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RESUMO 
 
Este trabalho é fruto dos resultados apresentados na primeira parte do terceiro capítulo da 
dissertação intitulada: Do café à policultura: Fazendeiros, lavradores foreiros e as transformações na 
estrutura fundiária de São Francisco Xavier de Itaguaí. (1850-1900), defendida no Curso de Mestrado 
em História do PPHR da UFRRJ, em 2015. Foram analisados os inventários post mortem de três 
gerações da família de Antonio Soares da Silva. Desta forma, