalmente mineradoras, provavelmente devido à importância crescente em termos econômicos
que a região apresentava, pois era bastante próxima do Rio de Janeiro. Embora fosse comum a limitação
do tamanho das sesmarias no território mineiro desde o início do século XVIII, havia diferenciação entre
as várias regiões da capitania. As áreas mineradoras sofriam essas restrições, ao passo que nos sertões
maiores extensões de terras eram doadas como sesmarias. Os territórios próximos às vilas del-Rei, mesmo
quando não ligados diretamente à mineração, encontravam-se em circuitos comerciais expressivos, o que
mantinha a limitação de tamanho de sesmarias para a região. A título de comparação, Francisco Eduardo
Pinto aponta a existência de sesmarias de três léguas de terra nas cabeceiras do rio São Francisco sendo
concedidas em 1767, por serem as áreas consideradas como sertão (PINTO, 2014, p. 43).
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lavrador. Afonso Alencastro afirma que o termo fazenda84 já existia em meados do século
XVIII para classificar as unidades agrárias em Minas (GRAÇA FILHO, 2020, p. 165), o
que corroboramos através da leitura de inventários post-mortem. Saint-Hilaire, na
primeira viagem a Minas em 1816, classificou como fazendas as propriedades rurais com
maior número de escravizados e que denotavam maior importância localmente (SAINTHILAIRE, 1975, p. 95). Keila Melo observou em suas pesquisas nos termos de São José
que a expressão mais corrente entre as maiores propriedades era fazendas. Ela aventa a
hipótese que termos como sorte de terras, parte na fazenda, terreno, rincão, pasto ou terra
podiam representar divisões por herança ou venda de partes das propriedades (MELO,
2015, p. 54). A pesquisa ora empreendida endossa as hipóteses da autora, quando
analisadas as terras do quarteirão do Mosquito, conforme ver-se-á mais à frente. Francisco
Andrade, ao estudar o espaço econômico de Mariana nos séculos XVIII e XIX, comenta
que a fazenda era uma unidade muito mais complexa do que as sortes de terras
(ANDRADE, 1998b, p. 121). Os roceiros, segundo o autor, eram “pequenos e médios
proprietários de escravos, ou, ainda, não proprietários de escravos. Eram, portanto, chefes
de grupos domésticos e donos de unidades produtivas em que os membros do núcleo
familiar exerciam as principais funções mantenedoras do grupo”, enquanto os fazendeiros
eram poderosos, cultos ou ricos, brancos e que não eram obrigados à lide agrícola
(ANDRADE, 2008b, p. 103 e 209). Todavia, tanto Melo quanto Graça Filho, apontam o
termo roceiro sendo utilizado também para produtores mais destacados e proprietários de
extensões significativas de terras (MELO, 2015, p. 85; GRAÇA FILHO, 2020, p. 165).
De qualquer maneira, a principal forma de garantir a posse dessas terras,
independentemente do termo que usarmos para classificá-las, era através das sesmarias.
Mas não podemos esquecer que a ocupação de fato das terras, a conquista destas dava-se
anteriormente à carta de doação, conforme já pontuamos anteriormente.
Francisco Eduardo Pinto menciona a eficácia do sistema de distribuição de
sesmarias para a ocupação de terras no Brasil.
Em 1822, Portugal perde definitivamente o Brasil, sua mais importante colônia, e o
regime das sesmarias, já demasiadamente caótico, é suprimido pelo novo governo
brasileiro, sem, contudo, deixar de servir de instrumento para a legitimação das
posses até que, em 1850, fosse promulgada a Lei de Terras (PINTO, 2014, p. 32).
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Segundo Sheila de Castro Faria, durante o período colonial, a fazenda poderia ser todo tipo de riqueza
proveniente do comércio ou da produção de qualquer tipo, inclusive agrícola, ou seja, teria ligação com os
bens de um indivíduo. A acepção que temos hoje foi gestada nesta época, passando a compreender uma
área onde se produziam as riquezas de um fazendeiro, lembrando o que na América espanhola era conhecido
como hacienda (FARIA, 2001, p. 220-221).
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A mudança de regime político suspendeu as doações de terras no período de 28 anos,
período no qual se mantiveram intactos os valores da sociedade portuguesa de antigo
regime com relação à terra. Predominava a posse com base no direito costumeiro (MELO,
2015, p.21). A realidade do uso das sesmarias como formas de ocupação das terras só se
alteraria em meados do Oitocentos. Em 1850, quando foi aprovada a Lei de Terras, lei nº
601, de 18 de setembro85, visando a regulamentação da propriedade das mesmas, a dita
lei atribuiu aos vigários a responsabilidade de receber as declarações para o registro das
terras dentro de suas freguesias, o que mostra que a unidade composta pelo domínio
religioso ainda era o parâmetro de organização territorial brasileiro. Como temos
observado até aqui, a formação territorial apresentava meandros administrativos
envolvendo a ação do Estado e da Igreja a ele unida. Mais tarde, analisaremos o impacto
da legislação sobre a formação territorial do Mosquito, na segunda metade do século XIX.
Outra forma de organização espacial existente na Minas oitocentista era o distrito,
um conjunto de lugares subordinados à atuação de uma companhia de Ordenanças, ou
seja, o braço administrativo militar também ajudava a definir os contornos das regiões.86
Muitas vezes, esta organização poderia coincidir com o espaço da freguesia. Tanto o
espaço delimitado pelo distrito quanto o da freguesia eram as referências para estabelecer
os quarteirões. O quarteirão era uma organização espacial que incluía fazendas para fins
eleitorais (CARRARA & MACHADO, 2020, p. 37), afim de organizar os possíveis
votantes em determinados períodos. O quarteirão do Mosquito é um dos quatro ligados
ao distrito da Lage em 1838, embora tenha sua população listada em 1831, junto a São
José.87 Em 1833, Mosquito é parte do distrito da Vila de São José, que compreendia, além
da vila, Padre Gaspar, Bichinho, Corgo88 e Mosquito, com a maior distância de meia
légua.89 Maria Lúcia Teixeira nos conta um pouco da história de incorporação do
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BRASIL. Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império. Disponível
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm> Acesso em 19/03/2020.
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Até a década de 1830, quando a lei de 18 de agosto de 1831, extinguiu as ordenanças e criou a Guarda
Nacional, eram as Companhias de Ordenança, as responsáveis pela defesa das localidades e auxiliavam nas
eleições para as Câmaras municipais nos distritos sob sua gerência (CAMARGO, 2013).
87
Lista nominativa de 1831, termo da vila de São José del Rei, Bancos de dados CEDEPLAR – FaCEUFMG, Belo Horizonte.
88

Córrego de São José ou Arraial do Córrego, que corresponde aos subúrbios da vila de São José (PINTO,
2010, p. 34-35).
89
Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 002, Pacotilha 009, fl. 45.
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quarteirão à Lage. O distrito da Lage buscou ampliar suas áreas de domínio em benefício
político, com maior subordinação de eleitores, e conseguiu incluir na década de 1830 em
seus limites as terras ligadas à capela do Mosquito que não era curada e nem tinha
capelão.90 Muitas ermidas91 são citadas na documentação referente à área - como os
registros de batismo, casamento e óbitos - mostrando o quão difícil seria arrolar a
população como um todo. Todavia, procedeu-se à listagem dos habitantes do Mosquito
em 1838, ligados ao distrito da Lage.
Espelhando a incorporação feita pelo distrito para conseguir conquistar a categoria
de Curato e mais tarde de paróquia, a lista de 1838 vem acrescida do quarteirão do
Mosquito. Tal quarteirão não pertencia à Lage anteriormente e consequentemente
sua população só apareceu na última lista (TEIXEIRA, 2006, p. 66).
Vamos entender melhor a importância das listas nominativas para a constituição
da espacialidade e da sociedade por nós estudada. Abordaremos as listas nominativas de
habitantes de Minas Gerais da década de 1830, as quais eram censos provinciais que se
tornaram importantes fontes para o estudo da história.92 Mesmo que possam ter se perdido
outras documentações produzidas à época, o que importa observarmos para as listas da
década de 1830, é que foram iniciativas oficiais do governo da província mineira. Os
juízes de paz eram os responsáveis pela sua elaboração e apresentavam informações sobre
a divisão da população em fogos ou famílias, em quarteirões, listavam os habitantes,
mencionando sexo, cor, raça, estado civil e outras informações pessoais, variando entre
os dois conjuntos documentais e de uma região à outra, as informações presentes. É
provável que o objetivo dos censos fosse mapear a realidade social da ex-colônia,
buscando criação de diretrizes para a constituição do Estado Imperial. O número de
eleitores, a quantidade de pessoas aptas ao recrutamento ou à tributação poderiam ser
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Esta informação é interessante, uma vez que a capela se encontrava sem capelão na década de 1830, mas
em 1748 já tivera capelão instituído (TRINDADE, 1945, p. 360). Segundo os registros de batismos, entre
1825 e 1866, o padre Joaquim Gonçalves Lara, membro da parentela, atendia aos atos religiosos no
Mosquito, sendo ele morador da fazenda do Caxambu. Nas décadas de 1830 e 1860, o dito padre foi
vereador em São José. Sua atuação deve ter sido decisiva na organização espacial do quarteirão do
Mosquito.
91
Ermidas são pequenas capelas ou oratórios que ocupavam cômodos de casas de grandes fazendas. Eram
muito comuns na Minas colonial e imperial.
92
Utilizamos dois conjuntos documentais, um para os anos de 1831-1832 e o outro para os anos 1838-1840,
guardados no Arquivo Público Mineiro e cujos bancos de dados foram disponibilizados pelo CEDEPLAR
– FaCE-UFMG. Diferentemente de outras regiões do Brasil, como em São Paulo, onde havia listas anuais,
em Minas só possuímos as referências aos dois conjuntos acima na década de 1830 e, depois, um censo
organizado em 1872. Não se sabe se não houve mesmo produção de listas nominativas de habitantes para
outras regiões do Brasil ou se elas se perderam no tempo. Apenas na capitania de São Paulo, há profusão
deste tipo de documento, confeccionado a partir de, pelo menos, 1765 (BACELLAR, 2008, p. 108).
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mapeados no documento. A década das regências foi profícua em legislações que
buscavam a orientação organizacional do Estado brasileiro. As listas nominativas eram
confeccionadas pelo inspetor de quarteirão, remetidas ao juiz de paz e, finalmente, o
escrivão as entregava copiadas ao governo provincial (PAIVA & ARNAUT, 1990;
BOTELHO, 2008, p. 169-170).
George Souza aponta a importância de estudos focados em espaços municipais no
Brasil. “O estudo das municipalidades em períodos mais longos permite definir melhor
continuidades e rupturas, identificando adaptações e mudanças escondidas sob a aparente
uniformidade do discurso jurídico” (SOUZA 2015, p. 54). Já observamos que houve um
momento, em 1848, de supressão do município de São José. Isto exemplifica o quão
complicado é proceder ao estudo regionalizado no Brasil do século XIX. Porém,
definimos a nossa conceituação de região, englobando os aspectos políticos,
administrativos, religiosos e econômicos. Chamamos de quarteirão do Mosquito o local
em estudo, mas ela abrange mais do que apenas o abordado nas listas nominativas como
quarteirão. Vejamos como definimos a espacialização da pesquisa.
Conceituar região é um problema que acompanha o trabalho do historiador.
Poderíamos utilizar apenas o recorte administrativo ou eclesiástico, baseando-nos na
documentação apresentada para a área, mas existe a necessidade de problematização do
recorte burocrático para melhor justificar a delimitação espacial de uma pesquisa. Uma
solução para o uso documental apresentado seria a análise comparativa. Como uma parte
de um todo, a região deve ser definida por sua especificidade, a exemplo da relação entre
o urbano e o rural e, no caso deste trabalho, de uma área de ocupação agropastoril, às
margens da exploração mineral.
Como pontua Afonso Alencastro,
Recentemente, vários historiadores também têm não apenas abandonado suas
pretensões de estudos totalizantes dos quadros amplos da história geral, mastambém
privilegiado a redução de escala de observação, em que as variáveis atuantes podem
ser mais bem estudadas com o intuito de promover a crítica das formulações
generalizantes. [...] Portanto, a coerência do recorte espacial precisa estar em
sintonia com o objeto da pesquisa, pois ele determinará a amplitude de espaço a ser
abrangido. Os critérios dessas escolhas espaciais se diferenciamconforme o objetivo
do tema [...] Assim, teremos um espaço orientado por elementos econômicos, [por
exemplo]. [...] Importa, aqui, pensar o recorte espacial como uma variável que seja
incorporada na análise do objeto de pesquisa (GRAÇAFILHO, 2009, p. 14-15).
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A definição de fronteiras geográficas, sejam naturais ou burocráticas, deve
considerar a complexidade do objeto de estudo, bem como os objetivos da pesquisa.
Assim, outras definições de região surgiram, levando-se em conta, por exemplo a
organização econômica. A definição da espacialização de Minas já levou em
consideração a organização econômica, como a divisão proposta por Clotilde Paiva, que
apresentou 18 microrregiões, baseando-se em descrições de viajantes sobre a economia e
o comércio das localidades mineiras (PAIVA 1996, p. 97; PAIVA & GODOY 2001, p.
479-515). No entanto, esta divisão de Paiva não compreende toda a complexidade da
fluidez territorial mineira. Ainda há uma necessidade de maior aproximação da lupa
histórica às localidades para entendermos a formação territorial na engrenagem social.
Como propõe Ilmar Mattos, “...a delimitação espaço-temporal de uma região existe
enquanto materialização de limites dados a partir das relações que se estabelecem entre
os agentes, isto é, a partir das relações sociais” (MATTOS, 1994, p. 25). Milton Santos já
apontava para esta conceitualização: ele pretende compreender a natureza do espaço a
partir das estruturas econômicas e sociais com a justaposição de redes (SANTOS, 2006).
Portanto, o espaço que estamos definindo é uma área delimitada pela rede de
sociabilidade empreendida pela parentela originada pelos Faria, conforme vimos
anteriormente. Carlos Malaquias aponta a presença do Mosquito como um “lugar” em
algumas documentações no início do século XIX93, ao passo que em outras, encontra-se
incorporado a São José, até que seria incorporado à Lage em 1836. O autor especula que
os interesses dos proprietários no momento e suas relações sociais seriam os responsáveis
por esse tratamento à região citada (MALAQUIAS, 2014, p. 51-52).
No presente trabalho empreendemos uma pesquisa de caráter local e buscamos
estabelecer este local no espaço regional da Vila de São José. No Brasil, grande parte da
história local e regional foi produzida através de corografias, almanaques e efemérides.
Estes trabalhos são interessantes fontes para o estudo regional problematizado pelos
historiadores, como afirma Francisco Iglésias:
Na maior parte das vezes, a história regional tem perspectiva limitada, com a
simples descrição que raramente ultrapassa o nível da crônica. É o caso de
histórias de cidades ou de Estados, quase sempre pobres, homenagenssentimentais
que exprimem o amor ao local de nascimento, ou mesmo bairrismo. Como as
genealogias, dão material para a compreensão do processo, mas são débeis como
poder explicativo. Impõe-se, ainda assim, o estudo das histórias
“Mappa da população Parochianna da Freguesia de Sto. Antônio da Vila de São Jozé do prezente ano de
1825”, Arquivo Eclesiástico de São João Del Rei, pasta 19. Agradeço à menção ao documento e a cessão
do mesmo a Carlos Malaquias.
93
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regionais, uma vez que elas representam, contribuições de valor para a história
nacional, embora se saiba que esta não é a soma das várias partes, como afirma
fórmula simplista. Além de sua importância no plano geral, é necessário para a
compreensão das partes e encaminhamento de seus problemas (IGLÉSIAS, 1999,
p. 13).
Ciro Cardoso já apontava, em 1978, algumas vantagens da regionalização dos estudos: 1)
o fato de a vida cotidiana ser mais marcada pela região do que pela “nação” até o século
XVIII; 2) o trabalho “artesanal” que o historiador pode empreender utilizando a totalidade
das fontes disponíveis; 3) a possibilidade de seguir a evolução de uma comunidade pela
longa duração (CARDOSO, 1978, p. 75).
Pesquisar a localidade, em estudo microscópico, pode ser muito proveitoso. A
micro história contribui para o estudo regionalizado, “cabendo ao historiador incorporar,
no alcance de sua investigação, os universos sociais minúsculos que existiram e que a
documentação arquivística permite resgatar” (GRAÇA FILHO 2009, p. 59). Comentando
os trabalhos de Giovani Levi, Fragoso fala que micro história não é história local, pois
não há divisão de macro e micro, uma vez que a redução de escala é artificial. Esta redução
de escala busca analisar “funcionamentos” para produzir perguntas e respostas
comparáveis em outros contextos, o que torna a micro história uma metodologia aliada
ao estudo de regiões (FRAGOSO 2006, p. 29-30). Importante ressaltar os riscos de
regionalizar o estudo, portanto, baseado nas fontes que são apresentadas, especialmente
para o caso em tela. A divisão administrativa e a divisão religiosa não são coincidentes
em termos geográficos. A mobilidade da demarcação administrativa é um alerta aos
pesquisadores, especialmente para Minas Gerais. O cruzamento entre diversas fontes é de
suma importância para resolvermos este problema. Nosso entendimento de região acaba
por conjugar os aspectos geográficos, econômicos, sociais e administrativos para o efeito
do trabalho que ora se apresenta.
Desta forma, o conceito de espaço econômico apresentado por Fernando Jumar
torna-se muito útil, pois o quarteirão do Mosquito pode ser assim entendido. Segundo o
autor,
Uno de los elementos-clave del modelo es que los espacios económicos no pueden
pensarse en relación a las delimitaciones políticas del espacio (las fronteras) sino
en función de la puesta en relación de los factores de producción y canales de
circulación de los bienes producidos, es decir lo que Perroux llama los campos de
fuerzas económicas. Um error habitual es asociar la noción de “espacio
económico” a una certa jurisdicción político-espacial; en todo caso y en última
instancia, se podría llegar a proponer que una vez constituido (o cuando los
poderes políticos deciden dar un último envión a un espacio polarizado en ciernes
mediante la planificación), un espacio económico polarizado puede llegar a
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colaborar con la articulación o re-articulación políticoinstitucional de los espacios
homogéneos (JUMAR, 2014, p. 505-506).
Jumar chama a atenção para as historiografias argentina, platina e andina que
priorizaram em muitos casos os estudos sobre as regiões interioranas dentro da lógica de
circulação dos produtos, percebendo redes de relacionamento e vinculação entre atores e
espaços. A localidade do Mosquito, em Minas Gerais, ao longo do século XIX, também
foi marcada pela formação de uma rede de relacionamentos, voltada para os interesses
político-econômicos de manutenção das riquezas de uma parentela, conforme pudemos
observar anteriormente. Em outro momento, continuaremos explorando a rede de
sociabilidade e empreenderemos análises mais detalhadas da situação econômica que se
configurou no quarteirão do Mosquito.
Jumar propõe a existência de três tipos de espaços econômicos: homogêneo,
polarizado e de planificação. Segundo o autor, espaço homogêneo é caracterizado por
zonas, territórios ou regiões com as mesmas características físicas, econômicas e sociais,
um espaço contínuo com características semelhantes em temas como densidade
populacional, estrutura de produção ou níveis de renda. Já o espaço polarizado configura
a noção de pólo e, por consquência, de interdependência. Há heterogeneidade, com um
centro em torno do qual gravitam uma ou mais periferias. Finalmente, o espaço de
planificação é marcado pela intervenção política para gerar integração espacial e
desenvolvimento econômico, criando espaços polarizados ou ampliando aqueles já
existentes (JUMAR, 2014, p. 505-506). Entendemos que o quarteirão do Mosquito
configura um espaço subordinado à polarização empreendida pela praça mercantil de São
João del Rei, marcado pelas ações sociais de uma rede constituída pelos laços de
casamento e ampliada pelo compadrio e o exercício do poder político, conforme
exploraremos mais à frente. Pensando nesta conceituação de região, passemos ao estudo
de sua ocupação.

2.3 As fazendas da região
Tratamos de uma região configurada por fazendas, no interior mineiro, ao longo
do século XIX. Vários viajantes estiveram por essas terras e fizeram suas observações de
como se formavam estas fazendas. Saint-Hilaire diz que os campos eram muito variados.
Tais campos seriam importantes na constituição das áreas de pastagens e de cultura.
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Como a região das matas se divide em sub-regiões, do mesmo modo sucede com
a dos campos, na qual se distinguem bem dois aspectos diversos; um não apresenta
mais do que ervas, e arbustículos, (taboleiros descobertos), enquanto o outro
oferece, no meio dos pastos, árvores tortuosas e enfezadas (taboleiros
cobertos).[...] Pode-se, todavia, estabelecer que as partes mais elevadas da região
dos campos são geralmente cobertas por pastagens herbáceas, e que, nas partes
mais baixas, os pastos se apresentam semeados de arbustos. [Assim são descritos
perto de São João del Rei. No caminho até São João] estendem-se campos a perder
de vista. Os morros são geralmente arredondados, os vales pouco profundos. Nos
socavões, vêm-se moitas de árvores; nos outros lugares crescem gramíneas, no
meio das quais se espalham outras ervas e sub-arbustículos. [...] Na parte inferior
dos morros, a vegetação é um pouco diferente da das elevações; vêm-se aí arbustos
(SAINT-HILAIRE, 1937, p. 63-66).
Rugendas, viajando entre 1822 e 1825, observou como ocorreu a substituição das
áreas naturais pela ocupação humana na região dos arredores das vilas del Rei.
A floresta primitiva foi abatida e oferece-se à vista uma vasta extensão de
capoeiras: são os lugares em que a floresta foi queimada outrora para o
estabelecimento de plantações e que se cobriram de uma vegetação confusa e
espessa [...] Poucas plantações de feijão, mandioca e milho e algumas pobres
aldeias, são tudo o que o viajante encontra; raros recursos e comodidades ainda
menores (RUGENDAS, 1979, p.28).
No caso das fazendas, Saint-Hilaire nos deu um esboço de sua configuração na
sua segunda viagem empreendida a Minas Gerais, em 1822. O autor não descreve a região
de São José nesta obra, uma vez que viaja diretamente de Barbacena a São João del Rei.
Assim descreve uma casa de fazenda próxima à região de Ibitipoca:
interior ... achei-o igual ao da maioria das habitações desta comarca, quer dizer,
quase nu. Na sala, apenas uma mesa e um banco, e nos quartos duas armações de
camas de madeira. Nas paredes da varanda e sala está pregada uma série de cruzes
de pau, de diferentes dimensões, costume observado em todas as casas antigas
(SAINT-HILAIRE, 1974, p. 36).
A descrição de uma fazenda localizada logo após o Rio das Mortes Pequeno também é
representativa
As benfeitorias desta fazenda obedecem ao mesmo sistema de todas as outras
desta comarca. Um muro de pedra seca, mais ou menos da altura de um homem,
rodeia em parte um pátio muito vasto, no fundo do qual ficam enfileiradas, umas
ao lado das outras, as casas dos negros, as pequenas construções que servem de
depósitos e locais de beneficiamento dos produtos agrícolas, e a casa do dono.
Esta, feita de terra e madeira, é coberta de telhas, e compõe-se unicamente de um
pavimento. A sala é a primeira peça quando se entra. Tem como único mobiliário
uma mesa, um par de bancos e uma ou duas camas de pau.
Acontece raramente que, em volta da sala, não estejam pregados, à parede, vários
cabides destinados a dependurar neles selas, rédeas, chapéus, etc. Não devo,
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também, esquecer de dizer que se entra no pátio por uma das portas a que se chama
porteira, também empregada para fechamento dos pastos. Constam tais porteiras
de dois esteios e algumas tábuas transversais, afastadas umas das outras. Tem-se
cuidado de dar um pouco de inclinação ao mourão sobre o qual giram; caem pelo
próprio peso e fecham-se por si (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 46).94
As descrições do viajante são bem condizentes com o retrato que os inventários postmortem têm apontado para as fazendas do quarteirão do Mosquito.
Já vimos anteriormente que a freguesia era uma das formas mais comuns de
organização espacial e administrativa empreendida no território brasileiro durante o
século XIX. O quarteirão do Mosquito esteve ligado a cinco freguesias, ao longo do
tempo: Prados, Lage, Lagoa Dourada, São José e São João. A subordinação às freguesias
em questão variava também em função dos interesses dos proprietários da região para a
formação de sua rede de sociabilidade.
Já descrevemos a formação das vilas del Rei. Veremos agora, como se
configuravam os arraiais que circundavam o quarteirão do Mosquito e eram sedes das
freguesias. Lagoa Dourada seria uma região bem povoada já em 1717. Em 1734, a capela
de Santo Antônio da Lagoa Dourada encontrava-se subordinada a Prados. Só em 1832
tornou-se freguesia e, em 1834, paróquia. Desde o início do século XIX era descrita como
arraial do termo da Vila de São José e, em 1911, tornar-se-ia vila e município,
desmembrando-se de Prados (BARBOSA, 1995, p. 181; TRINDADE, 1945, p. 129).
Prados surgiu como centro de mineração no início do século XVIII. A capela dos
Prados já era mencionada em documentos de 1716. Em 1729, é referida como uma
freguesia, mas tornou-se paróquia colativa apenas em 1752. Em 1738, tivera implantada
uma Companhia de Ordenanças. No início do século XIX figurava como importante
arraial da vila de São José. Em 1890, tornou-se vila e município, desmembrando-se de
Tiradentes (antiga São José) (BARBOSA, 1995, p. 269; TRINDADE, 1945, p. 241).
A capela de Nossa Senhora da Penha de França, na Lage, foi erigida em 1749,
como filial da matriz de São José. Outro arraial importante da Vila de São José, no século
XIX, Lage tornou-se distrito em 1836, quando incluiu o quarteirão do Mosquito em sua
área de influência. O curato e a freguesia foram estabelecidos em 1840. A mesma lei que
emancipou Lagoa Dourada, a lei estadual nº 556, de 30 de agosto de 1911, criou a vila e
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O viajante faz esta mesma descrição também em SAINT-HILAIRE, 1937, p. 80-82.

89

o município de Resende Costa, instalado em 1912 (BARBOSA, 1995, p. 279;
TRINDADE, 1945, p. 128-129). Foi esta mesma lei que incluiu o povoado do Mosquito,
pertencente a Tiradentes, ao município de Prados que acabava de perder o território de
Lagoa Dourada (BARBOSA, 1995, p. 103). Quando encaminhado o pedido de criação do
município de Resende Costa, os habitantes haviam solicitado a inclusão do Arraial do
Mosquito (logo, distrito de São Francisco Xavier) à nova municipalidade, alegando laços
políticos e sociais de domínio e de relações de longa data. Inclusive as lideranças políticas
do distrito de São Francisco Xavier na época, o coronel Militão Rodrigues de Mendonça
Chaves e o coronel Francisco Rodrigues Xavier Chaves participaram das solenidades de
implantação de Resende Costa, sendo que os festejos formais se realizaram na casa do
último, localizada na nova cidade. O coronel Xavier Chaves era chefe político de São
Francisco Xavier, último proprietário da fazenda do Mosquito antes da criação do distrito,
e membro do Diretório da Lage. Os dois últimos personagens citados são membros da
parentela que estamos estudando.95 Embora fossem lideranças locais, tiveram seus
anseios de união à nova cidade de Resende Costa frustrados pela inclusão do distrito de
São Francisco Xavier a Prados. Mas não seriam deixadas de lado as compensações da
Assembleia estadual. Desde 1908, o coronel Xavier Chaves já conseguira do Estado de
Minas Gerais a contratação de professoras para o arraial do Mosquito, o que continuou
sendo subsidiado com a implantação do distrito em 1911 (CHAVES, 2014, p. 61-65).
Voltando às nossas fazendas. A antiga Fazenda do Mosquito, presente em
documentação cartorial e eclesiástica desde o século XVIII, é um exemplo de ocupação
das terras mineiras sem ligação direta com a atividade mineradora. A fazenda destacavase na região, sendo que no século XIX, segundo a lista nominativa de 1838, encabeçava
um dos quatro quarteirões do Arraial da Lage (atual Resende Costa), englobando uma
série de fazendas vizinhas.96 A lista nominativa de 1838, especifica a região do Mosquito
como um quarteirão do distrito da Lage, apresentando as seguintes fazendas: Caxambu,
Cachoeira, Carandaí, Mosquito, Roça Grande, Ponte do Taboim, Retiro dos Dois
Córregos, Porqueiro, Recondengo e Venda Nova. Os inventários colhidos no Arquivo
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Francisco Rodrigues Xavier Chaves casou-se com Joana Batista de Mendonça Lara, membro da terceira
geração da parentela Faria, sendo bisneta do casal fundador. Para visualizar a árvore genealógica de Joana,
ver o Diagrama 3.5.2 no capítulo anterior.
96
Subordinado ao termo da Vila de São José del Rei, o quarteirão do Mosquito cresceu no fim do século
XIX e, em 1911, a região foi transformado em distrito, sob o nome de São Francisco Xavier, sendo
incorporado ao município de Prados. Em 1943, recebeu o nome de Coroas e, com a Lei nº 2764, de 1962,
tornou-se um novo município, com o nome de Coronel Xavier Chaves (BARBOSA, 1995, p. 103).
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Histórico do IPHAN/Superintendência em Minas Gerais - Escritório Técnico II de São
João del Rei, que abarcam os anos de 1766 a 1903, elencam entre as fazendas com donos
inventariados: Mosquito, Roça Grande, Caxambu e Retiro, Dois Córregos, Porqueiro,
Carandaí, Cachoeira e Cabeceiras do Brumado, além de Recondengo e Venda Nova.97 Os
pedidos de sesmaria catalogados pelo Arquivo Público Mineiro para a região, a partir de
171898, apresentam documentos referindo-se às terras como sertão da Mantiqueira (1784),
comprovadamente a Fazenda de Venda Nova, em 182799; Cabeceiras do Brumado ou
Brumado ou Paragem do Brumado (1747, 1759, 1761, 1767, 1788); Brumado entre
Canindei (provavelmente Carandaí) e Lagoa Dourada (1718), sendo este o mais antigo
dos pedidos de sesmaria encontrado para a área; sertão do distrito da Lagoa Dourada
(1724); Paragem de Pedro Bernardes e Ribeirão do Mosquito (1757); Paragem do
Mosquito e Fazenda da Cachoeira (1764), Paragem da Cachoeira (1785, 1798); Paragem
das Laranjeiras na ponta da Serra da Ibituruna (1767) 100; Fazenda Roça Grande (1772);
Paragem do Carandaí (1759, 1766), Margens do Rio Carandaí (1750, 1783, 1784), Rio
Carandaí para o lado do sertão (1747, 1750), campo junto do Rio Carandaí (1749), matos
gerais para dentro do Carandaí (1747, 1750); Ponta do Morro da Freguesia de Prados
(1764); Rio Grande Pequeno ao pé do Morro do Caxambu (1754, 1771); Paragem do
Caxambu (1758); Paragem Ponte dos Tabões (1760), termo da Vila de São José (1758),
Sítio no Distrito de Santa Rita e da Lage (1772); Paragem do Ribeirão de Santo Antônio
do Quilombo da Aplicação da Lage (1797); entre o ribeirão do Mosquito e o de Santo
Antônio (1798); Rio das Mortes abaixo do Bengo, região que corresponde à área da
Fazenda do Recondengo (1798).
A lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como Lei de Terras, proibiu a
aquisição das terras devolutas no Brasil por outro meio que não fosse a compra,
colocando, assim, oficialmente o fim no sistema de sesmarias. Para organizar as
propriedades, o governo imperial estabeleceu no Art. 13 da lei, que “o mesmo Governo
fará organizar por freguesias o registro das terras possuídas, sobre as declarações feitas
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Trabalhamos com o escopo de 47 inventários que seguem listados nominalmente como fontes primárias
manuscritas nas referências bibliográficas no fim do trabalho.
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São 31 pedidos de sesmaria encontrados para a região pesquisada. Revista do Arquivo Público Mineiro.
Catálogo de Sesmarias. Série Instrumento de Pesquisa. Ano XXXVII, 1988, volume I e volume II. Belo
Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988.
99
Inventário de Antônio Francisco de Andrade, 1827, caixa 14, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN de São João del Rei.
100
João Rodrigues de Faria foi o sesmeiro da Paragem das Laranjeiras, na ponta da Serra da Ibituruna,
recebendo sua carta em 13/02/1767. Em 1822, o mesmo inventariava a esposa Teresa Joaquina de Miranda
na Fazenda da Cachoeira, no termo da Vila de São José. Inventário de Teresa Joaquina de Miranda, 1822,
caixa 450, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN de São João del Rei.
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pelos respectivos possuidores, impondo multas e penas àqueles que deixarem de fazer nos
prazos marcados as ditas declarações, ou as fizerem inexatas” (BRASIL, 1850, art. 13).
Cumprindo a legislação, em Minas Gerais, os párocos responsáveis pelas
freguesias deram início aos registros das terras.101 Porém, vale mencionar antes de
procedermos à análise das terras registradas, uma mudança burocrática no que era o
quarteirão do Mosquito. Em 1850, uma comissão composta de três pessoas, foi
estabelecida para avaliar os limites administrativos do termo da vila de São José. Mateus
Furtado de Mendonça, líder da parentela que compõe a rede familiar em estudo, era um
dos membros da comissão. Morador no Retiro do Caxambu, era uma liderança política
do quarteirão. Neste momento, os limites de São José foram considerados adequados,
exceto o curato da Lage, considerado demasiadamente grande, o que resultou na retirada
do quarteirão do Mosquito e sua reincorporação à Freguesia de São José (TEIXEIRA,
2006, p. 44), conforme verificaremos nos registros elencados abaixo.
Os Registros Paroquiais de Terra, seguindo as determinações do artigo 92 do
decreto de janeiro de 1854, deveriam ser lavrados até junho de 1857 (RAMALHO, 2018,
p. 34). Juliana Ramalho utilizou este tipo de documentação em sua pesquisa para a
freguesia de São Pedro do Fanado, Minas Novas, no nordeste de Minas Gerais e várias
observações feitas pela pesquisadora coincidem com nossa mostra documental. A autora,
citando José Murilo de Carvalho, mencionou uma preocupação com os debates
empreendidos sobre a política de terras, nos quais havia forte oposição de proprietários
que reclamavam das muitas taxas e impostos gerados pela demarcação, além do risco de
perderem propriedades, caso os pagamentos não fossem empreendidos (RAMALHO,
2018, p. 85). Para Carvalho haveria uma sub-representação das reais propriedades, pois
os custos elevados tornariam a legislação uma letra morta. No entanto, o que se percebe
não é esta situação em Minas Gerais, conforme Ramalho. A autora também cita o trabalho
de Pedro Mendes Loureiro e Marcelo Magalhães Godoy que, ao utilizarem como
variáveis o número de distritos existentes em 1831 e 1832, o número de paróquias de
1872 e a população dos dois períodos, cruzando os dados com os registros de terras,
101

A documentação está disponível digitalizada pelo Arquivo Público Mineiro. APM. ACERVO.
REPARTIÇÃO
ESPECIAL
DAS
TERRAS
PÚBLICAS.
In:
<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/terras_publicas/search.php?query=&andor=AND&dt1=
&dt2=&notacao=&nantiga=&ordenar=30&asc_desc=10&submit=Executar+pesquisa&action=results&id
_REQUEST=0a94dda04639b057c378d68c46f298c0>. Nas citações aparecerá como APM. Registro de
Terras.
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comprovaram que não houve descaso da província mineira em fazer cumprir a lei
(RAMALHO, 2018, p. 86). Keila Melo (2015, p. 47-53) também utilizou os registros de
terras em suas pesquisas, abarcando os termos da vila de São José102 e encontrou as
mesmas situações citadas por Ramalho.
Diversas condições objetivas e de ordem material local poderiam gerar produções
diferentes em relação aos registros de terras, variando de acordo com o padrão de
organização fundiária a forma de se registrar as terras. É comum um mesmo declarante
ter feito mais de um registro em caso de mais de uma propriedade, além de encontrar em
um único registro a declaração de mais de uma propriedade. “Isso quer dizer que o número
de registros não pode ser confundido com o número de declarantes, nem com o número
de propriedades declaradas” (RAMALHO, 2018, p. 87). Encontramos muitas
semelhanças entre as informações da documentação na região do quarteirão do Mosquito
e as percepções de Ramalho sobre a freguesia de São Pedro do Fanado, mesmo levando
em consideração que nossa área abrangida seja bem menor territorialmente. Há casos em
que o declarante que registrou a propriedade informou de modo generalizado os demais
possuidores da terra. Outro fato a ser destacado diz respeito à ausência de informação
sobre a dimensão das propriedades em 67,9%, no caso de nossa mostra (36 registros).
Juliana Ramalho verificou este fato em 55% dos registros por ela analisados
(RAMALHO, 2018, p. 87). Na pesquisa empreendida em São José del Rei, Keila Melo
apontou 45,84% de registros que não traziam a informação sobre o tamanho das
propriedades, o que torna nossa mostra ainda mais enigmática a respeito desta omissão,
pois o quarteirão do Mosquito estava incluído na área pesquisada, dentro das terras de
Prados, Lagoa Dourada, Lage e São José (MELO, 2015, p. 51-52). Além disso, muitos
declarantes que informaram as dimensões da propriedade não o fizeram de forma precisa,
conforme veremos em alguns registros reproduzidos a seguir.
As fazendas do quarteirão apareceram em 53 registros promovidos na década de
1850. O reverendo vigário Joaquim Carlos de Resende abriu em 20 de agosto de 1854 o
livro para o registro das terras da Freguesia de Nossa Senhora da Penha da Lage.103
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Keila Melo problematiza o uso dos registros paroquiais de terras como fonte, discutindo suas
potencialidades e lacunas comuns ao documento. Em seguida, promove uma análise quantitativa de vários
aspectos sobre o uso das terras na Vila de São José e seus termos (MELO, 2015, p. 47-64).
103
FUNDO – Arquivo Público Mineiro. ORIGEM DOCUMENTAL: TIPO DE DOCUMENTO – Registro
Paroquial. CÓDICE – Númeroº 109 – Registro: 2526. Nº PATRIMONIAL – 2526. LOCAL – Nossa
Senhora da Penha da Lage. PERÍODO – 1854/1856. Disponível em:
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Apenas dois registros foram realizados nesta freguesia, para as fazendas de Brumado e de
Brumadinho. Brumadinho aparece na freguesia de Santo Antônio da Lagoa Dourada em
quatro registros realizados pelo vigário Francisco José Ferreira, em livro aberto em
novembro de 1854.104 Também aparecem mais dois registros da Fazenda da Cachoeira,
incluindo terras das matas do Brumadinho em ambos, na freguesia de Lagoa Dourada.
Cachoeira é registrada também na Freguesia de Prados e, juntamente com terras da
Fazenda do Mosquito, aparece em um registro da Freguesia de São José. Cachoeirinha,
que coincide geograficamente com a área da Fazenda da Cachoeira, aparece em 13 de
abril de 1856, outro registro na Freguesia de Prados, feito pelo vigário João Rodrigues de
Melo, que abriu o livro em primeiro de janeiro de 1855. 105 Em Prados, foram registradas
sete propriedades na Fazenda do Carandaí e 17 da Fazenda do Caxambu. As fazendas do
Brumado, Brumadinho, Cachoeira, Cachoeirinha, Carandaí e Caxambu (às vezes com o
nome de Retiro) são contíguas, marcando a porção leste do quarteirão em estudo,
conforme é possível observar no Mapa nº 1.

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/terras_publicas/brtacervo.php?cid=218>
aparecerá como APM. Registro Lage.
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FUNDO – Arquivo Público Mineiro. TIPO DE DOCUMENTO – Registros de Terras Públicas. CÓDICE
– nº 110. REGISTRO – nº 2527. NÚMERO PATRIMONIAL – 2527. LOCAL – Santo Antônio da Lagoa
Dourada.
PERÍODO
–
1856.
Disponível
em:
<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/terras_publicas/brtacervo.php?cid=219> Nas citações
aparecerá como APM. Registro Lagoa Dourada.
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FUNDO – Arquivo Público Mineiro. ORIGEM DOCUMENTAL: TIPO DE DOCUMENTO – Registro
Paroquial. CÓDICE – Númeroº 172 – Registro: 2589. Nº PATRIMONIAL – 2589. LOCAL – Prados,
(Nossa Senhora da Conceição de). PERÍODO – 1855/1856. Disponível em:
<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/terras_publicas/brtacervo.php?cid=282> Nas citações
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Mapa nº 1 – Fazendas do Quarteirão do Mosquito

A maioria dos registros de terras que pesquisamos foram elaborados pelo vigário
José Virgulino de Assis Pereira, num total de 33 documentos, no livro da freguesia da vila
de São José, aberto em 4 de julho de 1854.106 Além do já citado registro de partes da
FUNDO – Arquivo Público Mineiro. TIPO DE DOCUMENTO – Registros de Terras Públicas. CÓDICE
– nº 204. REGISTRO – nº 2620. NÚMERO PATRIMONIAL – 2620. LOCAL – São José del-Rei (Santo
Antônio
de).
PERÍODO
–
1855-1856
Disponível
em:
106
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Fazenda da Cachoeira, ocorrem dois registros da Fazenda do Carandaí; três para o
Caxambu; um para Dois Córregos; um para a Roça Grande; dez da Fazenda do Mosquito;
um para o Porqueiro e um para o Sítio dos Moinhos, que se localiza junto à área do
Porqueiro; dois para o Córrego das Pombas, que emenda ao Porqueiro e segue em direção
à Roça Grande, limitando-se com o Mosquito a leste. Começam a surgir outros
desmembramentos das fazendas anteriores, como a Pereira, que ficaria entre o Mosquito
e o Caxambu, com um registro, e a Jacuba, nos arredores de Dois Córregos, Porqueiro e
Caxambu, também com um registro. Além destes, há dois registros de terras limítrofes à
Serra de São José, passando pelo Córrego dos Crioulos, dois da Fazenda chamada Rio
das Pedras e quatro da Fazenda Boenos Aires107, que parecem conformar as fronteiras que
se estendem desde a Fazenda do Carandaí, até os limites com a Fazenda do Marçal
(pertencente a São João del Rei) e com as fazendas Venda Nova e do Recondengo.

2.4 O núcleo central: Mosquito e Roça Grande
Segundo a tradição oral da atual cidade de Coronel Xavier Chaves, a antiga Capela
do Mosquito existiria desde 1717, pois uma inscrição em uma das pedras que compõem
a construção, apresentaria esta data.108 Todavia, esta pedra não se encontra preservada. O
mais antigo registro escrito que encontramos com menção à capela data de 1745, como
Capela de Nossa Senhora da Conceição da Freguesia da Vila de São José, num batismo
de um escravo de Maria Madalena do Sacramento.109 A primeira sesmaria que
encontramos com a doação das terras do Mosquito data de 29 de janeiro de 1757,
concedida ao casal Manoel de Magalhães de Freitas e Inês Gonçalves da Cruz110 que não
parece participar da rede familiar em estudo. Inês foi inventariada pelo marido em 1766,
moradora na Paragem da capela do capitão Pedro Bernardes Caminha, ribeirão do
Mosquito, termo da vila de São José.111 Já vimos que o dito capitão é ascendente da

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/terras_publicas/brtacervo.php?cid=337> Nas citações
aparecerá como APM. Registro São José.
107
Os registros da Fazenda Boenos Aires são considerados além do número total de registros
contabilizados, 53, ou seja, com eles são 57 registros de terras analisados na pesquisa.
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parentela do Mosquito, pois era avô do quartel-mestre João Gonçalves de Lara e Góes.112
Sabemos que a família de Caminha se estabeleceu na região no início do século XVIII,
mas não temos data precisa. O casamento entre Pedro Bernardes e Ângela de Góes
Cardoso, em Lagoa Dourada, fora realizado em 1730. Portanto, desde esta época é certo
que habitavam suas terras na região do quarteirão.
A filha de Pedro Bernardes, Maria Bernardes de Almeida Lara inventariou seu
marido Domingos Gonçalves de Góes na fazenda do Mosquito, em 1788, deixando a
herança para o único filho vivo, João Gonçalves de Lara e Góes. 113 Domingos adquirira
as terras através de carta de sesmaria passada em 23 de dezembro de 1762114, como sendo
um sítio no distrito de Santa Rita e da Lage, composto por capões, matos, capoeiras e
campos. Em 1788, as terras da fazenda do Ribeirão do Mosquito, compostas por casas de
vivenda, paiol, engenho, senzalas, moinho e chiqueiros, tudo coberto de telha, além de
terras de plantas e capoeiras e seus logradouros importavam a quantia de 2:000$000 (dois
contos de réis). Somava-se a este valor uma morada de casas na Rua do Sol, na vila de
São José, avaliada em 400$000 (quatrocentos mil réis). Além dos imóveis, havia, entre
os bens, 22 enxadas, 18 foices, dois carros de boi com 17 bois de carro, 50 cabeças de
gado vacum, 20 ovelhas, cinco cavalos e 100 porcos de terreiro, cuidados por 32
escravizados. O monte líquido somou 4:557$743 (quatro contos, quinhentos e cinquenta
e sete mil, setecentos e quarenta e três réis). A fortuna acumulada formou um capital
social bem interessante para o herdeiro João casar-se na parentela dos Faria. Tomando a
referência metodológica adotada por Beatriz Magalhães a riqueza acumulada denotava
certa faixa de indivíduos industriosos, mas de baixa capacidade de investimentos
maiores, quer em mineração, quer em comércio, quer na agricultura. A faixa com
limite superior em 5 contos de réis denotaria outro patamar de investimentos
(maiores e eventualmente mais diversificados). A faixa com limite superior em 10
contos já conteria “empresários” de monta, quer com concentração, quer com
dispersão de negócios. A faixa acima de 20 contos indicaria o corte superior da
riqueza, valendo a pena analisar a composição e a evolução do investimento nesta
faixa (MAGALHÃES, SILVA et all 2002, p. 9).
Portanto, buscar alianças econômicas para expansão e proteção de negócios seria uma
necessidade para João Gonçalves, que, ainda assim, pode ser considerado um homem da

112

Conferir Diagrama 3.0.1 e Diagrama 3, no primeiro capítulo.
Inventário de Domingos Gonçalves de Góes, 1788, caixa 334, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
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elite local.115 A referida fazenda do Mosquito, por ele herdada, dividia suas terras com as
propriedades de Mateus José de Faria, que logo se tornou seu sogro, além de ter como
vizinhos ainda o alferes José da Silva Ramos, cujas propriedades serão vistas mais adiante
quando analisarmos a fazenda do Brumado, e o padre Joaquim da Silva Torres.
O padre Torres foi o proprietário da Fazenda Madalena do Mosquito, que
corresponde à área de Cascavel, representada no Mapa nº 1. A antiga proprietária deveria
ser a referida Maria Madalena do Sacramento, mencionada anteriormente. Em 1821,
quando foi inventariado o reverendo Joaquim da Silva Torres116, morador na Vila de São
João, a fazenda compunha-se por terras de cultura em capoeiras e algumas restingas de
matos, campos de criar, casas de vivenda, moinho e paiol coberto de telhas, monjolo
coberto de capim, quintal, porém tudo avariado, com os muros de pedra caindo. Os
herdeiros instituídos pelo padre não eram da parentela do Mosquito e não permaneceram
todos na região, pois venderam grande parte das terras posteriormente para Francisca
Maria de Lara, conforme é registrado no inventário da mesma em 1831.117 O padre Torres
também possuía duas moradas de casas no Arraial do Córrego, quando faleceu.
Neste arraial, próximo à Vila de São José, moravam também o casal Maria Ferreira
de Resende e Joaquim Dias de Carvalho. Maria Ferreira fora esposa de Agostinho José
Pereira, o segundo filho do casal Mateus José de Faria e Bárbara Francisca de Jesus.118
Após a viuvez, Maria manteve uma pequena morada de casas no Mosquito, com suas
benfeitorias, conforme registra seu inventário aberto em 1834.119 Era comum,
conforme já informamos em outro momento, as famílias possuírem propriedades urbanas
e rurais. No caso em análise, parece que o casal Maria e Joaquim Dias revezavam suas
estadias entre as residências, pois muitos negócios podiam depender disso. Entre os bens,
há dois cavalos, cinco vacum e 12 bois de carro, junto a um carro com canga, além de
115

Conforme já apresentei discussão em capítulo anterior deste trabalho, um homem poderia ser
considerado rico no início do século XIX se possuísse mais de dez contos de réis, mas escravarias com mais
de 20 cativos já era um indicador de riqueza (ANDRADE, 2008, p. 37, 69, 71). Graça Filho (2002, p. 107)
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seis escravizados. Suas relações com a parentela do primeiro marido mantiveram-se, pois
entre seus devedores estavam Gertrudes de Faria, irmã de Agostinho, e o filho dela,
Joaquim José Parreiras, vizinhos do casal, no Mosquito.
Bernardo José Pinto Brandão foi outro morador da região, na Paragem Chácara
do Mosquito (Chácara, no Mapa nº 1), também chamada de Cachoeira do Mosquito. Cabe
aqui uma observação para o termo “Paragem”, que foi utilizado em dois inventários por
nós discutidos, o de Inês Gonçalves da Cruz e o de Bernardo José Pinto Brandão. Ambos
foram proprietários menores das áreas do Mosquito e não faziam parte da parentela que
dominou a região. Embora o termo também apareça em documentações variadas, como
as sesmarias, vale problematizá-lo. Segundo o dicionário atual, uma acepção para
paragem é “lugar onde se para” (FERREIRA, 2001, p. 548), também correspondendo à
região nas cercanias no lugar onde se está, conforme os documentos dos séculos XVIII e
XIX sugerem. Esta acepção faz sentido para o uso do termo, pois as propriedades assim
tratadas encontravam-se no entorno da Fazenda do Mosquito sendo, geralmente, de porte
inferior ao das fazendas. Mafalda Zemella afirma que nas vias de comunicação
estabelecidas entre os núcleos de ocupação de Minas Gerais surgiam roças de milho e
ranchos para o descanso das longas jornadas empreendidas por tropeiros, comboieiros e
mesmo traficantes (ZEMELLA, 1990, p. 138). Estes espaços provavelmente eram
denominados como paragens pelos transeuntes e o Mosquito era uma área de passagem
entre o Arraial da Lage e as Vilas de São João e São José ou mesmo para os Arraiais de
Prados e de Lagoa Dourada, conforme o Mapa nº 1 sugere.
Vizinho do padre Torres citado acima, em 1806, foi aberto o inventário de
Bernardo José Pinto Brandão pela viúva Inácia Joaquina Alves de Magalhães.120
Possuindo quatro enxadas e quatro foices, dois teares e sete cativos, o casal que teve 11
filhos, vivia no início do século XIX na casa de vivenda da fazenda, onde havia paiol,
moinho e monjolo, além de terras de planta. A propriedade se estendia em direção às
fazendas do Sumidouro, da Cachoeira e da Cachoeirinha (ver Mapa nº 1) e, nela, o casal
tinha um título de datas minerais. Porém, o monte mor de 1:607$392 (um conto,seiscentos
e sete mil, trezentos e noventa e dois réis) foi muito prejudicado para o pagamento de uma
dívida passiva com o alferes Félix de Faria Lobato, referente à compra
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Inventário de Bernardo José Pinto Brandão, 1806, caixa C39, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
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da fazenda e de uma escrava, que somava 1:097$023 (um conto, noventa e sete mil e vinte
e três réis). Mais uma vez, acreditamos que parte dessas terras possam ter sido
incorporadas por compra pelos vizinhos mais bem aquinhoados, como os membros da
parentela dos Faria, como comentaremos adiante.
Todavia, o filho mais velho de Bernardo José Pinto Brandão, Caetano José Pinto,
já era casado e não residia com o pai, quando do seu falecimento. A lista nominativa de
1838 traz Caetano José Pinto, branco, de 54 anos, casado com a parda Paula Joaquina, de
50 anos, como um lavrador, morador em um fogo da fazenda do Carandaí, junto a uma
neta, Maria, de 12 anos. Possuíam quatro escravizados, dois homens e duas mulheres.
Com a estrutura camponesa de produção, este é o único herdeiro de Bernardo Brandão
para o qual conseguimos localizar informações precisas. No inventário do Padre Joaquim
da Silva Torres, de 1821, a esposa de Caetano, Paula, fora uma das herdeiras. É provável
que foi a única herdeira a manter as terras do padre, pois, como afirmamos anteriormente,
a senhora Francisca Maria de Lara e seu marido Mateus Furtado de Mendonça compraram
dos herdeiros do reverendo Joaquim muitas terras. No inventário do padre, Caetano José
Pinto é referido como capitão.121 Na década de 1850, conseguimos encontrar Paula
Joaquina de Jesus registrando suas propriedades no Mosquito, dentre as quais aparecem
Pereira e Cachoeira, conforme transcrevemos abaixo.
Declaração que faz Paula Joaquina de Jesus, de suas terras, e é a seguinte:
Eu abaixo assinada possuo nesta Freguesia de Santo Antônio da Vila de São José,
no Mosquito na mata no lugar denominado o Pereira quatro alqueires de cultura,
que houve por herança.
Assim mais no Carandaí seis alqueires de culturas e campos, que igualmente
houve por herança, e divide-se na mata com o Comendador Matheus Furtado de
Mendonça, e com o Alferes João de Deus Ribeiro por um valo com o dito
Comendador Mendonça seguindo o mesmo valo, dividindo com o Capitão André
Esteves dos Santos até o córrego a fechar no Rio Carandaí.
Mosquito três de fevereiro de mil oitocentos e cinqüenta e seis
Assino a rogo de Paula Joaquina de Jesus, por ela não saber ler, nem escrever:
Francisco de Paula e Silva.
A abaixo assinada possui nesta Freguesia de Santo Antônio da Vila de São José,
no Mosquito no lugar denominado a Cachoeira alqueire e meio, e meia quarta
entre cultura e campo, cujas terras houve por compra feita a Feliciano da Silva
Lopes, e divide-se com o Alferes João de Deus Ribeiro por um valo, e por este
121
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abaixo com o Capitão André Esteves dos Santos, e com o Comendador Matheus
Furtado de Mendonça, por um córrego abaixo, e se acha em comum com os
herdeiros de José da Silva Lopes (APM. Registro São José, fl. 30).
A herança de Paula deve ter contribuído para que ela e o marido conseguissem prosperar,
mediante o “desaparecimento” dos outros irmãos de Caetano Pinto, bem como dos outros
herdeiros do padre Joaquim Torres.
Quando João Gonçalves de Faria Lara, neto de Mateus José de Faria e filho de
João Gonçalves de Lara e Góes faleceu, em 1854, sua esposa e sobrinha, Rita de Cássia
de Mendonça, providenciou a abertura do inventário dos bens do marido, em 12 de
setembro de 1856, sendo a partilha concretizada em 07 de março de 1857.122 As
informações do inventário mostram que João possuía algumas terras da família de
Bernardo José Pinto Brandão e do padre Torres citados anteriormente, pois as herdara de
D. Francisca Maria de Lara, sua irmã e sogra. João era proprietário e residente na Chácara
do Mosquito, freguesia do termo da vila de São José, onde havia uma morada de casas de
vivenda térreas cobertas de telha, com paiol e moinho também cobertos de telhas, uma
olaria com forno, senzalas de telha, curral de madeira e quintal cercado por muro de pedra,
sem arvoredos. Dentre seus bens de raiz havia também uma parte nas terras de cultura e
campos na fazenda do Mosquito comprada a Joaquim da Silva Tavares e uma parte nas
terras que foram de José da Silva. Aventamos a hipótese que Joaquim e José eram dois
dos 11 filhos de Bernardo Brandão, pois havia filhos com estes nomes listados no
inventário de Bernardo no início do século, sendo eles ainda crianças. Porém, ficaremos
no campo hipotético, uma vez que não encontramos mais documentos que confirmem a
suposição. Ainda assim, não há outros registros de proprietários da região que refutem a
hipótese. João Gonçalves de Faria Lara tinha ainda outros bens de raiz registrados em seu
inventário, a saber: uma parte de terras de cultura e campos nas fazendas do Mosquito,
do Caxambu e dos Ramos comprada a José Alexandre de Melo; uma parte de cultura e
campos, benfeitorias e casas na vila de São José comprada a Francisco Gonçalves Lara;
uma parte das terras de cultura e campos e benfeitorias também na fazenda do Mosquito,
Caxambu e Ramos trocada com Francisco Furtado de Mendonça pelas partes que João
tinha na fazenda da Sesmaria, Varginha e Gamelas; parte que tinha na mesma fazenda e
também nas benfeitorias da mesma por herança da mãe Josefa Francisca de Faria; parte
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nas casas da vila de São José; parte na fazenda do Mosquito herdada da mãe, bem como
de terras anexas na mesma fazenda e uma porção de terras de cultura. Era um bom
patrimônio fundiário no quarteirão. E é interessante perceber como ele foi constituído
através de negócios internos à rede de sociabilidade do Mosquito. Todos os nomes
listados anteriormente nas negociações de terras eram membros da parentela de João.
Já citamos acima o termo “paragem” para se referir a proprietários menores, fora
da parentela do Mosquito, com propriedades na fazenda. Encontramos também uma
referência ao Sítio do Mosquito, Freguesia e termo da vila de São João del Rei, num
inventário de 1821, de Felizarda Justina da Costa. 123 Na descrição dos bens de raiz,
aparece a Chácara Mosquito, composta por casas de vivenda cobertas de telha, quintal
cercado com valos, árvores e espinhos, campos de criar e restingas de mato. Felizarda e
o marido José Francisco Lima também tinham outro sítio com casas de vivenda, terras de
cultura e poucos campos, cercado com valo, na Aplicação de São Gonçalo do Brumado,
termo da vila de São João, que ficava a oeste do quarteirão do Mosquito, não confrontando
com as terras deste. Além disso possuíam quatro moradas de casas na Rua da Cachaça,
na vila de São João, perto da capela do Carmo e outras duas moradas de casa no Córrego
do Carmo, tudo na vila de São João, onde ainda possuíam campos e restingas cercados
atrás da Capela do Senhor dos Montes. Embora tivessem muitas atividades urbanas, dado
o número de imóveis, o casal possuía 154 cabeças de gado, oito bois de carro, 16
carneiros, quatro éguas e três bestas, que deveriam estar em suas duas propriedades rurais.
Possuíam uma escravaria composta por 11 indivíduos e apenas três enxadas foram
inventariadas, levando a crer que a pecuária dominava os negócios rurais. O casal teve
dez filhos, o que deve ter contribuído para dissipar o patrimônio. O montante líquido da
inventariada somou 3:874$515 (três contos, oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos
e quinze réis). É interessante ressaltar que não encontramos nenhuma ligação destes
proprietários com a parentela do Mosquito. Além disso, é a única vez que encontramos a
fazenda do Mosquito vinculada à freguesia de São João. Como alertam Carrara eMachado
(2020, p. p. 23), os interesses dos proprietários e suas alianças com a Igreja poderiam
influenciar na regionalização. Todas as atividades deste núcleo familiar estiveram
relacionadas à vila de São João, de onde eram fregueses. Porém, a história de ocupação
da região começou com o pai de José Francisco Lima, Antônio de Araújo Lima.
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José foi batizado na Capela de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro124 do Capitão
Pedro Bernardes em 02 de maio de 1757.125 Antônio de Araújo Lima era casado com
Ludovina Maria e já morava no Mosquito em 1757. Porém, só em oito de junho de 1764,
foi-lhe passada carta de sesmaria na Paragem do Mosquito e fazenda da Cachoeira. 126
José Francisco Lima e sua esposa Felizarda Justina provavelmente tinham herdado as
terras, que no Mapa nº 1, estariam localizadas entre Chácara, Caxambu e Cachoeira.
Voltamos agora aos membros da rede familiar do Mosquito, que foram os
proprietários efetivos das terras da fazenda denominada Mosquito. Encontramos sete
inventários envolvendo este núcleo familiar nas terras da fazenda entre os anos de 1820
e 1876, sendo o primeiro deles, o do patriarca Mateus José de Faria127, o capitão português
que migrou para a região em data incerta, mas que já vivia nela deste o final da década de
1770.128 Composta por casas de vivenda, engenho de cana de pilões, quintal, moinho,
paiol, senzalas, terras de plantar, capoeiras, pouco mato virgem e campos de criar, a
fazenda Ribeirão do Mosquito, continuou sendo a residência da viúva Bárbara Francisca
de Jesus, inventariada pelo genro, o guarda-mor Manoel José Parreiras, em 1823.129 Dos
filhos do casal, quem permaneceu morando nas terras da fazenda foi a filha solteira
Gertrudes Caetana de Faria130, que aparece como uma próspera lavradora na lista
nominativa de 1838, quando possuía 17 escravizados. A filha mais velha, Josefa Maria
de Faria contraiu matrimônio com o vizinho de seu pai, João Gonçalves de Lara e Góes,
herdeiro dos primeiros povoadores da região. Analisando estes dados foi possível
perceber que a fazenda do Mosquito era, na verdade, dividida em duas, possuindo duas
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sedes. A porção ocidental pertencia a Mateus José de Faria, enquanto o lado oriental era
do quartel-mestre João Gonçalves de Lara e Góes, que se tornou seu genro, unificando na
mesma parentela todo o território da fazenda. A Capela de Nossa Senhora da Conceição,
já destacada em outro momento, localizava-se na porção leste. Porém, o engenho mais
antigo em funcionamento ainda hoje em Minas Gerais, o Engenho Boa Vista, localiza-se
no lado oeste das antigas terras do Mosquito, embora, segundo as informações fornecidas
pelos proprietários, o engenho não tenha pertencido aos familiares de Mateus Faria, mas,
sim aos de Tiradentes, conforme transcrição apresentada abaixo
Sabe-se da existência do engenho Boa Vista desde o ano de 1755, no entanto, a
data e os responsáveis por sua construção são desconhecidos. Em 1755 era de
propriedade de Vicente Luís Loureiro, que mais tarde o vendeu para Manoel de
Barros, pardo e forro, casado com Antônia Teles que venderam o engenho para
Maria da Conceição Xavier, casada com Lourenço Coutinho que por sua vez fez
a doação para Domingos Silva Xavier131, em 1763 “para efeito de se tornar padre”.
Ordenou-se sacerdote, era afilhado do inconfidente Padre Toledo e foi vigário de
São João del Rei. Participante da Inconfidência Mineira, foi perseguido, fugindo
para Cuiabá, onde exercia o ofício de rábula, sendo preso em 1791. Padre
Domingos da Silva Xavier era irmão mais velho de Tiradentes. O engenho nunca
deixou de pertencer à família Xavier.132
Foto 3 – Fachada do Engenho Boa Vista atual

FONTE: <http://coronelxavierchaves.mg.gov.br/prefeitura/2017/04/01/engenho-boa-vista/> Acesso:
28/05/2020.
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Domingos da Silva Xavier foi ordenado em 9 de março de 1765, no Rio de Janeiro, durante época em
que a Sé estava vaga em Mariana (TRINDADE, 1953, p. 138).
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Disponível em <http://coronelxavierchaves.mg.gov.br/prefeitura/2017/04/01/engenho-boa-vista/>
Acesso em 28/05/2020.
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Foto 4 – Vista da roda d’água do Engenho Boa Vista atual

FONTE: <http://flertai.com.br/2017/05/engenho-boa-vista-mais-antigo-do-brasil-e-atracao-turistica/>
Acesso: 28/05/2020.

Foto 5 – Vista do Engenho Boa Vista atual

FONTE: <https://www.escapadasonline.com.br/tiradentes-um-tesouro-ser-descoberto/> Acesso:
28/05/2020.

Interessa destacar o lapso de tempo na descrição apresentada na história oficial da
cidade de Coronel Xavier Chaves sobre a propriedade do engenho, que compreende o
final do século XVIII e toda a primeira metade do século XIX, quando a parentela dos
Faria ocupou efetivamente a região. Só em um inventário de 1903, do major Cipriano
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Rodrigues Chaves Júnior133, conseguimos localizar informações sobre o engenho
comentado, sendo o major, segundo os dados da pesquisa, um descendente do Tiradentes.
Mas também o era da parentela em estudo. Já comentamos no capítulo anterior o
casamento de Joana Mendonça, a filha caçula de João Gonçalves de Faria Lara, com
Francisco Rodrigues Xavier Chaves. Este casamento efetuou o “apagamento” histórico
da constituição da rede familiar que ora estudamos, uma vez que um novo sobrenome
veio ocupar o espaço dos vários membros da parentela. Como herdeira de seus
antecessores, Joana legou ao marido as propriedades e também o capital político e o poder
na região. Se anteriormente, ao longo do Oitocentos, o nome político do quarteirão do
Mosquito mais influente tinha sido o de Mateus Furtado de Mendonça, o final do século
e o início dos anos 1900 viram esta liderança ser assumida pelo então Coronel Francisco
Rodrigues Xavier Chaves. Desta forma, aventamos a hipótese de as terras da fazenda Boa
Vista do Mosquito, de Cipriano Chaves, terem sido também as da parentela iniciada pelos
Faria.
Além de Josefa e João Gonçalves de Góes, seus herdeiros Domingos Gonçalves
de Faria134, Joaquina Maria de Lara135 e o padre Joaquim Gonçalves Lara136 foram
possuidores de terras na Fazenda do Mosquito. Na descrição de bens de Josefa Maria de
Faria137, em 1830, sua morada de casas na Aplicação do Mosquito era composta também
por dois engenhos de cana, de pilões, com dois moinhos, ranchos, senzalas e quintais
cercados por muro de pedra e árvores de espinhos. A existência de dois engenhos
corrobora a hipótese que lançamos acima. De seu pai, Josefa herdara mais 131 alqueires
de campos na Fazenda do Mosquito, 20 alqueires de terras de cultura dispersas pelo
campo em direção ao Porqueiro138 e ainda mais 253 alqueires de terras de cultura havidos
da herança de seu pai e mãe e compra de outros herdeiros. Quando o quartel-mestre João
Gonçalves de Lara e Góes139 faleceu em 23 de junho de 1855, sem testamento, ele possuía
133

Inventário de Cipriano Rodrigues Chaves Júnior, 1903, caixa 54, Arquivo Histórico do Escritório
Técnico do IPHAN – São João del Rei.
134
Inventário de Domingos Gonçalves de Faria Lara e Bárbara Maria de Nazaré, 1826, caixa 334, Arquivo
Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei.
135
Inventário de Joaquina Maria de Lara, 1831, caixa 130, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei.
136
Inventário de Joaquim Gonçalves Lara, 1876, caixa 130, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei. O padre Joaquim registrara em 13 de janeiro de 1856 suas propriedades em
capoeiras, campos e suas partes na Fazenda do Mosquito. APM. Registro São José, fl. 24v.
137
Inventário de Josefa Maria de Faria, 1830, caixa R60, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei.
138
Vide Mapa nº 1.
139
Inventário de João Gonçalves de Lara e Góes, 1855, caixa 508, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN – São João del Rei.
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uma fortuna superior a 40 contos de réis a dividir entre os herdeiros. No inventário do
quartel-mestre aparecem referências às fazendas de Mato Virgem e Cascalho Preto 140,
possíveis subdivisões da antiga fazenda do Mosquito, na medida em que os herdeiros da
parentela iam ocupando espaços residenciais diferentes dos pais. Em 20 de junho de 1862,
sob os cuidados de Mateus Furtado de Mendonça, como tutor de seus netos e outros
herdeiros do quartel-mestre João Gonçalves, instituiu-se o processo de divisão de terras
da fazenda do Mosquito. Em primeiro de julho daquele ano, procedeu-se ao auto de
divisão, entregando as terras aos herdeiros, levando-se em consideração a ocupação que
já faziam das áreas, incorporando mais terras às que já possuíam contiguamente,
configurando o mapa de subdivisão da fazenda do Mosquito em outras como o Cascalho
Preto, o Mato Virgem, Cascavel, Pereira e Capão.141
A Foto 6 representa a imagem da antiga sede da fazenda do Mosquito, à época
propriedade de Joana Mendonça e do Coronel Xavier Chaves, retirada em data incerta,
mas durante as duas primeiras décadas do século XX. A foto 6 foi concebida da casa sede
da fazenda (foto 7), focando a Capela de Nossa Senhora da Conceição e as casas já
erguidas na época de urbanização do distrito de São Francisco Xavier (criado em 1911),
nas terras que antes pertenciam à fazenda. Na parte inferior, do lado direito, podemos
observar o Ribeirão do Mosquito, que deu o nome ao quarteirão.
Foto 6 – Distrito de São Francisco Xavier, início do século XX

FONTE: Acervo da Secretaria Municipal de Cultura de Coronel Xavier Chaves.
140

Vide Mapa nº 1. No inventário de Ângela Maria de Lara (1849, caixa 129), aparecem as referências às
fazendas de Cascavel e Cascalho Preto, além do Capão que no referido mapa, ocupa a área entre Pereira e
Sumidouro.
141
Fundo Divisão de Terras, caixa 22, Mateus Furtado de Mendonça, 1862 - Arquivo Histórico do
Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei.
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Foto 7 – Fazenda do Mosquito

Desenho representando a sede da Fazenda do Mosquito feito por Francisco de Assis Resende Chaves.
FONTE: TEIXEIRA, 2006, p. 163.

Até aqui focamos o estudo nas terras denominadas como parte da fazenda do
Mosquito. Mas o núcleo central do quarteirão era composto também pela fazenda da Roça
Grande (Foto 8), da qual falaremos a partir de agora. Em 17 de agosto de 1772, Caetano
Nunes Pereira recebeu sua carta de sesmaria, garantindo-lhe a posse das terras da Roça
Grande.142 Vizinho de seu sobrinho, Mateus José de Faria, Caetano Nunes, fez seu
testamento em 1799, deixando suas propriedades como herança a outro sobrinho, o padre
Antônio José de Faria, que atendia à Capela do Mosquito. 143 Por sua vez, o padre legou
seus bens, registrados em inventário, a Bernarda Francisca de Faria, filha de seu irmão
Mateus José de Faria e casada com o inventariante do padre, Manoel José Parreiras. 144
Nota-se como a rede de sociabilidade da família garantia a manutenção das riquezas.
Além das políticas de casamentos que informamos no capítulo anterior, as heranças
legadas aos parentes ajudavam a manter as fortunas nos casos de não haver descendência
direta dos falecidos. Bernarda ficou viúva de Manoel Parreiras e casou-se com Mateus
Furtado de Mendonça, conforme já informamos anteriormente.145 Ela nunca teve filhos.
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APM, Sesmaria, Códice SC 172, p.138.
Testamento de Caetano Nunes Pereira, 1799, caixa 103, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei.
144
Inventário de Antônio José de Faria (padre), 1818, caixa 82, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN – São João del Rei.
145
Conferir Diagrama 4, capítulo 1.
143
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Em seu inventário, além do viúvo, o comendador Mateus Furtado de Mendonça, foram
instituídos como herdeiros os sobrinhos filhos de Alexandre Gonçalves Parreiras146 (que
era seu afilhado), a viúva dele que era também sobrinha e enteada de Bernarda, Maria
Luzia de Mendonça, e outro sobrinho, José Joaquim Parreiras.147 Uma prática que existia
em Portugal, conforme Durães (1988, p. 54; 1995, p. 77) parece ter sido aqui empregada:
deixar a herança para quem acompanhava o proprietário em sua velhice. Caetano Nunes
deixou os bens para o padre Antônio, que os legou a Bernarda, que os repassaria a Maria
Luzia.
Foto 8 - Fazenda Roça Grande

Ruínas da sede da antiga fazenda da Roça Grande em foto com data incerta, mas tirada entre as duas
últimas décadas do século XX. A casa foi abandonada e desabou na década de 1990, sendo as terras,
posteriormente, vendidas pelos descendentes dos Mendonça. FONTE: Acervo da Secretaria Municipal de
Cultura de Coronel Xavier Chaves.

Bernarda Francisca de Faria faleceu em 15 de novembro de 1851 e seu esposo
abriu o processo de inventário em 17 de janeiro de 1852. 148 Além de possuir muitos
móveis, vasilhame de casa e três vacas, destacam-se nos bens, 22 bois de carro e três
burros de carga, além de muitos elementos e ferramentas para engenho de cana, junto a
44 escravizados e dois canaviais.149 A Fazenda da Roça Grande apresentava 298 alqueires
146

Ver Diagrama 2.2, capítulo 1.
Neto de Gertrudes Caetana de Faria, Diagrama 5, capítulo 1.
148
Inventário de Bernarda Francisca de Faria, 1852, caixa 82, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei.
149
Abordaremos as atividades econômicas com vagar no próximo capítulo.
147
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de capoeiras e matos virgens, sendo 256 alqueires na mata e 42 fora dela e 65 alqueires
de campos avaliados em 12:670$000 (doze contos, seiscentos e setenta mil réis). Além
disso, havia a morada de casas de sobrado, engenho de cana e de pilões, já deteriorados,
a ermida150, paiol, dois moinhos, senzalas, casas de despejo, tudo coberto de telha,
quintais cercados de pedra (ver foto 9) e pastinho unido, sendo estes bens avaliados em
dois contos de réis.
Conforme já dissemos, Maria Luzia de Mendonça foi uma das herdeiras de
Bernarda Faria. Após o primeiro casamento com o primo Alexandre Parreiras, elaesposou
o alferes João de Deus Ribeiro de Resende, vindo das terras da freguesia de Lagoa
Dourada.151 É ele quem registra as terras da Roça Grande em 08 de março de 1856152,
quando o governo imperial decretou a necessidade de proceder à regularização das
propriedades, como já discutimos.
Além das terras do Mosquito e da Roça Grande, também compunham o núcleo
central de domínio de propriedades pela parentela dos Faria, as terras das fazendas
denominadas como Retiro do Caxambu e Dois Córregos, as quais conheceremos em
seguida.

2.5 O Retiro do Caxambu e os Dois Córregos
Em 27 de julho de 1754, José Marques recebia uma carta de sesmaria para o Rio
Grande Pequeno ao pé do Morro do Caxambu, termo da Vila de São José. Em 1758, em
30 de junho, era a vez de Manoel Gomes Sandim receber sua sesmaria na Paragem do
Caxambu, da freguesia de Prados, termo da vila de São José.153 Estes são os primeiros
registros sobre as terras que formariam a fazenda do Caxambu do quarteirão do Mosquito
que encontramos na documentação pesquisada. Ambos os personagens não foram

150

A ermida de Nossa Senhora do Rosário, também reconhecida pelo nome da fazenda, Roça Grande, ou
de seus proprietários, Caetano Nunes, Padre Antônio Faria ou Bernarda Francisca de Faria, aparece na
documentação a partir de 1785 – Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico
da Diocese de São João del Rei – Abandonada, a construção ruiu antes da casa principal (Foto 8),
aproximadamente na década de 1980, quando todas as outras benfeitorias da fazenda já não existiam mais.
151
Para relembrar a imbricada teia destes relacionamentos, rever os Diagramas 2.2, 3.5 e 3.5.1, do primeiro
capítulo, e o Diagrama 7.
152
APM. Registro São José, fl. 40v.
153
APM. Sesmarias, Códices SC 106, p. 182 e SC 119, p. 148, respectivamente.
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localizados posteriormente, mas pessoas da família Marques foram importantes
povoadores das terras do quarteirão, como apresentaremos mais adiante.
Em 1814, Maria Rosa de Jesus, neta do português Antônio Rodrigues de Faria,
mas não ligado ao tronco da rede familiar que estudamos, abriu o primeiro inventário que
localizamos de moradores de Caxambu. Inicialmente o inventário do viúvo, Alexandre
Alves Batista Belo154, o documento incluiu como inventariados os pais de Maria Rosa,
Miguel Leal Coelho e Josefa Rosa de Jesus, em 1821, além do segundo marido, João
Bernardes Teixeira Coelho. O inventário foi concluído em 1827, quando Maria Rosa e os
quatro filhos, Venceslao, Sabina, José Alves Belo e Luiz dividiram a herança entre si.
Destes, o alferes José Alves Belo manteve a propriedade na fazenda. Em 1845, ele abriu
o inventário de sua esposa Albina Joaquina da Silva155, no qual registrou a fazenda de
cultura e de criar, com 270 alqueires de cultura, 107 alqueires de mato virgem, 153
alqueires de campos, que dividiam com seu irmão Luiz Alves Belo, que também manteve
a propriedade herdada dos pais. Em 1856, José Alves Belo registrou suas terras,
atendendo aos preceitos da Lei de Terras de 1850, quando informou dividir com seu filho
João Alves Belo, que também procedeu ao registro de sua propriedade. Além deles,
também registraram terras ligadas à fazenda do Caxambu, os vizinhos Estêvão Alves
Belo, Felicidade Perpétua de Santa Ana, João Antônio de Melo, reverendo João
Rodrigues de Melo, Joaquim Luiz de Melo e seu filho Luiz Cândido de Melo, José Dias
de Almeida, Inocêncio Machado Lima, José Ferreira da Silva, Luiz da Fonseca Cabral,
Manoel Antônio de Souza, Manoel Luiz da Fonseca Cabral, Paulo Gonçalves da Fonseca,
Antônio Pedro de Melo (também registrou parte da fazenda Carandaí), Justino Araripes
de Andrade (também com terras no Carandaí) e Maria de Nazaré (com terras no Carandaí
e dividindo com João Gaudêncio de Jesus, que veremos adiante). 156 Este grande número
de registros de terras como parte da fazenda do Caxambu, bem como as descrições de
seus limites levaram-nos a concluir que, tal como a fazenda do Mosquito, a do Caxambu
foi subdividida em núcleos diferentes. Todos os casos até aqui citados encontram-se nas
áreas de limite do quarteirão do Mosquito com as terras do distrito de Prados, conforme
aponta o Mapa nº 2 abaixo, fugindo da dominação da parentela Faria em estudo. No
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Inventário de Alexandre Alves Batista Belo, 1814, caixa C300, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN – São João del Rei.
155
Inventário de Albina Joaquina da Silva, 1845, caixa 240, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei.
156
APM. Registro Prados e Registro São José.
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entanto, achamos importante apontar estes dados para elucidar ainda mais nosso
argumento relativo à fluidez das fronteiras do Brasil imperial.157
Mapa nº 2 – Ocupação de terras da fazenda do Caxambu

De grande extensão territorial, a Fazenda do Caxambu teve sua porção ocidental,
cuja sede passou a ser conhecida como Retiro do Caxambu, dominada pelos membros da
157

No Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN de São João del Rei, há os registros dos
inventários de Antônia Joaquina de Melo (1829, caixa 155) e do marido, o capitão José Joaquim de Melo
(1841, caixa 156). Neles, constam terras das fazendas Caxambu e Carandaí, contendo campos de criar,
áreas para plantação com capoeiras e capões, além de morada de casas e benfeitorias (moinho, paiol,
senzalas). Eles confrontavam com as terras da parentela em estudo e com os demais citados no presente
parágrafo.
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parentela Faria. A filha mais velha do quartel-mestre João Gonçalves de Lara e Góes,
Francisca Maria de Lara158 estabeleceu-se na fazenda com o esposo, o capitão Mateus
Furtado de Mendonça. Francisca faleceu em 28 de julho de 1830, sendo inventariada no
ano seguinte. O monte mor era de quase 30 contos de réis, uma bela fortuna, na época. 76
escravizados trabalhavam nas terras da fazenda, além de áreas da fazenda do Mosquito.
Sua fazenda no Caxambu compunha-se de casas de vivenda, terras, paiol, moinho e
senzalas, tudo coberto de telhas e em parte cercado por muro de pedra.
Foto 9 – Muro de pedra

Muro de pedra que serve de divisa em parte da atual fazenda do Retiro (do Caxambu). Estas construções
existiram em muitas fazendas da região e ainda há alguns exemplares preservados nos dias atuais, como
os da foto. FONTE: Acervo da Secretaria Municipal de Cultura de Coronel Xavier Chaves, 2020.

Sobrinho de Francisca, Alexandre Gonçalves Parreiras, casou-se com sua filha
Maria Luzia de Mendonça, estabelecendo-se, primeiramente junto à tia de ambos,
Bernarda Francisca de Faria, na Roça Grande159, e, posteriormente transferindo-se para o
Caxambu. Quando faleceu, em 1841, Alexandre160 vivia provavelmente com o sogro no
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Inventário de Francisca Maria de Lara, 1831, caixa 442, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN de São João del Rei. Ver também o Diagrama 3.5, capítulo 1.
159
A lista nominativa de 1838 arrola vivendo no mesmo fogo na fazenda Roça Grande, como lavradores,
a viúva Bernarda Francisca de Faria e o casal Alexandre Gonçalves Parreiras e Maria Luzia de
Mendonça, acompanhados dos filhos Francisco, José e Alexandre e com uma escravaria composta por 86
indivíduos, além de ter seis agregados ao mesmo fogo, sendo três mulheres fiadeiras.
160
Inventário de Alexandre Gonçalves Parreiras, 1842, caixa 300/CR40, Arquivo Histórico do Escritório
Técnico do IPHAN de São João del Rei. Ver também o Diagrama 2.2, capítulo 1.
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Caxambu, possuindo 20 escravizados, dez bois de carro e carro ferrado e arriado, além de
outros bens, que se aproximavam de 12 contos de réis. Em relação às terras, Alexandre
as possuía em partes de várias fazendas, dada a natureza da rede familiar na qual estava
inserido: Caxambu, Carandaí, Cachoeira, Mosquito, além de seus filhos terem herdado
junto com a mãe deles a Roça Grande, para onde sua viúva retornaria como proprietária,
conforme já apontamos antes.
O coronel Mateus Furtado de Mendonça casou-se segunda vez com a cunhada
Ângela Maria de Lara, que faleceu em 07 de março de 1847, sendo inventariada a partir
de 31 de maio de 1849.161 Deste casamento, ficaram duas herdeiras, Josefa Francisca de
Mendonça Lara e Maria Rita de Mendonça. Após o casamento com Ângela, é notável o
crescimento econômico empreendido pelo coronel Mateus, que não apenas ascendeu na
hierarquia de patentes, mas também ampliou o domínio territorial. Do final da década de
1830 até o ano de 1849, Mateus empreendeu com a esposa a expansão de suas terras da
fazenda do Retiro do Caxambu, adquirindo os terrenos de Cascavel, Cascalho Preto e
partes da Chácara. O Mapa nº 3 a seguir apresenta a concentração de terras dos Furtado
de Mendonça, que seria um legado aos herdeiros.

161

Inventário de Ângela Maria de Lara, 1849, caixa 129, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN de São João del Rei. Ver também o Diagrama 3.6, capítulo 1.
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Mapa nº 3 – Expansão territorial de Mateus Furtado de Mendonça

Ao falecer, em 1867, o coronel Mateus162 apresentava o monte mor de 18:561$000
(dezoito contos, quinhentos e sessenta e um mil réis), mas com muitas dívidas, referentes
162

Inventário de Mateus Furtado de Mendonça, 1867, caixa 537, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN de São João del Rei. Ver também os Diagramas 3.5 e 3.6, no primeiro capítulo. Mateus fora
casado também com a tia das esposas anteriores, em terceira união conjugal, na mesma parentela, Bernarda
Francisca de Faria (da Roça Grande, representada no Diagrama 4, do capítulo anterior), como já elucidamos
antes. Bernarda não teve filhos e faleceu em 15 de novembro de 1851.
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ao dinamismo das atividades econômicas que empreendia que ao serem descontadas,
deixaram para cada um dos cinco herdeiros o valor de 2:791$000 (dois contos, setecentos
e noventa e um mil réis), mas além do valor, legava a garantia da propriedade para a
parentela nas terras das fazendas do Caxambu e do Mosquito, como mostra o Mapa nº 3.
Em 25 de março de 1859, o comendador Mateus vendera a Simplício Gomes da Silva
uma sorte de terras de culturas e campos da fazenda do Caxambu, no lugar denominado
Capoeira do Lobo, por 600 mil réis.163 Este fato, somado à diminuição do montante a ser
repartido para os herdeiros, quando do falecimento do comendador, levam a supor que
algumas porções de terra fossem negociadas em momentos de fragilidade econômica. Isso
também ajuda a compreender a estratégia de buscar casamentos com novas famílias, como
os Resende e os Chaves, que seriam incorporados à rede da parentela do Mosquito já na
segunda metade do século XIX, conforme apontamos anteriormente. As duas famílias
eram de tradicionais proprietários dos termos de Prados e Lagoa Dourada e a entrada na
rede dos Faria fortaleceria a proeminência do grupo familiar no território do quarteirão.
Retornando para a área mais central do quarteirão, temos outra fazenda. Gervásio
Gonçalves Lara e Ana Francisca de Melo, representados no Diagrama 3.3, discutido em
capítulo anterior, eram um casal de primos da parentela dos Faria e foram os proprietários
da fazenda dos Dois Córregos, que, provavelmente originou-se das subdivisões do
Mosquito, como é possível depreender do registro das terras feito em 19 de agosto de
1855, junto ao vigário José Virgulino de Assis Pereira, da freguesia de São José.
Declaração que faz o Alferes Gervásio Gonçalves Lara de sua Fazenda dos dois
Córregos, e é a seguinte:
Eu abaixo assinado possuo a Fazenda dos Dois Córregos que houve por herança
de meus pais e por compra, e troca com os mais herdeiros, dividindo com os
mesmos, e por compra de minha Tia Gertrudes Caetana de Faria, dividindo com
a mesma e com Cândido José Gonçalves, cuja Fazenda se compõe pouco mais ou
menos de setenta alqueires de cultura e cinquenta de campos (APM. Registro São
José, fl. 6).
A primeira referência que encontramos do casal morando no Retiro dos Dois
Córregos data de 1838, quando aparecem na lista nominativa do quarteirão do Mosquito,
ocupando um fogo com os filhos ainda crianças Vicente, Teófilo, Francisco e Maria, além
de terem um camarada chamado Antônio. Na época, Gervásio era um lavrador que
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Livro de notas Tiradentes, 1º ofício, numeração da folha danificada. Arquivo Histórico do Escritório
Técnico do IPHAN de São João del Rei.
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possuía 12 cativos para dispor nos trabalhos. Ao falecer, em 1874, o alferes Gervásio
ampliara a escravaria para 22 indivíduos, como consta em seu inventário. 164 Criava
animais e suas terras incluíam adjacências de sua fazenda, denominadas Várzea Alegre e
Brejo, que se estendiam em direção às fazendas vizinhas aos Dois Córregos, marcadas
nos mapas apresentados acima, como Porqueiro, Sítio dos Moinhos e Mosquito, onde o
inventariado possuía partes. No inventário de Ana Francisca de Melo, aberto em 27 de
outubro de 1883165, aparece mais uma menção a bem de raiz, importando em um alqueire
de campos na Fazenda do Rio das Pedras, que se localizava ao sul dos Dois Córregos,
como os mapas acima atestam.

Foto 10 - Fazenda dos Dois Córregos, em 1920

Segundo o inventário de Ana Francisca de Melo, ela possuía casa de vivenda nos Dois
Córregos, com paiol, senzalas, moinho, tudo coberto de telha e duas casinhas em frente à
casa. A foto mostra apenas a casa de vivenda que ainda existia na década de 1920.
FONTE: TEIXEIRA, 2006, p. 158.
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IPHAN de São João del Rei.
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Entre as fazendas do Caxambu e os Dois Córregos, surgiu a fazenda da Jacuba.
Seu proprietário era José Lourenço da Silva, um membro da parentela dos Faria que não
tinha sido discutido anteriormente por ausência de documentação. Casado com Ana Maria
de Lara, filha de Josefa Maria de Faria e de João Gonçalves de Lara e Góes, em 27 de
agosto de 1855, José Lourenço fez o seguinte registro perante o padre José Virgulino de
Assis Pereira:
Declaração que faz José Lourenço da Silva, de suas terras, e é a seguinte:
O abaixo assinado possui nesta Freguesia de Santo Antônio da Vila de São José,
na Fazenda do Mosquito na Matta da mesma, vinte e seis alqueires mais ou menos
de cultura, e na Jacuba dois alqueires mais ou menos de campos e alqueire e meio
de cultura, e tanto neste lugar como na Matta se acha ainda em comum com os
mais herdeiros, cujas terras houve por herança de seus finados sogros (APM.
Registro São José, fl. 6v e 7, grifo nosso).
Mais uma confirmação da manutenção da propriedade pela parentela dos Faria, de grande
parte das terras do quarteirão do Mosquito.
Mas nem todo o quarteirão pertenceu a esta rede de sociabilidade. Outros
personagens surgiram buscando ocupar o espaço territorial em tela. É o que veremos em
seguida.

2.6 Aquele que não é parente: João Gaudêncio e a concentração de terras
A Fazenda do Recondengo foi registrada no livro da Freguesia de Nossa Senhora
do Pilar, de São João del Rei, pelo vigário Bernardino de Sousa Caldas. 166 Foi declarada
por João Gaudêncio de Jesus em 17 de abril de 1856. Embora este personagem não fosse
originalmente o objeto de nosso presente estudo, tornou-se bastante significativo. Além
da citada fazenda, junto dela, aparecem várias outras propriedades listadas no documento
para efeito de registro da propriedade, conforme transcrevemos abaixo.
Aos dezessete de abril de mil oitocentos e cinquenta e seis compareceu João
Gaudêncio de Jesus trazendo dois exemplares de um só teor, ambos por ele
assinados, nos quais descrevia as terras por ele possuídas nesta freguesia para
serem registradas e irão concebidas nos seguintes termos = possuo um sítio
chamado o Recondengo, que houve por compra que fiz a Francisco de Paula e a
FUNDO – Arquivo Público Mineiro. TIPO DE DOCUMENTO – Registro Paroquial. CÓDICE nº 203.
REGISTRO 2619. NÚMERO PATRIMONIAL 2619. LOCAL – São João d’El Rey (N. S. do Pilar de).
PERÍODO
–
1855-1856.
Disponível
em
<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/terras_publicas/brtacervo.php?cid=324>. Nas citações
aparecerá como APM. Registro São João.
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sua mãe Dona Emerenciana, e um pedaço que comprou unido às terras do Alferes
Antônio Felisberto dos Santos, compõe-se o dito sítio de campos e alguma cultura,
por um lado confronta com o Bengo e por outro com o sítio de Francisco de Paula
e Silva e por outro lado com a Fazenda do Pombal. Possuo uma sorte de terras no
sítio do Marisco e na Fazenda Bom Jesus e no Sítio do Piranga em sociedade com
os herdeiros do Capitão José Gomes e sua mulher Dona Maria Hilária que houve
por compra que fez a José Bernardo da Cunha e sua mulher Ponciana Maria de
Jesus, e a José Joaquim da Costa, neto do capitão José Gomes da Costa, os quais
sítios se compõem de terras de cultura e campos de criar, por um lado confronta
com Joaquim Antônio das Neves, e segue pelo Rio das Mortes abaixo até as
divisas do Pombal, fazendo suas confrontações com o mesmo Pombal e por outro
lado confronta com José Cardoso Paes. Possuo mais metade do sítio de Serra
Barreta, que me foi dado em pagamento das custas do inventário do Capitão José
Gomes da Costa e de sua mulher Dona Maria Hilária, e nesse mesmo sítio tenho
mais uma parte que comprei a José Joaquim da Costa, neto do capitão José Gomes
da Costa, o qual sítio se compõe de campos de criar e capoeiras, de cultura e alguns
capoeirões grossos, confronta com José Cardoso Paes, com a fazenda do finado
Manoel Gonçalves e com a viúva do furriel Alexandre Gonçalves Almeida de
Lara, confrontando com a fazenda finado Francisco Rodrigues Paes, com Manoel
Dias. Possuo uma pequena parte de terras na fazenda do finado Manoel Gonçalves
em sociedade com o herdeiro, que a houve por compra que fez a Domingos
Girarde e sua mulher Dona Ana Rolim. [estas terras compreendem a região do
sítio de Venda Nova]. Possuo mais uma sorte de capoeiras e umas casas em
sociedade com José Antônio de Azevedo, que as houve por compra que fiz a Dona
Maria Inácia, mulher de Amâncio, as quais confrontam com José Cardoso Paes e
com o Alferes Candido Hermenegildo, e com Joaquim José Gomes da Costa, e
por outro lado com Dona Candida viúva do furriel Alexandre Gonçalves, e os
herdeiros do finado Manoel Gonçalves, que houve por compra que fez a Dona
Maria Inácia, mulher de Amâncio de Freitas, as quais confrontam com Joaquim
José Gomes da Costa até o alto da serra e daí confrontam com o sítio de Ana
Barreta. Possuo mais uma parte de terras na fazenda do Sumidouro em sociedade
com os herdeiros do Capitão José Gomes da Costa. São João, dezessete de abril
de mil oitocentos e cinquenta e seis = João Gaudêncio de Jesus = E nada mais.
Joacin ide Parochi. Cidade de São João del Rei, aos dezessete dias do mês de abril
de mil oitocentos e cinquenta e seis 1856 (APM. Registro São João, fl. 27-28,
grifos meus).
Nota-se na longa citação que João Gaudêncio parece ter entrado no mercado de
terras, buscando associar-se aos herdeiros de seus vizinhos, com o fito de ampliar suas
propriedades. Ana Pereira Rolim, citada no documento, era casada com Domingos
Girarde e filha de Antônio Francisco de Andrade167 e de Maria Pereira Rolim. Seu pai
fora exposto como filho natural na casa do homônimo Antônio Francisco de Andrade e
faleceu em 1826, sem testamento, deixando 11 herdeiros do casamento e mais dois filhos
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naturais. Dentre os bens de raiz foram listados uma morada de casas velhas no sítio Venda
Nova, o sítio Cruz das Almas e mais uma parte na fazenda de mesmo nome e um sítio
chamado Água Limpa. Todos estes bens somavam 334$000 (trezentos e trinta e quatro
mil réis). Dentre os bens de Antônio Francisco de Andrade constavam, além das terras,
seis escravizados, algumas ferramentas e pertences, um tear, um carro de boi arreado e
aparelhado, 12 cabeças de gado vacum, uma lata de vender leite, 13 bois de carro, dois
equinos e sete carneiros. Porém havia quatro dívidas passivas, incluindo uma com o genro
Domingos Girarde no valor de 50$400 (cinquenta mil e quatrocentos réis). Com tantos
descendentes, o valor recebido na herança seria bastante pequeno, 46$899 (quarente e
seis mil, oitocentos e noventa e nove réis), de um monte líquido de 1:407$020 (um conto,
quatrocentos e sete mil e vinte réis).168 Isso pode ter estimulado a venda que a filha Ana
fez a João Gaudêncio.
A lista nominativa de 1831 traz D. Maria Pereira Rolim liderando um fogo extenso
na freguesia de São José, composto de mais 22 pessoas livres e oito escravizados. Em
1838, a viúva, branca, de 59 anos, é listada como uma lavradora, em Venda Nova169,
encabeçando um fogo composto por quatro de seus filhos ainda solteiros e um neto, além
de um casal de escravizados africanos em idade produtiva, listado como solteiros. Uma
década antes ela vivia com seus 11 filhos no mesmo sítio, conforme o inventário do
marido.170 Na mesma lista nominativa, aparecem duas das filhas de D. Maria em fogos
separados, mas também em Venda Nova. A primeira é Candida Justa do Ceo, casada com
o pardo Joaquim Antônio da Silva, carreiro, possuindo uma filha pequena e um
escravizado crioulo de 9 anos. E a segunda, Maria Antônia, casada com Francisco
Rodrigues, carapina, com três filhos ainda crianças com idades entre 2 e 6 anos. Venda
Nova, na lista nominativa de 1838, possuía o total de 11 fogos com famílias camponesas
e pouquíssimos escravos. Apenas cinco fogos possuíam escravizados, num total de
somente dez cativos. A fragilidade econômica dos moradores desta fazenda devia ser
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Inventário de Antônio Francisco de Andrade, 1827, caixa 14, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN de São João del Rei
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O pesquisador Olinto dos Santos Filho supôs que Venda Nova, constante na lista nominativa de 1838
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percebida pelo proprietário da fazenda do Recondengo, o que o estimularia a buscar a
aquisição de terras na região.
Em 06 de dezembro de 1855, João Gaudêncio de Jesus registrara na Freguesia de
São José suas propriedades de terras próximas à Serra de São José e do sítio do Porqueiro.
Declaração que faz João Gaudêncio de Jesus, de suas terras atrás da Serra desta
Vila, e é a seguinte:
O abaixo assinado possui nesta Freguesia de Santo Antônio da Vila de São José,
atrás da Serra da mesma Vila um rincão de campos e uma capoeira pequena
dentro de um brejo, eu as possuo por compra que fez a Dona Maria de Nazaré, por
um lado confronta com Manoel Pedro dos Anjos, daí vem por um brejo abaixo
confrontando com a Fazenda da Paciência até a Barra do Córrego Fundo, e segue
por este acima até o alto da Serra de São José, confrontando com Dona Antônia
viúva de Antônio Moreira, e a Fazenda do Rio das Pedras, e vem seguindo pelo
alto da Serra até o córrego Seco, e aí divisa com Manoel Pedro dos Anjos.
[...]
Declaração que faz João Gaudêncio de Jesus, de um Sítio no Porqueiro, e é a
seguinte:
O abaixo assinado possui nesta Freguesia de Santo Antônio da Vila de São José,
no lugar chamado o Porqueiro, que o houve por compra que fez a Cândido José
Gonçalves, compõem o dito Sítio de campos, e capoeiras, por um lado confrontam
com a Fazenda do Comendador Mendonça [Mosquito], e o Alferes Gervásio
[Dois Córregos], e por outro lado com o Alferes João de Deus [Roça Grande].
Possuo mais uma sorte de terras em sociedade com Joaquim Parreiras, no lugar
chamado a mata do Mosquito, compõem-se de capoeiras de cultura, e um pedaço
de matos virgens, de um lado confrontam com Dona Gertrudes de Faria, e por
outro lado com o Alferes João de Deus (APM. Registro São José, Fl. 14-15, grifos
meus).
A lista nominativa de 1838 traz Cândido José Gonçalves, casado com Ana Clara
de Jesus, ambos alfabetizados, como um lavrador pardo, cujo fogo localizava-se no
Porqueiro, onde vivia com cinco filhos, o camarada Clemente, também pardo, e possuía
um escravizado africano, duas escravizadas africanas e um escravo crioulo. Este casal,
embora não fosse diretamente membro da parentela do Mosquito, ligava-se a ela,
conforme apontamos no capítulo anterior. Ana Clara era neta bastarda de Alexandre
Gonçalves de Melo e, por isso, fazia parte da rede estabelecida no quarteirão.171 Cândido
José era irmão de João Gaudêncio, conforme o testamento do segundo.172 Assim, embora
João Gaudêncio não componha a parentela dos Faria, além de ser vizinho, tem laços de
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parentesco estabelecidos com membros marginais da parentela. De acordo com a lista
nominativa de 1831, João Gaudêncio de Jesus, casado com Balbina Antônia de Resende,
não tinha filhos e possuía apenas 10 escravizados. Já em 1838, João Gaudêncio, com 40
anos, era um lavrador branco, já residente na Fazenda do Recondengo, onde vivia em seu
fogo com 20 escravizados, dentre os quais, oito crianças (dois meninos e seis meninas),
sete africanos e dois crioulos, além de duas africanas e uma crioula escravizadas. Já era
detentor de plantel considerado como de médio porte pela historiografia mineira
(ANDRADE 2008, p. 37). João Gaudêncio comprou as terras de irmão e vizinho,
ampliando seus domínios territoriais, bem como ampliou seus negócios já a partir da
década de 1830, quando começou a aumentar o tamanho de sua escravaria, conforme os
dados das listas nominativas nos apontam. A parentela do Mosquito associava-se a ele,
conforme mostra a parceria com Joaquim Parreiras nas matas do Mosquito. Mas, ao
mesmo tempo, parecia temer seu poderio econômico, pois já avizinhava das posses da
família e buscava sempre adquirir mais bens.
Um dia após ter registrado em São João del Rei a sua propriedade no Recondengo,
em 18 de abril de 1856, João Gaudêncio procedeu ao registro na Freguesia de São José
de mais uma propriedade, a Fazenda do Rio das Pedras, na qual era sócio de Manoel
Jacinto de Almeida.173
Declaração que faz João Gaudêncio de Jesus, de partes que possui na Fazenda do
Rio das Pedras, e é a seguinte:
Digo eu João Gaudêncio de Jesus, que possuo em comum com Manoel Jacintho
de Almeida, e Josepha Maria, partes na Fazenda do Rio das Pedras da Freguesia
e Termo de São José de El-Rei, dividindo por uma lado com a Fazenda do Marçal
casado, por outro com a do Carandaí, por outro com a de Custódio da Silva
Marques, por outro com a do Riacho Fundo, e por outro com a da Paciência, e
finalmente pelo outro com a Serra de São José, pertencendo a primeira das ditas
Fazendas a José Custódio da Silva, e outros, a segunda ao Capitão Severino
Rodrigues Chaves, a quarta a Dona Antônia Maria, a quinta a Dona Maria de
Nazaré (APM. Registro São José, fl. 43-43v).
Ninguém registrou tantas propriedades quanto João Gaudêncio em nossa mostra.
Todavia, é muito interessante citar o fato de todas as suas propriedades serem registradas
sem a dimensão territorial explicitada. 23,5% dos registros realizados sem as medições
eram de propriedades de João Gaudêncio. Os vizinhos que confrontam com o mesmo
aparecem, na maioria das vezes, com os registros também assim realizados, sem
173
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medições. O que é marcante e pode ser visualizado no Mapa nº 4 é que ele buscou
constituir uma propriedade de grande porte comparada às demais fazendas da região,
embora não possamos precisar com fidelidade a extensão de suas terras. Todas as áreas
por ele adquiridas eram contíguas. Quando faleceu, este filho legitimado de Joaquim José
Gonçalves e de Joaquina Gaudência de Jesus, foi inventariado pela viúva, em 1865.174
Ele apresentou a segunda maior fortuna entre os personagens pesquisados, durante o
século XIX. Seu monte líquido somou 43:943$529 (quarenta e três contos, novecentos e
quarenta e três mil, quinhentos e vinte e nove réis).
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Inventário de João Gaudêncio de Jesus, 1865, caixa 290, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
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Mapa nº 4 – Prováveis propriedades de João Gaudêncio de Jesus

D. Balbina Antônia de Resende, ao inventariar o marido em 1865, registrou entre
os pertences da casa, móveis que somavam 11$600 (onze mil e seiscentos réis), além de
seis tachos, um par de esporas, um tear, três machados, duas alavancas, nove enxadas,
nove foices e três carros de boi, somando 207$000 (duzentos e sete mil réis). As maiores
riquezas estavam concentradas em animais, escravizados, bens de raiz e dívidas ativas, o
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que vai comprovar o envolvimento no mercado de terras já aventado anteriormente. Os
animais importavam a quantia de 4:100$000 (quatro contos e cem mil réis), distribuídos
em 12 bois de carro, 110 bovinos, 105 equinos e 32 suínos. A escravaria, composta por
35, somava 22:130$000 (vinte e dois contos e cento e trinta mil réis), mais da metade do
monte. Na conjuntura pós-1850, quando houve o fim do tráfico negreiro, o aumento no
valor de escravizados era notável (ANDRADE 2008). Apenas três escravizados eram
africanos, com as idades de 45, 60 e 60 anos, respectivamente. A escravaria
provavelmente dedicava-se à pecuária e em menor escala, à agricultura, pela disposição
dos bens listados no inventário, como as ferramentas e animais, além dos bens de raiz.
Possuía um imóvel urbano, uma casa na Rua da Cachaça em São João del Rei, avaliada
em 300$000 (trezentos mil réis)175 e nove imóveis rurais no valor de 7:795$000 (sete
contos, setecentos e noventa e cinco mil réis), entre os quais havia terras de culturas e
campos em Carandaí, Paciência, Rio das Pedras, Mato Dentro no Bengo, Pernambuco e
Cruz das Almas e no Recondengo, onde vivia e havia uma “morada de casas, coberta de
telha bem destruída e mais uma nova, quintal cercado de valos, muros e cerca, senzala
coberta de capim e benfeitorias do terreiro”. Em testamento, João Gaudêncio legou Cruz
das Almas a um afilhado de nome Antônio, filho de João Antônio de Resende, compadre
que poderia ter o usufruto do bem, caso Antônio morresse, porém na condição de não
poder vender o sítio, sendo ele para os herdeiros que Antônio instituísse. As terras
compradas do irmão Cândido José Gonçalves e outras mais, que compreendiam áreas do
Mosquito e a fazenda do Rio das Pedras foram deixadas para os sobrinhos, filhos de
Cândido, ao sobrinho Francisco Joaquim, que morava com João Gaudêncio e à afilhada
(não nomeada), filha de Modesto, o qual poderia criar seu gado nas terras como sócio que
era de João. Percebe-se, assim, que João Gaudêncio deve ter socorrido o irmão Cândido
em algum sufoco quando comprara suas terras, pois, em testamento, passava-lhes
novamente aos sobrinhos. Recondengo, após a morte de D. Balbina, ficaria para os exescravizados, todos tornados forros, e também para uma afilhada chamada Alminda,
tendo estes herdeiros a obrigação de não vender as terras que receberam. Havia também
algumas terras na fazenda dos Mariscanos que, em falta de D. Balbina, reverteriam para
a Ordem de São Francisco e irmandade de Nossa Senhora da Conceição daquela igreja,
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da qual era irmão.176 No inventário são listadas 25 dívidas ativas, no valor de 6:502$244
(seis contos, quinhentos e dois mil, duzentos e quarenta e quatro réis), como de conta
corrente, hipoteca, recibo e crédito. Isso sugere que João Gaudêncio emprestava dinheiro,
além de comprar as terras de vizinhos empobrecidos, como citamos o exemplo de alguns
descendentes de Antônio Francisco de Andrade anteriormente, além de constituir
sociedades, como a que estabeleceu com Manoel Jacinto de Almeida na Fazenda Rio das
Pedras ou com Joaquim Parreiras nas matas do Mosquito. As dívidas ativas eram de
pessoas vizinhas ou moradoras de São João del Rei. 177 Percebe-se que houve um grande
investimento em terras por parte de João Gaudêncio, mas havia uma ligação maior com
a cidade de São João, mesmo que a sede da fazenda do Recondengo fosse no distrito de
São José. Pelo que temos apresentado, as terras de João confrontam com as terras da
parentela da região do Mosquito. Embora não tenham somado as riquezas de João
Gaudêncio individualmente, os membros da rede familiar que ora estudamos compõem
uma elite local, conforme já vimos anteriormente. É provável que a figura de João
Gaudêncio tenha influenciado na estrutura formada pela família originada pelos
imigrantes portugueses Mateus José de Faria e Bárbara Francisca de Jesus. A rede através
de casamentos endogâmicos pode ter se originado como uma defesa às expansões e
pretensões de João Gaudêncio de Jesus e outros proprietários nas terras dos vizinhos do
quarteirão do Mosquito, os quais voltar-se-ão para a Vila de São José e seus arraiais.
Encontramos outras referências ao Sítio Porqueiro, que teve uma parte adquirida
por João Gaudêncio, no inventário de Antônio da Silva Marques, feito em 1835, pela
esposa Inácia Antônia da Silva.178 Com apenas uma casa de vivenda, algumas
ferramentas, seis escravizados, dois carros e seis bois de carro, pareciam pequenos
lavradores. Na lista de 1831, Antônio encabeçava um fogo no distrito da Vila de São José,
com sua esposa, um jovem casal e filha, mais os quatro filhos do chefe, outras seis pessoas
livres e sete escravizadas. Em 1838, na lista nominativa, a viúva Inácia aparece
encabeçando o fogo com quatro filhos solteiros, um camarada e mantendo cinco dos
escravizados inventariados. D. Inácia, lavradora, embora encabeçando um fogo, é listada
como agregada da Fazenda do Mosquito. Talvez este fato explique a manutenção de suas
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terras frente à expansão conduzida pelo vizinho João Gaudêncio. Ela estaria ligada à
parentela que dominava as fazendas do lado leste do quarteirão.
Na lista nominativa de 1838, Carlos da Silva Marques, lidera seu próprio fogo.
Carreiro, alfabetizado, casado com Maria Florência, tinha três filhos e era agregado na
Fazenda do Mosquito e da Cachoeira. Em 1831, ele estava listado junto ao fogo de
Antônio da Silva Marques, sendo mencionado acima como o jovem casal e uma filha, à
época.
Em 02 de fevereiro de 1856, no livro de registros de terras da Freguesia de São
José, o filho do casal Antônio e Inácia mencionado anteriormente, homônimo do pai,
Antônio da Silva Marques, declara suas terras no Córrego das Pombas,
no Mosquito, um Sítio denominado Córrego dos Pombos, o qual se compõem de
campos, e culturas, e houve por compra feita a Fidélis da Costa Ribeiro, e dividese pelo mesmo córrego das Pombas com Alexandre Xavier Ribeiro, e por um valo
com João Gaudêncio de Jesus [Rio das Pedras ou Recondengo], e pelo mesmo
valo com o Alferes Gervásio Gonçalves Lara [Dois Córregos], e seguindo este
com Joaquim José Parreira [Mosquito] (APM. Registro São José, fl. 32-32v).
Parte destas terras seriam vendidas em 1863 para José Bernardino Gonçalves Resende,
sendo uma sorte de terras de culturas e campos na fazenda Porqueiro.179 Também no
Córrego das Pombas, foi registrada a propriedade confrontante ao citado Antônio acima,
de Alexandre Xavier Ribeiro180, adquirida a Hilarino Gonçalves Lara, um dos membros
da parentela do Mosquito, conforme observamos no capítulo anterior.181
O Sítio dos Moinhos vai ser registrado em 06 de dezembro de 1855 na Freguesia
de São José por Custódio da Silva Marques, da seguinte maneira:
Declaração que faz Custódio da Silva Marques, de um Sítio dos Moinhos, e é a
seguinte:
O abaixo assinado possui nesta Freguesia de Santo Antônio da Vila de São José,
um Sítio dos Moinhos que o houve por herança de seu finado sogro e Pai, o qual
sitio se compõem de campos de criar, e algumas capoeiras de cultura, por um lado
confronta com Dona Antônia viúva de Antônio Moreira, e por outro lado pelo Rio
Carandaí abaixo confrontando com os herdeiros do Mosquito até a Barra de um
córrego abaixo da ponte do Porqueiro, e daí vem pelo Rio abaixo confrontando
com o Capitão Severino Rodrigues Chaves, até ao canto de um valo do meu pasto,
e deste por uns valos velhos até fechar no córrego que desce do Rio das Pedras, e
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Livro de Notas Tiradentes, 1º ofício, 1862-1866, fl. 13-13v.
APM. Registro São José, fl. 33.
181
Conferir Diagrama 3.1 no primeiro capítulo.
180
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por outro lado confronta com a Sesmaria do Rio das Pedras (APM. Registro São
José, fl. 15-15v).
Conforme pode ser observado na transcrição, um dos confrontantes era Severino
Rodrigues Chaves, proprietário da Fazenda do Carandaí, que também confrontava com a
Fazenda da Cachoeira e com o Brumado. Este personagem inclui-se na parentela em
estudo.182 Na lista nominativa de 1831, Custódio da Silva Marques encabeçava um fogo
composto de outras sete pessoas livres e um casal de escravizados. A família de Custódio
já se ligava à parentela do Mosquito e também conseguiu manter suas propriedades ao
longo do século XIX, conforme vimos com Inácia, Carlos e Antônio citados acima.
Córrego das Pombas, Porqueiro e Sítio dos Moinhos foram as propriedades de
aliados da parentela do Mosquito que parecem ter servido como defesa à expansão
empreendida pelo fazendeiro João Gaudêncio de Jesus em direção a leste do quarteirão
do Mosquito, onde serão conservadas as fazendas da família originada por Mateus José
de Faria. Há ainda nesta região, nos dias atuais, a Fazenda dos Taboões. Há apenas uma
sesmaria de 1760 referindo-se ao local, concedida ao sacerdote Jorge Alz [sic] Deniza, na
Paragem Ponte dos Tabões.183 Não conseguimos localizar mais informações sobre o
personagem. Uma nova referência ao logradouro surge apenas em 1838, na lista
nominativa, registrando o fogo de Manoel d’Acensão, pardo casado com a também parda
Lúcia, morando na Ponte do Taboim [sic], com cinco filhos solteiros e uma casada, além
do genro e apenas uma escravizada africana pertencente ao genro. Somente em 1850 foi
possível localizar novamente uma referência documental a este espaço. No dia 30 de
agosto daquele ano, Francisco Marinques da Silva [Silveira], fiscal do distrito de Santa
Rita, alertava a Câmara da vila de São José sobre as condições da Ponte dos Taboões que
se encontrava com os esteios queimados, necessitando de reparos. 184 A ponte sobre o
ribeirão do Mosquito era importante no caminho que conduzia da vila de São José,
cortando o quarteirão, em direção ao arraial de Santa Rita do Rio Abaixo. Não foi possível
localizar mais subsídios para este pedaço do quarteirão do Mosquito, mas é notável a
semelhança que apresenta com a Fazenda Venda Nova, vizinha de “Taboão”, com a
constituição de família camponesa.
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O capitão Severino Rodrigues Chaves foi o segundo marido de Maria Rita de Mendonça. Ver Diagrama
3.6.1, no capítulo anterior.
183
APM. Códice SC 129, p. 84.
184
Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 10, pacotilha 0009, fl. 32.
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2.7 A solução está no Leste: os proveitosos casamentos na Cachoeira e no
Carandaí
Se João Gaudêncio parecia uma ameaça à sobrevivência econômica e ao poderio
da parentela do Mosquito, parece que as estratégias de casamento realmenteconfiguravam
um projeto da família para manter-se como elite local. Mantendo-se com os aliados
vizinhos que ajudavam a barrar a expansão de Gaudêncio, como a família Marques nos
arredores do Porqueiro, além de estabelecer com o próprio João algum tipo de sociedade,
buscar outros parceiros tornou-se importante. E a solução parecia encontrar-se a leste das
fazendas centrais do quarteirão.
Cabeceiras do Brumado185 não fazia oficialmente parte do quarteirão do Mosquito
em 1838, mas na nossa acepção de região encontra-se ligada ao que conceituamos como
quarteirão do Mosquito, devido às características de ocupação da área. Brumado, fazenda
Cachoeira e também Cachoeirinha correspondem a uma das mais antigas terras ocupadas
do espaço em tela. A mais antiga sesmaria que localizamos para a área foi concedida em
28 de janeiro de 1718, fazendo menção à ocupação das terras por Guilherme de Oliveira
Lara desde 1714, aproximadamente. Já vimos que a região de Lagoa Dourada era bem
povoada em 1717 e, em 1716, Prados já tinha erigido sua capela. Estas fazendas gravitam
entre o território do Arraial da Lagoa Dourada e o de Prados, sendo registradas como
pertencentes a estas freguesias. Encontramos mais nove sesmarias concedidas no
Brumado e na Cachoeira até 1798, além de três inventários, nos anos de 1808, 1822 e
1827, respectivamente. João Rodrigues de Faria foi um desses sesmeiros, com carta
passada em 13 de fevereiro de 1767186 para a Paragem das Laranjeiras, na ponta da Serra
da Ibituruna. Porém, ele não deve ter permanecido no local após a primeira viuvez, pois
em 1821, residia na Fazenda da Cachoeira. De acordo com o inventário de sua segunda
esposa, Teresa Joaquina de Miranda, o Alferes e furriel João Rodrigues de Faria fora
casado em primeiras núpcias com Maria Isabel da Rocha, com quem teve os seis
herdeiros. Teresa Joaquina de Miranda não teve filhos, mas era provavelmente a
proprietária da casa na fazenda da Cachoeira. Seu inventário lista entre os bens de raiz
“uma situação denominada a Cachoeira, casas de vivenda cobertas de telha, moinho, paiol
coberto de capim e vários muros e cercas com seu quintal” avaliados em 50$000
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O topônimo Brumado era muito comum em áreas de mineração desde o período colonial de Minas
Gerais. Muitas vezes relacionava-se a lugar cuja expectativa de extração de ouro revelava-se superior à real
quantidade de metais que eram efetivamente explorados. Apud SEABRA, 2020, p. 533-534.
186
APM. Códice SC 140, p. 235.
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(cinquenta mil réis) e uma porção de terras da dita Fazenda das Laranjeiras, avaliada em
1:257$139 (um conto, duzentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e nove réis).187
Os parentes de D. Teresa, da família Miranda, residiam na Freguesia de Lagoa
Dourada e, em 1856, três deles registraram partes de terras nas matas do Brumadinho,
Antônio Machado Miranda, Joaquim Antônio de Miranda e Carlos José de Miranda. A
Fazenda do Brumadinho era vizinha da Fazenda Cachoeira. Porém, o proprietário da
Fazenda Brumadinho era realmente João de Deus Ribeiro de Resende, residente e
proprietário da Fazenda Roça Grande e membro da parentela do Mosquito.188
Cabeceiras do Brumado aparece em dois inventários de nossa mostra, descrita
como um sítio em 1808, de Antônia Maria Pereira189 e como fazenda em 1827,
pertencente a José Martins Ramos190, Freguesia de Prados e Termo da Vila de São José,
sendo aplicação de Lagoa Dourada em 1808. Apresenta datas minerais, já que Prados e
Lagoa surgiram da mineração no século XVIII. Em 1855, André Esteves dos Santos é
quem registra a propriedade da fazenda na Freguesia da Lage em 13 de abril. O mesmo
registrou em 14 de setembro de 1855, na Freguesia de São José, suas terras da Fazenda
do Retiro do Carandaí. Foram feitos três registros de terras para as partes da Fazenda da
Cachoeira, em 1856, um na Freguesia de Prados e dois na de Lagoa Dourada.
Vejamos os registros realizados por André Esteves:
André Esteves, Freguesia da Lage sua Fazenda, Brumado divide por seu lado com
herdeiros do Coronel Geraldo, Dona Maria Severina; herdeiros de João Luís;
Padre Pedro Antônio José de Miranda; herdeiros do Vigário Antônio Rodrigues,
Dona Maria Cândida, Joaquim Coelho; herdeiros do Capitão Mor Gervásio, e
Sipriano; as terras de meus filhos emancipados e órfãos dentro destas divisas. 13
de abril de 1855 (APM. Registro Lage, fl. 01v).
Declaração que faz o Capitão André Esteves dos Santos de seu Retiro do Carandaí,
e é a seguinte:
O Retiro do Carandaí divide com os herdeiros do finado Coronel Geraldo, até do
Luciano, e se acha em comum com o dito Luciano, isto é em terras da Cachoeira,
e com o Coronel Matheus [Caxambu], e Paula até o Rio Carandaí, e por este acima

187

Inventário de Teresa Joaquina de Miranda, 1822, caixa 450, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN de São João del Rei.
188
Conferir Diagrama 3.5.1 no capítulo anterior.
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Inventário de Antônia Maria Pereira, 1808, caixa 190/R32, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN de São João del Rei.
190
Inventário de José Martins Ramos, 1827, caixa 578, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN
de São João del Rei.
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até a ponte, casas e terras pertencem a André Esteves dos Santos e a seus filhos
emancipados e órfãos.
Setembro quatro de mil oitocentos e cinqüenta e cinco
André Esteves dos Santos (APM. Registro São José, fl. 7).

Um dos vizinhos citados é Luciano José da Silva que faz a seguinte declaração
para suas terras, que acabam penetrando na área da parentela do Mosquito:
O abaixo assinado possui nesta Freguesia de Santo Antônio da Vila de São José,
no Mosquito no lugar denominado a Cachoeira três alqueires de cultura, e três e
meia de campos, que houve uma parte por herança de seus finados sogros, e por
compras feitas a seus cunhados Francisco da Silva Lopes, e Alexandre da Silva
Lopes, e Ana de Jesus, e divide-se por um córrego acima com o Comendador
Matheus Furtado de Mendonça, e por um valo abaixo com o Alferes João de Deus
Ribeiro, e pelo córrego abaixo com o mesmo Comendador Mendonça, e por um
Espigão abaixo com os herdeiros do finado João Gonçalves de Faria Lara.
Mosquito, dezoito de fevereiro de mil oitocentos e cinquenta e seis
Assino a rogo de Luciano José da Silva, por não saber ler, nem escrever: Heitor
José Alves da Trindade (APM. Registro São José, fl. 35v-36).
Outra vizinha mencionada no registro das terras de André Esteves é Paula, a qual
descrevemos as propriedades anteriormente, quando falávamos da formação da fazenda
do Mosquito e das terras de João Gonçalves de Faria Lara. Paula fora a esposa de Caetano
José Pinto, filho de Bernardo José Pinto Brandão.
Cachoeirinha é descrita como pertencente a Geraldo Ribeiro de Resende,
conforme reproduzimos abaixo:
A treze de abril de mil oitocentos e cinquenta e seis, neste Arraial de Prados,
Termo da Vila de São José, Minas e Comarca do Rio das Mortes, compareceu
perante mim Geraldo Ribeiro de Resende, com o registro de suas terras na forma
da Lei, cujo teor é o seguinte:
O abaixo assinado possui na Fazenda da Cachoeirinha, Distrito de Prados, várias
partes de terras de campos, e culturas, cuja Fazenda terá de extensão meia légua,
pouco mais ou menos, e ainda em comum com parte de outros herdeiros, e
confronta com terras do Capitão André Esteves dos Santos, Dona Maria da
Purificação Resende, com o Major Hipólito José da Silva e Dona Maria de Nazaré,
e com o Alferes João de Deus Ribeiro de Resende.
Caxoeirinha, treze de abril de mil oitocentos e cinquenta e seis.
Geraldo Ribeiro de Resende
Para constar passei o presente por mim assinado.
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O Vigário João Rodrigues de Mello (APM. Registro Prados, fl. 9).
O irmão do proprietário da Fazenda Cachoeirinha, Alferes João de Deus Ribeiro
de Resende, além de possuir terras que confrontam com o familiar, é, conforme já
mencionamos um dos membros da parentela do Mosquito, herdeiro da fazenda Roça
Grande, que já apresentamos anteriormente. Em 1858, os irmãos João de Deus Ribeiro de
Resende, com a esposa D. Maria Luzia de Mendonça, e Geraldo Ribeiro de Resende,
junto à esposa D. Maria do Carmo Monteiro de Resende, realizaram a divisão amigável
das terras por eles herdadas. Em 04 de junho de 1858 foi feita a divisão das terras da
fazenda da Cachoeirinha e do Sumidouro entre os dois herdeiros do coronel Geraldo
Ribeiro de Resende e de D. Esmênia Joaquina de Mendonça. Os dois irmãos compraram
o restante da herança dos demais irmãos e cunhados. 191No caso de João Ribeiro de
Resende, em 24 de maio de 1858, comprara de D. Ana Esméria de Resende sorte de terras,
campos, culturas e benfeitorias das fazendas Cachoeirinha, Sumidouro, Engenho Novo
(em Lagoa Dourada) e casas no arraial de Prados, importando tudo em três contos. 192
Estes Resende que viviam mais próximos à Lage eram familiares do inconfidente José de
Resende Costa (PINTO, 2012, p. 344-358) e, possuidores de terras à leste, tornaram-se
importantes aliados na manutenção da estratégia de casamentos que garantissem
propriedades fundiárias para a parentela do Mosquito, especialmente levando-se em
consideração os momentos de fragilidade econômica de meados do século XIX.
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Fundo Divisão de Terras, João de Deus Ribeiro de Resende, 1858, caixa 9, Arquivo Histórico do
Escritório Técnico do IPHAN de São João del Rei.
192
Livro de Notas Tiradentes, 1º ofício, 1858-1861, folha com numeração danificada, Arquivo Histórico
do Escritório Técnico do IPHAN de São João del Rei.
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Foto 11 – Fazenda da Cachoeira antes da reforma

Foto da antiga sede da Fazenda da Cachoeira. FONTE: Acervo familiar.

Foto 12 – Fazenda da Cachoeira

Foto atual da antiga sede da Fazenda da Cachoeira que mantém as características originais da
propriedade. FONTE: Lalá Resende, proprietário.
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Voltando para o lado sudoeste e sul do quarteirão, vale destacar o registro feito
pelos herdeiros de D. Bernarda Cabral Tavares, que legou a quatro sobrinhos, a Fazenda
de Boenos Aires, em terras que confrontavam com as áreas adquiridas por João
Gaudêncio de Jesus, embora ele não seja citado como confrontante, pois a declaração
remete a seu sócio, Manoel Jacinto:
[...] uma parte de terras, que houve por herança de minha Tia Dona Bernarda
Cabral Tavares, de cultura, e campos na Fazenda de Boenos Ayres da Freguesia
da Vila de São José, divide com Manoel Jacintho de Almeida, e outros pelo
Espigão águas Vertentes, que principia na Serra, e segue por este a dividir com o
Capitão Severino Rodrigues Chaves, pelo mesmo Espigão águas Vertentes direito
ao Rio Carandaí, e por este abaixo até a barra do Rio das Mortes, e por este acima
até ao pé do Porto Real, e deste em direitura a Chácara do Alferes Antônio Saraiva
Cabral, e desta pelo Córrego acima a fechar na Serra, e por esta ao dito espigão.
Boenos Ayres quinze de dezembro de mil oitocentos e cinquenta e cinco (APM.
Registro São José, fl. 16-17v, grifo meu).
Os herdeiros eram Ana Josefa de Jesus e Silva, Isabel Carolina Pereira da Silva, Joana
Cândida de Jesus e Silva e José Custódio Pereira da Silva. As duas primeiras foram
representadas por José, por não saberem ler. Esta família não apresentou laços com os
personagens centrais deste trabalho, mas foi importante pontuá-la para efeito da definição
territorial de nossa região, pois acabaram formando uma fronteira com o quarteirão do
Mosquito, em direção a São João del Rei, conforme é possível visualizar no Mapa nº 5.
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Mapa nº 5 – Provável área da Fazenda Boenos Aires

Para finalizar a definição do território que compõe o quarteirão, veremos agora
um pouco mais sobre as terras da fazenda do Carandaí. Encontramos sete cartas de
sesmaria passadas para a área desta fazenda entre os anos de 1747 e 1784, o que demonstra
ser uma fazenda grande, com subdivisões.193 A última das cartas, a sesmaria
193

APM. Sesmarias. Códices SC 127, p. 23; SC 94, p. 9; SC 234, p. 83; SC 234, p. 16; SC 90, p. 50; SC
90, p. 185; SC 90, p. 74. Confirmando a hipótese de ser uma área de grande extensão territorial,
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de André Esteves é a que chama atenção, concedida em 04 de outubro de 1784 para as
margens do Rio Carandaí. André Esteves é o pai do homônimo André Esteves dos Santos
que listamos logo acima, registrando a propriedade de suas terras no Brumado e no
Carandaí na década de 1850. A família prosperou e manteve suas terras, além de
conseguir ampliar as propriedades. O limite estabelecido com os domínios da parentela
do Mosquito a leste e nordeste do quarteirão deu-se com André Esteves. Suas terras
limitaram-se com os descendentes do alferes Alexandre Gonçalves de Melo e de Clara
Francisca de Faria194, filha do capitão Mateus José de Faria.
Em 1835, Alexandre Gonçalves de Melo faleceu sem testamento, na fazenda do
Carandaí e foi inventariado por sua esposa.195 Residia no sítio do Carandaí, em casa de
sobrado, onde havia senzalas, moinho e olaria de telhas, além de possuir 16 alqueires de
terras de cultura e 24 alqueires de campo que dividiam com a Fazenda do Marçal, o Rio
das Pedras e o Rio Carandaí, colocando-o como vizinho de João Gaudêncio citado acima.
Alexandre ainda tinha 15 alqueires de cultura na Fazenda da Cachoeira e 11 alqueires na
do Mosquito, mostrando os laços da parentela em termos de propriedade das terras na
região.
O filho caçula, Francisco Balbino de Melo, casado com a prima Maria Rita de
Mendonça continuou morando nas terras após a morte do pai. 196 Quando Francisco
faleceu, em 1843, sua esposa o inventariou197, listando uma parte do sítio do Carandaí,
incluindo as terras que seriam dos herdeiros da irmã bastarda Maria Eufrásia198, citados
encontramos no Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN de São João del Rei quatro inventários
de pessoas que não se relacionam com a parentela do presente estudo, mas eram proprietários na Fazenda
Carandaí: Francisca de Sousa Caldas (1795, caixa C-06. Ela também possuía terras na fazenda do
Caxambu); Maria Teresa Barbosa (1832, caixa 28), Manoel Antônio da Costa (1843, caixa 70) e Rita
Virgínia de Campos (1847, caixa 41). A última personagem chama atenção pelo monte líquido, que é o
maior de toda nossa mostra documental, 73:989$265 (setenta e três contos, novecentos e oitenta e nove mil,
duzentos e sessenta e cinco réis). Dedicava-se a empréstimos, pois há 66 registros de dívidas ativas, ou seja,
que estavam por receber. Além de vizinhos da fazenda, a maioria dos endividados era da Freguesia de
Lagoa Dourada, local a que se vinculava a família de Rita. Não há nenhum membro da parentela do
Mosquito que a deve, mas é interessante notar que se João Gaudêncio de Jesus realizava empréstimos à
oeste do quarteirão (São João del Rei), Rita e o marido, o capitão João Luís de Campos, o faziam à leste
(Lagoa Dourada). As terras de Rita permaneceram em sua família, sendo registradas em 06 de abril de 1856
pelo cunhado Manoel Luiz de Campos, tutor dos filhos de Rita. APM. Registro Prados, fl. 06v.
194
Ver Diagrama 2, no primeiro capítulo.
195
Inventário de Alexandre Gonçalves de Melo, 1835, caixa R-24, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN de São João del Rei. O montante dos bens somou 10:737$200 (dez contos, setecentos e trinta e
sete mil e duzentos réis).
196
Ver Diagrama 3.6, capítulo 1.
197
Inventário de Francisco Balbino de Melo, 1845, caixa 155, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN de São João del Rei. O montante dos bens somou 7:426$001 (sete contos, quatrocentos e vinte e
seis mil e um réis).
198
Ver Diagrama 2.3, capítulo 1.
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anteriormente como moradores do Porqueiro. Porções dos bens de raiz acima
mencionados no inventário do pai foram listados como parte da herança de Francisco.
Maria Rita casou-se novamente, incluindo à parentela seu segundo esposo, Severino
Rodrigues Chaves, proveniente da freguesia de Lagoa Dourada, cuja família tinha
propriedades limítrofes ao Carandaí. Foi Severino quem registrou em 22 de outubro de
1855 a propriedade da Fazenda do Carandaí que estava sob o domínio da rede composta
pelos Faria, à qual incluiu mais terras compradas de vizinhos, conforme atesta a
transcrição abaixo.
Declaração que faz o Capitão Severino Rodrigues Chaves de sua Fazenda do
Carandaí e é a seguinte:
O abaixo assinado morador na Freguesia da Vila de São José, é possuidor de uma
Fazenda denominada Carandaí por herança do finado Alexandre Gonçalves de
Mello e Souza, e compra que fez de Antônio Felisberto dos Santos, e José Pereira
da Silva, principiando a sua demarcação no Rio Carandaí pelo Sul e seguindo com
os herdeiros de José Cabral Tavares, e pelo nascente com os herdeiros de Manoel
José Pereira, e pelo Norte com os herdeiros de Manoel dos Anjos, e seguindo com
os herdeiros de João Gonçalves Lara, e pelo Poente com João de Deus Ribeiro, e
Antônio Felisberto dos Santos, e João Gaudêncio, e Francisco de Paula e Silva, e
fechar aonde teve princípio no Rio Carandaí; e terá pouco mais ou menos de
cumprimento meia légua, e largura quarta e meia, alqueires de cultura e sessenta
(sic) e campos sem pouco mais ou menos.
Fazenda do Carandaí vinte de outubro de mil oitocentos e cinquenta e cinco
Severino Rodrigues Chaves (APM. Registro São José, fl. 11).
Em 04 de setembro de 1857, Severino comprou do sogro Mateus Furtado de Mendonça
uma sorte de terras, culturas e campos, além de benfeitorias da fazenda do Caxambu e na
sesmaria das Gamelas que pertenceram à mãe de sua esposa, Ângela Maria de Lara,
somando tudo dois contos de réis199, ampliando ainda mais suas posses.
Em 18 de agosto de 1852, Joaquim Caetano Leonel abriu o inventário de sua
falecida esposa, Ana Rodrigues da Mota. Segundo o documento, moravam no Córrego
das Areias, onde possuíam casa de vivenda e quintal. 200 Em 03 de maio de 1862, já em
segundas núpcias com Maria Izabel da Conceição, Joaquim Caetano Leonel, que era
herdeiro de Caetano José Pinto [ou Caetano Pinto Brandão] e de Paula Joaquina da
Conceição, abriu um processo judicial de divisão de terras. Seus pais já foram abordados
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Livro de Notas Tiradentes, 1º ofício, 1854-1857, fl. 46-47, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN de São João del Rei.
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Inventário de Ana Rodrigues da Mota, 1852, caixa 153, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN de São João del Rei.
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anteriormente, quando falávamos sobre a formação da fazenda do Mosquito. Os louvados
comendador Mateus Furtado de Mendonça e major Francisco de Assis Resende
procederam aos trabalhos ora conduzidos pelo primeiro substituto do juiz municipal, o
barão de Itaverava, ora pelo segundo juiz substituo, o padre Joaquim Gonçalves Lara.
Foram citados no processo os seguintes vizinhos do casal litigante: Antônio da Silva
Marques, Joaquim Dâmaso de Santana, sua mulher Jesuína e seu filho José (que era maior
de 14 anos), Caetano José Alves e sua mulher Francisca, Francisco de Paula Silva e sua
mulher Bernarda. A divisão do sítio Córrego das Areias tornou-se judicial pois as terras
herdadas por Leonel de seus pais achavam-se em comum com os demais conhecidos
citados. Com o arbítrio do padre Joaquim Gonçalves Lara, foi finalizado o processo em
23 de junho de 1862, acatando-se a diligência de Leonel e com os pagamentos a cada um
dos envolvidos sendo realizado.201 Em 1865, Joaquim Caetano Leonel faleceu e teve
listados entre seus bens uma morada de casas de vivenda com todas as benfeitorias,
incluindo parte de um moinho velho, um alqueire e meio de cultura e um alqueire e ¾ de
campos.202 Em 1838, segundo a lista nominativa elaborada pelo juiz de paz da Lage,
Joaquim Leonel e a primeira esposa moravam no Carandaí, onde ele era um lavrador que
possuía duas escravizadas, contava com um camarada crioulo e tinha três filhos. Leonel
teve mais quatro filhos com Ana e um oitavo filho com a segunda esposa. Esta família
camponesa, tal como a de Maria Eufrásia, já citada, vivia na área de divisa das terras de
João Gaudêncio com a parentela do Mosquito e ajudou a formar uma barreira à expansão
territorial do primeiro, na medida em que conseguia manter as propriedades das terras
dentro da mesma família, passando-as para as gerações seguintes. É provável que fosse
assediada por ambas as famílias da elite do quarteirão. O fato é que percebemos elementos
de produção camponesa organizados no meio de proprietários maiores de terras, o que
nos leva à necessidade de analisar mais acuradamente a organização econômica
implantada no quarteirão do Mosquito, o que faremos no próximo capítulo.
***
Neste capítulo, observamos como uma parentela forjou uma rede de sociabilidade
no quarteirão do Mosquito ao longo do século XIX. As redes familiares demonstram
como os parentes foram capazes de se articular em torno de interesses econômicos
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Fundo Divisão de Terras, Joaquim Caetano Leonel, 1862, caixa 2, Arquivo Histórico do Escritório
Técnico do IPHAN de São João del Rei.
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Inventário de Joaquim Caetano Leonel, 1865, caixa 445, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN de São João del Rei.
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comuns, o que é característico de práticas observadas em estudos sobre famílias na IberoAmérica do Antigo Regime. Dentre as práticas observadas, as heranças e legados
familiares eram a tônica da organização econômica. De origem portuguesa, a parentela
dos Faria congregou outros grupos familiares – Gonçalves de Melo, Góes e Lara, Furtado
de Mendonça, Parreiras, Valadão, Resende e Chaves. Estas famílias teceram uma teia de
proteção, dominando um conjunto de fazendas na qual os primeiros representantes do
grupo que entraria para a rede formada por Mateus José de Faria haviam se estabelecido
por volta de 1730. No século seguinte, já mantinham o controle sobre as terras. Porém, a
partir das décadas de 1840 e 1850, as terras passariam a ser consideradas um bem mais
comercial. Desde a Independência do Brasil, o fim da distribuição de sesmarias já
apontava para a mudança no cenário das propriedades. Apegados às heranças, os
membros da parentela mantiveram suas práticas de casamentos intrafamiliares quando a
conjuntura assim o exigia e buscaram novamente ampliar sua rede com a introdução dos
grupos familiares Resende e Chaves, na segunda metade do XIX, preocupados que se
sentiam com a manutenção de suas propriedades e de prestígio local. Neste ínterim, João
Gaudêncio de Jesus desponta como personagem mais moderno, atento às mudanças no
mercado de terras que viria a se consolidar depois da Lei de Terras de 1850.
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CAPÍTULO 3 – OS MÚLTIPLOS DE UMA ECONOMIA
VICINAL:
AGROPECUÁRIA
E
OUTROS
EMPREENDIMENTOS NO QUARTEIRÃO DO MOSQUITO
estabelecer que se estava observando um mercado
complexo, em que os relacionamentos sociais e
pessoais desempenhavam um papel determinante no
estabelecimento do nível de preço, do prazo de
pagamento e das formas pelas quais a terra trocava
de mãos (LEVI, 1992, p. 141).

Nos capítulos anteriores demonstramos a formação de uma rede através da parentela
originada pelos Faria e observamos como promoveram a ocupação do quarteirão do
Mosquito. No presente capítulo, pretendemos mostrar como as atividades econômicas,
essencialmente agropecuárias, se desenvolveram nas terras do quarteirão do Mosquito,
coexistindo duas práticas distintas de ocupação das terras: uma de Antigo Regime e outra
mais comercial. Além das atividades agrárias, também serão apresentadas as demais
atividades econômicas que se desenvolveram no espaço em tela, pois embora seu impacto
seja muito menor quando comparado ao agro, a conjugação dos fatores permitiu a
configuração da estrutura econômica do quarteirão.

A mineração
A mineração não foi a responsável direta pela ocupação efetiva das terras do
quarteirão do Mosquito. Embora as vilas del Rei e os arraiais de Prados e Lagoa Dourada
tenham sido ocupados em virtude das atividades de exploração do ouro, a região do
Mosquito já mostrava sua aptidão à agricultura e à pecuária. Vale destacar, conforme
Francisco Andrade, que desde o movimento das bandeiras, ainda no século XVII, mas
especialmente depois das crises de fome ocorridas no início do século XVIII, nas regiões
de minas, era comum o estabelecimento de roças e criações locais, inclusive nas trilhas e
caminhos dos sertanistas (ANDRADE, 2008, p. 162 e 165).203 Desde a década de 1730,
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Diogo de Vasconcelos descreve os percalços da fome no início da ocupação das minas e apresenta a
solução para o impasse, o cultivo dos arredores das áreas de mineração. “Absorvidos e deslumbrados pela
incompreensível abundância do ribeirão, descuidaram-se do principal, que foi o alimento.
Consequentemente reduzidos à miséria, poucos meses depois do descobrimento, a fome obrigou a levantar
mão das catas, e a se dispersarem para os matos distantes” [Provavelmente referem-se aos ribeiros do Carmo
e Miguel Garcia, em 1698, conforme citação de documento não especificado] (VASCONCELOS, 1999a,
p. 140). “Os anos de 1700-1701 foram entanto calamitosos. O mesmo horror que havia experimentado o
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os novos descobrimentos de ouro, em ribeiros com ricos depósitos, já eram bastante
escassos. No entanto, uma série de outras atividades, dinamizadas pela mineração, tais
como as plantações e a pecuária, iam ganhando mais importância (ANDRADE, 2008, p.
306 e 313). Data desta época a ocupação da fazenda do Mosquito por Pedro Bernardes
Caminha, conforme já apontado anteriormente. O território do Mosquito já teria surgido,
portanto, numa época de dinamização da economia de Minas Gerais, quando um processo
de ruralização era empreendido, buscando ocupar as fronteiras e o sertão, com atividades
conjugadas de agropecuária, mineração e comércio. Afonso de Alencastro menciona a
existência das fazendas-mina como uma importante característica da comarca do Rio das
Mortes, quando o amanho do ouro era uma prática conjugada a outras atividades de
exploração econômica (GRAÇA FILHO, 2020). No caso do Mosquito, não há fazendas
destacadas como as apresentadas pelo autor, confirmando as lides agrícolas e pecuárias
como mais significativas. Uma mineração de caráter residual, no entanto, foi percebida.
Os dados dos inventários post-mortem sobre a mineração nas fazendas do quarteirão
ilustram bem a situação do território. As poucas referências de propriedades minerárias
estiveram ligadas às regiões vizinhas supracitadas e não englobavam parcela significativa
dos habitantes do Mosquito. A citação nominal dos personagens envolvidos faz-se
necessária para perceber como o cerne das atividades do quarteirão eram agropecuárias.
Nenhum membro da parentela em destaque no estudo participava da mineração, bem
como não havia indícios destas atividades nas ações de João Gaudêncio, o rico
proprietário da porção oeste da área em tela. Apenas uma personagem muito próspera
tinha listadas ações na mineração: Rita Virgínia de Campos, da Fazenda Carandaí,
freguesia de Lagoa Dourada, possuía 95 datas em 1847. Esta personagem era a possuidora
do maior monte líquido de nossa mostra documental, 73:989$265. Ela se dedicava a
empréstimos, especialmente aos vizinhos da fazenda e a moradores da Freguesia de Lagoa
Dourada, local a que se vinculava a família de Rita. Porém, já na década seguinte, quando
o cunhado de Rita fez o registro das terras de seus filhos órfãos, já não constavam

arraial do Carmo nos anos de 97-98, o flagelo da fome, produziu na serra de Ouro Preto debandada dos
moradores, igualmente cegos pelo ouro, esquecidos dos comestíveis.” (Idem, ibidem, p. 148). A situação
da carestia e da fome são citadas para toda a região da capitania de Minas para os anos de 1700 e 1701,
devido às chuvas intensas e enchentes dos rios que teriam isolado Minas da Bahia, do Rio de Janeiro e de
São Paulo, segundo o relato de Augusto de Lima Júnior (LIMA JÚNIOR, 1978, p. 36). “Prevista a
calamidade da fome, os novos exploradores não se esqueciam de cultivar mantimentos em roças unidas às
catas e assim o arraial de João Lopes de Lima [...] prevaleceu ileso [...] como do de São Caetano, inúmeras
foram as capelas e roças, que se estabeleceram” (VASCONCELOS, 1999a, p.155).
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referências às datas, apenas terras de campos e culturas, o que reforça a inexpressividade
da mineração.204
A mais antiga referência à mineração que encontramos foi a de Francisca de Sousa
Caldas. Ela era moradora no sítio do Carandaí, freguesia de Prados, em 1795, quando
possuía 30 datas minerais na Fazenda do Caxambu, vizinha à sua residência. As terras de
Francisca foram herdadas de seu esposo Manoel Gomes Sandim, que adquirira a sesmaria
na Paragem do Caxambu em 1758.205 Antônia Maria Pereira possuía, em 1808, vários
títulos de terras minerais no sítio Cabeceiras do Brumado, Aplicação de Lagoa Dourada,
onde o português José Martins Ramos, falecido em 1824, detinha, segundo inventário de
1827, 190 datas em sociedade com os herdeiros de Francisco José, subordinadas as terras
à freguesia de Prados. Nenhum destes era grande proprietário, nem chegaram a acumular
sequer cinco contos de réis em toda a vida.206
Bernardo José Pinto Brandão, em 1806, era proprietário de um título de datas de
terras minerais na Paragem Cachoeira do Mosquito, mas, como apontamos no capítulo
anterior, sua morte levou à ruína dos bens, pois encontrava-se endividado. Quando foram
registradas terras de herdeiros na década de 1850, apenas referências a terras de culturas
e campos foram observadas.207 O vizinho de Bernardo, Joaquim da Silva Torres, em 1821,
possuía datas em São João del Rei (sendo 14 datas e meia na parte do rio no termo da vila
e cinco datas e meia na Paragem do Porto Real) e não na sua Fazenda Madalena do
Mosquito (Cascavel).208 Conforme apontamos com os exemplos de propriedades do
quarteirão, eram poucas, pequenas e improdutivas as terras minerais apresentadas. Isso
porque o que mais importavam eram as atividades agrícolas. O Mapa nº 6 abaixo aponta
o local onde se situavam as datas minerais do quarteirão, no período entre 1795 e 1847.
Note-se que eram terras próximas a Prados e Lagoa Dourada, distritos onde a mineração
fora importante na ocupação ainda no século XVIII e mantivera-se por um período um
pouco maior, ao longo do século XIX.
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Inventário de Rita Virgínia de Campos, 1847, caixa 41. Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN de São João del Rei. APM. Registro Prados, fl. 06v (06 de abril de 1856, por Manoel Luiz de
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Mapa nº 6 – Datas minerais no quarteirão do Mosquito, 1795-1847

Em 1855, as Câmaras de São João e São José declararam que a mineração era bem
pouco significativa, especialmente na última, onde estava quase abandonada e carecia de
braços (GRAÇA FILHO, 2002, p. 59). Mas o que importa é perceber que os produtores
rurais já se estabeleciam nas periferias das áreas mineradoras desde o início do século
XVIII. Embora a mineração tenha passado por uma crise, ela não desestabilizou o
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mercado interno de Minas (CHAVES, 1999, p. 19 e 39). A visão de crise chegou a ser
aventada a partir de análises das obras de alguns viajantes que estiveram nas Minas Gerais
no início do século XIX, após a vinda da Corte portuguesa e a abertura dos portos aos
estrangeiros. Vamos analisar algumas passagens presentes nessas obras, atentando-nos
mais especificamente para a região mineira em estudo.

3.1 Mosquito: visões de viajantes e interpretações históricas
A vila de São José, ao que indicam os viajantes, enfrentava uma crise ao final da
produção aurífera em grande escala, ainda nos fins do século XVIII. Embora haja alguns
destaques comerciais e um número significativo de profissões na vila presentes na lista
nominativa de 1831, vale ressaltar que naquele censo algumas regiões rurais foram
listadas junto ao distrito da vila, como é o caso dos habitantes da região do Mosquito.
Vejamos, então, algumas impressões sobre a situação desta vila mineira no Oitocentos
para entendermos a percepção da crise formulada pelos observadores estrangeiros. Mas é
sempre bom ressaltar o cuidado com o uso das observações subjetivas as quais estaremos
discutindo a seguir. Como alerta Cláudia Chaves, o valor histórico dos testemunhos
estrangeiros é grande, porém insuficiente para a apreciação das atividades econômicas
mineiras e, mesmo correlacionados a outras fontes históricas, os relatos comporão apenas
uma determinada imagem das povoações abordadas (CHAVES, 2001, p. 277).
Pohl, em viagem entre 1817 e 1821, fala que a vila não apresentava atividade
comercial. “As atividades dos habitantes reduzem-se à criação de gado (bovino e suíno)
e à cultura dos gêneros comuns dos campos e hortas, o que, logicamente, não produz
comércio ativo” (POHL, 1976, p. 88). A conclusão de que as atividades não seriam
viáveis economicamente é eivada do juízo de valor de um europeu, viajando por uma
região a qual não era habituado nem entendia a lógica de funcionamento econômico.
Cláudia Chaves apresenta um interessante episódio em sua tese de doutorado que ilustra
muito bem esta visão estrangeira. Uma polêmica sobre o caráter dos mineiros, tratados
como preguiçosos por Langsdorf. Corroborado em crônica de Rocha Pitta publicada e
republicada no Brasil e na Europa, muitos leitores dos periódicos começaram a advogar
favoravelmente aos mineiros. Os leitores destacavam todas as riquezas e produções da
capitania, criticando a postura do conterrâneo, que referendava uma imagem negativa
sobre os mineiros (CHAVES, 2001, p. 279-286).
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Mesmo considerando que há o enviesamento de olhar dos viajantes, resgataremos
mais alguns testemunhos, problematizando-os para o contexto da análise ora
empreendida. Spix e Martius, viajando entre 1817 e 1820, ressaltam que “a não ser a sua
igreja, que é a mais bela de toda Minas, nada mais oferece dignos de nota” (SPIX &
MARTIUS, 1976, p. 172-173). Entre São João Del Rei e São José do Rio das Mortes, a
caminho de Lagoa Dourada, os viajantes registram a seguinte observação:
Alguns habitantes plantaram nesse vale nos seus pomares, espécies europeias de
frutas, com bom êxito; também fizeram tentativas de plantação de aveia, cevada e
centeio, mas estes últimos cereais parece que não produzem tão bem, pois dão mais
palha do que grão (...) Neste lado da montanha, ao longo da estrada, não há vestígios
de lavoura: todos os campos estão ressecados e incultos até à Fazenda de Canduaí
(SPIX & MARTIUS, 1976, p. 173).
Supomos que a fazenda citada seja a do Carandaí, uma das listadas como parte do
quarteirão do Mosquito, na lista nominativa de 1838.
A mesma região é descrita por Richard Burton, em viagem realizada em 1861:
Tendo feito nossa primeira refeição na Ponte do Carandaí, subimos para uma
espécie de plateau. Este tabuleiro era graminoso e coberto por algumas árvores
raquíticas, como Ilex e Arbustus das clareiras tirolesas, enquanto que as encostas e
depressões mostravam os enormes esbarrancados vermelhos e os capões de mato do
campo de Minas. Havia apenas duas fazendas, nos milhares de acres quadrados, bem
providos de córregos, correndo em vales estreitos. A estrada subia e descia, e não
faltavam os habituais atoleiros (BURTON, 2001, p. 190).
As ditas fazendas eram provavelmente Carandaí e Caxambu, listadas como do quarteirão
do Mosquito já em 1838, conforme tem sido observado na leitura das cartas de sesmaria,
dos inventários post-mortem e nos registros de terras a partir de 1850. Estas fazendas eram
banhadas pelo Rio Carandaí.
Conforme o Reverendo Robert Walsh, que registrou suas impressões de viagem
empreendida ao interior do Brasil entre 1828 e 1829, o rio Carandaí marcava a vida dos
moradores da região.
Our direct road lay across the pass of the serra, which we had ascended some days
before; but there runs parallel to its base, at some distance on the other side, the
river Carahandahy, which was so swollen with the continued rains, as to be now
impassable; anel there was no bridge across it (WALSH, 1830, p. 155).
John Luccock, escreveu em suas notas publicadas em 1820, que o Rio Carandaí era
transposto por uma ponte mal construída, mas que era de suma importância pela
quantidade de água que distribuía nos seus arredores de campos (LUCCOCK, 1820, p.
482). A ponte em mal estado teria, provavelmente, sido destruída pelas águas agitadas do
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rio, quando das enchentes, o que deveria ser habitual, a julgar pelo relado de Walsh no
fim da década. Conferindo a documentação camarária da vila de São José confirma-se a
constante necessidade de reparos na ponte do Carandaí, perto de Prados.209
Saint-Hilaire, já registrara a formação da localidade do Carandaí, no período entre
1816 e 1822, mencionando que “Carandaí é uma espécie de aldeia, que deve seu nome a
um regato junto ao qual foi construída, composta de 4 ou 5 casas. Nos arredores cultivam
o milho, arroz, cana de açúcar, feijões; mais além vêm-se várias minerações, em
atividade” (SAINT-HILAIRE, 1941, p. 189).210 As minerações citadas estariam ligadas a
áreas das freguesias de Prados e de Lagoa Dourada, conforme já pontuamos
anteriormente. As atividades econômicas agropecuárias também foram apontadas na
mesma época por Spix e Martius, autores que destacaram o dinamismo comercial dos
arredores de São João, com “muitas fazendas espalhadas, que fornecem o necessário em
milho, mandioca, feijão, laranjas, fumo, como também algum açúcar e algodão, sobretudo
queijos, muito gado vacum, porcos, mulas; e com os regatos ricos de peixes” (SPIX &
MARTIUS, 1976, p. 171-172).
Pelas impressões dos viajantes apresentadas até aqui parece haver um espaço
bastante vazio de fazendas no caminho de São João del Rei até Lagoa Dourada entre os
anos de 1817 e a década de 1830, destacando-se apenas duas fazendas – Caxambu e
Carandaí, sendo o rio Carandaí um marco importante da delimitação e ocupação espacial.
Na década de 1860, Burton ainda perceberia essa configuração. Mas como entender a
imagem apresentada pelos observadores estrangeiros? No capítulo anterior, apresentamos
o personagem João Gaudêncio de Jesus que, desde a década de 1830 até a elaboração de
seu inventário, em 1867, buscou consolidar um amplo patrimônio em terras. Tudo indica
que a suposta baixa produtividade das áreas visitadas pelos viajantes e a fragilidade
econômica de famílias que perdiam o chefe cabeça de casal teriam permitido ao potentado
adquirir terras provavelmente não muito valorizadas individualmente, mas que eram
contíguas, inclusive às suas propriedades originais, da Fazenda do Recondengo. Afinal,
“a terra era o principal meio de produção, mas, por si só não agregava valores, o que a
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Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 004, Pacotilha 004, 01/01/1835 a 19/12/1835, fl. 98, fl. 155,
entre outras.
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1876, com a troca do nome de Santana da Ressaca, pela lei nº 2325, de 12 de julho de 1876. Portanto, a
região mencionada pelo viajante é a área da Fazenda de Carandaí, localizada, na época, entre os atuais
municípios de Prados e São João del Rei, em território ligado ao Quarteirão do Mosquito (BARBOSA,
1995, p. 78).
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tornava rentável era o trabalho investido e as relações mercantis e sociais que se
desenrolavam em torno da sua produção” (MELO, 2015, p. 81). Sendo assim, João
Gaudêncio investiu na concentração de terras como uma de suas variadas atividades
econômicas para, em seguida, torná-las produtivas de alguma maneira, conforme
demonstraremos mais adiante. O Mapa Nº 7 abaixo representa a concentração de terras
de João, além de mostrar a área que permanecia próspera ao longo do século XIX e que
estaria na órbita das propriedades da parentela do Mosquito.
Mapa nº 7 – As terras de João Gaudêncio e as Fazendas do Carandaí e do
Caxambu
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Rugendas, que viajou pelo Brasil entre 1822 e 1825, quase não menciona a vila de
São José, “outrora rica em virtude das lavagens de ouro que aí se faziam, mas hoje muito
empobrecida”, mas destaca São João como entreposto comercial, uma praça mercantil,
com as fazendas da região produzindo frutas, legumes, milho, tabaco, açúcar, um pouco
de lã, gado, porcos, carne-seca, toicinho, além de citar as boas pastagens e manadas de
vacas e cavalos muito presentes na região (RUGENDAS, 1979, p. 30-31).
Clotilde Paiva propôs a existência de 18 regiões econômicas em Minas Gerais,
pautando-se em relatos de viajantes e nas listas nominativas da década de 1830, quais
sejam: Extremo Noroeste, Vale do Alto Médio São Francisco, Minas Novas, Paracatu,
Sertão, Sertão do Alto São Francisco, Médio Baixo Rio das Velhas, Sertão do Rio Doce,
Triângulo, Araxá, Intermediária de Pitangui-Tamanduá, Diamantina, Mineradora Central
Oeste, Mineradora Central Leste, Mata, Sudeste, Sul Central e Sudoeste. A autora reuniu
essas dezoito unidades espaciais em três grupos, tomando por referência os níveis de
desenvolvimento

econômico,

classificando-as

em

maior,

médio

e

menor

desenvolvimento. As regiões Sudeste, Mineradora Central Oeste, Diamantina e
Intermediária de Pitangui-Tamanduá constituem o grupo com maior desenvolvimento
(PAIVA, 1996, p. 93-97). Paiva afirma que a região Sudeste se destacou pela atividade
comercial exportadora de produtos agropecuários para o Rio de Janeiro, sendo um
entreposto comercial, em que São João del Rei constituía o aglomerado urbano de
redistribuição dos produtos. Havia dois setores de fluxos comerciais em São João del Rei:
o comércio intrarregional com os arredores para suprir a vila de víveres e um entreposto
para gêneros de abastecimento voltados para o Rio de Janeiro, proveniente de PitanguiTamanduá, Minas Novas, Paracatu e Araxá (PAIVA, 1996, p. 112-127). As fazendas do
quarteirão do Mosquito enquadram-se, especialmente, nas atividades do comércio
intrarregional, mas não só. Voltamos a frisar aqui a fragilidade da análise de Paiva, que
constrói um panorama regional econômico dando muito crédito às observações
estrangeiras. Não que discordemos de algumas das pontuações da autora, as quais
verificamos para o espaço em tela, mas questionamos o método de classificação e
regionalização por ela empreendido. Mais adiante, a dinâmica econômica do quarteirão
do Mosquito será melhor explicitada e será possível perceber o quão reducionista pode
ser o uso de uma espacialização econômica tal qual proposta pela autora.
Conforme pudemos observar, a imagem construída sobre a vila de São José por
viajantes é desanimadora na perspectiva econômica. Todavia, o termo de São José, onde
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está a fazenda do Mosquito, devido à proximidade de São João del Rei, que segundo
Afonso Graça Filho (2002; 2007) era o maior entreposto comercial mineiro durante o
século XIX, deve ter fornecido muitos dos produtos da pauta de exportação mineira,
vendidos por São João. Maria Augusta do Amaral Campos informa que São José do Rio
das Mortes exercia caráter complementar à economia de São João del Rei, um dos maiores
centros abastecedores do Rio de Janeiro a partir da década de 1810, devido à demanda da
Corte instalada na capital. São José abastecia o comércio sanjoanense com sua produção
rural, uma vez que a vida urbana da vila retraíra após o período de mineração do século
XVIII (CAMPOS, 1998, p. 10-12, 21-22). A vila de São José apresentava crise urbana,
mas havia uma ruralização, com o crescimento da produção agropastoril e o comércio de
abastecimento (MALAQUIAS, 2014, p. 34).211 Acionamos aqui o conceito de espaço
econômico polarizado apresentado por Fernando Jumar (2014, p. 505-506) para
compreendermos esta região: a praça mercantil de São João polariza a distribuição de
produtos de várias regiões de Minas, especialmente para o Rio de Janeiro. São José sofreu
êxodo para as atividades agropecuárias, a vila estava retraída economicamente, no
entanto, “percebemos que as atividades se concentravam em produções rurais nos
arredores da vila e eram comercializadas fora dela” (CAMPOS, 1998, p. 128). A crise por
que passava a Vila não necessariamente englobaria todo o termo de São José. Esta crise
era essencialmente urbana. Temos que ressaltar o dinamismo do distrito da Lage, uma
região que apresentava uma mercantilização independente da produção aurífera desde o
século XVIII, como demonstram os trabalhos de Maria Lúcia (TEIXEIRA, 2007, p. 3839, 70-73) e de Paula Teixeira (2006; PINTO, 2018). Durante parte do século XIX, a
fazenda do Mosquito e suas vizinhas compunham um dos quatro quarteirões da Lage,
conforme já abordamos anteriormente. Estas áreas rurais poderiam sustentar, portanto,
uma significativa atividade econômica local. Nas palavras de Libby, a região em tela tinha
condições de sustentar-se com a economia dinâmica.
Se é que houve uma crise da mineração – e este não é um ponto pacífico para a
historiografia mineira -, ela eclodiu com bem mais força nos centros urbanos de
Vila Rica e Mariana e em boa parte de seus respectivos termos. E se havia uma
região que mal sentiu os efeitos de tal crise era a da Comarca do Rio das Mortes,
já acomodada em abastecer um amplo mercado interno que incluía a cidade do
211

Carlos Malaquias informa que nos fins do século XVIII desmembramentos da vila de São José levaram
à formação de novas vilas: Barbacena, Queluz e Tamanduá. Isso teria contribuído para a crise urbana. Uma
discussão interessante sobre a decadência urbana de São José está presente em MALAQUIAS, 2014, p. 2737.
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Rio de Janeiro e adjacências e todo o vasto interior da própria Capitania de Minas
Gerais (LIBBY, 2007a, p. 430).

3.2 Mosquito: dinamismo regional
A tese geral da crise da economia mineira após a mineração já foi amplamente
debatida na historiografia e totalmente refutada.212 Já não se admite nenhuma discussão
que fale em decadência das Minas oitocentistas. Sabe-se da enorme população
escravizada de Minas, envolvida em economia de abastecimento e ligada à praça do Rio
de Janeiro (PINTO, 2018, p. 79).213
Cabe demonstrar que a região do Mosquito estava inserida numa área dinâmica
economicamente na primeira metade do Oitocentos, embora tenha sempre apresentado
como atividade econômica de destaque a agropecuária, segundo consta nos pedidos de
carta de sesmaria e nos inventários post-mortem, desde o início do século XVIII.
Aproximadamente entre os anos de 1825-1835, Minas Gerais absorveu mais de 40% dos
cativos saídos do Rio de Janeiro, que seriam empregados em sua economia de
abastecimento, caracterizada por escravarias de diferentes tamanhos. Fragoso menciona
a absorção de 48,4% dos cativos registrados nas saídas de tropeiros do Rio de Janeiro
para Minas Gerais entre 1825-1833 (FRAGOSO, 1998, p. 177). A comarca do Rio das
Mortes demonstrava o maior dinamismo econômico e demográfico da província mineira:
entre 1776 e 1821, a população total cresceu 158% e o número de negros e mulatos
aumentou de 1/5 para 1/3 da população (FLORENTINO, 1997, p. 38-39).
O território do Mosquito surgiu nos arredores das áreas mineradoras que originaram
as vilas de São João Del Rei e São José do Rio das Mortes. Produtoras de diversos
gêneros, as fazendas apresentaram tamanhos diversificados de escravarias. Segundo
Maria das Mercês Sousa Chaves, as fazendas da região da Lage, inclusa a do Mosquito,
apresentavam diversidade econômica: agricultura variada, pecuária, engenhos, produção
têxtil caseira. A agricultura seria de subsistência e comercialização dos excedentes,
destacando-se a produção de milho, de feijão e de cana, sendo as fazendas mais ricas,
212

Apresento longa lista de autores e obras que abordaram a temática anteriormente: FURTADO, 1982;
PRADO JÚNIOR, 2006; LENHARO, 1979; SLENES, 1985; LUNA & CANO, 1983; KLEIN, 1987;
MARTINS, 1982, 1996, 2018; FRAGOSO & GUEDES, 2001; LIBBY, 1988, 2001, 2007a; LIBBY &
GRAÇA FILHO, 2004; GRAÇA FILHO, 2002, 2013; CHAVES, 1999; BERGAD, 2004; TEIXEIRA,
2007; ANDRADE, 2008; PINTO, 2010; MALAQUIAS, 2014; PINTO, 2018.
213
O trabalho de Paula Teixeira Pinto (2018) mostra em quais termos a dinâmica deste comércio MinasRio foi estabelecida, traçando o estudo da trajetória de um comerciante mineiro com negócios estabelecidos
na Corte no decorrer do século XIX.
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com maior número de escravizados e cujos senhores ao serem inventariadosapresentavam
maior acumulação de riquezas, aquelas que possuíam engenhos (CHAVES, 2001).
Carlos Malaquias informa a grande presença de pequenos produtores na região de
São José do Rio das Mortes, na cifra de até 85%, os quais não possuíam escravizados ou
contavam com até cinco cativos em seus plantéis, entre a última década do século XVIII
e as três primeiras décadas do XIX (MALAQUIAS, 2010, p. 16). Isso demonstra uma
conformação de pequenos, médios e grandes produtores vivendo na região, dedicando-se
à economia, não só de autossubsistência, mas também para a mercantilização. Busquemos
elucidar esta organização econômica.
Segundo Douglas Libby (1988, p. 97-98), as escravarias mineiras poderiam ser
agrupadas em cinco patamares: um a cinco; seis a 20; 21 a 49; de 50 a 100; mais de 100,
sendo a última raríssima, só sendo encontrada por ele em seis domicílios. Dada a raridade
de escravarias superiores a 100 mancípios, Clotilde Paiva (1996, p. 103) propôs uma
divisão diferente para caracterizar os tamanhos da escravaria mineira: pequenos (um a
três); médios (quatro a 10); grandes (11 a 49); muito grandes (acima de 50). Graça Filho
(2002) considera pequenas até cinco escravizados, pequenas medianas de seis a nove,
médias de dez a vinte, grandes entre vinte e trinta e muito grandes com mais de trinta.
Nesta pesquisa, adotaremos como referências uma mescla das proposições dos autores:
um a cinco escravizados (pequenos proprietários), seis a 20 (médios), 21 a 49 (grandes)
e com mais de 50, escravarias muito grandes, conforme a Tabela Nº 1 nos mostra.
TABELA Nº 1 – Tamanho das escravarias no quarteirão do Mosquito,
segundo os inventários, séculos XVIII e XIX
Período

Século XVIII*

1801-1820

1821-1840

1841-1860

1861-1883**

0
1
2
0

0
2
1
0

2
11
1
2

1
5
3

1
2
3
0

Escravaria

1a5
6 a 20
21 a 49
>50

1***

Fonte: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João
del-Rei. Notas: *Os três documentos datam de 1766, 1788 e 1795. **A data final coincide com o último
documento pesquisado. ***1849.

Maria Lúcia Teixeira (2006, p. 84) analisando o distrito da Lage, área que
produzia para o mercado interno, a partir das listas nominativas de 1795, 1831 e 1838,
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apontou que os fogos com até cinco escravizados variaram entre 49%, 59,7% e 48,3%,
detendo 13,4%, 14,2% e 9,3%, respectivamente dos cativos. Paula Pinto (2018, p. 242, p.
266), analisando a mesma região, mas utilizando inventários para as décadas de 1850 a
1870, percebeu uma mudança no padrão de riqueza da Lage, com concentração nas
escravarias com mais de 20 indivíduos e não encontrou mais escravarias superiores a 50,
como Teixeira localizara na década de 1830, passando a predominar as médias
propriedades na região. Analisando a Tabela nº 1 acima, é corroborada a constatação de
Paula Pinto. Vale sempre lembrar que estamos analisando a mesma região, apenas
focando a lupa mais diretamente em um conjunto de fazendas, as do quarteirão do
Mosquito.
Marcos Andrade (2008, p. 37-38) define como grande proprietário o que possui
mais de 20 escravizados e, para Campanha, no sul de Minas, também área de agricultura
voltada para abastecimento interno, observou que dos 64 maiores proprietários
inventariados, 35 (56%) concentravam 943 cativos (40%), sendo a faixa de propriedades
entre 20 e 29 escravizados. 13 senhores (20%) possuíam mais de 50 mancípios,
concentrando 826 (30%) deles. Apenas um proprietário tinha escravaria superior a cem.
Para efeito comparativo, Hebe Mattos (2009, p. 35) encontrou na região de Capivari,
voltada ao mercado interno, entre 1850 e 1890, o número médio de 23 escravizados por
propriedade, sendo que em 42 fazendas analisadas, nenhuma possuía mais de 50
indivíduos.
Renato Marcondes estudou uma região agroexportadora, Lorena, no vale do
Paraíba paulista, área produtora de café, cuja demografia foi impactada por este produto,
introduzido por volta de 1816. Em 1778, a média de cativos por fogo era de 4,9, passando,
em 1829, para 6,3 por domicílio. No primeiro período, 37,5% dos escravizados estavam
em escravarias de 10 a 19 indivíduos, concentrando 15,1% dos proprietários. Pequenas
posses de até quatro escravizados representavam 25% dos cativos, com 63,1% dos
proprietários. As maiores escravarias encontradas concentravam 20 a 39 (12,8% dos
cativos), com 2,5% dos proprietários. Já em 1829, 31,7% dos escravizados concentravamse nas escravarias de 10 a 19, sendo 14,4% dos proprietários. 18,8% dos escravizados
estavam em posse de 59,2% dos proprietários, que possuíam entre um e quatro
escravizados. 1,5% dos proprietários possuíam mais de 40 escravizados neste momento,
representando 14,1% dos cativos. 2,9% dos proprietários possuíam 11,5% dos mancípios,
nas posses entre 20 e 39 escravizados (MARCONDES, 1998, p. 86). Os dados acima,
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tratados comparativamente, reforçam a importância do quarteirão do Mosquito, que
conseguia sustentar as escravarias, mesmo sendo uma área de produção para o
abastecimento interno.
Afonso Alencastro apontou a média de tamanho de escravaria de São João del Rei,
segundo a lista nominativa de 1831/32, em 15 cativos por propriedade (GRAÇA FILHO,
2002, p. 113). A média das escravarias do quarteirão do Mosquito em 1838, seguindo a
lista de população do Curato da Lage, era de 9,25, distribuídos em 32 fogos.214 Havia 17
fogos com escravizados arrolados, ou seja, em 53% dos fogos tínhamos escravizados
presentes. 64,7% deles estavam em 11 pequenas propriedades com até cincomancípios.
Muitos destes pequenos proprietários foram descritos como agregados. Apenas o fogo de
Cândido José Gonçalves e Ana Clara de Jesus apresenta algum parentesco com o núcleo
familiar dos Faria. Mas ainda assim, é indireto: Ana Clara é netabastarda de Alexandre
Gonçalves de Melo.215 11,8 % (2 fogos) estavam na faixa de 6 a 20 cativos; apenas um
fogo (5,9%) na faixa de 21 a 49 (com 23 escravizados) e três fogos(17,6%) apresentavam
mais de 50 escravizados. Vale ressaltar que todas as médias e grandes propriedades da
lista de população de 1838 eram de membros da parentela do Mosquito, havendo uma
única exceção, João Gaudêncio de Jesus. É interessante pensar que a lista nominativa
arrolava um maior número de pessoas do que aquelas que seriam abarcadas pelos
inventários, dada a concentração de riquezas. Desta forma, os inventários post-mortem
fornecem números superiores nas médias de tamanhos de escravarias. Entre1766 e 1795,
a média é de 23 escravizados por propriedade; de 1801 a 1820, 16,6; entre
1821 e 1840, temos 17,7 escravizados por proprietário; de 1841 a 1860 são 24,5; e, no
período final, 1861-1883, 16,6.216 Há um predomínio claro de propriedades de porte
médio, o que ajuda a entender a lógica de organização econômica da parentela do
Mosquito, que vem sendo elucidada ao longo da pesquisa. Mas é importante ressaltar que
as maiores propriedades escravistas do quarteirão eram, de facto, da parentela: Francisca
Maria de Lara, em 1831, teve 76 escravizados inventariados, o ápice de nossa mostra.
Todas as propriedades com mais de 50 escravizados arrolados nos inventários eram da
parentela dos Faria. A mãe de Francisca, Josefa Maria de Faria, arrolara 52 cativos em
214

Utilizamos a lista de população de 1838 para o quarteirão do Mosquito porque é nela que há a separação
espacial desta maneira. A lista de 1831/32 englobava a grande maioria do Mosquito à Vila de São José, o
que não permitiu traçar a comparação com a análise empreendida por Graça Filho para o mesmo período.
215
Conferir Diagrama 2.3 no capítulo 1.
216
As balizas de datas adotadas seguiram a datação dos documentos encontrados no Arquivo Histórico do
Escritório Técnico do IPHAN de São João del Rei.
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seu inventário de 1830 e outra filha, Ângela Maria de Faria, que se casou com o viúvo de
sua irmã Francisca, em 1849, possuía 69 escravizados.217 Baseados nos inventários
apresentamos os seguintes índices de concentração das escravarias, conforme a Tabela Nº
2.
TABELA Nº 2 – Porcentagem de distribuição das escravarias no quarteirão
do Mosquito, segundo os inventários, séculos XVIII e XIX
Escravaria
Período

1a5

6 a 20

21 a 49

>50

Total de
proprietários

1766-1795
1801-1820
1821-1840
1841-1860
1861-1883

12,5%
10%
16,7%

33,3%
66,7%
68,75%
50%
33,3%

66,7%
33,3%
6,25%
30%
50%

12,5%
10%
-

3
3
16
10
6

Fonte: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del-Rei.

Passemos agora à análise de dois conjuntos de atividades produtivas no quarteirão.
Os pequenos produtores, chamados por alguns autores de camponeses; e os maiores
produtores, que, na presente pesquisa, englobam a parentela do Mosquito e seu
antagonista, João Gaudêncio de Jesus.

3.3 Os produtores do Mosquito
Carlos Malaquias (2014, p. 21) não adota o termo camponês para caracterizar os
pequenos produtores são-joseenses218, preferindo analisar suas articulações econômicas
em termos de produção e relações sociais estabelecidas. Francisco Andrade (2008b)
tratou-os como roceiros conforme discutimos no capítulo anterior. Já Rodarte (2012, p.
199) define o que seriam os fogos camponeses: na maioria compostos de pardos, muitas
vezes com núcleo familiar e algumas outras pessoas, sendo a maioria delas solteiras, para

217

Na lista de população de 1838, Ângela Maria de Lara residia com o esposo Mateus Furtado de Mendonça
na Fazenda do Caxambu e possuía 67 escravizados arrolados, aos quais somavam-se no mesmo fogo mais
seis de seu irmão, o padre Joaquim Gonçalves Lara, perfazendo um total de 73 escravizados. A tia de
Ângela, Bernarda Francisca de Faria residia na Roça Grande com o casal de sobrinhos Alexandre Gonçalves
Parreiras e Maria Luzia de Mendonça, perfazendo 86 escravizados. O viúvo de Josefa Maria de Faria, o
quartel-mestre João Gonçalves de Lara e Góes, morava na Fazenda do Mosquito com 49 cativos que se
somavam aos 12 do filho que ocupava o mesmo fogo, João Gonçalves de Faria Lara Júnior, casado com a
prima Rita de Mendonça, perfazendo uma propriedade de 61 mancípios. No primeiro capítulo traçamos a
teia de casamentos que envolveu a parentela Faria no Mosquito.
218
Carlos Malaquias (2014) promove discussão historiográfica nas páginas 222-226 acerca do uso do termo
camponês.
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além do casal do chefe. Embora adotando termos diferentes, os autores analisam os
pequenos produtores presentes na região mineira ao longo das primeiras décadas do
século XIX e pautam-se nas listas nominativas da década de 1830 para caracterizar os
proprietários. Em nossa mostra, o exemplo da região de Venda Nova, no quarteirão do
Mosquito, é bem elucidativo. De 32 fogos do quarteirão, em 1838, 11 localizavam-se na
fazenda Venda Nova. Nenhum dos fogos apresentava membros da parentela do Mosquito.
A presença de brancos ocorre em apenas quatro destes fogos, sendo apenas três
compostos exclusivamente por brancos, dois deles possuidores de escravizados. São
tipicamente de estrutura camponesa.
Mapeando ao longo do tempo a existência destas terras, encontramos uma
sesmaria com carta passada em 19 de julho de 1784, a qual permanecia em 1827 na
propriedade de Antônio Francisco de Andrade, que ao falecer, deixou-a para a viúva
Maria Pereira Rolim. Dedicavam-se à pecuária, produzindo leite, além de possuírem bois
de carro. Porém, já em 1838, as terras que eram poucas estavam divididas entre os
herdeiros e a fragilidade econômica parecia uma realidade. Eram estes herdeiros, os
brancos citados acima. O vizinho das terras, proprietário da fazenda do Recondengo, João
Gaudêncio de Jesus, aproveitava-se desta fragilidade e das repartições sucessivas de
heranças e ampliava seu domínio sobre a região. Na década de 1850, quando foram
realizados os registros das propriedades de terras, apenas João Gaudêncio aparecelistando
suas propriedades, mostrando ter adquirido dos vizinhos nas décadas de 1830 e 1840, os
seus legados. Neste caso, tanto os pardos quanto os poucos brancos que eram pequenos
proprietários foram absorvidos pelo mercado de terras recém-inaugurado na região.
Maria Lúcia Teixeira observou que os brancos possuíam propriedades escravistas
grandes, enquanto os pardos mantinham as pequenas propriedades no distrito da Lage,
onde se inclui o Mosquito. Esta conformação de propriedades constituía um complexo
agrário local/regional, no qual o escravismo fora base de sustentação, dentro do circuito
da praça mercantil de São João del Rei (TEIXEIRA, 2006, p. 89). A situação exposta
acima sobre Venda Nova parece apontar para esta conclusão. Pensando em outros
pequenos proprietários listados em 1838 no quarteirão do Mosquito, orbitando ao redor
das fazendas da parentela originada pelos Faria, mais uma vez, fortalece-se esta
conclusão. Aparecem três agregados na fazenda do Mosquito residindo em fogos distintos
dos proprietários membros da parentela dos Faria. Também há quatro agregados residindo
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no mesmo fogo que os Faria, na fazenda do Mosquito. Como agregados, eram pessoas
que compunham a rede composta pela parentela, estando a ela subordinados. Em comum,
são todos listados como pardos ou africanos. No Caxambu são registrados dois agregados
em fogos distintos dos proprietários da fazenda. Na Roça Grande existe uma agregada ao
mesmo fogo da proprietária e de um casal de sobrinhos que são seus afilhados e residem
com ela. Há um agregado em fogo separado na fazenda da Cachoeira e existem ainda
outros oito pequenos produtores orbitando as maiores propriedades e residindo no
Carandaí, Caxambu, Porqueiro e Ponte do Taboim (Taboão). Carlos Malaquias,
estudando o termo de São José do Rio das Mortes, fez observações importantes acerca
dos agregados:
Também em S. José o agregado aparece como alguém capaz de contribuir com o
seu trabalho para o domicílio em que vive. A análise da idade dessas pessoas
mostra que a maioria delas estava numa fase ainda bastante produtiva de suas
vidas. Em 1795, 62% dos agregados tinha entre 15 e 45 anos, 12% eram crianças
entre 7 e 14 anos e um quarto ingressava na velhice. Em 1831, as proporções são
semelhantes: dois terços dos agregados estavam em idade produtiva, 11% eram
crianças e 22% pessoas mais velhas. Mais uma vez é bom afirmar que crianças a
partir de uma certa idade e velhos ainda saudáveis não eram desocupados nas
unidades produtivas de base familiar; existiam uma gama de tarefas que eles
poderiam executar e que auxiliavam na manutenção da casa e/ou ofereciam
suporte à atividade principal. Assim, cuidar da horta, olhar as crianças, administrar
a cozinha, preparar os alimentos eram atividades fundamentais para o
funcionamento do domicilio e nas quais crianças e pessoas maduras poderiam ser
empregues [...] Mas, apesar da caracterização do agregado como mão-de-obra
complementar, o estatuto do agregado na sociedade escravista é confuso. Pessoas
de toda condição, origem e situação conjugal aparecem como agregados. Por
exemplo, o português Gervásio Pereira de Alvim, próspero fazendeiro e patriarca
de uma linhagem de grandes comerciantes do distrito da Lage, era agregado no
fogo de sua sogra em 1795 (MALAQUIAS, 2010, p. 86).
Problematizando a discussão apontada por Malaquias acerca do estatuto de
agregado, vale apontar a situação dos membros da elite do Mosquito na lista de população
de 1838. Alguns dos filhos ou parentes dos proprietários permaneciam listados no mesmo
fogo dos pais, porém não eram colocados como agregados. O padre Joaquim Gonçalves
Lara é listado no fogo nº 1, fazenda do Caxambu, onde estão seu cunhado, o capitão
Mateus Furtado de Mendonça e sua irmã Ângela Maria de Lara. Gertrudes Caetana de
Faria, fogo nº 7, tem o filho Joaquim José Parreiras com a esposa Maria Rita de Jesus,
listados no mesmo fogo. O mesmo ocorre com o quartel-mestre João Gonçalves de Lara
e Góes e seu filho João Gonçalves de Faria Lara Júnior. Bernarda Francisca de Faria
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residia com o casal de sobrinhos Alexandre Gonçalves Parreiras e Maria Luzia de
Mendonça na fazenda da Roça Grande, conforme já comentamos anteriormente. Como
entender esta organização? Passemos a discuti-la, levando em consideração os tamanhos
das propriedades desta parentela.
Rodarte (2012, p. 200) define como fogos escravistas aqueles maiores, muitas
vezes compostos de seis ou mais pessoas livres, além dos escravizados. O exemplo da
parentela Faria do Mosquito é representativo. Poderia haver além do casal chefe, mais
membros casados, sugerindo que famílias coabitavam o mesmo espaço (RODARTE,
2012, p. 201). A estrutura que acabamos de apontar no parágrafo anterior nos apresenta
a configuração de fogos escravistas, seguindo o conceito de Rodarte.
O quarteirão do Mosquito pode ser dividido em duas grandes áreas com práticas
distintas dentro da sociedade escravista. A primeira, ao norte e à leste, marcada pelo apego
à sucessão familiar, com um emaranhado de negócios e herança, sendo representada pela
parentela dos Faria. Por outro lado, à sudoeste, uma nova lógica, mais comercial, atenta
às mudanças advindas com a mercantilização das terras, coroada com a Lei de Terras de
1850, tendo como expoente João Gaudêncio de Jesus. O fato de não ter tido filhos pode
ter contribuído para a diferente estratégia de Gaudêncio. O Anexo I apresenta um extenso
quadro de distribuição das propriedades do quarteirão do Mosquito, ao longo dos séculos
XVIII e XIX, no qual foi possível perceber 73 propriedades constituídas no período
estudado, contemplando os distintos perfis de propriedades abordados aqui.219
Observando o quadro, percebemos que existem sete fazendas principais que congregam
terrenos vizinhos em sua órbita, Cachoeira, Carandaí, Caxambu, Dois Córregos,
Mosquito, Roça Grande e Recondengo. O Anexo II apresenta um mapa que representa a
espacialização abordada no quadro. Excetuando-se a região do Recondengo, as demais
ligavam-se à parentela do Mosquito. Recondengo representava as terras de João
Gaudêncio que também dominou a porção sul da área sob influência do Retiro do
Caxambu, ao adquirir as terras próximas à serra de São José.
A seguir, discorreremos sobre a estrutura econômica desenvolvida nas duas
regiões acima, pautadas essencialmente pela agropecuária dominada pela lógica
escravista de produção e pelas práticas distintas de organização sócio-econômica
empreendidas no quarteirão: a dos Faria e a de João Gaudêncio.
219
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3.4 Agropecuária e formação de uma economia
A diversificação econômica mineira sustentava-se em setor comercial dinâmico
marcado pela peculiaridade da formação econômica e social de Minas, que teve
investimentos no setor de produção, graças à monetização da capitania, o que permitiu às
atividades comerciais um dinamismo próprio, após a crise da mineração (CHAVES, 1999,
p. 43). Na verdade, as produções para o mercado interno – agricultura, pecuária,
artesanato, manufaturas – juntamente com os produtores e os comerciantes configuram
os “elos necessários do mercado interno e do crescimento endógeno da colônia”
(CHAVES, 001, p. 38-39). Paula Pinto endossa essa constatação e aponta que as fazendas
mineiras formavam um sistema horizontalmente integrado, capaz de absorver os impactos
causados pela mineração, ao mesmo tempo em que alimentava o comércio interno da
capitania, além de abastecer outras, como a do Rio de Janeiro (PINTO, 2018, p. 122).220
Minas desde o início do século XVIII apresentava atividades agropecuárias, conforme os
pedidos de sesmaria apontam. Mafalda Zemella alerta que as várias dificuldades de
abastecimento da capitania conduziram à formação de zonas rurais autossuficientes e de
subúrbios de vilas e cidades que produziam bens para o abastecimento local (ZEMELLA,
1990, p. 195). Mas a mineração ensejou também um dinamismo comercial, inclusive com
surgimento de grupos de atravessadores de produtos. No caso da região de São João del
Rei, incluída na área mineradora, há desde logo a inclusão das atividades agrícolas e
pastoris, entre as práticas econômicas. Assim sendo, no início do século XIX, a chegada
da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro só fez destacar o papel de entreposto comercial
desta região, que se configurava como um celeiro de abastecimento da praça carioca
(RODARTE, 2012, p. 55-65).221 Já na segunda metade dos anos 1840, consolidara-se e
buscava recrutamento de novos membros, o circuito mercantil que ligava o Sul de Minas
ao Rio de Janeiro, pelas vias de São João e São José del Rei, incluindo seus termos (Lage,
Carrancas, Lagoa Dourada, Prados, Mosquito). Os distritos vizinhos a São João del Rei
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Douglas Libby propõe o conceito de acomodação evolutiva para explicar a organização econômica de
Minas Gerais na passagem entre os séculos XVIII e XIX, no qual é seguido por Carlos Malaquias, que
aponta São José do Rio das Mortes como um microcosmo desta acomodação evolutiva, de uma economia
surgida da mineração e continuada pelas atividades agrícolas e pastoris (LIBBY, 1988, p. 21-22;
MALAQUIAS, 2014, p. 117). Mafalda Zemella também menciona que houve aquecimento de roças e
indústrias locais e que a decadência do ouro conduziu a uma guinada para a agricultura em Minas Gerais
(ZEMELLA, 1990, p. 201 e 215). Todavia, preferimos adotar a ideia de que sempre houve a conjugação
dos fatores produtivos desde o início da colonização dos sertões das minas, o que é apontado por Francisco
Andrade (2008).
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Marcos Andrade destaca a articulação econômica regional do sul de Minas com a Corte (ANDRADE,
2008, p. 23).
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sentiram os reflexos da expansão do comércio de abastecimentos desta praça, aumentando
a produção de alimentos e de animais e seus limites e expandindo as áreas de fronteiras
para fora das regiões mineradoras (PINTO, 2018, p. 28, p. 66-67).
Pesquisas demonstram que São João del Rei era uma praça com forte centralização
no escoamento da produção regional222, mas seus integrantes não chegavam a ser grandes
fazendeiros, quando comparados aos fazendeiros de monta do Rio de Janeiro, Bahia ou
Pernambuco (GRAÇA FILHO, 2002, p. 108). Todavia, ainda poderíamos considerar que
havia muitos grandes proprietários na região. A praça mercantil de São João se estendia
pela comarca do Rio das Mortes, era pouso nas rotas das minas do Carmo, Ouro Preto e
Sabará, pois estava na confluência entre o Caminho Novo e as estradas do Comércio e da
Polícia. Centralizava o circuito mercantil com o Rio de Janeiro, contribuindo também
com parte da produção de Goiás e Mato Grosso (GRAÇA FILHO, 2013, p. 310-311). O
quarteirão do Mosquito manteve ligação com a região de Goiás, para onde um dos
membros da parentela dos Faria migrou em data incerta, mas na segunda metade do
Oitocentos. O filho mais velho de Gervásio Gonçalves de Faria Lara e Ana Francisca de
Melo, Vicente Ferreira de Lara e Melo, migrou com a esposa Bárbara Martins Parreiras
de Lara e teve três filhos, dos quais apenas um estava vivo em 1883.223 Em 1891, este
herdeiro, João Parreira de Lara e Melo requereu seus bens para exercer os “atos da vida
civil”.224 Também conhecido como João Stockler, o rapaz herdou os bens legados ao seu
irmão Antônio Parreira, que morava em Morrinhos, na província de Goiás, fora casado,
mas não teve herdeiros diretos.225 João, embora, não tenhamos conseguido mais
informações sobre seu destino, parece ter continuado os negócios de sua família na região
goiana, utilizando-se dos recursos originários das atividades econômicas do quarteirão do
Mosquito. Através da migração de Vicente, três de suas irmãs acabaram se casando com
homens provenientes do Triângulo, todos oriundos de Uberaba, conforme apontamos no
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Para um levantamento de trabalhos sobre circuitos econômicos regionais, consultar MARCONDES,
2006, p. 277-282.
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Entre 1850 e 1862, Vicente aparece apadrinhando quatro crianças no Mosquito. Livro de batismos 16,
caixa 7, fls. 43, 231, 241v, 243, Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Ele já era falecido
em 1883, conforme o inventário de sua mãe, mas tinha um filho tocando os negócios em Goiás. Inventário
de Ana Francisca de Melo, 1883, caixa 320, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João
del Rei. Vicente é apresentado no Diagrama 3.3.1, no capítulo 1.
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Inventário de Ana Francisca de Melo, 1883, caixa 320, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei, fl.159.
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Inventário de Ana Francisca de Melo, 1883, caixa 320, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei, fl.164. Segundo a descrição do inventário, a herança consistia em uma quantia
em empréstimo à União.
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primeiro capítulo.226 As estratégias familiares de manutenção ou ampliação de riquezas
incluíam os casamentos e as migrações.

Sociedades, dívidas e contratos
Afonso Alencastro, estudando a riqueza e os negócios na primeira metade do
século XIX em Minas, cita o grande proprietário são-joseense João Gonçalves Lara e
Góes, membro da parentela do presente estudo227, que necessitava do tráfico terrestre de
escravos, mas não aparecia no registro de passagem, porém seria representado por
Gervázio Gonçalves de Góes e Lara, que despachara 11 escravizados para Minas em
1827. O autor supôs que Gervázio fosse irmão de João, pois fora listado como morador
do fogo presidido pelo segundo. Sabemos que na verdade tratava-se de Gervásio
Gonçalves de Faria Lara228, filho de João Gonçalves. Os nomes dos membros da parentela
apareceram com muitas alterações ao longo do século e nas várias documentações
pesquisadas. No entanto, podemos afirmar o parentesco pai e filho, devido à pesquisa
genealógica empreendida neste trabalho. O que importa na argumentação de Graça Filho
é a hipótese de muitos filhos ou irmãos poderem desempenhar o papel de comboieiros de
escravizados, além do uso de tropas de terceiros para os despachos, algo que se tornou
comum nas atividades econômicas mineiras de cunho agropecuarista (GRAÇA FILHO,
2013, p. 307-308). Este fato também é representativo de uma situação geral observada
por Paula Pinto para Minas: eram poucos os fazendeiros mineiros que viajavam a negócio
para a capital imperial, a maior praça de comércio do Brasil, configurando uma limitada
participação no circuito mercantil. As causas relacionavam-se à longa, demorada e
dispendiosa viagem; à necessidade de articulações sociais e econômicas bem
desenvolvidas, com intermediários que auxiliassem na realização dos negócios e à
credibilidade restrita na Corte que um desconhecido fazendeiro mineiro disporia,
diferentemente do reconhecimento e prestígio locais a que era habituado (PINTO, 2018,
p. 29-30). Além do filho Gervásio, o genro de João Gonçalves, capitão Mateus Furtado
de Mendonça, que segundo relatos da história oral corrente na cidade de Coronel Xavier
Chaves, fora originário do Rio, era outro membro da parentela que viajava a negócio para
o Rio de Janeiro, representando os interesses da mesma. Os laços familiares na empreitada
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Conferir Diagrama 3.3, capítulo 1.
Conferir Diagrama 3, capítulo 1.
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comercial eram muito nítidos. Quando o quartel-mestre Domingos Gonçalves de Faria
Lara229, outro filho de João Gonçalves, faleceu em 1826, Mateus Furtado de Mendonça
adicionou aos bens a serem repartidos aos herdeiros do cunhado o valor de 1:285$607,
referentes à facilitação para viagem a negócio para a Corte do Rio de Janeiro concedida
pelo parente.230
Era muito comum encontrarmos nos inventários dos proprietários do Mosquito
uma série de dívidas ativas e passivas. As compras a prazo eram um antigo hábito e o
recurso aos créditos tornavam a figura de intermediários para facilitar o comércio entre
as várias partes e regiões das redes mercantis de suma importância. 231 Os homens que
assumiriam esta função seriam do círculo de amizades e parentesco do negociante, já que
seriam dotados de credibilidade e eram pessoas confiáveis (PINTO, 2018, p. 91). As
dívidas ativas em grande número mostram como a circulação de numerário era restrita e
São João era uma praça mercantil onde predominavam as relações econômicas pautadas
nas dívidas (GRAÇA FILHO, 2002, p. 72). A parentela do Mosquito buscava empreender
entre si a política de conseguir empréstimos e emprestava em pequena quantidade a seus
vizinhos, conforme atestam os inventários post-mortem. Francisca Maria de Lara teve seis
créditos a receber arrolados entre seus bens em 1831, perfazendo 1:131$812. Os
devedores eram parentes e vizinhos, dentre os quais o coronel Severino Eulógio Ribeiro
de Resende, cuja família entraria na rede constituída pelos Faria.232 Outros dois membros
da parentela do Mosquito se dedicaram a emprestar dinheiro. Um deles, o quartel-mestre
João Gonçalves de Lara e Góes, nos mesmos moldes de sua filha Francisca, tendo cinco
dívidas a receber quando fora inventariado em 1855, totalizando 2:231$800. Outro filho
de João Gonçalves, o também quartel-mestre Domingos Gonçalves de Faria Lara, no
inventário conjunto com o da esposa, feito em 1826, tendo sido inventariante o próprio
João Gonçalves citado aqui, tivera três dívidas de pequeno porte arroladas entre os bens,
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Diagrama 3.1, capítulo 1.
Inventário de Domingos Gonçalves de Faria Lara e Bárbara Maria de Nazaré, 1826, caixa 334, Arquivo
Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei, fl. 60.
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crédito.
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todas oriundas de pessoas que viviam na região, mas não familiares, perfazendo 36$147,
mas recebera do cunhado Mateus Furtado de Mendonça a quantia superior a um conto
listada no parágrafo anterior.233 Estes exemplos ilustram bem a dependência dos créditos
e a política de circulação de riquezas via dívidas ativas e passivas. Mas os maiores
expoentes desta prática não eram da parentela do Mosquito. Já citamos os personagens
João Gaudêncio de Jesus e Rita Virgínia de Campos anteriormente. João Gaudêncio teve
25 dívidas ativas listadas em seu inventário, no valor de 6:502$244, sendo elas de conta
corrente, hipoteca, recibo ou crédito. Ele emprestava dinheiro na Freguesia de São João,
além de comprar as terras de vizinhos empobrecidos, como citamos no primeiro capítulo.
Já Rita dedicava-se a empréstimos, pois há 66 registros de dívidas ativas, ou seja, que
estavam por receber. Além de vizinhos da fazenda, a maioria dos endividados era da
Freguesia de Lagoa Dourada, local a que se vinculava a família de Rita. É interessante
notar que se João Gaudêncio de Jesus realizava empréstimos à oeste do quarteirão (São
João del Rei), Rita e o marido, o capitão João Luís de Campos, o faziam à leste (Lagoa
Dourada).234 Porém, é significativo que nenhum membro da parentela dos Faria fosse
devedor de Rita e poucos o fossem de João.235 Isso mostra a prática familiar mantida pela
rede formada na parentela do Mosquito, que se protegia internamente quando necessitava
obter algum crédito para o mercado.
Paula Pinto observou que os fazendeiros da Lage tinham poucas dívidas passivas,
mas bastante crédito a receber. As duas maiores dívidas passivas foram do capitão André
Esteves dos Santos236 e de João Gonçalves de Faria Lara. André Esteves era proprietário
de terras do Sumidouro e do Brumado, vizinhas às do quarteirão do Mosquito, algumas

Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei. Inventários de Francisca Maria
de Lara (1831, caixa 442); João Gonçalves de Lara e Góes (1855, caixa 508); Domingos Gonçalves de Faria
Lara e Bárbara Maria de Nazaré (1826, caixa 334).
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No caso de João Gaudêncio, apenas José Joaquim Parreiras devia um crédito de 50$000 mais o restante
de outro (86$960), além de Mathias Gonçalves Valadão dever 100$000. Cândido José Gonçalves apareceu
com duas dívidas somando 1:800$000. No entanto, ele era casado com uma neta bastarda da parentela, Ana
Clara de Jesus (Diagrama 2.3), além de ser irmão de João Gaudêncio. João Gaudêncio mantinha com
Cândido e com Joaquim Parreiras negócios de terras, conforme apresentado no segundo capítulo, tópico
2.6. Excetuando-se os três personagens citados que apresentam ligação de parentesco com os Faria, há
outros dois personagens do quarteirão do Mosquito, Antônio da Silva Marques, do Porqueiro, que deve
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até inclusas neste território, conforme apresentamos no segundo capítulo. Cabe
mencionar o observado por Pinto acerca da porcentagem da fortuna envolta nas dívidas,
30,16%, mas que era em grande parte de doação feita aos filhos do primeiro matrimônio
para que não ficassem prejudicados em sua herança, após o segundo matrimônio do
capitão André. O segundo personagem com dívidas significativas observado por Paula
Pinto foi João Gonçalves de Faria Lara, um membro da parentela do Mosquito (PINTO,
2018, p. 264-265). Os dados apresentados pela autora não condizem exatamente com o
que coligimos do inventário do personagem. Segundo Paula, João Gonçalves, em 1856,
tinha 24 credores e uma dívida passiva de 3:324$658, 21,29% da sua fortuna, sendo 11
compras de éguas, três dívidas em dinheiro, uma de resto de contas de gênero em casa
mercantil de João Evangelista Magalhães, em São João del Rei, onde também devia
Antônio Pereira de Malta, de uma conta de remédios, e as demais sem especificação. Mas
destaca que entre os credores estavam seis crioulos, um carapina, dois rebolos, um de
nação, um barundo e um moleque, todos ligados à escravidão. Porém, analisando o
mesmo inventário, encontramos algumas divergências com Paula Pinto, as quais não
prejudicam a análise que fora empreendida pela autora em seu trabalho (PINTO, 2018, p.
265). As diferenças percebidas foram as seguintes: havia, de facto, 27 dívidas passivas,
num total de 5:009$292, perfazendo aproximadamente 33% da fortuna inventariada. As
dívidas não especificadas citadas por Paula Pinto são listadas com os nomes dos credores
e são todos eles membros da parentela do Mosquito – pai, irmãos, primo e genro de João
Gonçalves.237 Este fato permite constatar, mais uma vez, as práticas de sobrevivência
econômica desenvolvidas dentro da rede empreendida pela parentela do Mosquito como
temos apontado até aqui.
A participação no mercado se efetivava em várias frentes. Era lucrativo arrematar
os contratos de dízimos, o imposto eclesiástico cuja receita era cedida pelo papa ao rei,
por ser grão-mestre da Ordem de Cristo. Particulares via arrendamento do rei poderiam
arrematar os contratos. O dízimo incidia sobre todos os gêneros alimentícios produzidos
internamente para o comércio, sendo a décima parte da produção agrícola e pastoril. 238
Os contratos eram arrematados em leilão; a Coroa ficava com uma quantia determinada,
eximindo-se de gastos com as atividades de cobrança dos impostos, enquanto o particular
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Inventário de João Gonçalves de Faria Lara, 1856, caixa 480, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
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natureza.
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cobraria o tributo na sua área de abrangência, amealhando renda daí oriunda e
participando da administração.239 Os irmãos Domingos Gonçalves de Faria Lara e José
Gonçalves de Faria Lara eram sócios em um contrato de dízimos dos sertões do
Tamanduá, Campo Belo e Piumhi, além de Domingos possuir o contrato dos dízimos do
sertão do Araxá e da Farinha Podre.240
É perceptível, pelos contratos, a ampliação da área de atuação em direção ao sertão
oeste da comarca do Rio das Mortes e terras mais distantes, como as do Triângulo
Mineiro. Maria Lúcia Teixeira estudando os arredores do Arraial da Lage, na comarca do
Rio das Mortes, observa que “essa região não encontrou as facilidades de acumulação
típicas das áreas de exportação. Isso exigiu dela uma organização bastante racional de
suas atividades econômicas, agregando uma variada gama de comportamentos que
garantiriam sua capacidade de riqueza” (TEIXEIRA, 2006, p. 26). Segundo Teixeira a
ocupação efetiva do território da Lage ocorrera na segunda metade do século XVIII, mas
apontamos que as fazendas do quarteirão do Mosquito já se faziam constituídas a partir
da década de 1730. Concordamos com a autora sobre a variada gama de atividades
econômicas empreendidas pelos habitantes do Mosquito para a sobrevivência e
apontamos a ocupação das terras como algo essencial.

Terras
Carlos Malaquias analisa a situação das terras na comarca e especialmente em
relação aos termos da vila de São José e percebe a busca por outras regiões, algumas das
quais, conforme já mencionamos anteriormente, seriam locais de usufruto de contratos,
como os dízimos acima citados. Consoante ao autor
Desenvolvendo uma agricultura e criação que precisava de mais terras do que as
unidades realmente ocupavam, a freguesia de S. José expandiu-se sobre as áreas
abertas situadas a oeste, agregando nesse processo homens e mulheres brancos
que chegavam à região. Mas essa frente de ocupação parece ter se esgotado por
volta dos anos 1820 e a população crescente buscado na emigração, para Minas
ou áreas mais longínquas, novos espaços para a produção. [...]
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Para discussão sobre os contratos de dízimos e direitos de entrada, conferir: CARRARA, 2007; CUNHA
MATOS, 1981, p. 228 e p. 241; MALAQUIAS, 2014, p. 118-119; PINTO, 2018, p. 107-108.
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Inventário de Domingos Gonçalves de Faria Lara e Bárbara Maria de Nazaré, 1826, caixa 334, folhas
27 e 29, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei.
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A partir da década de 1820, as áreas de expansão em São José já estavam
definitivamente ocupadas, e a reiteração das unidades de base familiar teve como
uma de suas estratégias a migração. Esses migrantes dirigiam-se para áreas de
terras livres como as regiões de Baependi, Jacuí e o Triângulo, mas também para
fora da província [...] (MALAQUIAS, 2010, p. 58 e p. 139).241

A expansão das fronteiras, na medida que ia se desenvolvendo, não necessariamente
implicava em migração para áreas muito distantes. A migração de curta distância
mostrava o desdobramento da produção agrária e pecuária que ajudava a desafogar
pressões econômicas e familiares, na medida em que filhos de fazendeiros estabeleciamse em regiões próximas, mantendo e ampliando os negócios familiares. Ao mesmo tempo
que constituíam novos fogos, mantinham-se vinculados na rede de produção familiar.
Bacellar também percebeu este movimento como estratégia da elite formada pelos
senhores de engenho do Oeste paulista. Os filhos continuavam a desenvolver as
atividades econômicas das terras de origem, provavelmente visando tornar-se grandes
proprietários como os pais (BACELLAR, 1997, p .108-109; PINTO, 2018, p. 154-155).
No caso em tela, a parentela do Mosquito ocupou já início do século XIX as terras
disponíveis em direção aos sertões do oeste mineiro, começando por sesmarias e fazendas
próximas geograficamente, localizadas no distrito de São Tiago, onde adquiriram a
fazenda denominada Sesmaria. Em seguida, mais terras das Gerais seriam adquiridas,
como a Fazenda da Varginha, a Fazenda das Gamelas, a Fazenda Capão das Flores, a
Fazenda Monte Alegre, a Sesmaria do Rio Cágado e a Fazenda do Rio do Peixe.242 Todas
as terras foram passadas em heranças entre os parentes, começando com o casal Josefa
Maria de Faria e João Gonçalves de Lara e Góes243 sendo proprietários fora das terras do
Mosquito, junto com o filho José Gonçalves de Faria Lara244, que migrara para São Tiago,
onde tocava os negócios da família, sendo sócio dos pais e irmãos, a exemplo de

Malaquias destaca que “o noroeste paulista foi um destino comum a migrantes mineiros vindos da
Comarca do Rio das Mortes” MALAQUIAS, 2010, p. 139). Todavia, no caso da parentela em estudo, o
destino foi o Triângulo Mineiro e Goiás, conforme temos demonstrado ao longo do trabalho.
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Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei. Inventários de Josefa Maria de
Faria, 1830, caixa R60; João Gonçalves de Lara e Góes, 1855, caixa 508; Ângela Maria de Lara, 1849,
caixa 129; Domingos Gonçalves de Faria Lara e Bárbara Maria de Nazaré, 1826, caixa 334; João Gonçalves
de Faria Lara, 1856, caixa 480; Joaquina Maria de Lara, 1831, caixa 130.
243
Diagrama 3, capítulo 1.
244
Diagrama 3.2, capítulo 1.
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165

Domingos Gonçalves, com quem tinha sociedade em contrato de dízimos de Tamanduá,
Campo Belo e Piumhi, conforme já apresentamos anteriormente. 245246
A propriedade das terras sempre foi uma das mais importantes parcelas das
fortunas. Os investimentos em fatores de produção, principalmente escravizados, e
imóveis, marcou a organização econômica do território em estudo (MALAQUIAS, 2014,
p. 163; ANDRADE, 2008, p. 73). As fazendas aparecem arroladas nos inventários entre
os bens de raiz e nem sempre sua descrição é muito detalhada. Mas costumam ser citadas
as casas de vivenda, as senzalas, bem como as benfeitorias da propriedade, como, por
exemplo, os engenhos, moinhos, monjolos, paióis, entre outras (ANDRADE 2008, p.
123). As fazendas escravistas de produção de alimentos eram autossuficientes,
concentrando terras e escravizados. A lavoura mercantil garantia a sobrevivência da
unidade produtora, mantendo os trabalhadores necessários. As áreas de reservas, matas
virgens e capoeiras possuíam alqueires valorizados, pois eram de suma importância para
a reprodução do sistema agrário implantado, que se baseava nas queimadas e no pousio
após sete a oito anos de produção, com incipiente fertilização, muitas vezes restrita às
próprias cinzas das queimadas. Era comum a concentração de terras, a pecuária extensiva
e a agricultura itinerante (buscando matos virgens), uso da queimada para o preparo do
solo e renovação de pastos (PRADO JR, 2006, p. 135; PINTO, 2018, p. 262; GRAÇA
FILHO, 2002, p. 118).
Conforme temos apontado neste trabalho, a composição das terras do quarteirão
do Mosquito foi bem diversificada, porém havia o predomínio de dois grupos sócioeconômicos: a parentela dos Faria e João Gaudêncio de Jesus. Passados os tempos iniciais
de ocupação, no século XVIII, a partir especialmente da década de 1830, as práticas
distintas dos dois grupos tornaram-se mais nítidas, consolidando-se após a Lei de Terras
de 1850. Já observamos a existência de pequenos proprietários, com estruturas
camponesas, especialmente nas terras de Venda Nova. Afonso Alencastro, analisando os
registros de terras percebeu o mesmo fenômeno na fazenda Cruz das Almas, a qual é
vizinha de Venda Nova e Recondengo, constantes no quarteirão do Mosquito, porém, ela
estava ligada à freguesia de São João del Rei (GRAÇA FILHO, 2002, p. 117). Venda
Nova era contígua à fazenda do Recondengo, a propriedade central de João Gaudêncio.
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Inventário de Domingos Gonçalves de Faria Lara e Bárbara Maria de Nazaré, 1826, caixa 334, folha 27,
Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei.
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Maria Lúcia Teixeira também observa a expansão dos negócios com as fazendas adquiridas em
sesmarias fora do quarteirão, bem como os contratos de dízimos em outras regiões mineiras (TEIXEIRA,
2007, p. 72-73).
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De lá, o proprietário irradia sua influência e toma porções significativas de terras. Venda
Nova e também Cruz das Almas, por estarem divididas entre vários pequenos e frágeis
proprietários, muitos deles herdeiros de poucas terras de seus progenitores, acabaram
sendo incorporadas em grande parte ao patrimônio de João Gaudêncio de Jesus. Muitas
terras eram mantidas em sociedades, inclusive sem parentescos, algo que João Gaudêncio
costumava fazer.247
Era muito comum encontrar nos registros de terras, aquelas que eram compradas,
somadas às que foram herdadas. A constante negociação nas parentelas, quanto aos riscos
de divisão de fazendas e diminuição de pastagens em comum era a tônica que mantinha
as propriedades do clã dos Faria no Mosquito. Até mesmo os dotes, como adiantamentos
de heranças, dentro da lógica de exploração comum das fazendas, eram atribuídos com
este fim. Além de filhas e padres, outros poderiam recebê-lo (GRAÇA FILHO, 2002, p.
120-121), como ocorrera com os membros da parentela do Mosquito.
Keila Melo (2015, p. 89) aborda as unidades pró-indiviso, aquelas propriedades
exploradas em conjunto pelas partes possuidoras, como compondo representativa parcela
das propriedades das terras. Muitas vezes, estas terras acabavam gerando processos
litigiosos de divisão das propriedades, conforme apontamos no segundo capítulo.248 Por
outro lado, como a maioria das terras de uso comum eram provenientes de heranças, isso
poderia contribuir para a negociação das mesmas, mediante o desfazimento das
propriedades. Outros interessados conseguiriam adquiri-las dos vários herdeiros. No caso
já mencionado de João Gaudêncio, observamos pequenos produtores dispondo de suas
terras para o vizinho. No caso da parentela dos Faria, pudemos encontrar a prática de
venda pelos parentes de suas partes das terras de fazendas mais distantes do seu local de
morada. Hilarino Gonçalves Lara, morador do Mosquito, dispusera para o irmão
Francisco Gonçalves Lara de suas partes em cultura, campos, casas de vivenda, moinho
e mais benfeitorias da Fazenda Monte Alegre, na freguesia de São Tiago. A venda no
valor de 2:800$000 foi efetivada em 23 de agosto de 1856. As terras eram provenientes
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Abordamos a composição das terras de João Gaudêncio de Jesus no segundo capítulo.
A parentela viu-se envolvida em um processo litigioso de divisão de terras que se prolongou por longos
anos. Tendo como procurador o quartel-mestre João Gonçalves de Lara e Góes, foi aberto em 11 de junho
de 1845 o processo da divisão da fazenda Boa Vista, em São Tiago, contra José Alexandre de Melo. Em
outubro de 1846 procedeu-se à divisão entre os sócios da fazenda, mas o processo só terminou efetivamente
em 22 de fevereiro de 1854. Havia sempre questionamentos quanto ao que tocava a cada proprietário.
Divisão de terras: João Gonçalves de Lara e Góes, 1845, caixa 9, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN de São João del Rei.
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da herança que Hilarino recebera do pai, do sogro e do avô.249 Vale ressaltar que Francisco
era o irmão mais velho de Hilarino, sendo filho bastardo, porém integrado à rede familiar
do Mosquito, sempre atuando na frente de expansão das propriedades. Francisco morava
na região de São Tiago, ajudando a tocar os negócios da família naquela área.250 Mas nem
sempre as negociações ficariam apenas dentro da parentela. Em primeiro de julho de
1862, o alferes Gervásio Gonçalves Lara vendeu a Joaquim José da Mata a parte de terras
de culturas e campos da fazenda da Sesmaria que herdara de seu pai João Gonçalves de
Lara e Góes por 1:540$000.251 Também José Lourenço da Silva e a esposa Ana Maria de
Lara (irmã do Gervásio) venderam por 1:200$000 suas partes da mesma herança do
quartel-mestre João Gonçalves, porém a Antônio Francisco da Silva. 252 A fazenda da
Sesmaria parece ter sido toda desfeita pelos herdeiros dos Faria.
Só na segunda metade do XIX começam as desagregações das grandes fazendas,
crescendo o mercado de terras e imóveis rurais e os dados acima apontam para isso.253 A
Lei de Terras de 1850 vai começar a mudar o caráter pré-capitalista que antes era visível
nas fazendas da região: havia mais terras herdadas do que compradas até meados do
século (GRAÇA FILHO, 2002, p. 206). Neste contexto, as estratégias econômicas de João
Gaudêncio pareciam mais adequadas, porém o núcleo originado pelos Faria mantevesua
prática familiar e conseguiu sobreviver economicamente, concentrando as atividadesdo
entorno da fazenda principal e central, a do Mosquito, conforme voltaremos a observarmais
adiante. Em relação à venda de imóveis, Cândido José de Sousa, casado com Mariada
Glória de Jesus, neta de Gertrudes Caetana de Faria254, destacou-se neste cenário de
mudanças, adquirindo algumas propriedades dos parentes, quando as vendas se
concentravam no entorno do Mosquito. Comprou algumas partes da fazenda que eram
dos irmãos Hilarino Gonçalves Lara255 e Francisco Gonçalves Lara256 por 400$000 de
cada um, respectivamente em 1856 e 1857. Eram uma sorte de terras de culturas e campos
com benfeitorias localizadas na fazenda do Mosquito, provenientes da herança dos avós
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Livro de Notas Tiradentes, 1º ofício, 1854-1857, fl. 29-33.
Para entender as relações de Francisco e Hilarino, conferir o Diagrama 3.1 no primeiro capítulo.
251
Livro de Notas Tiradentes, 1º ofício, 1862-1866, fl. 5v-6.
252
Livro de Notas Tiradentes, 1º ofício, 1854-1857, fl. 33-34.
253
Paula Pinto, que tem seu trabalho como uma das referências da presente pesquisa, discorda da ideia da
composição de um mercado de terras na região do distrito da Lage a partir de meados do Oitocentos.
(PINTO, 2018, p. 257-264).
254
Conferir o Diagrama 5, no primeiro capítulo.
255
Livro de Notas nº 14, 2º ofício, 1856-1857, fl. 10-13.
256
Livro de Notas nº 14, 2º ofício, 1856-1857, fl. 14-15.
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Josefa Maria de Faria e João Gonçalves de Lara e Góes. As terras confrontavam com os
terrenos do próprio Cândido.

Pecuária
Com muitas terras disponíveis, as atividades pecuárias ganhariam importância. O
governo metropolitano percebera, já nos primórdios da ocupação dos territórios mineiros,
o problema de fornecimento de carnes para as regiões mineradoras e, ainda na década de
1720, iniciou uma profusa distribuição de sesmarias com o intuito de estimular os currais
e a produção da carne no território mineiro (ZEMELLA, 1990, p. 175). Sabendo que o
quarteirão do Mosquito já se estruturou na conjuntura de diversificação da produção em
Minas, na década de 1730, e foi uma área de produção de alimentos, apresentamos um
mapa no qual se destacam as atividades pecuárias desenvolvidas no quarteirão.
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Mapa nº 8 – Pecuária no quarteirão do Mosquito

As sesmarias tornadas fazendas no quarteirão, produziam alimentos para suprir o
mercado interno e, logo, o excedente passou a ser comercializado. A carne de porco
disseminou-se como hábito alimentar em Minas devido à facilidade de criação e à
necessidade de consumir carnes pela população, especialmente devido à carência destas
no início da povoação das minas. Os porcos podiam ser criados próximos das casas, até
mesmo nas cidades, sem exigir pastos e alimentando-se com os restos de comida. Os
suínos supriram as necessidades vitais de alimentação num momento de carestia e,
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posteriormente, foram incorporados aos hábitos alimentares bem como às pautas de
comercialização mineiras com outras regiões (ZEMELLA, 1990, p. 176 e 223), sendo
importantes produtos comercializados desde o início do século XIX com a Corte recémimplantada no Rio de Janeiro. Todavia, o quarteirão do Mosquito parece ter contribuído
com a pecuária suína muito mais no século XVIII, no contexto de necessidade de
alimentação para as áreas mineradoras dos arredores, do que para o mercado “externo”
do Rio de Janeiro, como atestam os dados da Tabela Nº 3 a seguir.
TABELA Nº 3 – Pecuária no quarteirão do Mosquito
Período
Animais
Suínos
Bovinos
Bois de carro
Equinos
Muares
Asininos
Ovinos

Século
XVIII*
173
122
20
11
35
de 3

1801-1820 1821-1840 1841-1860 1861-1883**
24
86
21
3
73
3

44
1620
226
236
21
24
153
16

47
369
163
121
27
19
2
10

82
162
83
123
4
3
6

Total
inventários
no
período
Fonte: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João
del-Rei. Notas: *Os três documentos datam de 1766, 1788 e 1795. **A data final coincide com o último
documento pesquisado.

Analisando a tabela, percebemos que, no século XVIII, os proprietários criavam
porcos para o consumo e repassavam os excedentes para os vizinhos mineradores, tendo
sido o período que registrou o maior número de porcos criados no quarteirão. Os porcos
do Mosquito, criados ao longo do século XIX, deveriam destinar-se ao consumo interno
das fazendas, com duas exceções. A primeira, a vara de 1841-1860, toda ela pertencente
a João Gonçalves de Lara e Góes. É sabido dos negócios empreendidos pelos filhos e
genro de João Gonçalves no Rio de Janeiro, já explanados anteriormente, os quais
ocorriam desde a segunda metade da década de 1820. Parte dos suínos deveriam seguir
para o Rio e seriam lá negociados para, em troca, obter novos escravizados. A segunda
exceção, se faz para o período final da pesquisa (1867), quando 32 dos 82 suínos,
pertenciam a João Gaudêncio de Jesus, o proprietário do quarteirão que investia na usura,
em terras e na criação de animais. Gaudêncio provavelmente lançava seus animais na
praça de São João del Rei para ser, de lá, despachados para a vizinhança ou para a Corte.
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O gado bovino, aproveitando-se das várias e amplas pastagens disponíveis no
quarteirão, era criado de forma extensiva.257 Analisando a distribuição do gado no Mapa
nº 8, com exceção da região da Roça Grande, onde predominavam atividades ligadas aos
engenhos, bois e vacas utilizaram-se dos vários campos descritos nas propriedades como
pastagens. A Tabela Nº 3 mostra o ápice da produção bovina no quarteirão ocorrendo no
período entre 1821-1840258, época, conforme já apontamos em capítulos anteriores, de
estabilidade econômica para a parentela dos Faria no Mosquito, quando mantinham as
propriedades dentro da própria família, com os casamentos intrafamiliares predominando.
Era a época em que membros da parentela realizavam viagens de negócios à capital
imperial, conforme também já pontuamos, sendo parte do gado levada para a Corte, nos
conhecidos comboios de animais. Geralmente, iam os bois e vacas, além de algum
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O viajante Saint-Hilaire faz uma longa descrição da pecuária desenvolvida na região de São João delRei e nas margens do Rio Grande, um território vizinho ao Mosquito, ao qual o quarteirão subordinava-se
economicamente, via praça mercantil são-joanense. Acreditamos que a forma de criação do gado no
quarteirão seguia o que fora observado pelo francês. “Os pastos excelentes dos arredores do Rio Grande
fornecem, hoje em dia (1819, 1822), a maior parte do gado consumido na capital do Brasil, e alguns
criadores da região possuem até cinco mil cabeças de ruminantes […] Os criadores que se ocupam, em
larga escala, da criação de gado bovino, dividem os seus pastos em diversas porções, seja por fossos, seja
com o auxílio de paliçadas feitas de grossas estacas, que têm, pelo menos, a altura dum homem. Em uma
dessas pastagens ficam as vacas leiteiras; uma outra é destinada aos bezerros; uma terceira, às novilhas; a
última, enfim, é para os touros. Mantêm-se os touros e as novilhas em pastos separados, afim de que as
últimas adquiram resistência suficiente para produzirem crias fortes, e não sejam fecundadas fora de tempo.
Quanto às vacas leiteiras, têm sempre no seu pasto um touro, que chamam touro grande, e que se poderia
comparar ao garanhão das éguas do Sertão; é a ele que, de qualquer forma, está confiada a guarda do
rebanho; defende-o com furor contra os touros que fogem dos pastos estranhos, mas julga-se que poupa
mais os que foram criados em sua companhia na mesma fazenda. Até que os novilhos sejam bastante fortes
para pastar a erva, são guardados, perto da fazenda, sob um telheiro. Quanto aos que vão ao pasto; são
recolhidos todas as tardes em um curral, que é um pedaço de terreno pequeno e rodeado por paliçadas,
anexo diretamente ao retiro, espécie de vivenda dependente da própria habitação. No dia seguinte, pela
manhã, vai-se buscar as vacas nos seus pastos, quando se os têm fechados; as que se costuma deixar livres
aproximam-se da casa do dono. Quando chegam, já os bezerros foram metidos no terreiro da fazenda. Fazse entrar aí sucessivamente uma quantidade de vacas que corresponde ao número de pessoas de que se
dispõe para ordenhá-las. Cada bezerro reconhece sua mãe e se aproxima para mamar. Amarram-nos à perna
direita da vaca, com a cabeça voltada para as tetas, ordenham-se três delas e deixa-se a última para o bezerro.
À tarde reúnem-se novamente as vacas com os bezerros, mas então deixam-se os bezerros, como já disse,
e se reconduzem as vacas para os pastos. Quando o proprietário não encerra os novilhos em um recinto
fechado, eles não esperam que os vá buscar; dirigem-se espontaneamente à fazenda todos os dias à mesma
hora […] Em geral, nas Minas, não se põe fogo aos campos senão nos tempos da seca; mas, na zona de Rio
Grande particularmente, os proprietários de grandes fazendas têm o hábito de dividir em quatro porções os
pastos destinados às vacas leiteiras, e de três em três meses, põem fogo a uma das porções, afim de arranjarse para esses animais erva tenra. Para este efeito, um homem, a pé ou a cavalo, percorre o pasto que se
pretende queimar; arrastando após si um longo bambu inflamado, e tendo sempre cuidado em avançar no
mesmo sentido que o vento. O pasto em pouco tempo fica calcinado, e, em breve, sucede às ervas
dessecadas uma grama fina, do mais belo verde, que se assemelha um pouco ao trigo quando começa a
brotar (SAINT-HILAIRE, 1937, p. 69-71). Há uma descrição da importância dada pelos fazendeiros à
produção de leite e queijo na região de São João del-Rei (Idem,ibidem p.72-73). Em direção ao Rio Grande
destacam-se, ainda, a criação de porcos e produção de toicinho (Idem, ibidem, p. 74) O mercado do Rio era
abastecido com estes produtos.
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Para este período a média de bovinos por proprietário ultrapassa 100 cabeças, ao passo que nos demais
períodos concentra-se entre 27 e 40 cabeças. Conferir Tabela nº 3.
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produto derivado dos suínos, e retornavam trabalhadores escravizados, negociados na
praça de comércio carioca para suprir as necessidades de mão de obra nas fazendas. Ainda
analisando a Tabela Nº 3 e a conjuntura geral relativa ao período final nela abordado,
volta a ser destaque o rebanho de João Gaudêncio que concentrava 110 dos 162 animais
do período compreendido entre 1861 e 1883. Observando as propriedades de João
Gaudêncio no Mapa nº 8 e resgatando os relatos de viajantes já apresentados
anteriormente, percebemos que a grande quantidade de terras que os estrangeiros da
década de 1820 apresentavam como improdutivas entre a vila de São João e o arraial de
Lagoa Dourada, onde só encontrariam duas fazendas no caminho (Carandaí e Caxambu),
eram na verdade as terras que João adquirira entre as décadas de 1830 e 1860. Nelas, um
amplo espaço para a pecuária extensiva era aberto pelo proprietário, na sua fazenda do
Rio das Pedras. Observando o Mapa nº 9 mais à frente, é perceptível a ausência de
atividades agrícolas na porção sul do quarteirão, a qual sempre teve atividades ligadas à
pecuária.
Os bois de carro estavam presentes em todas as áreas do quarteirão como atesta o
Mapa nº 8. Sua importância para a agricultura, em especial para o cultivo do milho e da
cana espalhados por amplos setores do território259, justifica-se para o transporte dos
produtos agrícolas, tanto para as sedes das fazendas quanto para a praça comercial de São
João del Rei, de onde seriam redistribuídos. É marcante a presença de pequenos
proprietários nos arredores das maiores fazendas que possuíam algum carro ou alguma
junta de bois. Estes eram prestadores de serviços para os maiores fazendeiros, muitas
vezes estabelecendo laços sociais, como o compadrio, de suma importância para a
ampliação das redes de sociabilidade, sobre as quais voltaremos a abordar no próximo
capítulo deste trabalho. Os grandes proprietários também mantinham suas próprias juntas
e carros, que eram conduzidos por trabalhadores escravizados, chefiados por membros da
parentela nas viagens. Da mesma forma que observamos para o gado bovino (leiteiro e
corte), os bois de carro predominaram em número no período de 1821-1840, seguido pelo
intervalo de tempo compreendido entre 1841-1860, destacando-se seu uso em épocas de
maior produtividade. Faz-se necessário, mais uma vez, citar o proprietário João
Gaudêncio de Jesus que matinha três carros e 12 bois, embora não praticasse atividades
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Conferir Mapa nº 9.
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agrícolas significativas. É mais um indício da sua dinamização econômica, investindo em
prestação de serviços a terceiros.
Muares e asininos não chegaram a ser criados em grande número no quarteirão,
conforme os dados da Tabela Nº 3 nos mostram, apenas ocorrendo nas fazendas do
Caxambu e do Carandaí (Mapa nº 8). Mas os períodos de maior destaque foram os
mesmos já apresentados para os bovinos: entre 1821 e 1860, época de maior prosperidade
econômica. Mulas, burros, asnos, jumentos, jegues e bestas também foram utilizados no
contexto de transporte de produtos, compondo pequenas tropas interligando as fazendas
do quarteirão do Mosquito com as vilas e os arraiais vizinhos.
A criação de equinos destacou-se a partir da década de 1820, conforme a Tabela
Nº 3. No último período abordado na tabela, 105 dos 123 animais pertenciam a João
Gaudêncio de Jesus que estabeleceu uma criação comercial na Fazenda do Recondengo.
Os cavalos eram mais utilizados para funções sociais e militares do que propriamente
econômicas, para o que eram preferidos os muares, asininos e bois de carro. Assim sendo,
os membros da parentela do Mosquito, embora tivessem bastantes cavalos nas fazendas
do Mosquito, Carandaí e Caxambu, utilizavam-nos para as atividades sociais de passeio
e lazer e para atuações esporádicas militares ou de curtas viagens entre as fazendas e os
núcleos urbanos vizinhos. Já João Gaudêncio tinha uma criação com o fito de vender os
animais para outros fazendeiros que os desejavam para o usufruto social. Outra vez, uma
prática econômica diferente, mais mercantil, frente ao ideal de Antigo Regime, ainda
mantido pelos parentes do Mosquito.
Nos inventários pesquisados não foram encontrados caprinos. Também não são
listados nos inventários os famosos e importantes animais domésticos que contribuíam
grandemente com a alimentação cotidiana, as galinhas, pois estas não eram bens
valorizados a ponto de serem registrados como parte integrante de patrimônios ou
riquezas. Mas havia significativa presença de ovinos. Ovelhas e carneiros forneceriam lã
para uma importante indústria caseira: a de vestuário, seja para vestir escravarias, seja
para produzir sacas onde transportar produtos e, até mesmo, para confecção de vestuário
simples para a lida nas fazendas. Os ovinos predominaram na presente mostra até os anos
1840, com uma queda posterior em sua criação. Mais adiante voltaremos a discutir a
importância dos ovinos no contexto da cultura material, ligando-os à produção têxtil
caseira.
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Agricultura e engenhos
A agricultura passou a ser abordada tanto por historiadores quanto por geógrafos,
uma vez que se configurou como a principal atividade a agregar homens e mulheres ao
longo do tempo, na busca pela problematização da ação humana e do espaço
(RAMALHO, 2018, p. 40). Centradas no estudo das estruturas e paisagens agrárias, assim
como da organização do espaço rural, os novos estudos sobre a história da agricultura
desenvolveram-se no âmbito da história regional e local, combinando a análise de
trabalho, terra e tecnologia com as condições sociais específicas dos trabalhadores
(LINHARES, 1997, p. 244, p. 249). Daí a importância de estudar as condições de acesso
à terra, as normas jurídicas de propriedade, o meio geográfico e as condições de uso da
terra, juntamente ao perfil demográfico, profissional e das hierarquias sociais
(RAMALHO, 2018, p. 40). Até aqui apresentamos como se efetivou a conquista e
ocupação do quarteirão do Mosquito e vimos as apropriações das terras. Agora,
detalharemos o uso agrícola das mesmas.
Um grande problema metodológico tem que ser enfrentado para o estudo das
atividades agrícolas nos períodos colonial e grande parte da época imperial do Brasil. A
questão das unidades de medida que sempre variaram ao longo do tempo e do espaço é
algo que dificulta a análise dos historiadores (LUNA & KLEIN, 2001). Estudando o
quarteirão do Mosquito, o milho aparece medido em roças, carros ou alqueires. O feijão
fora registrado em ramas e alqueires. A cana em plantação (canavial) ou em carros, sendo
carros a medida adotada comumente para o produto (COSTA, 1994). Aqui manteremos
o número de canaviais e de carros. Os grãos medidos em alqueires podem ser convertidos
para unidades de volume/peso atuais, seguindo os pressupostos de Francisco Vidal Luna
e Herbert Klein, que converteram as medidas em seus estudos, partindo de metodologia
comparativa, através da qual chegaram ao seguinte: cada alqueire de milho tem o
volume/peso de 30,225 quilogramas, o mesmo ocorrendo com o feijão (LUNA & KLEIN,
2001, p. 3). Não nos foi possível converter para medidas atuais o que aparecia como roças
e carros de milho. Para definir as medidas da plantação de feijão que se encontravaem
rama no ano de 1867, analisamos o valor atribuído ao alqueire de feijão na mesma época,
quando encontramos um alqueire a 6$000, no ano de 1865, e convertemos ao peso
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proposto por Luna e Klein.260 Desta forma, compilamos a produção agrícola do quarteirão
na Tabela Nº 4.
TABELA Nº 4 – Agricultura no quarteirão do Mosquito
Período

Século

1801-1820

Produção

XVIII*

Milho

16321,5 kg e 4 20 carros

1821-1840

1841-1860

6 carros

2 roças e 36 1 roça e 16

carros

carros

Feijão

-

604,5 kg

-

Cana

-

2 canaviais 6 canaviais

1861-1883**

carros

1722,825kg 86,97kg
6 canaviais

4 canaviais e
82 carros

Total

de

inventários

no

3

3

16

10

6

período
Fonte: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João
del-Rei. Notas: *A partir de 1766. **A data final coincide com o último documento pesquisado.

Para além da crise aurífera, a agricultura foi impulsionada pela alta dos preços dos
gêneros agrícolas, pelo menor gasto com ferramentas e pelo menor desgaste da escravaria.
A conjuntura do início do século XIX, com a Corte portuguesa migrando para o Rio de
Janeiro, ampliou as possibilidades de lucro com a venda de produtos agropecuários, vitais
para a sobrevivência urbana da capital. A região de São João e São José, ocupada
inicialmente pela agricultura, experimentou a ocupação em decorrência da mineração na
primeira metade da centúria para, no fim do XVIII e início do século seguinte, focar
novamente a sua ocupação e produção nas atividades agrárias (ZEMELLA, 1990, p. 217222). Já vimos como parte da produção pecuária seguia para o Rio de Janeiro. A
agricultura, no entanto, ficou mais concentrada no mercado intrarregional. O milho
sempre fora importante na alimentação das gentes e do gado criado na região. A Tabela
Nº 4 mostra a produção do grão ocorrendo em todo o período e bastante disseminada
pelas fazendas do quarteirão (Roça Grande, Mosquito, Dois Córregos, Caxambu,
Carandaí e Brumado).261 O feijão também era cultivado no quarteirão e atendia às
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Inventários de Mateus Furtado de Mendonça, 1867, caixa 537, e de Joaquim Caetano Leonel, 1865,
caixa 445, respectivamente. Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del-Rei.
261
Ver Mapa nº 9.
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demandas locais das fazendas, com pequena venda dos excedentes para arraiais e vilas
vizinhas, sendo plantado em terras do Mosquito e do Brumado.
A cultura da cana de açúcar foi proibida pela Coroa Portuguesa na região das
minas, pois a grande disseminação de engenhos no início do século XVIII era vista de
forma negativa: muitos braços escravizados que poderiam se dedicar à mineração eram
extraviados para as atividades da produção de aguardente, o que também gerava
problemas de comportamento das escravarias, as quais embriagavam-se com o produto
dos engenhos. Assim, em 1715, a Coroa proibiu a implantação de novos engenhos. Em
1743 um reforço à proibição foi proposto uma vez que o descumprimento da mesma era
notório. Ainda assim, muitos lavradores solicitavam ao rei o emprego de suas escravarias
na produção da cana, alegando não terem minas de ouro onde empregar seus cativos, o
que era real para algumas áreas da capitania, como a Lage e o Mosquito. O rei respondia
favoravelmente a muitos destes pedidos, o que explica o porquê de termos tantosengenhos
de cana estabelecidos nas Minas Gerais, incluindo os do quarteirão do Mosquito
(ZEMELLA, 1990, p. 212-214). No século XVIII, existiam dois engenhos na fazenda do
Mosquito já estabelecidos, ambos às margens do ribeirão de mesmo nome, conforme pode
ser visto no Mapa nº 9, que apresenta também as atividades agrícolas do território. Os
engenhos, dos quais ao menos um, já estava funcionando na primeira metade do século
XVIII262, eram importantes instrumentos para constituição das fortunas familiares do
quarteirão. Todavia, chama a atenção o fato de não aparecerem canaviais nos inventários
do século XVIII pesquisados. Teria relação com as proibições régias? Não sabemos. O
fato é que, no século XIX, somam-se aos engenhos do Mosquito mais dois estabelecidos
na Roça Grande e no Caxambu. Os quatro engenhos formam um complexo produtivo
circundado por plantações de cana nos arredores, sendo todos de propriedade da parentela
Faria do Mosquito, como pode ser visualizado no Mapa nº 9 abaixo.

262

Referimo-nos ao Engenho Boa Vista, apresentado no segundo capítulo, o mais antigo ainda em
funcionamento no país.
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Mapa nº 9 – Agricultura e Engenhos no quarteirão do Mosquito

Além de vender para outras regiões, há que se destacar a importância dos circuitos
mercantis internos de Minas Gerais. Inclusive no tocante aos engenhos, a característica
mais urbana da capitania/província mineira, teria contribuído para manter atividades
comerciais mais localizadas e de âmbito regional mais restrito, sem necessidade de
exportação dos produtos, como ocorria com grande parte da produção do Mosquito. No
caso de engenhos, pequenas unidades seriam passíveis de construção com custos
178

reduzidos de montagem, o que ajudaria a estabelecer unidades produtivas menores,
voltadas para o consumo interno (RODARTE, 2012, p. 78). A garapa, o melaço, a
rapadura e a aguardente263 seriam mais produzidos do que o açúcar, de produção mais
complexa, e seriam comercializados no âmbito local. Isso não significa dizer que os
engenhos do Mosquito não fabricassem açúcar. Havia arrolados entre os bens
inventariados todo o instrumental necessário para sua fabricação, desde os tachos, talheres
e formas, até outras engenhocas empregadas na produção. Mas, ao que indicam os
documentos pesquisados, a exportação para regiões distantes parece ter sido pequena,
predominando o consumo interno e a colocação no mercado local e regional, incluindo as
vilas e arraiais vizinhos.
Embora não possamos falar em produção em larga escala, deparamo-nos com uma
pequena produção de vinhos na fazenda Retiro do Caxambu, tocada pelo padre Joaquim
Gonçalves Lara. Além do consumo como sacerdote, parece que padre Joaquim, que fora
também vereador em São José, costumava presentear seus convivas e pessoas estimadas
com sua bebida fermentada em sua fazenda. Apesar de não aparecerem plantações de uvas
no inventário do sacerdote, de 1876, há arrolados entre os bens uma pipa de vinho de
6$000, cinco pipotes a 10$000 e uma porção de vinho mineiro, a 60$000.264 Num
primeiro momento, a leitura do inventário levou a suposição de ser um estoque sacerdotal
de vinho. Porém, em uma matéria veiculada em revista informativa, deparei-me com este
membro da parentela do Mosquito participando de um concurso com seus vinhos: a
Exposição Industrial Mineira, a qual foi noticiada no jornal A Actualidade, de 1862.265 O
padre Joaquim logrou o segundo lugar na exposição que premiou ruralistas mineiros por
vários produtos, como café, fumo, charutos, trigo, cachaça, farinha, móveis, velas, tecidos
e vinho. Na década de 1860 circulava a ideia de produção de vinho como atividade
econômica a ser empreendida em São José do Rio das Mortes, no âmbito do mercado
local. Segundo relatado na matéria da revista Vertentes Cultural, circulava na oralidade
regional a fama de ser o padre “um produtor de refinados vinhos comercializados ou ainda
distribuídos a amigos, mantendo vistosos e bem cuidados vinhedos em sua propriedade”
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RODRIGUES, 2008 também destaca a produção de aguardente nos engenhos das propriedades de
inconfidentes na p.121 de sua tese.
264
Inventário de Joaquim Gonçalves Lara, 1876, caixa 130. Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del-Rei
265
A
Actualidade
In:
Ano
1862/Edição
00259,
p.
4
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=235296&pagfis=1028. Acesso em 05/04/2021
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(OLIVEIRA, 2020, p. 29).266 Essas referências apontam para circulação, ao menos local,
da produção dos vinhos do Mosquito.
Em linhas gerais, as atividades agropecuárias foram o cerne principal da formação
das riquezas dos potentados do quarteirão do Mosquito.267 Resta-nos observar um pouco
mais da cultura material envolvida no cotidiano desses personagens.

A cultura material: mobiliário e bens de produção
Muitas terras, escravizados, atividades agrícolas e pecuárias, contratos de dízimos,
concessão de créditos, eis as várias atividades nas quais os moradores do quarteirão
estiveram envolvidos. Havia engenhos. Também havia as benfeitorias instaladas em suas
fazendas: moinhos, monjolos, currais, senzalas e outras casinhas. As senzalas geralmente
ficavam fora dos recintos murados ou nas partes baixas. As propriedades eram cercadas
por muros de pedra.268 Eram ainda comuns para dividir as propriedades, além dos longos
muros de pedra-seca, os valos e as árvores de espinhos. Muitas ferramentas estavam
presentes entre os bens arrolados pelos proprietários em seus inventários: foices,
foicinhas, enxadas, machados, cavadeiras, debulhadores; ferramentas e tendas de ferreiro
e carpinteiro, alavancas, serras, serrotes, torqueses, puxavantes, tesouras, martelos,
tornos, marretas, enxós, formões, bigornas. Caixas e caixões de armazenar mantimentos,
fogareiros, bancas, caldeiras, cochos, formas, tachos, fornos, funis, alambiques; carros e
carretões. Teares e rodas de fiar. Todos instrumentos ainda ligados às formas de produção
de riquezas. Em decorrência dessa riqueza, uma cultura material foi sendo organizada.
Suas casas de vivenda, ou moradas de casas, às vezes, sobrados, eram decoradas com
objetos utilitários e alguns elementos considerados de luxo.269
Algumas casas eram construídas de pau-a-pique, enchidas com barro, muitas
vezes forradas com esteiras de bambu. “Existem muitas fabricadas de pedra nos primeiros
266

As referências ao concurso e ao jornal A Actualidade encontram-se nas páginas 28 a 30 da Revista
Vertentes Cultural, em matéria de João Pinto de Oliveira, devidamente referendada na bibliografia deste
trabalho.
267
RODRIGUES, 2008, aborda a importância do agropastoreio em Minas, analisando as propriedades dos
inconfidentes da comarca do Rio das Mortes, nas quais estas atividades estavam entre as mais relevantes
(especialmente no capítulo 2, p. 89-153).
268
Ver Foto 9 no capítulo 2.
269
Uma boa apresentação panorâmica da cultura material mineira pode ser observada em LIMA JÚNIOR,
1978, p. 112-122.
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decênios do século dezoito e contemporaneamente se generalizou o emprego do adobe e
das taipas de sebe e pilão. Na região de São José do Rio das Mortes, existem casas de
pedras rigorosamente identificadas como trabalho de 1710” (LIMA JÚNIOR, 1978, p.
113). Como aponta Augusto de Lima Júnior, os materiais empregados na construção
variaram no tempo. Seguindo os dados constantes dos inventários do quarteirão do
Mosquito, observa-se que entre as casas mais antigas, do século XVIII e primeiras
décadas do XIX, as bases eram erguidas com pedras e o restante da construção já seguiria
os modelos de adobe. A maioria das casas eram cobertas de telhas.270 A capela de Nossa
Senhora da Conceição do Mosquito era a capela da fazenda principal e atendia à demanda
de toda a população do quarteirão. Na Roça Grande havia a capela do Rosário, de uso
familiar, mas onde também foram realizados sacramentos de pessoas fora da parentela,
mas a ela ligadas pela rede de sociabilidade. Em casas sem capelas existiam os oratórios,
conforme pudemos observar nas sedes dos Dois Córregos, do Caxambu e do Carandaí.
Muitas imagens de santos eram listadas entre os bens inventariados de membros da
parentela dos Faria, bem como elementos sacros, necessários aos serviços das capelas.
Voltaremos a abordar no próximo capítulo a importância das instâncias religiosas na
constituição da rede de poder que envolvia os parentes do quarteirão.
Joias, muitas vezes relacionadas ao catolicismo, eram elementos de distinção.
Muitas de ouro e prata. Relógios de parede também representavam status elevado.
Espingardas eram comuns nas residências dos senhores, porém não encontramos indícios
de prática significativa de caça como atividade de lazer difundida, diferentemente de
Marcos Andrade que observou o ato entre os familiares Junqueira do sul de Minas
(ANDRADE, 2008, P. 143-151). Camas e catres, caixas e caixões, mesas, bancos,
espelhos, louças da Índia, inglesas, portuguesas, prataria, panos importados, roupas de
cama de linho, talheres de prata, oleiros (pratos, tigelas) compunham os elementos do
interior das residências.271 Elementos de luxo, como tecidos, talheres e prataria
contribuíam para diferenciar a elite do quarteirão de seus subordinados e vizinhos.
Conforme aponta Cláudia Chaves (2001, p. 296), a presença destes produtos mesmo
distantes da Corte e no meio rural atendia aos interesses de um grupo de consumidores
exigentes que ostentavam hábitos adquiridos ou pretendidos de terras estrangeiras. Daniel
Roche (1998, p. 24) destaca a importância do estudo desta cultura material para o
270
271

Observar, por exemplo, a foto 7, no capítulo 2.
Augusto de Lima afirma haver produção de oleiros em Prados (LIMA JÚNIOR, 1978, p. 116).
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entendimento dos aspectos político, religioso, social e econômico. A percepção de
assimilações dos elementos materiais a um modo de vida ajuda-nos a entender a vivência
cotidiana marcada pelo tempo e elaborada conforme interesses específicos. A distinção
social confirmada pelo consumo de produtos de luxo, contribuía para manter o ethos da
parentela advindo da posição de elite local.
Produções de linho eram comuns nas margens do rio das Mortes, o algodão era
encontrado em pequenas plantações por toda a capitania/província mineira, da mesma
forma que cabeças de carneiros e ovelhas.272 Estas matérias-primas contribuíram para o
surgimento de uma produção têxtil doméstica que era realizada pelas mulheres
proprietárias e suas escravizadas. A presença de teares e rodas de fiar entre os bens
inventariados pelos proprietários corrobora a importância da indústria têxtil (ZEMELLA,
1990, p. 227-228). Nos inventários pesquisados eram muito comuns estes elementos.
Tanto as donas, quanto mulheres dos estratos camponeses e escravizadas dedicavam-se à
produção têxtil caseira.273 É interessante perceber que em dez propriedades inventariadas
no Mosquito que possuíam rebanhos de ovinos havia também a presença de teares e de
rodas de fiar. Mas é muito significativo o fato de haverem três propriedades que
concentravam um total de 50 ovinos não terem nenhum instrumento de transformação da
lã, bem como existirem 15 proprietários de teares e rodas de fiar que não tinham rebanhos
de ovinos, dentre os quais destacam-se Francisca Maria de Lara (1831), com dois teares
e oito rodas e escravizadas listadas no inventário como especializadas, e Bernarda
Francisca de Faria (1852), que herdara os instrumentos da sobrinha Francisca, depois de

272

Segundo Saint-Hilaire era costume criar solto o rebanho de carneiros, sem muitos cuidados e expostos
aos cães domésticos e animais selvagens, tendo sua lã utilizada de forma mais caseira, com produção de
roupas para os escravizados e confecção de chapéus. Saint-Hilaire aventa a possibilidade de serem
introduzidos cães pastores, como os europeus, o que poderia contribuir para melhor produção e permitiria
até mesmo a exportação de lã, a exemplo do que já ocorria com outros produtos mineiros e brasileiros,
como açúcar, couro e algodão (SAINT-HILAIRE, 1937, p. 74-76).
273
Na lista nominativa de 1838, o fogo 8 é descrito como de agregados ao fogo 7 da fazenda do Mosquito.
O fogo 7 é encabeçado por Gertrudes Caetana de Faria. Com ela moram o filho, nora e netos. Há vários
escravizados tanto da mãe (17) quanto do filho (seis). O fogo 8 é encabeçado pela agregada Joaquina, viúva
branca de 40 anos que, por sua vez, tem duas agregadas, as crioulas Luciana e Maria de 46 e 36 anos,
respectivamente. As três são descritas como fiadeiras. Os personagens descritos acima estão envolvidos na
rede do Mosquito. Porém, personagens marginais à rede também se dedicavam às atividades citadas. Em
Venda Nova, região tipicamente de pequenos proprietários, o fogo 28 é encabeçado pela parda viúva de 45
anos, D. Esméria de Sousa Feijó, uma costureira alfabetizada que vivia com a filha Ana Esméria, de 30
anos, também costureira e casada. O marido não se encontrava no fogo quando foi realizado o
recenseamento. As duas utilizavam os serviços de dois crioulos escravizados. Lista nominativa de 1838,
termo da vila de São José del Rei, distrito da Lage, quarteirão do Mosquito. Banco de dados
CEDEPLAR/FaCE/UFMG.
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se casar com o viúvo Mateus Furtado de Mendonça.274Bernarda já contava em 1838, com
três agregadas fiadeiras morando no mesmo fogo, na fazenda da Roça Grande.275
Podemos supor que a parentela tenha usado sua rede para a produção têxtil local: às vezes
os criadores de animais poderiam fornecê-los aos detentores dos instrumentos de
produção. Em nenhuma propriedade pesquisada havia arrolada plantação de algodão,
embora saibamos da existência do produto na comarca do Rio das Mortes. Esta situação
nos remete a uma constatação feita por Giovani Levi em sua pesquisa no Piemonte sobre
o caso do bicho-da-seda e das amoreiras: não entravam no cômputo de riquezas, pois não
eram cultivados comercialmente, mas havia ferramentas nos inventários que sugeriam
esta produção (LEVI, 2000, p. 142-146). Pensando desta maneira, mesmo sem haver
todos os elementos da produção têxtil listados nos inventários, podemos supor que era
importante a atividade têxtil, mas de uso mais doméstico, não apresentando caráter
comercial.
Em suma, com atividades econômicas de caráter agropecuário predominando, o
quarteirão do Mosquito consolidou uma economia no século XIX, que se posicionava no
mercado interno nacional, realizando trocas locais, nas vizinhanças mineiras, e enviando
alguns produtos para o Rio de Janeiro, capital imperial. Assim, a elite local conseguiu
manter suas riquezas e usufruir de elementos de uma cultura material que servia como
distinção de status quo.
…

As mudanças conjunturais na economia de meados do Oitocentos não excluíam a
importância de manter as relações de vizinhança e parentesco que conformavam as redes
clientelares. Os atestados de “boa fé, boa conduta e boa família” ainda eram atributos
valorizados naquela sociedade pré-industrial, mesmo que começasse a passar por
transformações econômicas. Assim, diferentes estratégias poderiam surgir para os
personagens em estudo, como ocorreu com João Gaudêncio de Jesus e a parentela do
Mosquito. A ingerência do Estado nas relações domésticas, especialmente nas décadas de
1840 e 1850, quando o governo saquarema tinha o intuito de disciplinar o governo da
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Inventários de Francisca Maria de Lara, 1831, caixa 442 e Bernarda Francisca de Faria, 1852, caixa 82.
Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del-Rei.
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Lista nominativa de 1838, termo da vila de São José del Rei, distrito da Lage, quarteirão do Mosquito.
Bando de dados CEDEPLAR/FaCE/UFMG.
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casa e da rua (MATTOS, 1994) “alterou os tratos mercantis ao interferir na forma como
os sujeitos se relacionavam, bem como transformou as percepções do crédito e da
dinâmica do comércio”, conforme afirma Paula Teixeira Pinto (2018, p. 219). A década
de 1860 marcava a mudança na forma de relacionamento em que pessoalidade perde
espaço para relações impessoais, assumindo uma essência mais mercantilizada, na qual o
cumprimento de prazos tornava-se importante atributo de credibilidade e garantia de
manutenção de créditos.276 Todavia, ainda assim, os moradores do quarteirão do
Mosquito, como também de todo o distrito da Lage, continuavam investindo nos ramos
tradicionais da economia escravista nas décadas de 1850-1870: escravizados, terras,
criação de animais e dívidas ativas compunham as fortunas da região (PINTO, 2018, p.
268).
Descortinamos neste capítulo as atividades econômicas empreendidas no
quarteirão, destacando a importância da agropecuária e as distintas maneiras de realizar
as transações. Apresentamos as estratégias de organização econômica fechadas nos
valores familiares da parentela dos Faria, numa rede com características de Antigo
Regime. Também pontuamos a estratégia mais comercial de João Gaudêncio como um
contraponto aos Faria.
No próximo capítulo, traçaremos mais alguns elementos que estiveram presentes
na constituição das redes de poder no quarteirão do Mosquito, analisando o papel dos
cargos administrativos, eclesiásticos e militares, bem como a ampliação da rede de
sociabilidade através do compadrio.
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Paula Pinto constata o fato ao analisar a crise por que passou o personagem Gervásio Pereira Alvim, do
distrito da Lage, neste momento (PINTO, 2018, p. 219).
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CAPÍTULO 4 – SOCIEDADE: IGREJA, COMPADRIO E
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA – LAÇOS SOCIAIS E
CONSTITUIÇÃO DE PODER
Ao estudarmos a história da vida social mineira, percebemos quantas possibilidades
de constituição de espaços de convivência e solidariedade eram firmadas na região. A
família era um desses espaços privilegiados, conforme buscamos elucidar no primeiro
capítulo. Júnia Furtado nos informa que “a família mineira era heterogênea, constituindose muito frequentemente à margem da lei, dividindo o espaço com as famílias tradicionais
de bases patriarcais” (FURTADO, 2009, p. 133). Esta constituição familiar mostrou-se
fundamental para a formação econômica de Minas Gerais e apontamos como isso se deu
no microcosmo do Mosquito. As heranças legadas, bem como as estratégias sociais de
ampliação dos laços familiares com os casamentos e com o compadrio, permitiram que a
riqueza se ampliasse na região ou, ao menos, houvesse uma continuidade de unidades
produtivas de bases diversificadas pelo espaço em tela. Como afirma Sílvia Brügger,
percebemos “diversos aspectos da organização familiar – tais como alianças
matrimoniais, relações entre pais e filhos, compadrio – indicando como os projetos de
vida eram pensados muito mais em termos coletivos do que individuais” (BRÜGGER,
2007, p. 23). No presente capítulo, pretendemos ampliar o conhecimento das relações de
compadrio no quarteirão do Mosquito para compreender o que Brügger tratou como
projeto familiar, porém preferimos a ideia de estratégia familiar.277
Além do compadrio, pretendemos discutir no presente capítulo o quanto
significativa foi a participação de membros da parentela na estrutura da Igreja, analisando
a atuação dos padres que faziam parte da rede familiar desenvolvida no quarteirão.
Paula Teixeira Pinto destacou as redes familiares que contribuíram para o comércio
entre o Arraial da Lage e a Corte, mostrando o poder econômico da região da Comarca
do Rio das Mortes, o sul mineiro, através do estudo baseado na família de Gervásio
Pereira Alvim. Segundo ela

Jiménez e Roigé preferem usar o conceito de estratégia em vez de projeto. “El concepto de estrategia es
de los más útiles que tenemos en el análisis de la historia de la familia, pero debe usarse con cierta prudencia
y tener en cuenta que el conjunto de las decisiones familiares tiene que ver con múltiples aspectos de la
realidad” (JIMÉNEZ & ROIGÉ, 2004, p. 8). Os autores propõem o estudo da genealogia (linhagem), de
estratégias familiares (residência, matrimônios e heranças, compadrio) para o estudo das redes de poder e
história das famílias. Os textos discutidos na obra são basicamente sobre a Península Ibérica e há um sobre
o Rio da Prata.
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Estes homens eram membros da elite local, atuavam no comércio e na vida política
das vilas, participavam da organização do Estado, das milícias e, posteriormente,
da Guarda Nacional. Além de controlarem parte considerável das terras nos
termos das vilas de São João del Rei e São José, comarca do Rio das Mortes,
possuíam grande volume de escravos e participavam ativamente da travessia de
cativos do Rio de Janeiro para capitania/província de Minas. Eles tiveram que se
adaptar ao contexto de novas mudanças, articular estratégias que visavam à
manutenção e reprodução de suas posições de poder local, estabelecer e/ou
reforçar alianças entre eles e, às vezes, com subalternos (PINTO, 2018, p. 15-16).
No terceiro capítulo, abordamos a atuação econômica dos moradores do quarteirão do
Mosquito, envolvidos com as diversas atividades que os colocavam em situação de
protagonismo local. No presente capítulo, buscaremos ampliar o entendimento de sua
atuação política e na administração do período imperial, tal como apontado por Paula
Pinto. Para tal, discutiremos a ocupação de cargos e a busca por títulos e patentes por
membros da parentela em estudo, além do envolvimento em conflitos políticos nas
décadas de 1830 e 1840.

4.1 Ampliando a noção de rede, consolidando o poder local
Já abordamos no primeiro capítulo deste trabalho como foi constituída uma rede
familiar no quarteirão do Mosquito. Segundo Bertrand, a rede além de aproximar as
pessoas, facilita também a circulação de bens e serviços. “La red remite en primer lugar
a una estructura construida por la existencia de lazos o de relaciones entre diversos
individuos [...] la red consiste en un complejo sistema de vínculos que permiten la
circulación de bienes y servicios” (BERTRAND 2012, p. 61-62).
Assim sendo, a noção de redes estende-se para além do parentesco,
compreendendo a rede de amizades e de clientelismo, estabelecendo relação de confiança
e reciprocidade, intercambiando favores e serviços. Além das relações com pessoas do
mesmo nível, havia as relações verticais, estabelecidas com os servidores e criados e, no
caso brasileiro, com os escravizados. É importante buscar apreender as relações práticas
e as mediações do poder instituídas. Há laços fortes, mas também laços débeis que, em
determinados momentos abrem outras fontes de recursos e de oportunidades, com a
inclusão nas redes dos “conhecidos de meus conhecidos”, por exemplo (IMÍZCOZ
BEUNZA, 2009, p. 90-94; IMÍZCOZ BEUNZA, 2004, p. 128-131). As relações de
compadrio que serão analisadas mais adiante ajudam a visualizar esta verticalização da
rede constituída no quarteirão.
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A discussão sobre a importância das redes está relacionada com a constituição do
poder local. Já vimos a estratégia de casamentos empreendida no quarteirão do Mosquito
anteriormente, a qual buscou consolidar uma família neste poder. Cabe aqui aprofundar
a discussão sobre família e poder. Uma citação extensa de Jiménez e Roigé é de grande
valia.
Señalemos, en primer lugar, que familias y poderes tienen, sin duda, significados
muy distintos. Poder significa e implica desigualdad, pero también reciprocidad,
lo que nos conduce a la intermediación y a los procesos de economía donativa.
Pero también es un recurso, y como tal es fundamental explicar los mecanismos
que permiten el acceso y el control de dichos recursos, así como su diversidad y
las formas en que circulan y se transforman de una generación a otra. Por su parte,
Familia se vincula directamente al parentesco y a las formas de organización
doméstica, de convivencia y a las relaciones sociales. Hay, por otra parte, una gran
diversidad y diferente significación de ambos conceptos en espacios y épocas
distintas, de manera que se manifiestan y expresan de diferentes formas y adoptan
unas relaciones que suelen estar caracterizadas por prácticas sociales y culturales
diversas que corresponden a los valores que los explican y los justifican. Pero
cuando la realidad se expresa lo hace a través de la organización social existente
en cada época y coyuntura, por lo que no existe el poder como concepto ni como
praxis desgajado de la realidad social. Por ello, es en las formas y prácticas de las
relaciones sociales por donde circula el poder y se manifiesta a través de ellas. Es
aquí, precisamente, donde se produce la confluencia de los intereses entre ambos
objetos de estudio, a través de las estrategias y las formas que adopta el poder para
expresarse, especialmente en la intermediación y en los espacios desde los que se
proyecta y donde descansa. Y aquí la familia tiene plena presencia por cuanto ella
es instrumento que aglutina y moviliza poderes (JIMÉNEZ & ROIGÉ, 2004, p.
2).
Embora família e poder apresentem distintos significados, a confluência dos conceitos
pode ser percebida na medida em que as famílias podem ser espaços de configuração de
poder. É isso que temos demonstrado com o presente trabalho.278 As estratégias
empreendidas pela família em estudo, compondo uma rede de sociabilidade horizontal e
verticalmente, contribuíram para alçar o grupo familiar ao poder local no quarteirão do
Mosquito. Como demonstrado por Marcos Andrade, estudando o sul mineiro no século
XIX, os caminhos para a fortuna, eram a família, os negócios e a política. A combinação
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No primeiro capítulo estabelecemos um estudo genealógico como parte do entendimento da construção
de uma rede que vai se configurar como espaço de poder, conforme sugerem Jiménez e Roigé: “Hay que
distinguir también entre las formas que adopta el poder, los circuitos por los que discurre y los espacios
donde se asienta y estabelece. Tener en cuenta los apellidos y realizar una cartografía de los sistemas de
gobierno local explica, en parte, estas distinciones, pero no podemos quedarnos en el levantamiento de
genealogías como fin último. Es sólo un medio, a partir del cuál podremos deducir los circuitos por donde
discurre el poder y en donde se configuran las estrategias y las alianzas familiares. [...] el seguimiento del
apellido, el cambio o no de actividad en cada generación, y la reconstrucción de la historia familiar a través
de unas determinadas ramas familiares” (JIMÉNEZ & ROIGÉ, 2004, p.2)
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de atividades agropastoris e comerciais com a ocupação de cargos administrativos, civis,
eclesiásticos e políticos contribuiria para o enriquecimento das famílias e a consolidação
de seu poder (ANDRADE, 2008, p. 211). Entendendo as ações apontadas pelo autor como
estratégia familiar também adotada no Mosquito, percebemos como a elite local
conseguiu se manter no poder.
Segundo Foucault, “o grande jogo da história será de quem se apoderar das regras,
[...] o fizer funcionar de tal modo que os dominadores encontrar-se-ão dominados por
suas próprias regras” (FOUCAULT, 1979, p. 25-26). Foucault fala em buscarmos a
compreensão de “marcas sutis, singulares, subindividuais” (p. 20), mas sem querer
encontrar em indivíduos as características gerais para assimilá-los a outros. Haveria uma
plêiade de heranças, tratando vários acontecimentos, pequenos abalos na estrutura de
constituição de poder para a formação da sociedade. Assim, o poder gera dominação e
exclusão ou relação mutuamente favorável, com relações de solidariedade (DELGADO,
2006, p. 20). Pensando com K. Polany, o mercado em sociedade condicionada por
instituições não econômicas é impulsionado por instituições extra-econômicas, como
parentesco e matrimônio. Os mecanismos extra-econômicos de acumulação de riqueza
como conquista/guerra (terras); cargos na administração, nas câmaras municipais
conduziriam à efetivação do poder local (DELGADO, 2006, p. 21-25). Torna-se relevante
destacar a apropriação do poder como estratégia familiar adotada pela parentela do
Mosquito.
Existe uma racionalidade própria no conceito de Giovani Levi para estratégia, que
seria uma racionalidade seletiva que “explica os comportamentos individuais como fruto
do compromisso entre um comportamento subjetivamente desejado e aquele socialmente
exigido, entre liberdade e constrição” (LEVI, 2000, p. 46). Ou seja, não se excluem
decisões individuais, mas há um substrato comum nas decisões coletivas, que se configura
como estratégia familiar e de manutenção do poder. Segundo Paula Pinto, as redes de
poder e clientela buscaram reforço e reorganização para enfrentar as mudanças estruturais
e conjunturais que o século XIX lhes trouxeram. “Os campos de investimentos sociais,
políticos, econômicos e simbólicos são ampliados, permitindo observar através de
estratégias familiares e de elementos não econômicos o funcionamento e dinâmica dos
circuitos mercantis intra e interprovincial” (PINTO, 2018, p. 17). São estes elementos não
econômicos que analisaremos a partir de agora como constituintes da estratégia da rede
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do Mosquito, visando o exercício do poder local. Iniciaremos a análise verificando o
poder da Igreja como parte da estratégia da parentela do quarteirão.

4.2 O poder da Igreja
A Igreja católica configurava-se como um mecanismo de poder no Brasil colonial
e imperial.279 A ereção de capelas no interior de Minas Gerais era uma realidade no
processo de organização e ocupação territorial. Segundo Francisco Andrade, as capelas
configuravam mecanismos de poder, sendo comum que proprietários locais erigissem
templos nos sertões de Minas Gerais ao longo do século XVIII. Além do aspectoreligioso,
havia o intuito de dominarem uma rede familiar e clientelista, incluindo as capelas, para
além do uso doméstico, num uso ampliado à população de uma região. Geralmente o
padroado local era administrado pelo potentado do lugar, que costumava indicar parentes
ou pessoas próximas a ele para ser o capelão, conferindo mais prestígio local. Na maioria
das vezes, as capelas erigidas eram filiais a matrizes das vilas mais próximas
(ANDRADE, 2007, p. 155-158).
No caso do Mosquito, a principal capela, Nossa Senhora da Conceição,
subordinava-se à matriz de Santo Antônio, da vila de São José, embora estivesse
subordinada à Lage entre 1840 e 1852.280 A capela de Nossa Senhora da Conceição do
Mosquito era a capela da fazenda principal e atendia a demanda de toda a população do
quarteirão.281 Segundo Olinto Santos Filho,
A capela de Nossa Senhora da Conceição surgiu em época remota, possivelmente
entre 1770 e 1780, embora haja lápide com possível data de 1768 na entrada da
capela. […] foi construída como capela rural filial da Matriz de Santo Antônio
[…] e nunca foi ermida ou oratório de fazenda, mas capela filial, ora com capelão,
ora sem capelão (SANTOS FILHO, 2021, p. 1-2).
As características arquitetônicas da capela sugerem que a construção seja efetivamente
da segunda metade do século XVIII devido ao “apuro técnico e formal deste monumento”
(SANTOS FILHO, 2021, p. 9). Conforme já apontamos, há referências anteriores a este
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Já apontamos alguns elementos sobre a igreja e a formação territorial do quarteirão do Mosquito no
segundo capítulo.
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“Em 3 de abril daquele ano [1840], assinava o presidente da Província de Minas Gerais, doutor Bernardo
Jacinto da Veiga, a Lei nº 184, que, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, elevava o Curato da Lage à Paróquia,
com a anexação das capelas de Santa Rita do Rio Abaixo e do Arraial do Mosquito, ambas desmembradas
da Freguesia da Vila de São José, para a qual voltaram a pertencer em virtude da Lei nº 576, de 5 de maio
de 1852” (CHAVES, 2014, p. 80).
281
Observar Mapa nº 10 abaixo.
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período com nomenclaturas distintas para a capela. Provavelmente deve ter existido
alguma construção de taipa e barro anterior à atual igreja, que está representada na
imagem da Foto nº 13 mais abaixo, a julgar as considerações do pesquisador supracitado.
Na Roça Grande havia a capela (ou ermida) do Rosário282, de uso familiar, mas
onde também foram realizados diversos sacramentos de pessoas fora da parentela, mas a
ela ligadas pela rede de sociabilidade, sendo muitos afilhados dos proprietários ou de seus
parentes. Em casas sem capelas existiam os oratórios, conforme pudemos observar nas
sedes dos Dois Córregos, do Caxambu e do Carandaí. Em todos estes lugares, as práticas
religiosas estiveram presentes e foram permeadas pelas relações de poder empreendidas
entre os grupos participantes.
Observamos três formas de uso do poder vinculado à Igreja nas estratégias
estabelecidas pela parentela do Mosquito, as quais analisaremos a seguir: a participação
nas irmandades, o ingresso no clero e o compadrio.

As irmandades
Uma relação muito comum com a Igreja era a participação em irmandades
religiosas, tão marcantes em Minas.283 Porém, o caráter mais rural do quarteirão do
Mosquito teria minimizado este fator como um elemento constitutivo de poder em
detrimento dos outros dois, ser padre e o compadrio. Afinal, as irmandades estavam
organizadas nas sedes de paróquias. Ainda assim, cabe mencionar que vários membros
da parentela estudada buscaram filiar-se a irmandades leigas nas vilas de São João, São
José e no arraial de Prados, conforme consta nos documentos analisados, a exemplo dos
inventários e testamentos. A participação em irmandades pode ser um elemento para
análise mais detalhada em trabalhos futuros. No momento, priorizamos os aspectos que
percebemos como mais marcantes na constituição da rede de sociabilidade empreendida
pela parentela do Mosquito. Entre os membros da parentela, vale pontuar as filiações às
irmandades: a matriarca Bárbara Francisca de Jesus (1823) era irmã professa na Ordem
Terceira de São Francisco de São João del Rei e declarou em testamento que seu corpo
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Também surgiu a ermida de Nossa Senhora da Glória nas terras desta fazenda, mais tarde. Conferir
Mapa nº 10.
283
A respeito das irmandades, é importante indicar o estudo clássico: BOSCHI, 1986.
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deveria ser envolto em hábito de São Francisco.284 Na mesma irmandade também eram
filiados a filha Clara Francisca de Faria e o genro Alexandre Gonçalves de Melo(1835).285
Agostinho José Pereira, filho de Bárbara, foi envolto em hábito de São Francisco
e sepultado dentro da Capela de Nossa Senhora da Conceição do Ribeirão do Mosquito,
da vila de São José, em 1820.286 Sua viúva, Maria Ferreira de Resende (1834) era filiada
à Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo da vila de São João e à Irmandade dos
Passos da vila de São José.287
Antes de sua morte, Manoel José Parreira288 e sua esposa Bernarda Francisca de
Faria289 declararam o desejo de ter o corpo envolto no hábito de São Francisco com capa
do Carmo em seus testamentos. O tio-avô de Bernarda, Caetano Nunes Pereira290,também
fora amortalhado em hábito de Nossa Senhora do Monte do Carmo, conforme era sua
vontade.291Já Mateus Furtado de Mendonça, viúvo de Bernarda292, ao falecer em1867, era
irmão na Irmandade do Santíssimo Sacramento de São José e de Nossa Senhorado Carmo
em São João.293
Todas as irmandades citadas eram ligadas às elites locais, com composição
predominantemente branca. Este fato elucida mais uma vez o caráter elitista da parentela
localmente, quando comparamos a situação da filiação de seus membros a um outro
personagem que encontramos nas terras do Mosquito: Joaquim Caetano Leonel. Em 1865,
Leonel era filiado à Irmandade de São João Evangelista e à de Nossa Senhora das Mercês,
das quais muitos membros não pertenciam às elites locais. Leonel fora alistado
Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei – Inventário, caixa 376. Arquivo
Eclesiástico da Diocese de São João del Rei, Folha 168 renumerada, frente e verso, do livro 82 de óbitos,
caixa 32.
285
Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei – Inventário, caixa R24.
286
Folhas 99 verso e 100, renumeradas, do livro de óbitos 82, caixa 32, do Arquivo Eclesiástico da Diocese
de São João del Rei.
287
Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei – Inventário, caixa 423. Folhas
100 a 101 do livro de óbitos 84, caixa 32, do Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei.
288
Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei – Inventário caixa 555.
Transcrição do testamento anexo, fl. 16.
289
Testamento de Bárbara Francisca de Faria, Folhas 103 e 104, livro de Óbitos de abril de 1846 a maio de
1877, de Resende Costa, imagens 33 e 34, Igreja Católica/ Arquivo digitalizado pelos Mórmons.
290
Caetano Nunes Pereira deixou seus bens em testamento ao sobrinho, o padre Antônio José de Faria que,
mais tarde, legou sua herança à sobrinha Bernarda Francisca de Faria.
291
Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei – Testamento, caixa 103.
292
Mateus Furtado de Mendonça, já viúvo por duas vezes, empreendeu o terceiro casamento na parentela
com Bernarda Francisca de Faria, viúva de Manoel José Parreira, conforme já apontamos no primeiro
capítulo.
293
Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei – Inventário, caixa 537.
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na Guarda Nacional em 1833, ao lado de vários membros da parentela dos Faria, seus
vizinhos, mas conforme pontuamos no segundo capítulo, ele não compunha a elite do
Mosquito, sendo um pequeno produtor que vivia nos arredores das fazendas dominadas
pela parentela.294 Podemos entender que a participação nas irmandades é mais um
elemento na intricada rede de relações e de poder estabelecidas no quarteirão, sendo
ilustrativa das diferenciações sociais. Mas, ainda mais marcante, é a atuação de membros
da parentela local como sacerdotes.

Ser membro do clero
O sacerdócio masculino em Portugal era utilizado como estratégia para a não
divisão de bens de raiz entre os herdeiros desde o período de consolidação do reino
português (DURÃES, 1988, p. 56). Esta prática foi transplantada pelas famílias migrantes
para a colônia portuguesa na América. No caso da parentela em estudo, suas origens
portuguesas apontam para a possibilidade de manutenção deste costume. No entanto, algo
mais importante pode ser percebido nos rincões do ribeirão do Mosquito: a significativa
presença de padres na parentela como mais um elemento estratégico para a consolidação
do poder local. Como a capela do Mosquito configurou-se em núcleo povoador do
quarteirão, ainda durante o século XVIII, manter o controle sobre ações religiosas,
emanadas via capela, era mais um elemento constitutivo do poder local. A Igreja
congregava as famílias e fortalecia as alianças, realizando os casamentos e batismos de
forma a interligar os membros da elite local entre si e com os seus subordinados, fossem
vizinhos, agregados ou escravizados. Ter padres oriundos da parentela era um importante
elemento nas estratégias de consolidação e manutenção do poder.295 Sendo assim, desde
a segunda metade do século XVIII, a parentela buscava manter um padre à frente da
Capela do Mosquito.
Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São João del Rei – Inventário, caixa 445. Câmara
Municipal de Tiradentes, Caixa 002, Pacotilha 009, fl. 57. A documentação da Câmara de Tiradentes foi
gentilmente cedida por Afonso de Alencastro Graça Filho, a quem agradeço o compartilhamento do
material digitalizado.
295
Marcos Ferreira cita o padre Francisco Antônio Junqueira que, mesmo sem ocupar outros cargos, era
importante elemento na rede de relações estabelecidas por seus familiares no sul de Minas, na região de
Campanha, primeira metade do século XIX. Concordamos com o autor que ressalta que o capital político
obtido por padres não pode ser menosprezado, numa sociedade em que a Igreja era um elemento central de
poder (ANDRADE, 2008, p. 217). O conceito de capital político é o enunciado por BOURDIEU (1992),
como característica de pessoas detentoras de poder econômico que podem se colocar em condições de portavoz de um grupo.
294
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Bernardo José de Faria realizou 18 batizados nas capelas do Mosquito e de São
Sebastião do Rio Abaixo (filial de São João del Rei) entre 1752 e 1800.296 Era capelão na
Capela de Conceição do Mato Dentro, filial da Vila de São José já em 1748, conforme
nos informa o Cônego Raimundo Trindade em seu clássico Instituições de Igrejas no
Bispado de Mariana (TRINDADE, 1945, p. 360). De origem portuguesa, chegou à região
do Mosquito, provavelmente com os familiares Mateus José de Faria, patriarca da
parentela do presente estudo, e Antônio José de Faria, outro padre da parentela a atuar na
região. O mais antigo registro que encontramos com menção à Capela de Nossa Senhora
da Conceição da Freguesia da Vila de São José data de 24 de junho de 1745, num batismo
de um escravizado de Maria Madalena do Sacramento. 297 O padre fora registrado como
José de Faria, o qual supomos ser o padre Bernardo acima citado.
Em 1752, o registro da capela como sendo de Conceição do Mato Dentro começa
a aparecer e, em 1757, como pertencente a Pedro Bernardes Caminha. José Bernardes
Caminha [e Góes]298 realizou 12 batizados na referida capela entre 1763 e 1784. Ele era
um dos oito filhos do português Pedro Bernardes, a quem atribuímos a propriedade da
capela e sua possível construção.299
A partir da década de 1770, o registro da capela consolida-se como Conceição do
Mosquito ou do Ribeirão do Mosquito, sendo muitas vezes chamada apenas de Capela do
Mosquito ao longo do século XIX.300 As fotos 13 e 14, a seguir, apresentam a capela na
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Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livro 6, caixa 2 (livro
suplementar); Livro 7, caixa 3; Livro 10, caixa 2.
297

Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livro 6, caixa 2 (livro
suplementar), fl. 16.
298
Já apontamos em outro momento a existência de registros de nomes da mesma pessoa com variações na
documentação. O padre José Bernardes Caminha foi ordenado em 21 de setembro de 1761 por Dom Frei
Manuel da Cruz (TRINDADE, 1953, p. 136).
299
Conferir Diagrama 3.0.1, no primeiro capítulo. O capitão português Pedro Bernardes Caminha casou-se
em Lagoa Dourada em 1730 com Ângela de Góes Cardoso, com quem teve oito filhos, e constituiu
residência na sede da fazenda do Mosquito por aquela época, sendo um dos pioneiros da ocupação das
terras do quarteirão. Pedro Bernardes foi capitão de Ordenanças na vila de São João, conforme apontamos
no primeiro capítulo.
300
Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del
Rei. Hoje é a capela de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais. O
título do Rosário foi adotado em 1920, quando foi construída uma nova igreja matriz com a invocação de
Nossa Senhora da Conceição. Originalmente, a capela era rebocada e pintada de branco e azul. É a mais
longeva construção ainda existente da antiga fazenda do Mosquito e a tradição oral da cidade, atribui a ela
a data de 1717, o que não pudemos verificar em nenhum documento pesquisado. Segundo o pesquisador
Olinto dos Santos Filho, a construção é provavelmente da segunda metade do século XVIII, devido ao apuro
técnico. Em 1973, em uma reforma, descobriu-se a estrutura toda de pedra e optou-se por deixá-la àmostra
(Ver fotos 1 e 2 no primeiro capítulo e a Foto 6 no segundo capítulo). Dados retirados de
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segunda metade do século XX e na passagem do século XIX para o XX, respectivamente.
Embora as datas das fotografias não sejam precisas, foi possível inferir a época
representada com base nas descrições existentes para o referido monumento.301 A foto 14
elucida bem o papel aglutinador da capela, bem como sua importância para a
consolidação do povoamento e desenvolvimento do quarteirão do Mosquito ao longo do
tempo.
Foto 13 – Igreja do Rosário (antiga Capela de Nossa Senhora da Conceição
do Mosquito – até 1920, antes da reforma de 1973)

FONTE: Acervo da Secretaria Municipal de Cultura de Coronel Xavier Chaves, s/data.

<http://coronelxavierchaves.mg.gov.br/prefeitura/2017/04/01/igreja-de-nossa-senhora-do-rosario/>.
Acesso em 06/05/2020.
301

<http://coronelxavierchaves.mg.gov.br/prefeitura/2017/04/01/igreja-de-nossa-senhora-do-rosario/>.
Acesso em 01/06/2021.
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Foto 14 – Vista do povoado do Mosquito, início do século XX

FONTE: Acervo da Secretaria Municipal de Cultura de Coronel Xavier Chaves, s/data.

Joaquim da Silva Torres, que não era membro da parentela do Mosquito, atuou na
capela entre os anos de 1771 e 1818, realizando 57 batismos no Mosquito e um na capela
(ermida) de Caetano Nunes (na Fazenda da Roça Grande). 302 Foi proprietário no local,
provavelmente a partir da antiga moradora Maria Madalena do Sacramento 303, pois sua
fazenda era denominada Madalena do Mosquito. Não encontramos outros indícios de
herdeiros de Maria Madalena na documentação utilizada, o que nos levou à hipótese de o
padre Torres ter adquirido as terras que a ela pertenceram anteriormente. Padre Torres foi
inventariado em 1821, deixando herança para afilhados.304 Os herdeiros instituídos pelo
padre não eram da parentela do Mosquito e não permaneceram todos na região 305, pois
venderam grande parte das terras posteriormente para Francisca Maria de Lara, conforme
foi registrado no inventário da mesma, em 1831.306

302

Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livro 6, caixa 2 (livro
suplementar); Livro 7, caixa 3; Livro 8, caixa 4; Livro 9, caixa 5; Livro 10, caixa 2; Livro 12, caixa 6.
303
Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Livro de batismo nº 06, caixa 02, fl. 16. No
documento aparece o primeiro registro mencionando a Capela de Nossa Senhora da Conceição da Freguesia da
Vila de São José, no ano de 1745.
304
Inventário de Joaquim Da Silva Torres, reverendo, 1821, caixa 240, Arquivo Histórico do Escritório
Técnico do IPHAN – São João del Rei.
305

Apenas a herdeira Paula Joaquina de Jesus, casada com Caetano José Pinto, dentre os herdeiros do padre,
permaneceu no espaço do quarteirão do Mosquito, conforme apresentamos no segundo capítulo.
306
Inventário de Francisca Maria de Lara, 1831, caixa 442, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei.
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O padre Torres atuou muitos anos na região do entorno da Capela do Mosquito.
Mas não era um membro da parentela em estudo. Antônio José de Faria [Pereira ou da
Silva Pereira]307, por outro lado, integra o grupo familiar da elite do quarteirão. Entre
1788 até janeiro de 1818, o padre Antônio realizou 82 batizados na capela do Mosquito e
na ermida do Rosário, na fazenda da Roça Grande, da qual era proprietário, além de
sacramentar um batismo na capela de São Sebastião, em Santa Rita do Rio Abaixo. 308
Tudo indica que o padre Antônio ainda estava em formação quando Joaquim da Silva
Torres começara a atuar no Mosquito.309 Logo que teve condições para realizar os
sacramentos, padre Antônio assumiu o protagonismo das celebrações na capela ligada à
sua família, mesmo que o padre Torres ainda continuasse a atuar no entorno. O fato de
ter constituído propriedade na região pode explicar a atuação de ambos os padres
simultaneamente no espaço do quarteirão. Mas é digno de nota o fato de, com menos anos
de atuação, padre Antônio ter realizado um número maior de cerimônias sacramentais. A
ideia da rede constituída da qual ele fazia parte ajuda-nos a entender este fato.
O padre Antônio José de Faria [Pereira] recebeu a fazenda da Roça Grande em
1799 como herança do seu tio Caetano Nunes Pereira310 que a possuía por sesmaria datada
de 17 de agosto de 1772.311 Deixou-a para a sobrinha Bernarda Francisca de Faria, em
1818, conforme já abordamos anteriormente no segundo capítulo.312 Nota-se, como já
apontamos em outros momentos, que as heranças eram um importante aspecto da
construção da rede do Mosquito e o padre Antônio deixou seu legado neste quesito.
Depois da morte do padre Antônio José, em 1818, parece que o padre Torres
também optou por mudar-se para a vila de São João del Rei, onde faleceu em 1821,
conforme consta em seu inventário.313 Desta forma, entre 1818 e 1822, José Francisco de

307

Já apontamos em outro momento a existência de registros de nomes da mesma pessoa com variações na
documentação.
308
Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livro 6, caixa 2 (livro
suplementar); Livro 9, caixa 5; Livro 10, caixa 2; Livro 12, caixa 6.
309
Outra hipótese que podemos aventar é que o a padre Antônio ainda estivesse em Portugal e tenha migrado
para o Mosquito posteriormente. Porém, ficaremos nas conjecturas, pois não foi possível encontrar documentos
comprovando nenhuma das hipóteses.
310
Testamento de Caetano Nunes Pereira, 1799, caixa 103, Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei.
311
APM, Sesmaria, Códice SC 172, p.138.
312
Inventário de Antônio José de Faria (padre), 1818, caixa 82, Arquivo Histórico do Escritório Técnico
do IPHAN – São João del Rei.
313
Inventário de Joaquim Da Silva Torres, reverendo, 1821, caixa 240, Arquivo Histórico do Escritório
Técnico do IPHAN – São João del Rei.
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Faria esteve à frente da capela, realizando 15 batizados.314 Supomos ser o padre José mais
um irmão do patriarca Mateus José de Faria e do padre Antônio José de Faria, porém não
conseguimos encontrar precisamente esta referência, deixando-nos apenas com a
hipótese. A família era oriunda de Portugal, migrara para a região do Mosquito no século
XVIII. Sabemos que o pai de Mateus e Antônio também se chamava José Francisco de
Faria e tinha outros filhos. Daí sugerirmos que o padre homônimo fosse um destes filhos.
A hipótese é plausível devido à estrutura de ocupação que a parentela dos Faria adotou
no quarteirão do Mosquito.
Já em 1824, o padre Antônio Gonçalves de Melo ordenou-se em 3 de maio, logo
assumindo os serviços eclesiásticos da capela do Mosquito, onde realizou 10 batizados
até sua prematura morte em 1825, no dia 13 de maio.315 A história do padre Antônio
Gonçalves já foi esmiuçada no primeiro capítulo316, mas vale citar que teve filhos
ilegítimos que foram acolhidos na parentela, demonstrando a força da rede constituída na
qual estava inserido.
O padre Antônio Gonçalves foi sucedido pelo seu primo, Joaquim Gonçalves
Lara317, que atuou entre 1825 e 1866, realizando 164 batismos, sendo no Mosquito, na
ermida do Rosário (Roça Grande), na ermida de Nossa Senhora da Glória (Roça Grande,
1832), nos oratórios das fazendas dos Dois Córregos, do Caxambu e do Carandaí, além
de alguns na Matriz de São José del Rei.318 Note-se que ao avançar o século XIX,
ampliam-se os espaços religiosos, com um número de oratórios particulares sendo
apresentados na documentação, para além das capelas e ermidas. Os oratórios seguiam a
ocupação da família de suas várias fazendas que compunham o quarteirão do Mosquito,
ampliando os espaços a serem usados para os sacramentos religiosos, no âmbito privado,
mais reservado aos indivíduos da própria família. Ao mesmo tempo, a capela de Nossa

314

Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livro 12, caixa 6.
Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livro 6, caixa 2 (livro
suplementar); Livro 15, caixa 7. Segundo os registros citados, os 10 batizados foram realizados na capela
do Mosquito entre janeiro de 1824 e setembro de 1825. Alguns assentos foram registrados em atraso, em
1840, pelo padre Laureano Antônio do Sacramento, o que permite entender algumas discrepâncias de datas
na história do padre, o que é discutido no primeiro capítulo. Padre Antônio Gonçalves de Melo foi ordenado
em 3 de maio de 1824 por Dom Frei José (TRINDADE, 1953, p. 204).
315

316

Conferir a história do padre Antônio Gonçalves de Melo no primeiro capítulo, item 1.3, Diagrama 2.1.
Ordenado sacerdote por Dom Frei José em 26 de fevereiro de 1825 (TRINDADE, 1953, p. 204).
318
Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livro 6, caixa 2 (livro
suplementar); Livro 14, caixa 7; Livro 15, caixa 7; Livro 16, caixa 7; Livro 17 (CD da Freguesia de São
José del Rei).
317
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Senhora da Conceição do Mosquito continua sendo usada pela parentela, mas ganha cada
vez mais destaque como centro aglutinador de povoamento, conforme a foto 14 acima
aponta, mostrando o aumento de edificações próximas ao entorno da capela. O padre
Joaquim faleceu em 1876. Voltaremos a falar dele mais adiante, tendo em vista que
também exerceu a vereança, além do sacerdócio, nas décadas de 1830 e 1860. Entre 1886
e 1888, dois sobrinhos do mesmo atuaram como padres no Mosquito. João José de Faria
realizou 66 batismos na capela do Mosquito e na ermida do Rosário, sendo apenas um na
Matriz de Santo Antônio, na cidade de São José (em 1887). 319 Joaquim das Neves
Parreiras sacramentou 21 batizados no Mosquito e um na capela (ermida) de Nossa
Senhora da Ajuda da Fazenda do Ouro Fino320, uma primeira referência a esta fazenda
que estaria localizada próxima a Taboão, conforme podemos observar no Mapa nº 10
apresentado a seguir.

319

Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livro 18, caixa 8; Livro
17 (CD da Freguesia de São José del Rei).
320

Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livro 18, caixa 8; Livro
17 (CD da Freguesia de São José del Rei). Joaquim das Neves Parreiras (ou Parreira) foi ordenado em 2 de
maio de 1886 por Dom Benevides (TRINDADE, 1953, p. 285). Foi o pároco da Lage entre setembro de
1886 e agosto de 1891, sendo, mais tarde, agraciado com o título de monsenhor (CHAVES, 2014, p.8283).
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Mapa nº 10 – Instâncias religiosas no Mosquito

A presença de padres da elite do Mosquito exercendo as funções eclesiásticas no
entorno da capela da fazenda corrobora mais uma vez o argumento de que, dentro da
lógica de construção de redes de sociabilidade, e visando o poder, ter membros da família
na Igreja era um fator desejado e necessário, uma vez que um dos braços de domínio das
elites locais passava pela instância religiosa.321 Esta instância era a responsável por

321

Corroborando a constatação, destacamos que, além dos personagens já apontados havia mais um parente,
primo dos demais, o padre Dâmaso Pinto de Almeida, ordenado sacerdote por Dom Frei José, em 24 de
maio de 1825 (TRINDADE, 1953, p. 204). Proveniente da Lage, era filho do sargento-mor Joaquim Pinto
de Góes e Lara e irmão de Hipólito Pinto de Lara, membro da parentela do Mosquito (Diagrama 3.4, no
primeiro capítulo). Sobre os personagens citados, conferir apontamentos do primeiro capítulo, no tópico
1.4. O padre Dâmaso realizou 11 batismos na Capela da Conceição do Mosquito e um no oratório da fazenda
do Caxambu, entre 1827 e 1861 (Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de
Batismos: Livro 14, caixa 7; Livro 15, caixa 7; Livro 16, caixa 7). A título de informação, o padre Dâmaso
Pinto de Almeida Lara era do Partido Conservador, como o eram outros membros da parentela, conforme
abordaremos mais tarde (CHAVES, 2014, p. 52).
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sacramentar outro importante elemento da constituição de poder: o compadrio.
Passaremos, a seguir, a analisar como se conformou esta relação no quarteirão do
Mosquito.

O compadrio
João Fragoso aponta em seus estudos sobre a elite fluminense uma constatação
importante. No caso da nobreza principal da terra no Rio de Janeiro do século XVIII havia
um conjunto de fatores que visavam aumentar as redes clientelares, entre os quais: as
alianças maritais entre membros da própria nobreza e com oficiais de infantaria paga; o
envio de filhos para Coimbra, e o compadrio nas senzalas de outros (FRAGOSO, 2006,
p. 42). Em meio a vários elementos constituintes da estratégia dos grandes negociantes
do Rio, o compadrio se fazia presente, inclusive, aliado às práticas escravistas. O caso do
Mosquito, espaço de produção interna, não apresenta fortunas de monta como as
pesquisadas por Fragoso, mas as elites locais, mesmo pequenas, se comparadas à futura
Corte, também adotaram o compadrio como parte da estratégia de consolidação do poder
regional, além dos casamentos entre a parentela conforme já abordamos anteriormente.
Sílvia Brügger entende o compadrio como um ato maior que o sacramento do
batismo. Ele representa criação ou reforço de relações sociais, ampliando laços de
parentesco para além do consanguíneo (BRÜGGER, 2007, p. 284). Assim, a escolha de
padrinhos e madrinhas compõe uma estratégia para aumentar o prestígio familiar, a força
política e/ou econômica. Por isso, poderia ser dentro ou fora da parentela. Dados
quantitativos podem demonstrar isso (BRÜGGER, 2007, p. 326; PINTO, 2018, p. 139).
As tabelas abaixo nos apresentam alguns dados sobre o apadrinhamento no quarteirão do
Mosquito, os quais serão analisados a seguir.
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TABELA Nº 5 – Padrinhos no Quarteirão do Mosquito, 1745-1888*
Apadrinhando

Padrinho

Total de

era

registros

Vizinhos ou

conhecidos

Sem padrinhos

Padrinhos não

identificados

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

466

43,3

106

9,8

73

6,8

60

5,6

357

33,2

12

1,1

2

0,2

1076

100

escravizados

parentela

parentes

ex-escravizados

membro
da

FONTE: Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livros 6, 7, 8 9,
10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 23. *Adotamos como baliza temporal a existência do documento mais antigo e
a abolição da escravidão, devido à análise relativa aos escravizados.

TABELA Nº 6 – Madrinhas no Quarteirão do Mosquito, 1745-1888*
Amadrinhando

Madrinha

Total de

era

registros

Vizinhos ou

conhecidos

Sem madrinhas

Madrinhas não

identificadas

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

402

37,4

109

10,1

81

7,5

33

3,1

401

37,3

50

4,6

0

0

1076

100

escravizados

parentela

parentes

ex-escravizados

membro
da

FONTE: Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livros 6, 7, 8 9,
10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 23. *Adotamos como baliza temporal a existência do documento mais antigo e
a abolição da escravidão, devido à análise relativa aos escravizados.

Analisando as tabelas acima, algumas constatações podem ser feitas. Era
significativa a presença de algum familiar da rede em estudo envolvido nas relações de
compadrio: 43,3% dos padrinhos e 37,4% das madrinhas arrolado(a)s nos registros de
batismo eram membros da parentela dos Faria. Sílvia Brügger informa que era muito
frequente o compadrio dentro das parentelas, estudando a região vizinha, da vila de São
João del Rei (BRÜGGER, 2007, p. 312). Nossa mostra apresenta 9,8% dos padrinhos e
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10,1% das madrinhas sacramentando algum parente. Brügger (2007, p. 314) também
sugere que as famílias mais ricas provavelmente não encontrariam melhores padrinhos
fora da parentela, pensando no compadrio como aliança para cima.322 Neste caso, uma
vez que a família ora estudada era a elite local, é possível perceber como seus membros
foram importantes escolhas para os vizinhos e conhecidos, residentes no entorno: 33,2%
dos padrinhos e 37,3% das madrinhas representam este relacionamento com a vizinhança,
denotando a importância assumida pela família Faria nas relações locais/regionais. Uma
observação de Carlos Malaquias é pertinente neste aspecto:
Acreditamos que o estudo mais detido das relações dos pequenos produtores
pode revelar se seus laços de compadrio eram guiados por relações de dependência
ou clientela para com grandes fazendeiros ou comerciantes, ou se seguiam uma
lógica de horizontalidade nas relações, escolhendo “compadres” entre seus pares.
Ou ainda, o que parece mais provável, se conjugavam, quando possível, ambas
situações na esperança de obter proteção através das relações verticais e ajuda
cotidiana com os laços entre iguais (MALAQUIAS, 2014, p. 248, grifo meu).
Concordamos com a ideia de ambas situações citadas por Malaquias, pois também foi
significativa na mostra a existência de laços verticais de apadrinhamento, juntamente à
escolha de membros da elite local para tal relação.
Embora neste trabalho o foco de estudo seja a rede dos Faria, uma relevante
observação deve ser mencionada: o compadrio era muito importante para os escravizados.
Construindo a relação entre si, ou de escravizados com forros e de escravizados com
proprietários, os cativos visavam constituir uma rede de solidariedade (TEIXEIRA, 2006,
p. 119-120). Porém, não avançaremos nesta discussão.
Analisando a situação do contingente negro do quarteirão, mais uma vez, é
reforçada a proposição de Brügger sobre a importância do apadrinhamento como aliança
para cima.323 Familiares dos Faria apadrinharam 6,8% dos escravizados e 5,6% dos exescravizados e as madrinhas da parentela batizaram 7,5% e 3,1% dos mesmos,
respectivamente. Uma observação de Gilberto Freyre pode ser aqui colocada
Esses negros batizados e constituídos em família tomavam em geral o nome de
família dos senhores brancos: daí muitos Cavalcantis, Albuquerques, Melos,

322

O conceito de aliança para cima apresentado pela autora sugere uma estratégia adotada nas relações de
compadrio que demonstra a busca de elementos superiores na hierarquia social para apadrinhar os filhos,
numa tentativa de obter benesses sociais (BRÜGGER, 2007, p. 285).
323
Segundo a autora, mais do que apenas a aliança para cima, os cativos reelaboravam o elemento católico
sob seu universo cultural, apropriando-se da instância branca para obter negociações de sobrevivência e até
mesmo de resistência (BRÜGGER, 2006; Idem, 2007, p. 285).
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Mouras, Wanderleys, Lins, Carneiros Leões, virgens do sangue ilustre que seus
nomes acusam (FREYRE, 2004, p. 539-540).
No caso desses escravizados haveria mais influência patriarcal nesta adoção de nomes do
que “tolice”,324 pois havia um esforço de ascensão social, espelhando-se nos brancos,
segundo Freyre. Na mostra observada no quarteirão do Mosquito, dadas as informações
das fontes, não foi possível perceber a adoção de sobrenomes pelos escravizados, pois no
batismo apenas o primeiro nome fora registrado. Nos casos de ex-escravizados, os
sobrenomes adotados na região estudada não foram predominantemente os das famílias
mais destacadas socialmente.
Outra constatação quantitativa a ser elucidada, analisando as tabelas acima, é que
os padrinhos eram mais importantes socialmente que as madrinhas, tendo em vista a maior
ausência dessas, algo também observado por Brügger para São João (2007, p. 294). No
Mosquito, os padrinhos estiveram ausentes em 1,1% dos batismos (12 casos), enquanto as
madrinhas em 4,6% (50 casos).325 Há 14 casos (1,3%) em que foram registrados dois
padrinhos para o batizando e nenhuma madrinha. Em três registros o padrinho da criança
foi São José. Houve onze casos em que o próprio padre celebrante do sacramento foi o
padrinho do batizando. Brügger informa que eram comuns entre os padrinhos a presença
de titulações e patentes, além de padres (apesar de as Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia não concordarem). Os padres tinham prestígio social, eram
encarados como intermediários com Deus e ainda poderiam auxiliar materialmente,pois
não teriam herdeiros forçados (BRÜGGER, 2007, p. 304). Mais um fato relevante foi a
presença de sete casos de padrinhos por procuração.326 Isso demonstra o quão importante
era o ato de apadrinhar naquela sociedade (BRÜGGER, 2007, p. 315).
Sílvia Brügger (2007, p. 314) aponta para São João algo interessante: os nomes de
padrinhos e madrinhas se repetindo nos afilhados, mesmo não majoritariamente. Isso
também ocorria no Mosquito. Observamos 58 casos em que as afilhadas receberam o
nome da madrinha e 55 casos em que os homens receberam o mesmo nome que seu
padrinho, o que perfaz um percentual de 10,5% dos nomes de afilhados(as).327 Além de
324

Expressão usada por FREYRE (2004, p. 540) no sentido de ingenuidade.
Ainda não foi possível identificar quem eram os padrinhos em dois registros analisados, conforme
apontado na Tabela nº 5.
326
Em um caso, tanto o padrinho quanto a madrinha (que eram casados) foram apresentados através de
procuração.
327
Um dos batizandos, Aureliano, filho de José da Silva Moraes, teve como padrinho, por procuração,
Aureliano de Almeida Magalhães, membro de influente família de negociantes de São João del Rei. Cf.
GRAÇA FILHO, 2002; GRAÇA FILHO, 2020, p. 123.
325
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casos em que os nomes dos padrinhos se repetiam nos afilhados, registramos os casos de
o nome da mãe ou do pai se repetirem: 36 homens e 27 mulheres, perfazendo 5,85% da
mostra.
Era comum os expostos serem apadrinhados por quem os recebia (BRÜGGER,
2007, p. 302). Nos 18 casos de expostos (17 meninos e uma menina) encontrados na
presente pesquisa, sete foram deixados na casa dos padrinhos. Em 11 casos os padrinhos
eram membros da família dos Faria, reforçando atuação da sua rede no quarteirão.328
Uma última constatação significativa é que havia padrinhos e madrinhas de muitos
afilhados. Vale observar neste caso que aqueles personagens com maior número de
afilhados eram, na maioria, membros da parentela em estudo. Tomando a quantidade de
10 ou mais afilhados como parâmetro, 13 padrinhos e 13 madrinhas enquadram-se no
critério e são todos membros da elite do Mosquito, à exceção de Rita Cândida das Mercês,
amarrando ainda mais a teia da rede social engendrada no quarteirão, conforme pode ser
verificado no Quadro nº 1, a seguir.

328

A única menina exposta, Maria, era filha do padre Antônio Gonçalves de Melo, que a batizou e foi seu
padrinho, conforme apontamos no Diagrama 2.1, no primeiro capítulo. A madrinha de Maria foi sua tia,
irmã do padre, Gertrudes Matildes de Jesus, e a criança fora exposta na casa da tia materna do padre,
Gertrudes Caetana de Faria, que era solteira e morava na Fazenda do Mosquito.
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Quadro nº 1 – Padrinhos e madrinhas com maior número de afilhados
Padrinho/Madrinha

Nº
de Observações sobre os afilhados
afilhados

Alexandre Gonçalves de Mendonça
Antônio Gonçalves Lara
Antônio José de Faria, Padre
Cândido José de Souza
Emídio de Resende Mendonça
Francisco de Paula Lara
Gervásio Gonçalves de Lara
João de Deus Ribeiro de Resende
João Gonçalves de Faria Lara
João Gonçalves de Lara e Góes
Joaquim José Parreiras
Mateus Furtado de Mendonça
Mateus Gonçalves Valadão
Ana Francisca de Melo
Ângela Esteves de Mendonça Lara
Bernarda Francisca de Faria
Clara Francisca de Faria [Jesus]
Esmênia Carolina de Resende
Gertrudes Caetana de Faria
Josefa Francisca de Mendonça
Josefa Maria de Faria [Jesus]
Maria da Glória de Jesus
Maria Luzia de Mendonça
Rita Cândida das Mercês
Rita de Cássia Mendonça
Rita Francisca de Mendonça Lara

14
4 ex-escravizados, 4 parentes
10
4 ex-escravizados, 2 parentes
11
8 escravizados, 1 ex-escravizado, 1 parente
18
12 ex-escravizados e escravizados
11
2 ex-escravizados, 2 parentes, os demais eram todos vizinhos
10
1 parente, os demais eram vizinhos
16
6 parentes, 5 ex-escravizados
10
3 ex-escravizados, 2 parentes
12
5 escravizados, 1 parente
15
1 escravizado, 7 parentes
12
3 escravizados, 2 parentes
29
6 escravizados, 7 parentes, 2 expostos, 4 filhos de forros
14
2 escravizados, 4 parentes, 5 filhos de forros
14
2 escravizados, 3 parentes, 4 filhos de forros
11
3 escravizados, 3 parentes, 1 filho de forro
12
9 parentes
11
2 escravizados, 2 parentes
15
3 ex-escravizados, 6 parentes
22
6 escravizados, 5 parentes
16
3 escravizados, 3 parentes, 3 filhos de pardos
10
2 escravizados, 3 parentes, 1 exposto
10
7 ex-escravizados, 1 parente
14
2 escravizados, 3 parentes, 3 Ventre Livre
10
4 escravizados
15
9 Ventre Livre, 2 parentes
19
2 escravizados, 4 parentes, 1 filho de forro, 3 Ventre Livre
FONTE: Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei. Registros de Batismos: Livros 6, 7, 8 9,
10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 23.

O quadro acima elucida mais detalhadamente a importância das relações de
apadrinhamento tanto dentro do próprio núcleo familiar, quanto na ideia do
apadrinhamento para cima. Muitos escravizados e libertos buscaram construir relações
de compadrio com a elite do Mosquito, conforme pode ser observado na terceira coluna
do Quadro nº 1.
Já os parentes, especialmente, podiam compartilhar de uma estratégia recorrente
na região mineira de fins do XVIII e primeira metade do XIX, conforme observara Sílvia
Brügger para São João del Rei: os legados para os afilhados em heranças, fossem eles
netos, sobrinhos ou que mantivessem outro grau de parentesco ou apenas o
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apadrinhamento (BRÜGGER, 2007, p. 315). Gertrudes Caetana de Faria329 foi a
madrinha mais requisitada. Solteira, foi proprietária de importante quinhão de terras do
quarteirão e personagem importante na conformação da rede familiar. Teve filho e netos
e os instituiu por herdeiros, garantindo casamentos intraparentela para os netos, conforme
já apontamos em outro momento. A neta Maria da Glória de Jesus e seu marido, Cândido
José de Souza figuram no quadro acima como destacados padrinhos, confirmando o
capital social330 desta porção da parentela. O padre Antônio José de Faria foi padrinho de
muitos escravizados, mas foi sua sobrinha, Bernarda Francisca de Faria331 quem herdou
seus bens na fazenda da Roça Grande, conforme já pontuamos anteriormente. Por sua
vez, Bernarda que fora casada duas vezes, mas não tivera filhos também se destacou como
madrinha na região: tivera 12 afilhados, sendo 9 parentes, alguns enteados do segundo
casamento, o qual ela empreendera com o viúvo de duas sobrinhas, Mateus Furtado de
Mendonça.332 Um casal de sobrinhos, ambos afilhados de Bernarda, seriam os herdeiros
que permaneceriam com sua fazenda, pois residiram com ela durante sua viuvez do
primeiro casamento. Porém, Alexandre Gonçalves Parreiras falecera e sua prima e viúva
Maria Luzia de Mendonça (filha de Mateus Furtado de Mendonça)333, juntamente de seus
filhos, foram alguns dos herdeiros instituídos por Bernarda em seu inventário, juntamente
ao viúvo. O viúvo Mateus Furtado de Mendonça foi o padrinho com maior número de
afilhados no Mosquito: 29. Influente, chefe político local, Mateus sintetiza toda a rede
formada pela parentela do Mosquito. Três casamentos na mesma família, vereança
exercida nas décadas de 1830, 1850 e 1860 em São José e nucleação de várias fazendas
do quarteirão do Mosquito em sua órbita, o comendador Mateus Furtado terá mais de suas
ações descortinadas a seguir.

4.3 O poder através dos cargos e dos títulos
George Souza aponta um desafio para a historiografia revisionista brasileira do
início do século XXI, destacando lacunas para as quais este trabalho pretende lançar
contribuições:

329

Conferir Diagrama 5, no primeiro capítulo.
BORDEIU, 1992.
331
Conferir Diagrama 4, no primeiro capítulo.
332
Conferir Diagramas 3, 3.5, 3.6 e 4, no primeiro capítulo.
333
Conferir Diagramas 2.2 e 3.5.1, no primeiro capítulo.
330
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Se, por um lado, os estudos sobre o cotidiano, as mentalidades, a sexualidade e os
atores anônimos da história registraram um avanço portentoso no Brasil, por
outro, ainda não são suficientemente numerosos os estudos sobre as elites e as
instituições da administração colonial (SOUZA, 2015, p. 36).
Embora muitos trabalhos sobre esta administração já tenham sido organizados334, creio
que obras mais regionalizadas sejam ainda lacunares. E é neste ponto que se insere a
pesquisa em tela. Assim sendo, cabe analisar e avaliar a participação da elite do quarteirão
do Mosquito nos processos administrativos durante a construção e consolidação do Brasil
imperial, na lógica micro histórica, demonstrando continuidades e mudanças em relação
ao período colonial.
O conceito proposto por XAVIER & HESPANHA (1998), a economia moral do
dom, encaixa-se perfeitamente para o entendimento das relações forjadas pela elite do
Mosquito: cadeias de poder e redes de clientela, em jogo social de lealdades, honras,
fidelidades e prestação de serviços, baseado na tríade dar, receber e restituir (PINTO,
2018, p. 93-94; ANDRADE, 2008, p. 85-86). Assim, entre favores e confiança, as
relações da sociedade do quarteirão constituíram-se. Casamentos, compadrios, negócios
agrícolas e comerciais, exercício de poder eclesiástico e político. Intricada rede, com
atuação expressiva de uma elite local.
Rede que já vinha se forjando desde o período colonial, quando se buscava a
ocupação de cargos e a ostentação de títulos. As mercês reais eram obtidas pelos
sertanistas descobridores das minas através de postos militares, títulos honoríficos, cargos
públicos, pensões, direito de exploração de passagem de rios, terras de sesmaria e datas
minerais. Se havia parcimônia na distribuição de títulos como a Ordem de Cristo
(prestigiosa distinção dos feitos guerreiros portugueses, baseada nas conquistas e defesa
das fronteiras do Reino), a concessão de patentes de oficiais milicianos foi, ao contrário,
muito comum. Desde o século XVII os paulistas já recebiam os títulos de capitão-mor,
sargento-mor, alferes, coronel ou mestre-de-campo. Eram honrarias valorizadas pois
condiziam com os costumes bandeiristas, de apelo militarista. Os postos mais elevados
ajudavam a nobilitar aqueles que os detinham. Nas Minas, durante as duas primeiras
décadas do XVIII, foram muitas patentes distribuídas, afinal grande parte dos
desbravadores do território compunham as Ordenanças e Milícias (ANDRADE, 2008, p.
79-80, 115-116). Este era o caso do português Pedro Bernardes Caminha, capitão de

334

Conferir SILVA, 2005; SLEMIAN, 2006; PANDOLFI, 2006.
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ordenanças da vila de São João del Rei, que fora o responsável pela ocupação do
quarteirão do Mosquito, a partir do seu estabelecimento nas terras na década de 1730,
após casar-se no arraial da Lagoa Dourada.335
A sociedade do Mosquito, por sua característica rural, ainda mantinha no âmbito
das relações administrativas locais, no decorrer do século XIX, os aspectos da economia
moral do dom entremeados à articulação político-institucional do Estado brasileiro. Como
afirma Maria Isaura de Queiroz, o Estado organizado no Brasil mantém uma estrutura
social tradicional, patriarcal e patrimonial, na qual o poder naturalizava-se numa dinâmica
de clãs e parentelas, muitas vezes independente de um projeto ou articulações
propriamente políticas (QUEIROZ, 1985, p. 159). Assim, havia fragilidades no processo
de construção da ordem no país nascente, circunscrevendo os conflitos de poder a
lideranças regionais e locais, conforme argumenta José Murilo de Carvalho
(CARVALHO, p. 65 e 178). Já Ilmar Mattos percebe uma construção paralela do Estado
nacional com a formação da classe senhorial, com hegemonia de um projeto conservador
(MATTOS, 1994, p. 274). Mais ainda, discutiremos algumas atuações de membros da
parentela do Mosquito que apontam para a estratégia de manter-se como elite local, ao
longo do século XIX, fazendo uso do poder conquistado na época colonial e das novas
estruturas advindas com a independência do Brasil. Analisaremos, para tal fim, a obtenção
de patentes, títulos e cargos, bem como a participação em eventos políticos que
movimentaram a turbulenta época regencial e o início do Segundo Reinado também nos
rincões do quarteirão.

Patentes e títulos
A maior parte dos casos de patentes militares ostentadas no Brasil eram títulos
honoríficos das companhias de ordenança e da guarda nacional. Os indivíduos não eram
propriamente militares, dado que o importante era o status associado ao título, muito mais
do que o exercício de funções militares (BOTELHO, 2008, p. 164-165). Mesmo que
fossem de exercício gratuito, os cargos garantiam prestígio e distinção social, além de
poder, uma vez que as milícias eram responsáveis pela defesa militar e auxiliavam a
manter a ordem local (PINTO, 2018, p. 156, p. 267; DEDIEU 1995, p. 22). Afonso de
Alencastro destaca que os negociantes e pessoas mais proeminentes economicamente da
335

Remeter ao primeiro capítulo, Diagrama 3.0.1.
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vila de São João del Rei buscavam ostentar os títulos e patentes, mesmo que não
exercessem a função militar (GRAÇA FILHO, 2002, p. 64), tamanho era o prestígio
auferido. Sílvia Brügger também realça a importância da titulação de padrinhos,
especialmente quando da lógica de aliança para cima, ou seja, de pessoas menos
aquinhoadas apadrinhadas por membros de uma elite (BRÜGGER, 2007, p. 288). 336 Em
suma, possuir uma titulação era parte da estratégia de consolidação do poder a qual a elite
do Mosquito aderira. O Quadro nº 2 abaixo apresenta as titulações dos membros da
parentela, com a data inicial de menção ao título encontrada no conjunto documental
pesquisado.
Quadro nº 2 – Patentes e títulos de membros da parentela do Mosquito
Nome
Mateus José de Faria
Agostinho José Pereira
João Gonçalves de Lara e
Góes
Alexandre Gonçalves de
Melo
Manoel José Parreiras
Antônio Martins Parreiras
Domingos Gonçalves de
Faria Lara
Mateus Furtado de
Mendonça

Severino Eulógio Ribeiro
de Resende

Patente/Título/Cargo
capitão
alferes
quartel-mestre
tenente
alferes

Ano
1790
1788
1799
1803
1802

guarda-mor
capitão
quartel-mestre

1803
1817
1808

alferes
capitão
sargento-mor
major
coronel
comendador
capitão
tenente-coronel
coronel
capitão
coronel
alferes

1812
1824
1834, 1841
1838
1844
1847
1812 [sic]
1810, 1827
1803 [sic]
1803
1810
1834

Geraldo Ribeiro de
Resende
João de Deus Ribeiro de
Resende
guarda-mor
José Gonçalves de Faria
Lara
tenente
Francisco Balbino de Melo tenente
capitão

1827
1825
1835
1843

336

A referência a madrinhas como dona e senhorinha também entra nesta lógica, segundo a mesma autora
(BRÜGGER, 2007, p. 299).
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Alexandre Gonçalves
Parreiras
Urbano Machado Valadão
Gervásio Gonçalves Lara
Severino Rodrigues
Chaves
José Alexandre de Melo

alferes

1812

tenente
alferes
capitão

1843
1843
1832

tenente
capitão

1855
1867

FONTE: Inventários post-mortem - Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei. Câmara Municipal de Tiradentes, caixa 2, pacotilha 9; caixa 4, pacotilha 4; caixa 11,
pacotilha 2. Arquivo Eclesiástico da Diocese de São João del Rei (livros de batismos, óbitos e
casamentos).

De acordo com Cotta, desde o século XVIII, a segurança e a defesa da capitania
de Minas foram organizadas nas Companhias de Ordenança. A estrutura comum dos
postos era: furriel, alferes, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel. Quartelmestre costumava ser um tenente (COTTA, 2020, p. 186).337 Os parentescos eram
importantes na estruturação dos postos (COTTA, 2020, p. 189). Esta realidade ainda
persistia na primeira metade do século XIX, porém, com a Regência, foram organizadas
as Guardas Nacionais, através da Lei de 18 de agosto de 1831, que extinguiu os corpos
de milícias, guardas municipais e ordenanças.338 O artigo 6º da referida lei determinava
que as Guardas Nacionais subordinavam-se aos juízes de paz, aos juízes criminais, aos
presidentes das províncias e ao Ministro da Justiça. O alistamento era procedido pela
Câmara Municipal (Art. 13).
Art. 14. Para se fazer este alistamento o Juiz de Paz da Freguesia, ou Capela
Curada, formará um Conselho de qualificação, composto de seis Eleitores do seu
Distrito mais votados, aos quais presididos pelo Juiz de Paz, fica competindo
verificar a idoneidade dos cidadãos, que devem ter praça nas Guardas Nacionais,
e fazer o seu alistamento.
Segundo o Art. 35, cada companhia da Guarda Nacional de infantaria teria um capitão,
um tenente, um ou dois alferes, um 1º Sargento, dois 2º Sargentos, um furriel, seis a doze
cabos, um ou dois tambor(es) ou corneta(s). Cada batalhão teria ao menos quatro
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Porém, segundo o Art. 39 da Lei de 18 de agosto de 1831, o quartel mestre, na Guarda Nacional, passaria
a ser um sargento. BRASIL. LEI DE 18 DE AGOSTO DE 1831. Disponível em <
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37497-18-agosto-1831-564307publicacaooriginal-88297-pl.html> Acesso em 26/07/2021.
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BRASIL.
LEI
DE
18
DE
AGOSTO
DE
1831.
Disponível
em
<
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37497-18-agosto-1831-564307publicacaooriginal-88297-pl.html> Acesso em 26/07/2021.
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companhias (Art. 36). Todas as nomeações davam-se nas paróquias ou curatos, mediante
a atuação do juiz de paz.
A pequena explanação sobre a estrutura da Guarda Nacional foi necessária para
contextualizar a participação dos membros da parentela do Mosquito em seus quadros.
Anteriormente à Guarda Nacional, os membros da parentela já compunham as
organizações militares, a exemplo do capitão Mateus José de Faria, patriarca da parentela
do Mosquito, do alferes Agostinho José Pereira, além do capitão Antônio Martins
Parreiras e do quartel-mestre Domingos Gonçalves de Faria. Estes personagens faleceram
antes das mudanças regenciais, atuando no início do século XIX, até a década de 1820.
Os outros elementos apresentados no Quadro nº 2 acima, experimentaram o exercício de
postos na Guarda Nacional. Alguns já estavam em atuação antes mesmo da instituição da
Guarda. Um deles foi o tenente e quartel-mestre João Gonçalves de Lara e Góes que atuou
pelo menos desde 1799 como quartel-mestre. Outro foi seu genro Mateus Furtado de
Mendonça que ostentou a partir de 1812 os títulos de alferes, capitão, sargento-mor, major
e coronel. Para além das patentes, Mateus Furtado de Mendonça também ostentava o
título de comendador, pelo menos a partir do ano de 1847. A titularidade de uma ordem
militar e religiosa reforça, mais uma vez, o caráter elitista a que a parentela do Mosquito
almejava, conforme temos elucidado ao longo de todo o texto. Em um atestado de 1852,
assim escrevia o comendador:
Matheus Furtado de Mendonça, Oficial da Ordem da Rosa, Cavaleiro da de
Cristo, Coronel Chefe de Legião [...] atesto que Ana Rodrigues Feijó é falecida
e foi sepultada aqui na Capela de Nossa Senhora da Conceição do Mosquito, e
houvera cinco meses mais ou menos, e por me ser pedido, passo a presente só por
mim assinada. Retiro do Caxambu, vinte e um de abril de 1852, Matheus Furtado
de Mendonça (grifo nosso).339
A ênfase nos títulos é destacada pelo personagem, que se distinguia na sociedade por ser
portador das comendas.
Em 31 de janeiro de 1836, o escrivão de paz Antônio da Silva Almeida extraiu
uma relação do Conselho de Qualificação com os nomes dos cidadãos da Lage e do
Mosquito aptos a serem alistados na Guarda Nacional. Entre eles figurava o coronel-chefe
de Legião, Mateus Furtado de Mendonça340 e o coronel Geraldo Ribeiro de Resende,
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Folha 7 frente e verso, livro de batismos e matrimônios de maio de 1798 a julho de 1858, Resende Costa,
imagens 8 e 9, Igreja Católica/ Arquivo digitalizado pelos Mórmons.
340
Diagramas 3, 3.5, 3.6 e 4, no primeiro capítulo.
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sogro da filha de Mateus, conforme já demonstramos em outro momento 341 (CHAVES,
2014, p. 45). Os postos de destaque e comando da Guarda Nacional na década de 1830
foram ocupados por membros da parentela do Mosquito. Voltaremos a analisar a
participação militar dos personagens mais adiante, porém, antes devemos perceber a
ocupação de cargos administrativos e a vereança como mais elementos importantes da
estratégia familiar de manutenção do poder.

O poder exercido através da ocupação de cargos
No período colonial, as Ordenações Manuelinas (1521) e depois as Ordenações
Filipinas (1603) regulamentavam as Câmaras Municipais até a independência do Brasil
em 1822, quando os cargos passaram a ser preenchidos por eleições, a cada três anos, nas
quais três ou quatro vereadores – homens bons – eram escolhidos, além de um procurador,
um escrivão, um tesoureiro e os oficiais camarários de acordo com as necessidades locais.
Geralmente as câmaras reuniam-se duas vezes por semana com o intuito de deliberar
sobre o cotidiano da população, visando atender as regras do governo imperial e as
demandas locais, por meio das posturas. Também fiscalizavam as condições urbanas,
como o abastecimento de gêneros, salubridade e higiene nas vilas, através do juiz
altomacé, escolhido entre um dos vereadores. A presidência da câmara cabia a um juiz de
carreira por três anos, nomeado pela Coroa, cujo objetivo era limitar a autonomia local,o
que nem sempre era conseguido, dada a permanência de muitos juízes por vários períodos
no poder, o que os colocava em articulação com os interesses locais, dos quais passavam
a fazer parte (GOUVÊA, 2001, p. 89).
As câmaras em Minas foram bastante autônomas em oposição à centralização
política sugerida pela legislação nacional. Elas aglomeravam bastante prestígio, uma vez
que agiam como representantes dos três poderes, legislando, administrando e julgando.
Além disso, as câmaras cobravam os quintos, exerciam poder de polícia e pagavam as
despesas locais, desde o período colonial, reforçando a força de sua atuação
(VASCONCELOS, 1999b, p. 134). Sobre os coronéis e as câmaras, já afirmava Augusto
de Lima:
Com eles [coronéis] se correspondiam os governadores, deles que recebiam
sugestões sobre os respectivos distritos; manobravam as câmaras municipais ao
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Diagrama 3.5.1, primeiro capítulo.
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sabor de seus interesses, influíam nas irmandades, faziam o que bem entendiam,
como seus sucessores no Brasil independente (LIMA JÚNIOR, 1978, p. 80).
Nota-se a importância atribuída aos membros das câmaras municipais na América
Portuguesa/Brasil do século XIX. Mesmo que a desagregação da organização política
colonial do final do século XVIII e inícios do XIX conduzam à perda de poder para as
câmaras e venham a retirar sua autonomia, em face da constituição de um poder provincial
(ANDRADE, 1998, p. 128), ainda seriam órgãos importantes. Com a independência, as
câmaras passaram a concentrar demandas amplas, até de abrangência nacional. Em 1828,
houve um esvaziamento de poderes com a nova legislação camarária, mas elas continuam
a ter um significativo papel nas questões políticas (SILVA, 2009, p. 75-76).
As câmaras atuavam, portanto, como um importante elo na cadeia de negociações
e redes de poder que possibilitavam o acesso das elites locais não só aos cargos
administrativos, mas também ao status de republico.
A distribuição dos cargos municipais constituía um fator importante na
negociação política local, assim como na formação de clientelas (SOUZA, 2015,
p. 117, p. 74, respectivamente).

Desde os primeiros descobertos de ouro nas Gerais os paulistas descobridores
requeriam e obtinham o cargo de repartidor das datas minerais, o guarda-mor. Eram os
proprietários paulistas de maior qualidade, os que se fizeram descobridores de minas,
aqueles que conquistavam o cargo de guarda-mor (ANDRADE, 2008, p. 41). Porém,
desde a segunda década do século XVIII, a efetividade desta premissa foi se perdendo.
Após o conflito com os emboabas, passou a vigorar a noção de que os paulistas eram os
melhores descobridores, mas os melhores mineradores eram os forasteiros e, por
conseguinte, melhores povoadores. Isso influiu nos privilégios de cargos que antes
cabiam aos paulistas (ANDRADE, 2008, p. 337). É interessante pensar nos portugueses
que vieram povoar o Mosquito e seus descendentes que ocuparam a região nos séculos
XVIII e XIX. Mesmo que fosse pequena a mineração342, o cargo de guarda mor ainda
existia no século XIX e Manoel José Parreiras ocupava o posto desde 1803 até a década
de 1820. Já em 1827 o cargo continuava ocupado por um parente, José Gonçalves de Faria
Lara, garantindo influência do grupo familiar no controle das atividades mineradoras,
mesmo que não fossem tão expressivas.
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Remeter à discussão apresentada no terceiro capítulo.
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Ser um homem bom da localidade, exercendo mandato na Câmara de vereadores
garantia a defesa dos interesses particulares e o benefício de amigos e parentes, além de
garantir o status diferencial que só membros das elites teriam condições de ostentar
(PINTO, 2018, p. 156).343 Assim, os membros da parentela do Mosquito galgaram cargos
de vereadores e aqueles que seriam distribuídos a partir dos vereadores.
Apresentamos a partir de agora, uma lista dos cargos ocupados pelos membros da
parentela e algumas de suas ações à frente dos mesmos. 344 Começamos com o padre
Joaquim Gonçalves Lara, que era um importante chefe político da Lage e da vila de São
José, sendo vereador em 1833, 1835, 1860 e 1864, quando ocupou a presidência da
Câmara. Além de padre e produtor rural, produzindo até mesmo um vinho de destaque345,
Joaquim compunha o quadro reserva da Guarda Nacional em 1833, quando tinha 33 anos
de idade, cumprindo as funções das ordens, como religioso que era.346 Usando sua posição
de homem bom, nomeou seu irmão, José Gonçalves de Faria Lara, o mesmo que era
guarda mor desde 1827, para o cargo de juiz de facto347 em 08 de setembro de 1833,
seguindo os preceitos do Código do Processo Criminal. 348 Conforme nos lembra Wlamir
Silva, o fim do Primeiro Reinado e a Regência foram marcados por ares liberais em
crescimento.
Algumas transformações já apontavam para uma nova relação entre a sociedade e
o Estado. Podemos destacar, na ascensão liberal, a criação dos juízes de paz
eletivos nas paróquias, ainda em 1º de outubro de 1828, e de um novo Código
Criminal. Em 23 de novembro de 1832 o Código do Processo Criminal
completava mudanças iniciadas ainda no Primeiro Reinado, destacando-se a
valorização dos juízes de paz, a criação do júri e a instituição do habeas corpus.
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Maria Fernanda Martins cita o exemplo do visconde do Cruzeiro que construiu uma rede de parentesco
e ocupação de cargos ao mesmo tempo, buscando ampliar a rede política: é filho de alguém, ocupou tal
cargo, é cunhado de fulano etc. (MARTINS, 2007, p. 102-103).
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Os dados sobre os cargos dos membros da parentela do Mosquito foram coligidos inicialmente em
CHAVES, 2014, p. 58-60. Em seguida, buscamos as atuações na documentação camarária de Tiradentes.
345
Remeter à discussão da economia do quarteirão do Mosquito no terceiro capítulo.
346
Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 002, Pacotilha 009, fl. 58.
347
Juiz de facto é citado nos artigos 275 e 282 do Código do Processo Criminal de 1832: “à medida que o
nome de cada um Juiz de Facto, for sendo lido pelo Juiz de Direito, farão o acusado, e o acusador suas
recusações sem as motivarem” (Art. 275). “Art. 282. Na ocasião do debate (mas sem interromper a quem
estiver faltando), e antes que as questões do artigo 269 sejam propostas, pode qualquer Juiz de Facto fazer
as observações, que julgar convenientes; fazer interrogar de novo alguma testemunha; e pedir que o Júri
vote sobre qualquer ponto particular de facto, que julgar de importância” (BRASIL. Lei de 29 de novembro
de 1832. Promulga o Codigo do Processo Criminal de primeira instancia com disposição provisoria ácerca
da administração da Justiça Civil. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-2911-1832.htm> Acesso em 29/07/2021.
348
Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 002, Pacotilha 009, fl. 77.
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As reformas foram, no entanto, um tema delicado para a formulação moderada
(SILVA, 2009, p. 199).
Delicadas eram as reformas para os moderados, especialmente na província de Minas,
onde um grande número de personagens ativos na política local mantinha proximidade
com os grupos conservadores. Era o caso dos membros da parentela do Mosquito. As
instituições criadas em uma lógica mais liberal de governo seriam apropriadas por
membros do quarteirão, visando manter-se no poder. Até mesmo nos eventos sediciosos,
especialmente em 1833 e 1842, o cerne das disputas apresenta este encaminhamento,
conforme abordaremos mais adiante.
Em 1835, foi elaborada lista de jurados da Lage, com ampla participação da
parentela do Mosquito: alferes João de Deus Ribeiro, reverendo Joaquim Gonçalves Lara,
tenente João Gonçalves Lara, João Gonçalves Lara Júnior, Gervásio Gonçalves Lara,
Alexandre Gonçalves Parreiras comporiam o júri.349 Assim prescreve o Código de 1832:
Art. 23. São aptos para serem Jurados todos os cidadãos, que podem ser Eleitores,
sendo de reconhecido bom senso e probidade. Excetuam-se os Senadores,
Deputados, Conselheiros, e Ministros de Estado, Bispos, Magistrados, Oficiais de
Justiça, Juízes Eclesiásticos, Vigários, Presidentes, e Secretários dos Governos das
Províncias, Comandantes das Armas, e dos Corpos da 1ª linha (BRASIL. LEIDE
29 DE NOVEMBRO DE 1832).

As listas de jurados eram elaboradas por uma “junta composta do Juiz de Paz, Pároco, ou
Capelão, e o Presidente, ou algum dos Vereadores da Câmara Municipal” (Art. 24).
O cargo de juiz de paz era bastante almejado, pois conferia prestígio e
conhecimento do espaço e de suas gentes. Cabia ao juiz de paz conhecer as pessoas que
habitavam sua área de jurisdição e conceder passaportes; manter a paz e tranquilidade,
impondo o “bem viver” aos vadios, mendigos, bêbados e prostitutas; aplicar multas e
prisões em casos de desordem; proceder ao auto de corpo de delito; prender os culpados;
conceder fianças; julgar contravenções às posturas municipais exaradas pela Câmara e
dividir o distrito em quarteirões.350
Em 14 de agosto de 1833, Severino Rodrigues Chaves351 nomeia como seus
procuradores Hipólito José da Silva Moura e o reverendo Joaquim Gonçalves Lara em
349

Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 004, Pacotilha 004, fl. 41.
BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1832. Art. 12.
351
Diagrama 3.6.1, no primeiro capítulo. O padre Joaquim era tio da esposa do capitão Severino Rodrigues
Chaves, Maria Rita de Mendonça que, por sua vez, era filha do segundo casamento de Mateus Furtado de
350
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relação ao cargo de juiz de paz em Passatempo.352 Ainda em relação ao cargo, Joaquim
Gonçalves Lara, como presidente da Câmara de Vereadores da vila de São José, referenda
as eleições dos juízes de paz de 1864 para o período de 1865 a 1868, enviando
comunicados aos eleitos.353
O exercício do poder pelos membros da parentela do Mosquito através da
ocupação de cargos, às vezes concomitantes, reforça a estratégia do grupo familiar. Em
17 de maio de 1850 foram nomeados substitutos do juiz municipal do termo da vila de
São José: 1º Padre Joaquim Gonçalves Lara, 2º José Moreira Coelho, 3º Manoel Antônio
de Campos, 4º Mateus Furtado de Mendonça.354 Neste momento, o padre Joaquim não
possuía mandato na Câmara, mas Mateus Furtado, sim. O Art. 33 do Código do Processo
Criminal de 1832 assim definia a escolha dos juízes municipais:
as Câmaras Municipais respectivas farão de três em três anos uma lista de três
candidatos, tirados dentre os seus habitantes formados em Direito, ou Advogados
hábeis, ou outras quaisquer pessoas bem conceituadas, e instruídas; e nas faltas
repentinas a Câmara nomeará um que sirva interinamente.
Os membros da parentela, Joaquim e Mateus, nomeados como juízes substitutos
enquadravam-se no item final da legislação: eram “pessoas bem conceituadas e
instruídas”. Aliás, a questão da instrução é um fator importante que denota o exercício do
poder que a elite local exercia no entorno do quarteirão. Segundo a lista nominativa de
1838, todos os membros da parentela dos Faria sabiam ler, em meio a outros tantos
personagens que não eram aparentados e eram analfabetos, além de um grande número
de escravizados que os cercava.355 Wlamir Silva comenta que, no geral, havia uma

Mendonça dentro da mesma parentela (Diagrama 3.6). Severino Rodrigues Chaves continuava atuante
como juiz de paz em 1835 (Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 004, Pacotilha 004, fl. 195). Antônio
Chaves de Miranda era filho do primeiro casamento de Severino e acabou casando-se com a enteada do pai,
Clara Maria de Mendonça, conforme informamos no “afogar de nomes” do primeiro capítulo (Diagrama
3.6.1). Antônio obteve 582 votos na eleição para vereadores e juízes de paz para o período entre1865 a 1868,
nas paróquias de Prados, Lagoa Dourada, Lage, São Tiago, Santa Rita e cidade de São José, em sete de
outubro de 1864 (Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 011, Pacotilha 014, fl. 13).
352

Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 003, Pacotilha 001, fl 134.
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Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 011, Pacotilha 014, folhas 14 a 18, 21, 23.
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Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 010, Pacotilha 007, fl. 9.
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A porcentagem de pessoas livres alfabetizadas, com idade superior a sete anos no quarteirão do Mosquito em
1838 era de 27,2%, segundo a lista nominativa de 1838, termo da vila de São José del Rei, distrito da Lage,
quarteirão do Mosquito. Esta porcentagem representa 37 indivíduos, dos quais apenas um, FranciscoFurtado
Mendonça Lara, filho do então capitão Mateus Furtado de Mendonça, era listado como estudante (Bancos
de dados CEDEPLAR – FaCE-UFMG).
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valorização das escolas em Minas, comparativamente à realidade nacional, atribuindo o
fato à maior urbanização da sociedade mineira, desde o período colonial. Segundo o autor,
“ademais, devemos considerar o esforço realizado por proprietários mineiros para enviar
seus filhos a Coimbra, ao Seminário de Mariana e, posteriormente, ao Curso Jurídico de
São Paulo” (SILVA, 2009, p. 166). No caso do Mosquito, área eminentemente rural, os
membros da parentela devem ter sido alfabetizados em casa ou em escolas das vilas e
arraiais vizinhos, embora não tenhamos encontrado nenhuma documentação a respeito
deste fato. O Seminário de Mariana, entretanto, era um dos principais locais de formação
da elite do quarteirão, conforme já observamos anteriormente, ao analisarmos a
importância e a quantidade de padres presentes na parentela. Analisando os inventários
post-mortem não há a presença de livros arrolados entre os bens, com exceção de dois
padres: Joaquim Gonçalves Lara e Joaquim da Silva Torres.356 Desta forma, a qualidade
da alfabetização dos membros da parentela não pode ser aferida profundamente. Mas o
fato de serem listados como letrados no recenseamento de 1838 e aparecerem assinando
documentos, como fizeram todos os filhos do casal fundador da parentela dos Faria no
inventário da matriarca Bárbara Francisca de Faria357, em 1823, já é um indício
significativo.358 Afinal,
A sociedade brasileira da primeira metade do Oitocentos era composta de um
pequeno nicho de letrados em meio a inúmeros analfabetos. Como vimos, o
analfabetismo no Brasil colonial pode ser estimado em mais de sessenta por cento
da população, e esta realidade persiste, provavelmente por boa parte da primeira
metade do século XIX (SILVA, 2009, p. 160).
Dominando a escrita, ora exercendo mandatos na Câmara, ora ocupando outros
cargos, o padre Joaquim Gonçalves Lara costumava agir como procurador de seus pares
e parentes. Em 1850, por exemplo, o já citado Severino Rodrigues Chaves, passa
procuração ao padre para, em seu nome, tomar posse do cargo de 3º suplente do delegado
do chefe de polícia do município de São José.359
O próximo personagem da parentela a ser apresentado na ocupação de cargos é o
já mencionado comendador Mateus Furtado de Mendonça. As eleições de 1860 tiveram
356

Inventários: Joaquim Gonçalves Lara, 1876, caixa 130 (havia 15 livros velhos); Joaquim da Silva Torres,
1821, caixa R65 (havia um livro de moral arrolado) - Arquivo Histórico do escritório Técnico do IPHAN
– São João del Rei.
357
Conferir Diagrama 1, no primeiro capítulo.
358
Inventário de Bárbara Francisca de Faria, 1823, caixa 376, Arquivo Histórico do escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei.
359
Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 010, Pacotilha 009, fl. 52.
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o seguinte resultado para o termo de São José: Exmº Barão de Itaverava, 640 votos;
Reverendo Joaquim Gonçalves Lara, 583 votos; Comendador Mateus Furtado de
Mendonça, 557 votos; Major Francisco de Assis Resende, 486 votos; Capitão João
Antônio de Campos, 412 votos; Vicente Teixeira de Carvalho, 370 votos; Manoel
Gonçalves de Assis, 232 votos.360 Os parentes do Mosquito conquistaram expressiva
votação, ocupando a segunda e terceira posições de mais votados.
Mateus Furtado de Mendonça também fora escrivão de paz em 1825, vereador em
1831-33, 1837, 1850, 1851, 1853-55, 1860, 1864, sendo presidente da Câmara em 1850,
1853-55, 1860 e 1864. Durante seus mandatos cuidava dos interesses de seu grupo
familiar. Sua principal atuação deu-se em 1850, quando uma comissão composta de três
pessoas, foi estabelecida para avaliar os limites administrativos do termo da Vila de São
José, seguindo a lei provincial 472, a qual modifica distritos e freguesias. Mateus Furtado
era um dos membros da comissão. Neste momento, os limites de São José foram
considerados adequados, exceto o curato da Lage, considerado demasiadamente grande,
o que resultou na retirada do quarteirão do Mosquito e sua incorporação à Freguesia de
São José, à qual já pertencera até a década de 1830 (TEIXEIRA, 2006, p. 44).361
Outros membros da parentela exerceram cargos no decorrer do século XIX.
Geraldo Ribeiro de Resende foi vereador entre 1826 a 1829 e em 1834. Seu filho, João
de Deus Ribeiro de Resende, foi juiz de paz da Lage em 1833362 e vereador em 1857. O
neto de João de Deus, José Emídio de Mendonça, filho de Emídio de Resende Mendonça
e Delfina Carolina de Resende, seria vereador em 1880.363 Também exerceram a vereança
Joaquim José Parreira364, em 1857, e Gervásio Gonçalves Lara, filho de Gervásio
Gonçalves de Faria Lara e Ana Francisca de Melo365, em 1888 e 1889.
Alexandre Gonçalves Parreiras366 foi juiz de paz na Lage em 1838 e fora inspetor
de quarteirão empossado em 25 de janeiro de 1834 (CHAVES, 2014, p. 60). De acordo
com o Código do Processo Criminal, o inspetor era nomeado pela Câmara Municipal,
através de proposição do juiz de paz, sendo escolhido entre pessoas bem conceituadas,
360

Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 011, Pacotilha 002, fl. 32 e 33.
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Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 010, Pacotilha 007. Há registro da lei provincial 472 e sua
discussão nas fl. 13 a 46, em meio a outros registros.
362
Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 002, Pacotilha 009, fls. 50, 53, 54.
363
Conferir Diagrama 3.5.1 no primeiro capítulo.
364
Diagrama 5, no primeiro capítulo.
365
Diagrama 3.3, no primeiro capítulo.
366
Diagrama 2.2, no primeiro capítulo.
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maiores de vinte e um anos. Ocuparia a função durante um ano, podendo ser reconduzido
ao cargo por mais um, ficando dispensado de servir na Guarda Nacional. Tinha por função
vigiar e prevenir os crimes, prender os criminosos e cumprir as ordens e instruções
emanadas do juiz de paz.
Como pudemos demonstrar, a parentela do Mosquito utilizou-se dos cargos
administrativos com o fito de manter-se no poder para auferir ganhos, mesmo que fossem
para sustentação de um capital simbólico. Com perfil mais conservador, alguns membros
envolveram-se em sedições ocorridas nas décadas de 1830 e 1840 na província,
intentando a manutenção de seus cargos. É o que abordaremos a seguir.

Atuação política e militar da elite do Mosquito: uma ambiguidade conservadora?
Uma nova elite liberal foi se gestando em Minas Gerais na década de 1830, muitas
vezes ligada ao abastecimento da Corte, com as relações econômicas bem estabelecidas
e sem a necessidade de ocupação de cargos para a obtenção de lucros ou benesses,
conforme argumentam Wlamir SILVA (2009, p. 106-107) e Alcir LENHARO (1979,
p.88), que aborda as tropas da moderação. Entrementes, conforme temos apontado, a
elite do Mosquito apresentava um caráter mais conservador, sendo composta de
produtores rurais que ainda necessitavam da ocupação de cargos e dos prestígios que
existiam desde o período colonial e aos quais estavam habituados.
Os Faria casaram-se com um número significativo de famílias entre as décadas
finais do século XVIII e a primeira metade do século XIX, o que já abordamos em outro
momento.367 A aliança firmada através de casamento com os Resende também se fez de
suma importância e trazemos novamente um diagrama já apresentado anteriormente, que
representa a consolidação deste fato.

367

Conferir o primeiro capítulo.
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Diagrama 3.5.1 – Maria Luzia de Mendonça e João de Deus Ribeiro de
Resende

FONTE: Inventários post-mortem Arquivo Histórico do Escritório Técnico do IPHAN – São
João del Rei; Registros Paroquiais de batismo, óbito e casamento – Arquivo Eclesiástico da Diocese de
São João del Rei.

Geraldo Ribeiro e seu filho João de Deus destacaram-se na atuação política local,
conforme apontamos há pouco. É interessante conhecer a história desta família. Geraldo
Ribeiro de Resende era irmão de Estêvão Ribeiro de Resende, o marquês de Valença, o
qual, portanto, era tio do alferes João de Deus Ribeiro de Resende. Este fato liga a
parentela do Mosquito a um nobre de atuação na Corte e ligado ao Imperador D. Pedro
I.368 Vamos esmiuçar um pouco mais desta história familiar.
Em 20 de julho de 1777 nasceu Estêvão Ribeiro de Resende, o marquês de
Valença. Filho do coronel Severino Ribeiro e Josefa Maria de Resende, os quais
368

A título de informação, apresentamos um pouco mais da história da família Resende, apontando as
relações dos personagens com títulos de nobilitação. “O primogênito de Josefa foi o coronel Geraldo
Ribeiro de Rezende, pai do coronel José Ribeiro de Rezende, barão de Juiz de Fora e avô de Geraldo
Augusto de Rezende, barão do Bom Retiro e de José Ribeiro de Rezende Filho, barão do Rio Novo. O
segundo filho de Josefa e Severino foi o Marquês de Valença, doutor Estevão Ribeiro de Rezende, que foi
pai de Francisca de Souza Rezende, condessa de Cambolás pelo casamento; Ilídia Mafalda de Souza Barros, mãe
de Estevão de Souza Barros, o conde de Barros; Pedro Ribeiro de Souza Rezende, o segundo barão de
Valença, e pai de Maria de Souza Rezende, condessa de Serra Negra pelo casamento; Estevão Ribeiro de
Souza Rezende, barão de Rezende; Geraldo Ribeiro de Souza Rezende, barão Geraldo Rezende; Estevão
Rezende Ribeiro, barão de Lorena; e por fim, Delfina Henriqueta Júlia de Rezende, mãe do Coronel José
Rezende de Carvalho, barão de Conceição da Barra e de Mariana Eleuteria de Rezende, baronesa de Ponte
Nova pelo casamento. O casal Josefa e Severino ainda gerou Leonarda Maria de Rezende, mãe do Capitão
Quirino Ribeiro de Avelar Rezende e avó de Quirino Ribeiro de Avelar Rezende Filho, o segundo barão de
Avelar Rezende. Portanto, descendem de Josefa e Severino, oito barões e uma baronesa, além de condes e
condessas” (CHAGAS, 2018, p. 108).
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faleceram, respectivamente, em 1801 e 1825. O título de Estêvão foi uma graça concedida
pelos serviços prestados pelo pai à Coroa portuguesa. Severino foi coronel do Regimento
de Cavalaria de Milícias de São João del Rei e marchou em 1776 para o Rio de Janeiro,
tendo fardado à sua custa muitos soldados. Preparou-se para defender o Rio de Janeiro de
uma suposta invasão castelhana por causa de atritos com a Colônia do Sacramento, no sul
do país. O barão de Valença, depois marquês, viveu no Rio, onde foi atuante nas
discussões das questões agrícolas do Brasil, tornando-se ministro do Império em 1824.
Estêvão terminara os estudos preparatórios em 1797 e fora para Coimbra, onde estudou
Direito. Era juiz de fora em Palmela quando da invasão francesa comandada por Junot a
Portugal. Fugiu para Lisboa, mantendo a salvo a documentação portuguesa que lhe cabia.
Permaneceu lá até 1810, quando regressou ao Brasil, como juiz de fora na cidade de São
Paulo. Atuou na vida pública como fiscal de diamantes, procurador de defuntos e
ausentes, desembargador da Relação da Bahia, desembargador da Casa da Suplicação e
desembargador do Paço. Foi constituinte em 1823, senador e ministro do Império,
conselheiro de Estado e secretário de Estado especial, quando, em 1822, acompanhou o
príncipe regente D. Pedro na visita em Minas, no mês de abril. O marquês faleceu no Rio
de Janeiro em oito de setembro de 1856, quando já era viúvo de Ilídia Mafalda de Sousa
Resende, dama de honra da Imperatriz. O marquês teve 15 filhos (CINTRA, 1967, p. 3840).
D. Pedro I era benquisto no Mosquito, sendo apoiado e reconhecido à época das
guerras pela independência, entre 1822 e 1823. Conforme fora dito anteriormente, existia
o apoio da parentela do quarteirão, que fora angariado na visita a Minas em 1822, quando
o barão de Valença passou com o imperador pelas terras de seus familiares pela primeira
vez. Todavia, o governo do Primeiro Reinado fez a figura do Imperador sofrer reveses,
metamorfoseando Pedro negativamente em muitas interpretações. Entretanto, a imagem
desconstruída e caricata, como “Pedro Panaca” (SILVA, 2009, p. 190), tornando o antes
libertador, agora um bobo, não era acatada pela elite local. Mesmo no fim do seu reinado,
o núcleo do Mosquito, prioritariamente de origem portuguesa,369 mantinha-se na condição
de súdito fiel do Imperador, demonstrando o fato no evento da nova passagem do
governante pelas terras mineiras. A proximidade da família Resende com o Imperador foi
mais uma vez realçada na região do Mosquito, quando em 19 de janeiro de 1831, D. Pedro
I chegara em São João de onde partiu para a fazenda da Cachoeirinha, do Coronel Geraldo
369

Rever o estudo genealógico empreendido e discutido no primeiro capítulo.
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Ribeiro de Resende, em 22 de janeiro de 1831, onde se hospedou (CINTRA, 1982, p. 37).
D. Pedro não foi feliz na sua tentativa de melhorar a imagem e buscar a articulação de
alianças em Minas, quando da viagem, mas a elite do Mosquito deu-lhe respaldo. Se em
São João del Rei os sinos fúnebres anunciavam o fim do primeiro reinado, na fazenda da
Cachoeirinha, o imperador encontrou algum alento e apoio. 370Ao retornar da viagem a
Minas para o Rio de Janeiro, D. Pedro seria surpreendido na capital pelo embate de seus
partidários, portugueses, contra os adversários, brasileiros, no episódio que ficou
conhecido como Noite das Garrafadas, ocorrido em 11 de março de 1831. Como efeito
dos acontecimentos no Rio, em 30 de julho, a Câmara de São João condena os atos
ocorridos na Corte, quando tropas investiram contra as autoridades constituídas
(CINTRA, 1982, p. 315). Como ficou claro, os episódios que conduziriam à abdicação de
D. Pedro I, no 7 de abril de 1831, e suas consequências imediatas, não tiveram respaldoda
elite do Mosquito. Esta elite local tinha ligações políticas e econômicas com os partidários
de D. Pedro na Câmara de São João, embora fossem moradores do termo da vila de São
José. Eles próprios também condenaram as ações contrárias ao imperador ocorridas na
Corte. Porém, com a abdicação, uma nova fase política seria inaugurada e a elite do
Mosquito vai organizar-se nos novos trâmites surgidos com a Regência.
A ideia da monarquia, aceita como necessária para preservar o “edifício social”
pelos liberais (SILVA, 2009, p. 197), era um pensamento que se fazia presente entre os
membros da parentela de forma mais intensiva, afinal os interesses políticos e
econômicos, com a manutenção de seu status quo, estavam em perigo. Poderíamos pensar
que a elite do Mosquito antagonizaria com os liberais, mas até que ponto se daria esta
relação? Conforme Wlamir Silva, os caramurus ou restauradores eram o partido
antagônico aos moderados mineiros. Identificavam-se à uma política de patronato, de
parentela e de apetite por empregos públicos, sendo os liberais, em contraponto, os
proprietários mineiros. Os caramurus eram também portugueses ou “adotivos”, sendo
identificados com a ideia de diferenças raciais (SILVA, 2009, p. 260-265). A parentela

Fernanda Pandolfi faz uma ponderação interessante acerca da viagem a Minas de 1831: “O fato de D.
Pedro ter abdicado menos de um mês após seu retorno mostra que a viagem não foi bem-sucedida em
termos dos objetivos pretendidos, mas isso não implica que ela tenha sido completamente destituída de
importância. Ao contrário, parece que a jornada do Imperador por Minas, por concentrar temporalmente
uma série de eventos que adquirem um significado próprio nesse contexto, pode ser considerada como um
momento de singular importância para se analisar o papel das províncias na configuração e viabilização do
Estado monárquico constitucional, tema este de interesse crescente na historiografia” (PANDOLFI, 2016,
p. 36). Para uma discussão historiográfica sobre as questões apontadas pela autora, conferir: SILVA, 2005;
SLEMIAN, 2006.
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do Mosquito era majoritariamente de origem portuguesa e se encaixava na lógica de um
caramuru. Entretanto, na medida em que as ações de cunho mais liberal foram sendo
instituídas, os membros da parentela que estavam à frente da política souberam galgar
posições que mantivessem seu prestígio social, conforme já referendamos acima. Mas
houve momentos de atritos, que se expressaram através de revoltas, das quais alguns
membros da elite do quarteirão tomaram parte. A primeira delas ocorreu em 1833 e vamos
observar como os personagens do Mosquito participaram do evento.
Em 1833 eclodiu a Revolta do Ano da Fumaça. A sedição tinha como cerne a
busca de cargos e vantagens eleitorais (SILVA, 1998, p. 118). Francisco Andrade propõe
que o movimento
exprimia antagonismos sociais e políticos que se explicam, fundamentalmente,
contra o pano de fundo dos conflitos entre planos político-econômicos provinciais
e locais, entre homens comprometidos com a dominação do Estado Nacional e os
herdeiros das estruturas de dominação local – as câmaras municipais
(ANDRADE, 1998, p. 130).
Em 22 de março de 1833, o poder provincial foi tomado em Ouro Preto a pretexto da
ausência do presidente Manoel Ignacio de Mello e Souza, que não designara um substituto
enquanto fora votar em Mariana, a apenas duas léguas de distância. Presos militares foram
soltos, embates ocorreram na praça da capital, Bernardo Pereira Vasconcelos, o mais
votado e impedido de assumir o governo, fora preso e deportado. O motivo alegado pelo
levante era o despotismo do grupo governante (SILVA, 1998, p. 107).
Em torno desse motivo central, os partidários do governo deposto acusariam os
sediciosos de pretenderem a restauração de D. Pedro I, e os revoltosos acusavam
os adversários de tramarem a República. Além das aparentes cisões políticodoutrinárias, vieram à tona questiúnculas como o aumento da taxação sobre a
aguardente, a proibição de sepultamentos no interior das igrejas e, tido como
estopim da revolta, a demissão de dois engenheiros militares acusados de
restauradores (SILVA, 2009, p. 279).
Em 27 de março de 1833, a Câmara da vila de São João del Rei declarou-se em sessão
permanente por causa da sedição que depôs o presidente da província (CINTRA, 1982,
p. 140). Em cinco de abril o governo legal da província foi reintegrado em São João, que
fora capital da província de Minas Gerais até 25 de maio (CINTRA, 1982, p.159). Em 10
de abril de 1833, a Câmara da Vila de São José promoveu a convocação para defender a
província contra a sedição de 1833.371 A convocação da Guarda Nacional para proteger
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Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 003, Pacotilha 002, fl. 11 e 11v.
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os interesses de Pedro II, devido à facção usurpadora organizada a partir de Ouro Preto e
o desenrolar da sedição foram amplamente debatidos nos encontros dos edis de São José,
que promoveram intensa troca de correspondências com as Câmaras de Minas e também
com a província de Goiás e com a Corte.372
Quando convocada a Guarda Nacional para fazer frente à revolta de 1833,
constavam em suas fileiras vários moradores do quarteirão do Mosquito, como pode ser
visto no Quadro nº 3.
Quadro nº 3 – Moradores do Mosquito alistados na Guarda Nacional em 1833
Idade

Local373

Estado civil

Ocupação

Alexandre Gonçalves Parreiras

23

Mosquito

casado

lavoura

Cândido José Gonçalves

27

Venda Nova

casado

negócios

Carlos da Silva Marques

26

Mosquito

casado

negócios

Custódio da Silva Marques

24

Carandaí

casado

lavoura

Caetano Pinto Brandão

49

Mosquito

casado

lavoura

Gervásio Gonçalves de Lara

28

Mosquito

casado

lavoura

João Gaudêncio de Jesus

33

Venda Nova

casado

lavoura

José da Silva Marques

24

Carandaí

casado

lavoura

João Gonçalves de Faria

22

Mosquito

solteiro

lavoura

Joaquim Caetano Leonel

23

Mosquito

casado

lavoura

Nome

Da reserva
Joaquim Gonçalves Lara

33

Mosquito

clérigo

ordens

Mateus Furtado de Mendonça,
capitão

43

Mosquito

casado

lavoura

FONTE: Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 002, Pacotilha 009 1833, fls. 57 e 58.

Os personagens listados acima eram membros da parentela ou seus vizinhos,
dentro da constituição das terras do quarteirão. 374 Faz-se necessário entender a atuação
dos membros da parentela do Mosquito no contexto da sedição de 1833. Como
372

Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 003, Pacotilha 001, fl. 66 até a fl. 74.
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Observar a discussão sobre as nomenclaturas das localidades que compunham o quarteirão do Mosquito
no segundo capítulo, especialmente no que concerne à Venda Nova. Os moradores das fazendas Porqueiro
e Recondengo, vizinhas de Venda Nova, conforme atestam os mapas do segundo capítulo, foram listados
no documento da Câmara de São José que subsidia os dados do Quadro nº 3, como moradores da referida
área (Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 002, Pacotilha 009 1833, fls. 57 e 58).
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Conferir, especialmente, a discussão sobre a conformação espacial do quarteirão do Mosquito,
empreendida no segundo capítulo.
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componentes da Guarda Nacional, foram convocados em defesa dos interesses
governamentais. Porém, mais tarde, em 8 de setembro de 1833, Alexandre Gonçalves
Parreiras, Gervásio Gonçalves Lara, João Gonçalves Lara e Góes, João Gonçalves de Lara
Júnior, Joaquim Gonçalves Lara seriam julgados por um levante organizado no distrito
da Lage, conforme código do Processo Criminal, em documento assinado por Antônio
Francisco Teixeira Coelho.375 Ou seja, embora devessem ter defendido o distrito dos
revoltosos de 1833, parece que foram acusados de fazer parte da revolta. No entanto, todos
eles foram absolvidos, pois as redes familiares predominaram e os membros da parentela
se reorganizaram nas bordas do poder. Em 17 de novembro de 1833, a Câmara de São
José nomearia o capitão Mateus Furtado de Mendonça para major da Guarda Nacional376,
e, em 1835, muitos dos acusados de 1833 seriam nomeados como jurados, conforme já
pontuamos anteriormente, o que demonstra que não havia mácula sobre a reputação dos
mesmos.377 Na verdade, o que se depreende da Revolta do Ano da Fumaçaé que a disputa
pelos cargos e pelas influências locais por ambas as partes era a principalcaracterística do
movimento como um todo (SILVA, 2009, p. 311). Como apontaFrancisco Andrade havia
um enfrentamento entre o poder local, cujas câmaras eram as representantes, e o poder
provincial, com ambos os lados buscando desqualificar o adversário como
inconstitucional: para o grupo de Ouro Preto, os de São João eram republicanos,
contrários à Constituição, à monarquia de Pedro II e à religião católica, enquanto os
sanjoanenses acusavam seus opositores de restauradores, caramurus e partidários da
recolonização (ANDRADE, 1998, p. 131-132). Ao fim e ao cabo, no microcosmo do
Mosquito, a parentela dos Faria participou do levante no intuito de mantersua influência e
poder localmente, adotando uma dubiedade e indefinição na tomada de posição: embora
conservadores, acabaram por assumir seu papel como membros da Guarda Nacional na
luta contra os revoltosos, mas foram acusados de trair o governo oficial instalado em São
João, organizando um levante na Lage.378Infelizmente, o imbróglio desta atuação sem
firmeza e difícil de entender não pôde ser resolvido com a
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Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 002, Pacotilha 009, fl. 75.
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Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 003, Pacotilha 002, fl. 86.
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Em 1835, foi elaborada lista de jurados da Lage, com ampla participação da parentela do Mosquito:
alferes João de Deus Ribeiro, reverendo Joaquim Gonçalves Lara, tenente João Gonçalves Lara, João
Gonçalves Lara Júnior, Gervásio Gonçalves Lara, Alexandre Gonçalves Parreiras comporiam o júri.
Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 004, Pacotilha 004, fl. 41.
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Os gastos com as expedições contra os sediciosos de 1833 foram apresentados pela câmara de São José
no ano de 1835, em vários relatórios. Câmara Municipal de Tiradentes, Caixa 004, Pacotilha 004, fl. 138.
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documentação pesquisada. A ambiguidade da postura dos membros da elite do Mosquito
só nos permitiu entender que as decisões não se pautavam por um planejamento, mas
pareciam ser tomadas de acordo com o desenrolar dos eventos tendo como único fito a
manutenção do status quo que detinham os personagens e sua parentela no espaço do
quarteirão e seu entorno.
Essa postura ambígua seria observada novamente nos episódios ligados à
Revolução Liberal de 1842. As revoltas liberais de 1842 eclodiram em Minas Gerais e
São Paulo, sendo eventos contrários à elevação do Partido Conservador ao poder. O
Partido Liberal apoiara e articulara o Golpe da Maioridade em 1840, alçando D. Pedro II
ao trono, como Imperador do Brasil. Passaram, assim, a compor o gabinete político do
Segundo Reinado, mas logo foram preteridos pelos conservadores. Em 1842, numa
reação à elevação conservadora, as províncias de Minas e São Paulo estabeleceram
governos próprios, liberais, reagindo contra as perdas de autonomia provincial. Foram,
no entanto, reprimidos pelo governo central, após alguns meses de conflito.
Desde o final da Regência já estavam gestados os dois partidos que dominariam o
cenário nacional: o Partido Conservador e o Partido Liberal. O coronel Mateus de
Mendonça era do Partido Conservador e, na Revolução de 1842, foi acusado de organizar
forças na Lage em favor da legalidade, embora a Câmara de São José houvesse apoiado
o movimento. A denúncia levou-o diante de José Feliciano Pinto Coelho, chefe do
governo sedicioso em São João del Rei, que lhe concedeu perdão mediante sua palavra
de honra de não ter atentado contra o governo revolucionário (CHAVES, 2014, p. 52).
Nas palavras de um contemporâneo e partícipe do movimento, o coronel “foi mandado
imediatamente para sua casa, sem que desse de sua presente e futura conduta algum outro
fiador mais que sua palavra de honra, de nada haver tentado e nada pretender tentar contra
a causa dos insurgentes” (MARINHO, 2015, p. 160). Vejamos a posição de São João del
Rei na revolução liberal. Em 17 de junho de 1842 as forças revolucionárias chegaram em
São João e no dia 18 a Câmara reconheceu a nova autoridade provincial (CINTRA, 1982,
p. 256). Em 23 de junho, a Câmara envia circular a diversas câmaras municipais
participando o movimento revolucionário (CINTRA, 1982, p. 266). Em 17 de julho, a
Assembleia Legislativa Provincial, em São João, vota mensagem de adesão ao presidente
revolucionário (CINTRA, 1967, p. 32). De acordo com o Cônego Marinho
O batalhão de São João del-Rei foi inteiro apresentar-se ao coronel Mateus
Furtado de Mendonça, e o de Santa Quitéria o fez mais tarde ao major Mariano,
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destacado naquele arraial. Assim, nos últimos dias de agosto, as forças insurgentes
estavam completamente dispersas, à exceção da forte coluna do Cláudio e das
forças de Paracatu, as quais igualmente se dissolveram, desde que lhes chegou a
notícia do sucesso de Santa Luzia (MARINHO, 2015, p. 350, grifo nosso).
Os oficiais e muitas praças do Batalhão de São João del-Rei, que se tinham
apresentado, uns ao coronel Mateus, outros ao coronel Manuel Antônio, e
deposto as armas, foram conduzidos à cadeia, entre as vaias da populaça,
assoldadada pelos tigres daquela cidade, para os assassinarem; e o bárbaro e
atrocíssimo atentado de um massacre em massa, e perpetrado sobre pais de
famílias, cidadãos sempre pacíficos e respeitáveis, houvera tido lugar, se o não
obstasse o coronel Manuel Antônio da Silva; mas a sua interferência não pôde
livrar os infelizes de serem arrastados em grossas correntes, como em outro lugar
se há de ver, até o Rio de Janeiro (MARINHO, 2015, p. 374, grifo nosso).

É interessante observar na longa citação do padre Marinho reproduzida acima a
ambiguidade da atuação de Mateus Furtado de Mendonça na revolta liberal de 1842.
Como liderança da Guarda Nacional na região deveria ter acatado os preceitos da Câmara
sanjoanense, de postura liberal, embora ele fosse conservador. Pela explicação
apresentada ao governo revolucionário instituído, quando fora confrontado, o coronel
Mateus afirma não ter obstado o movimento. Suas ações no decorrer e no fim dos
combates, no entanto, demonstram que reuniu seus subordinados, deixando-os à mercê
dos julgamentos e punições a serem aplicados pelos vencedores. Mais uma vez deixo a
palavra com o Cônego Marinho.
Na Cidade de São João del-Rei, nessa desgraçada Palmira da Província de Minas,
fez-se um recrutamento em massa em toda a Guarda Nacional, que se foi
apresentar aos coronéis Mateus e Manuel Antônio. Todo o batalhão foi recolhido
à cadeia, e todo ele recrutado; casados, negociantes, os filhos todos de um pai
septuagenário, e que ficava também sepultado em uma hedionda masmorra,
encorrentados [sic] desfilaram pelas ruas da Cidade de São João del-Rei, e os
cruéis oligarcas os observavam com prazer, expostos a tão duros padecimentos,
aqueles mesmos que os tinham tão cavaIheiramente tratado enquanto esteve a
cidade ocupada pelos insurgentes, e nem as lágrimas das esposas, nem os gemidos,
que por seus filhos soltavam as desconsoladas mães, nem a miséria, a que ficavam
expostas, nem a desolação, com que lutavam famílias inteiras, puderam abrandar
o coração de um só dos oligarcas (MARINHO, 2015, p. 433).
O que se depreende da atuação de Mateus na Revolta de 1842 é algo muito parecido com
a postura de sua família e aliados no movimento antecessor, de 1833, uma vez que, em
ambos, o que fica patente é o desejo de manter o poder pela parentela. A tomada de
decisão e de partido parece ter ocorrido muito mais em termos de interesses e estratégias
de manutenção de poder do que de uma convicção política que o concatenasse ao governo
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provincial ou mesmo central. Mas a postura conservadora é sempre evidente em suas
ações políticas.
Enfim, o desejo de ter e manter o poder localmente conduziu os membros da
parentela dos Faria, do quarteirão do Mosquito, a uma estratégia diversa de acessar e
garantir o exercício de mando e de prestígio. Galgando posições dentro da Igreja,
participando de suas instituições sociais, como as irmandades, e ocupando os postos
estratégicos, espiritualmente, com padres membros da parentela, e secularmente, nos
postos administrativos das câmaras municipais e no exercício militar, os personagens ora
estudados conseguiram dominar o quarteirão durante todo o século XIX.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meio às estratégias familiares, a configuração dos espaços social e econômico
da região do Mosquito, composta por várias fazendas no século XVIII, vai se desenhando
ao longo do XIX, dando origem a um povoado que seria elevado a distrito em 1911,
graças às articulações políticas pautadas, muitas vezes, em alianças familiares, as quais
demonstramos anteriormente, ao perseguir a teia da parentela dos Faria, formada com as
uniões dos Gonçalves de Melo, Góes e Lara, Furtado de Mendonça, Parreiras, Valadão e,
mais tarde, os Resende e os Chaves, numa grande rede.
Os casamentos ao longo do século XVIII e nas duas primeiras décadas do XIX
arregimentaram parcerias familiares, formando uma rede parental, originada de migrantes
portugueses que compuseram a primeira geração da parentela dos Faria. Nesta rede,
estavam inseridas as seis primeiras famílias mencionadas acima. Conquistaram cartas de
sesmaria e estabeleceram-se nos arredores do ribeirão do Mosquito, do rio Carandaí e dos
vários córregos que compunham o território do quarteirão. Numa segunda geração, após
a confirmação da posse de terras, os filhos da primeira geração casaram-se em grande
número entre os primos e, em alguns casos, tios e sobrinhas. O casamento intraparentela
garantiu a manutenção e ampliação de riquezas no interior da rede familiar, especialmente
nas décadas de 1830 e 1840. A partir da década de 1850 surgiram mudanças no mercado
de terras, bem como novos personagens influentes com distintas práticas econômicas, a
exemplo de João Gaudêncio de Jesus, não incluído na parentela. Neste momento, em que
João Gaudêncio já conseguira adquirir muitas terras que não eram da parentela, mas
avançava em direção às suas propriedades, as famílias Resende e Chaves entraram na rede
familiar e mostraram-se de suma importância para a manutenção do seu status de elite
local. Desde os anos 1830 havia também a movimentação dos membros da família para
outras áreas, como o arraial de São Tiago, próximo geograficamente do quarteirão, e as
mais distantes regiões do atual Triângulo Mineiro e província de Goiás, para onde se
ampliavam as práticas econômicas da parentela.
Conquistadas por sesmaria e legadas como herança, as terras das várias fazendas
do quarteirão mantiveram-se em grande quantidade sob o controle da parentela durante
todo o século XIX, excetuando-se os territórios do oeste e do sul, os quais foram
adquiridos por João Gaudêncio. A mineração apareceu apenas residualmente em
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pequenos pedaços dos terrenos, enquanto a agropecuária foi uma atividade de destaque,
exercida pela parentela. Inserido o quarteirão na praça mercantil de São João del Rei, os
animais do Mosquito, tanto dos Faria quanto de João Gaudêncio, atingiram o mercado
regional mineiro e a Corte. As práticas agrícolas foram mais marcantes como elementos
de consumo interno e comércio de pequena distância, com excedentes vendidos nos
arraiais e vilas vizinhos ao quarteirão: Prados, Lagoa Dourada, São José e São João. A
atividade mais rentável foi a de produção de cana. Na agricultura percebemos a ação dos
parentes, enquanto João Gaudêncio apenas dedicou-se à pecuária. Este personagem foi
também um grande prestamista, mas a parentela do Mosquito, usando sua rede, buscava
manter a circulação de créditos apenas entre os parentes, evitando, assim, problemas de
dívidas e perda de propriedades e bens para elementos exógenos à rede. A parentela
manteve muitas sociedades entre seus membros.
Dominando terras e exercendo atividades econômicas diversas, os parentes do
Mosquito também engendraram a participação nas instâncias de poder. Junto à Igreja,
mantiveram sempre um padre que era parente, coordenando as ações no entorno da capela
de Nossa Senhora da Conceição do Mosquito, que se tornou um polo agregador das
famílias e vizinhos do quarteirão. Muitos parentes entraram nas irmandades religiosas das
vilas próximas do quarteirão, ostentando sua posição de elite, participando nas
irmandades mais influentes. Mas foi no compadrio que as relações de poder com os
vizinhos, agregados e escravizados pôde ser percebida. Foram muitos padrinhos e
madrinhas originados da parentela. Muitos membros da família apadrinhavam seus
próprios parentes dado seu caráter elitista local.
Os familiares dos Faria sempre estiveram à frente dos postos administrativos e
camarários: ocuparam muitas posições, mas a mais significativa era a de vereador. Os
destaques foram o reverendo Joaquim Gonçalves Lara e seu cunhado, o coronel e
comendador Mateus Furtado de Mendonça. Estiveram na Câmara da Vila de São José
entre as décadas de 1830 e 1860, ajudando a manter os interesses da parentela sempre
garantidos pela municipalidade. Coronel Mateus também se destacou como membro e
líder da Guarda Nacional e teve participações nos eventos sediciosos de 1833 e 1842. Sua
participação sempre foi marcada por ambiguidades, pois tinha o objetivo de manter o
poder independentemente dos resultados dos eventos. Membro do Partido Conservador,
importava-lhe permanecer em posição de comando.
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Os personagens abordados ao longo deste estudo conseguiram dominar o
quarteirão durante todo o século XIX, deixando marcas na formação da sociedade local
do século XX. As lideranças políticas do alvorecer de um novo século, com uma
República ainda jovem e uma sociedade recém desvinculada do escravismo surgiriam
legatárias de um grupo familiar extenso, de sangue ou via compadrio, no qual uma
sociedade urbanizada começaria a ser formada. O coronel Francisco Rodrigues Xavier
Chaves, casado na parentela, herdou a sede da fazenda do Mosquito e tornou-se o
personagem mais significativo da rede. Durante muito tempo, a historiografia oficial não
atentou para a rede que fora construída antes do coronel, o que o presente trabalho buscou
demonstrar.
Engendrando caminhos diversos, a elite local fez do Mosquito um espaço
transformado. Consoante Daniel Roche (1998, p. 29 e 31) percebeu na França em suas
mudanças revolucionárias do século XVIII, também percebemos que o tempo fez mudar
o espaço do quarteirão. Pela ação dos indivíduos e grupos que conformaram sua rede, o
Mosquito, nas múltiplas relações estabelecidas pelos personagens com o espaço, ganhou
nova configuração. Sob a administração do coronel Xavier Chaves a fazenda, sede de um
quarteirão, começou a tornar-se urbana, ascendeu a distrito em 1911 e, mais tarde, em
1962, o distrito ganhou os foros de município, cujo centro é formado pelo antigo núcleo
do Mosquito e as demais fazendas compuseram a zona rural da cidade de Coronel Xavier
Chaves.
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Anexo I – Quadro com a distribuição de propriedades e atividades econômicas no quarteirão do Mosquito
AGRUPAMENTO DE
FAZENDAS
1.

Cachoeira,
Cachoeirinha,
Brumado,
Brumadinho

FAZENDA

Nº

FREGUESIA

DENOMINAÇÃO
DO LOCAL

DATA

PROPRIETÁRIO

Brumado

1

Lagoa
Dourada

1718

Guilherme de
Oliveira Lara

2

Lagoa
Dourada

Brumado entre
Canindei
[Carandaí] e
Lagoa Dourada
Sertão do Distrito
da Lagoa Dourada

1724

3

Prados

4

São José

Brumado, F.
Prados, T. V. São
José
Termo da Vila de
São José
Paragem do
Brumado, T. V.
São José
Sítio Brumado
acima, F. Prados,
T. V. S. José
Paragem do
Brumado
Sítio Cabeceiras
do Brumado,
Aplicação de
Lagoa Dourada,
Freguesia de
Prados, Termo da
Vila de São José
Margens do Rio
Carandaí

São José

5

Prados

6

Lagoa
Dourada/
Prados

7

-

DOCUMENTO
DE
REFERÊNCIA
Sesmaria

ATIVIDADES
ECONÔMICAS

José de Góes
Cardoso

Sesmaria

-

1747

José Gonçalves

Sesmaria

-

1758

Antônio Ferreira
de Freitas

Sesmaria

-

1767

Antônio Ferreira
de Freitas

Sesmaria

-

1759

Manoel
Francisco dos
Santos
José Pereira
Gomes
Antônia Maria
Pereira, esposa
de Francisco José
Ribeiro de Moura

Sesmaria

-

Sesmaria

-

Inventário

Agricultura,
Pecuária,
Fiação,
Mineração

Sociedade com
José Martins
Ramos na
mineração.
Escravaria: 6.

André Esteves

Sesmaria

-

Sertão

1761
1808

1784

OBSERVAÇÕES

-

Sertão. Não há
determinação
precisa do local

Não há
determinação
precisa do local
Adquire segunda
sesmaria na
região
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Brumadinho

Cachoeira

Lage

Fazenda Brumado

1855

André Esteves

Registro de
terras
Sesmaria

Agro

8

São José

1788

José Caetano

9

Prados

1827

10

Lagoa
Dourada

Brumado, T.V. S.
José
Fazenda
Cabeceiras do
Brumado,
Freguesia do
Arraial de Prados,
termo da Vila de
São José
Sorte de terras
culturas na mata
do Brumadinho

José Martins
Ramos

Inventário

Agricultura,
Pecuária,
Fiação,
Mineração

Sociedade com
herdeiros de
Francisco José
Ribeiro de Moura
na mineração.
Escravaria: 4.

1856

Antônio
Machado de
Miranda

Registro de
terras

Lavrador

Sorte de terras de
culturas na mata
do Brumadinho

1856

Carlos José de
Miranda

Registro de
terras

Lavrador

Parte de terras de
cultura na mata do
Brumadinho

1856

Joaquim Antônio
de Miranda

Registro de
terras

Lavrador

Cipriano
Rodrigues
Chaves
João de Deus
Ribeiro de
Resende
João Rodrigues
de Faria

Registro de
terras

Lavrador

60 alqueires de
sorte de culturas
na mata do
Brumadinho,
vizinho dos
herdeiros de José
Martins. Herdada
2 alqueires e
meio de sorte de
culturas na mata
do Brumadinho.
Herdada
2 alqueires e
meio de sorte de
culturas na mata
do Brumadinho.
Comprada
2 alqueires e ¾.

Registro de
terras

Lavrador

Sesmaria

-

11

Lagoa
Dourada

Parte na mata do
Brumadinho

1856

12

Lage

Fazenda
Brumadinho

1856

13

-

Paragem das
Laranjeiras, na

1767

-

Ver
Agrupamento de
fazendas nº 6
Tornou-se
proprietário na
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ponta da Serra da
Ibituruna

2.

Carandaí

Cachoeira por
casamento com
Teresa Joaquina
de Miranda.
Esposa de João
Rodrigues de
Faria no segundo
matrimônio dele.
Escravaria: 18

São José

Fazenda
Cachoeira, Termo
da Vila de São
José

1822

Teresa Joaquina
de Miranda

Inventário

Agricultura,
Fiação

14

Prados

1785

Maria Rosa de
Melo

Sesmaria

-

15

São José

1798

Antônio da Silva
Pereira

Sesmaria

-

16

Lage

Paragem da
Cachoeira, F.
Prados, T. V. S.
José
Paragem da
Cachoeira, T. V.
S. José
Cachoeira

1838

Escravaria: 1.

Lagoa
Dourada

Cachoeira

1856

Lista de
população
Registro de
terras

Lavrador

17

Caetano José
Martins
Antônio
Rodrigues
Barbosa

Agro

Cachoeira

1856

Maria Madalena

Registro de
terras

Agro

Domiciana
Beralda de Jesus
Geraldo Ribeiro
de Resende
José Gonçalves
Viana

Registro de
terras
Registro de
terras
Sesmaria

Agro

15 alqueires de
campos e cultura
e um alqueire de
Mata no
Brumadinho
30 alqueires de
campos e cultura
e nove alqueires
de Mata no
Brumadinho
200 alqueires de
campos e culturas
Meia légua de
campos e culturas
Sertão

18

Prados

Cachoeira

1856

Cachoeirinha

19

Prados

Cachoeirinha

1856

Carandaí

20

-

Matos gerais para
dentro do
Carandaí

1747

Agro
-
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21

-

Rio Caranadái,
para o lado do
sertão

1747

João Lourenço,
Manoel Lourenço
e Manoel de
Medeiros
João Ferreira
Viana
Bernardo
Rodrigues Dantas
e Domingos
Rodrigues Dantas
Domingos da
Cunha

Sesmaria

-

Sertão

22

-

1749

23

-

Campo junto do
Rio Carandaí
Margens do Rio
Carandaí

Sesmaria

-

Sertão

Sesmaria

-

Sertão

24

São José

1759

25

Prados

26

Prados

27

São José

Paragem Carandaí
abaixo, T. V. S.
José
Margens do Rio
Carandaí, F.
Prados, T. V. S.
José
Fazenda Carandaí,
Freguesia de
Nossa Senhora da
Conceição dos
Prados, Termo da
Vila de São José
Fazenda Carandaí,
termo da Vila de
São José

Sesmaria

-

1783

José Gomes
Jardim

Sesmaria

-

1832

Maria Teresa
Barbosa

Inventário

Agricultura,
Pecuária, Fiação

Escravaria: 11

1835

Alexandre
Gonçalves de
Melo

Inventário

Pecuária,
Agricultura

Fazenda Carandaí,
Termo da Vila de
São José

1845

Francisco
Balbino de Melo

Inventário

Pecuária,
Agricultura

Fazenda do
Carandaí

1855

Severino
Rodrigues
Chaves

Registro de
terras

Agricultura e
Pecuária

Casado com
Clara Francisca
de Faria.
Escravaria: 19.
Casado com
Maria Rita de
Mendonça.
Escravaria: 16.
Herança de
Alexandre
Gonçalves de
Melo e Sousa e
compra que fez

São José

São José

1750
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28

Lage

Carandaí

1838

Joaquim José dos
Santos
Caetano José
Pinto [Caetano
Pinto Brandão]

Lista de
população
Lista de
população

Lavrador

29

Lage

Carandaí

1838

Lage

Carandaí

1838

Joaquim Caetano
Leonel

Lista de
população

Lavrador

São José

Vila de São José,
Fazenda Córrego
da Areia

1852

Ana Rodrigues
da Mota

Inventário

Fiação

São José

Fazenda Mosquito

1865

Joaquim Caetano
Leonel

Inventário

30

Lage

Carandaí

1838

31

Prados

1843

Lista de
população
Inventário

32

Lagoa
Dourada

Fazenda Carandaí,
Freguesia de
Prados, termo da
Vila de São José
Fazenda Carandaí,
Freguesia da

Francisco de
Paula Silva
Manoel Antônio
da Costa

Fiação,
Carreiro,
Agricultura
Lavrador

Rita Virgínia de
Campos

Inventário

1847

Lavrador

de Antônio
Felisberto dos
Santos e José
Pereira da Silva
Não possuía
escravos
Ele e a esposa
Paula Joaquina
herdaram terras
no Mosquito de
Bernardo José
Pinto Brandão
(1806) e Joaquim
da Silva Torres
(1821) Ver
Agrupamento de
fazendas nº 5.
Escravaria: 4.
Possuía camarada
carreiro.
Escravaria: 2.
Casada com
Joaquim Caetano
Leonel.
Escravaria: 5.
Escravaria: 3.

Sem escravos

Agricultura,
Pecuária, Fiação

Escravaria: 8.

Pecuária,
Agricultura,

Escravaria: 18.
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3.

Caxambu,
Retiro, Serra
de São José

Caxambu

Prados

Lagoa Dourada,
Termo da Vila de
São José
Fazenda Carandaí

1856

Prados

Fazenda Carandaí

1856

33

São José

Retiro do
Carandaí

34

Prados

35

36

Mineração,
Créditos
Francisco, João e
Rita sob a tutela
do tio Manoel
Luís de Campos,
cunhado de Rita
Virgínia.
João Antônio de
Campos

Registro de
terras

Agro

150 alqueires de
campos e 24 de
culturas

Registro de
terras

Agro

1855

André Esteves
dos Santos

Registro de
terras

Agro

Sítio Carandaí

1856

Paragem do
Caxambu

1758

Registro de
terras
Sesmaria

Pecuária

Prados

Manoel Antônio
de Melo
Manoel Gomes
Sandim

Prados

Fazenda Sítio do
Carandaí,
Freguesia de
Prados, Termo da
Vila de São José
Fazenda
Caxambu, Termo
da Vila de São
José
Fazenda
Caxambu,
Freguesia de
Prados, Termo da
Vila de São José

1795

Francisca de
Sousa Caldas

Inventário

Agricultura,
Pecuária,
Mineração

100 alqueires de
campos e 16 de
culturas.
Ver
Agrupamento de
fazendas nº 1
3 alqueires de
campos de criar
Casado com
Francisca de
Sousa Caldas
Escravaria: 15.

1814

Alexandre Alves
Batista Belo

Inventário

Créditos

1845

Albina Joaquina
da Silva

Inventário

Agricultura,
Pecuária, Fiação

Prados

Prados

-

Inventariante:
José Alves Belo.
Escravaria: 20.
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Prados

Sorte de terras na
Fazenda do
Caxambu
Sorte de terras na
Fazenda do
Caxambu
Caxambu

1856

Estêvão Alves
Belo

Registro de
terras

Agro

1856

José Alves Belo

Registro de
terras

Agro

1856

João Alves Belo

Registro de
terras

Agro

1829

Antônia Joaquina
de Melo

Inventário

Pecuária,
Agricultura

1841

José Joaquim de
Melo

Inventário

Agricultura,
Pecuária

Prados

Fazenda
Caxambu,
Freguesia de
Prados, Termo da
Vila de São José
Fazenda
Caxambu,
Freguesia de
Prados, Termo da
Vila de São José
Caxambu

1856

João Antônio de
Melo

Registro de
terras

Agro

Prados

Caxambu

1856

Joaquim Luiz de
Melo

Registro de
terras

Agro

Prados

Caxambu

1856

Luiz Cândido de
Melo

Registro de
terras

Agro

Prados

Caxambu e
Carandaí

1856

Antônio Pedro de
Melo

Registro de
terras

Agro

Prados

Prados

37

Prados

Prados

14 alqueires de
campos e sete de
cultura
100 alqueires de
campo e 49 de
cultura
8 alqueires de
cultura e 12 de
campos
Casada com José
Joaquim de Melo.
Escravaria: 19

8 alqueires de
cultura e 12 de
campos
11 alqueires de
culturas e 20 de
campos
2 alqueires de
cultura e 2,5 de
campo
21 alqueires de
culturas e 12 de
campos no
Caxambu e 90
alqueires de
campos e capões
no Carandaí
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Prados

Caxambu

1856

Luiz da Fonseca
Cabral, tutor do
filho Estêvão
Manoel Luiz da
Fonseca Cabral

Registro de
terras

Pecuária

Prados

Caxambu

1856

Registro de
terras

Agro

Prados

Caxambu

1856

Paulo Gonçalves
da Fonseca

Registro de
terras

Agro

38

São José

Caxambu

1856

Prados

Caxambu

1856

Fazenda Retiro do
Caxambu, termo
da Vila de São
José
Caxambu

1831

Registro de
terras
Registro de
terras
Inventário

Vigário
Agricultura
Agro

São José

João Rodrigues
de Melo
José Dias de
Almeida
Francisca Maria
de Lara

39
40

Lista de
População

Lavrador /
Padre

Fazenda
Caxambu,
Freguesia da
Lage, Termo da
Vila de São José

1842

Mateus Furtado
de Mendonça e
Joaquim
Gonçalves Lara
Alexandre
Gonçalves
Parreiras

Inventário

Pecuária,
Agricultura

Lage

Lage

1838

Agricultura,
Pecuária,
Fiação, Créditos

3,5 alqueires de
campos e meio de
capoeira
cinco quartas e
meia de cultura, e
dois alqueires de
campo.
uma quarta de
cultura e dois
alqueires e três
quartas de
campos
11 alqueires de
culturas
1 alqueire de
campo
Casada com
Mateus Furtado
de Mendonça.
Escravaria: 70
Escravaria: 73
(67 de Mateus e 6
de Joaquim)
Casado com
Maria Luiza de
Mendonça, filha
de Francisca
Maria de Lara.
Escravaria: 20.
Ver
Agrupamento de
fazendas nº 6:
Bernarda
Francisca de
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Lage

Fazenda do
Retiro, Freguesia
da Lage, Termo da
Cidade de São
João del Rei

1849

Ângela Maria de
Lara

Inventário

Agricultura,
Pecuária,
Engenho

São José

Fazenda Retiro do
Caxambu

1855

Mateus Furtado
de Mendonça

Registro de
terras

Agro

São João

Cidade de São
João del Rei,
Fazenda Caxambu
do Mosquito

1867

Mateus Furtado
de Mendonça

Inventário

Engenho,
Agricultura,
Pecuária

41

Prados

1856

Agro

Prados

Felicidades
Perpétua de Santa
Ana
Inocêncio
Machado Lima

Registro de
terras

42

Sorte de terras no
lugar denominado
Caxambu
Posse e Caxambu

Registro de
terras

Agro

43

Prados

Pinhão, Posse e
Caxambu

1856

José Ferreira da
Silva

Registro de
terras

Agro

44

São José

Caxambu

1855

Manoel Antônio
de Sousa

Registro de
terras

Agro

45

Prados

Caxambu e
Carandaí

1856

Justino Araripes
de Andrade

Registro de
terras

Agricultura

1856

Faria (Roça
Grande).
Casada com
Mateus Furtado
de Mendonça,
sendo irmã de sua
primeira esposa.
Escravaria: 61
300 alqueires de
cultura, e 150 de
campos
Possuía 13
dívidas passivas,
além de dever
Irmandades
religiosas.
Escravaria: 26.
sete alqueires de
culturas e dois de
campos
17 alqueires de
cultura e campos
em comum com
outros
interessados
18 alqueires de
cultura e campos
em comum com
outros
interessados
10 alqueires de
cultura e dois de
campos
13 alqueires de
planta de milho
no Caxambu e 20
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Serra de São
José

46

Prados

Caxambu e
Carandaí

1856

Maria de Nazaré

Registro de
terras

São José

1855

Manoel Pedro
dos Anjos
João Gaudêncio
de Jesus
Maria Elena da
Costa

Registro de
terras
Registro de
terras
Inventário

1754

José Marques

Sesmaria

-

1835

Antônio da Silva
Marques

Inventário

Carreiro, Fiação

Escravaria: 5

Lage

Divisas com a
Serra de São José
Divisas com a
Serra de São José
Fazenda Retiro,
Aplicação de
Prados, Termo da
Vila de São José
Rio Grande
Pequeno ao pé do
Morro do
Caxambu
Sítio Porqueiro,
Termo da Vila de
São José
-

1838

Carlos da Silva
Marques

Lista de
população

Carreiro

Agregado das
fazendas do
Mosquito e da
Cachoeira. Sem
escravos

São José

Sítio dos Moinhos

1855

São José

Sítio Córrego dos
Pombos

1856

Custódio da Silva
Marques
Antônio da Silva
Marques

Registro de
terras
Registro de
terras

São José

4.

Dois
Córregos,
Córrego das
Pombas, Sítio
dos Moinhos,
Porqueiro,
Jacuba

Retiro

47

Prados

Porqueiro

48

São José

São José

Sítio dos
Moinhos
Córrego das
Pombas

1855
1821

Agro

alqueires de
campos no
Carandaí
60 alqueires de
cultura e oito de
campos no
Caxambu e 20
alqueires de
cultura e 50 de
campos no
Carandaí
Compradas de
Maria de Nazaré
Compradas de
Maria de Nazaré
Escravaria: 6.

Agricultura,
Pecuária, Fiação
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Porqueiro

Córrego das
Pombas
Dois
Córregos

Jacuba

49

Lage

Porqueiro

1838

Inácia Antônia da
Silva

Lista de
população

Lavradora

50

Lage

Porqueiro

1838

Lista de
população

Lavrador

São José

Sítio no Porqueiro

1855

São José

1856

52

Lage

Sítio Córrego das
Pombas
Retiro dos Dois
Córregos

Registro de
terras
Registro de
terras
Lista de
população

Pecuária e
créditos

51

Lavrador

Escravaria: 12.

São José

Fazenda dos Dois
Córregos

1856

Registro de
terras

Agro

São José

Fazenda Dois
Córregos,
Mosquito da
cidade de São José
del Rei

1874

Cândido José
Gonçalves e Ana
Clara de Jesus
João Gaudêncio
de Jesus
Alexandre Xavier
Ribeiro
Gervásio
Gonçalves de
Lara e Ana
Francisca de
Melo
Gervásio
Gonçalves de
Lara
Gervásio
Gonçalves de
Lara

Inventário

São José

Fazenda Dois
Córregos,
Freguesia e Termo
da Cidade de São
José

1883

Ana Francisca de
Melo

Inventário

Agricultura,
Pecuária,
Fiação,
Engenho
(açúcar e
aguardente)
Agricultura,
Pecuária,
Fiação,
Engenho
(açúcar e
aguardente)

70 alqueires de
cultura e 50 de
campos
Casado com Ana
Francisca de
Melo.
Escravaria: 22

São José

Fazenda do
Mosquito

1855

José Lourenço da
Silva

Registro de
terras

53

1838

Agregada na
Fazenda do
Mosquito.
Escravaria: 5
Escravaria: 4.

Escravaria: 8

2 alqueires de
campos e 1,5 de
cultura . Ver
Agrupamento de
fazendas nº 5:
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José Lourenço da
Silva
5.

Mosquito,
Chácara,
Cascavel,
Pereira, Mato
Virgem,
Cascalho
Preto

Mosquito

54

São José

São José

55

-

São João

São José

56

Santa
Rita/Lage
São José

São José

Paragem de Pedro
Bernardes e
Ribeirão do
Mosquito, T. V. S.
José
Paragem Capela
do Capitão Pedro
Bernardes
Caminha, Ribeirão
do Mosquito,
Termo da Vila de
São José
Paragem do
Mosquito e
Fazenda da
Cachoeira
Sítio do Mosquito,
Freguesia e termo
da Vila de São
João del Rei
Cachoeira, no
Mosquito

1757

Manoel de
Magalhães de
Freitas e Inês
Gonçalves da
Cruz
Inês Gonçalves
da Cruz

Sesmaria

-

Inventário

Agricultura,
Pecuária,
Engenho

1764

Antônio de
Araújo Lima

Sesmaria

-

1821

Felizarda Justina

Inventário

Pecuária,
Fiação, Imóveis
urbanos

Escravaria: 11

1856

Luciano José da
Silva

Registro de
terras

Agro

três alqueires de
cultura, três e
meia de campos

Sítio no Distrito
de Santa Rita e da
Lage
Fazenda
Mosquito,
Freguesia e Termo
da Vila de São
José
Capela do
Mosquito da Vila
de São José

1772

Domingos
Gonçalves de
Góes
Domingos
Gonçalves de
Góes

Sesmaria

-

Inventário

Engenho,
Pecuária

Escravaria: 32.

Domingos
Gonçalves de
Faria Lara e

Inventário

Pecuária,
Fiação,
Dízimos,

Escravaria: 13.

1766

da Costa

1788

1826

Escravaria: 22.
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São José

Fazenda
Mosquito, Termo
da Vila de São
José
Fazenda
Mosquito, Termo
Vila de São José
Fazenda do
Mosquito

1830

São José

São José

São José

Lage

São José

São José

Bárbara Maria de
Nazaré
Josefa Maria de
Faria

Inventário

Créditos,
Comércio
Engenho
(açúcar), Fiação

Engenho de
maior porte.
Escravaria: 52.

1831

Joaquina Maria
de Lara

Inventário

Fiação, Pecuária

Escravaria: 13.

1838

João Gonçalves
de Lara e Góes/
João Gonçalves
de Faria Lara
Junior

Lista de
população

Lavradores

Mosquito

1855

João Gonçalves
de Lara e Góes

Inventário

Fazenda do
Mosquito
Chácara do
Mosquito, Termo
da Vila de São
José

1855

José Lourenço da
Silva
João Gonçalves
de Faria Lara

Registro de
terras
Inventário

Engenho,
Fiação,
Pecuária,
Agricultura,
Créditos
Agro

Havia dois
agregados ao
mesmo fogo: o
ferreiro pardo
Manoel Dias e o
africano José
Bernardes, ambos
com suas
famílias.
Escravaria: 61
(49 do pai e 12
do filho).
Escravaria: 28

Fazenda do
Mosquito

1856

Joaquim
Gonçalves Lara

Registro de
terras

1856

Fiação,
Carreiro, Olaria
e Moinho

Padre

26 alqueires de
cultura na mata
Casado com Rita
de Cássia de
Mendonça.
Morava na
Chácara.
Escravaria: 25.
Capoeiras e
campos
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São José

Fazenda do
Mosquito

1876

Joaquim
Gonçalves Lara

Inventário

Padre, Pecuária

57

-

1798

José Pereira da
Silva

Sesmaria

-

58

São José

Entre o Ribeirão
do Mosquito e de
Santo Antônio
Paragem
Cachoeira do
Mosquito,
Aplicação da Laje,
Termo da Vila de
São José
Cachoeira, no
Mosquito

1806

Bernardo José
Pinto Brandão

Inventário

Mineração,
Fiação,
Agricultura

1856

Paula Joaquina
de Jesus

Registro de
terras

Fazenda Ribeirão
do Mosquito,
Termo da Vila de
São José

1820

Mateus José de
Faria

Inventário

São José

59

São José

Engenho
(açúcar e
aguardente),
Pecuária, Fiação

Era padre e
morava na Vila
de São José,
possuindo terras e
gado no
Mosquito. Fora
morador no
Caxambu na
década de 1830.
Escravaria: 6.
Ver
Agrupamento de
fazendas nº 3:
Mateus Furtado
de Mendonça

Área corresponde
a Cascavel e
Pereira.
Escravaria: 7.

alqueire e meio, e
meia quarta entre
cultura e campo
Ver
Agrupamento de
fazendas nº 2:
Caetano José
Pinto
Casado com
Bárbara
Francisca de
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São José

1823

Bárbara
Francisca de
Jesus

Inventário

São José

Fazenda Ribeirão
do Mosquito,
Termo da Vila de
São José
Mosquito

Engenho
(açúcar e
aguardente),
Pecuária, Fiação
Carreiro

1834

Maria Ferreira de
Resende

Inventário

Lage

Mosquito

1838

Gertrudes
Caetana de Faria
e Joaquim José
Parreiras

Lista de
população

Lavradores

Lage

Mosquito

1838

Severino José da
Silva e Rita
Luiza

Lista de
população

Lavrador

Jesus. Escravaria:
37
Escravaria: 22.

Morava no
Arraial do
Córrego,
subúrbio da Vila
de São José, mas
possuía morada
de casas no
Mosquito
herdadas de seu
primeiro
matrimônio, com
Agostinho José
de Faria, filho de
Bárbara
Francisca de
Jesus. Escravaria:
6
Possui agregada:
Joaquina,
fiadeira.
Escravaria: 23
(17 de Gertrudes
e 6 de Joaquim).
Família de pardos
com 5 filhos e um
cunhado,
agregados ao
Mosquito, sem
escravos.
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60

6.

Roça Grande

Roça Grande

61

Lage

Mosquito

1838

Manoel dos
Santos e Inácia
Cândida

Lista de
população

Lavrador

São José

Mosquito

1855

Testamento

Agro

São José

Mosquito

1856

Mosquito

1856

Registro de
terras
Registro de
terras

Agro

São José

Gertrudes
Caetana de Faria
Joaquim José
Parreiras
Heitor José Alves
da Trindade

-

Fazenda
Mosquito, Distrito
de Tiradentes,
Fazenda da Boa
Vista do Mosquito

1903

Cipriano
Rodrigues
Chaves Júnior

Inventário

-

Fazenda Madalena
do Mosquito

1821

Joaquim da Silva
Torres

Inventário

Engenho
(açúcar e
aguardente),
Pecuária,
Créditos,
Comércio
-

São José

Pereira, no
Mosquito

1856

Paula Joaquina
de Jesus

Registro de
terras

Agro

São José

Fazenda Roça
Grande, T. V. S.
José

1772

Caetano Nunes
Pereira

Sesmaria

-

Casal pardo
agregado ao
Mosquito, sem
escravos

Culturas e
campos
Campo e rancho
de passageiros.
Córrego do
Sapateiro

Era padre e
possuía terras e
benfeitorias na
fazenda, que
correspondem à
área de Cascavel.
Escravaria: 3.
4 alqueires de
cultura (herança)
no Pereira e 6
alqueires no
Carandaí
(herança)
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São José

Fazenda Roça
Grande, T. V. S.
José
Roça Grande

1799

Caetano Nunes
Pereira

Testamento

Engenho

1838

Bernarda
Francisca de
Faria, Alexandre
Gonçalves
Parreiras e Maria
Luzia de
Mendonça

Lista de
população

Lavradores

São José

Vila de São José,
Fazenda Roça
Grande

1852

Bernarda
Francisca de
Faria

Inventário

Engenho
(açúcar e
aguardente),
Fiação

São José

Fazenda Roça
Grande

1856

Registro de
terras

-

Paragem Ponte
dos Tabões
Ponte do Taboim

1760

João de Deus
Ribeiro de
Resende
Jorge Alz Deniza

Sesmaria

-

1838

Manoel
d’Acensão e
Lúcia

Lista de
população

-

Sertão da
Mantiqueira

1784

Antônio
Francisco de
Andrade

Sesmaria

-

Lage

7.

Recondengo,
Venda Nova,
Rio das
Pedras,
Taboão

Taboão

62

Lage

Venda Nova

63

-

Possui agregados
no mesmo fogo:
um lavrador e
três fiadeiras.
Escravaria: 86.
Ver
Agrupamento de
fazendas nº 3:
Alexandre
Gonçalves
Parreiras
Casada com
Mateus Furtado
de Mendonça (3º
casamento dele
na mesma
parentela). Ela
era tia das
esposas
anteriores.
Escravaria: 44.

Casal pardo com
6 filhos, 1 genro
e 1 escravo do
genro.
Sertão

267

São João

1827

Antônio
Francisco de
Andrade

Inventário

Pecuária
leiteira,
Carreiro, Fiação

Casado com
Maria Pereira
Rolim.
Escravaria: 6.

Lage

Sítio Venda Nova,
Freguesia da Vila
de São João,
termo da Vila de
São José
Venda Nova

1838

Maria Pereira
Rolim

Lista de
população

Lavradora

Lage

Venda Nova

1838

Lista de
população

Carreiro

Lage

Venda Nova

1838

Lista de
população

Carapina

Três filhos.
Família branca.

64

Lage

Venda Nova

1838

Lista de
população

Lavrador

Com genro, filha
e neto. Sem
escravos

65

Lage

Venda Nova

1838

Joaquim Antônio
da Silva e
Cândida Justa do
Ceo
Francisco
Rodrigues e
Maria Antônia
Francisco
Antônio e
Silvéria Maria de
Jesus
Sipriano José de
Sousa e Rita da
Costa Batista

Viúva com quatro
filhos e um neto
morando com ela.
Dois escravos
Uma filha e um
escravo.

Lista de
população

Ferreiro

66

Lage

Venda Nova

1838

Manoel Correia
Ribeiro

Lista de
população

Ferreiro

67

Lage

Venda Nova

1838

José Geraldo de
Sousa

Lista de
população

Carreiro

68

Lage

Venda Nova

1838

Ana Rodrigues
Feijó

Lista de
população

Com 3 filhos.
Com um
aprendiz. Sem
escravos.
Fogo com 10
pardos, inclusive
o chefe, e uma
crioula.
Fogo com seis
pardos, inclusive
o chefe.
Família de
pardos, chefiada
pela viúva.
Composta por um
casal e seis filhos,
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Recondengo

Rio das
Pedras

69

Lage

Venda Nova

1838

Severina Maria

70

Lage

Venda Nova

1838

Esméria de Sousa
Feijó

71

Lage

Venda Nova

1838

72

Lage

Fazenda do
Recondengo

1838

São João

Recondengo

1856

São José

Fazenda
Recondengo,
distrito da cidade
de São José
Fazenda do Rio
das Pedras

1865

Francisco de
Paula e Silva
João Gaudêncio
de Jesus e
Balbina Antônia
de Resende
João Gaudêncio
de Jesus
João Gaudêncio
de Jesus

73

São José

Lista de
população
Lista de
população
Lista de
população
Lista de
população

Registro de
terras
Inventário

Costureira

Lavrador
Lavrador

Pecuária,
Fiação, Créditos

mais dois filhos
solteiros da
viúva, sendo um
dos filhos
carapina.
Possuem dois
escravos
Parda solteira
com quatro filhos
Mora com a filha
costureira e dois
escravos
Possui três
escravos
Escravaria: 20.

Investia no
mercado de
terras.
Escravaria: 35

1856

João Gaudêncio
Registro de
de Jesus e
terras
Manoel Jacinto
de Almeida
FONTES: APM: Fundo Seção Colonial – Doação de sesmarias; APM.: Acervo Repartição Especial das Terras Públicas: Códices 109, 110, 172, 203 e 204;
CEDEPLAR: Lista nominativa de 1838, termo da vila de São José del Rei, distrito da Lage, quarteirão do Mosquito; Arquivo Histórico do Escritório Técnico do
IPHAN – São João del Rei: Inventários post-mortem e testamentos.
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Anexo II – Mapa com a divisão do quarteirão do Mosquito em agrupamento de fazendas
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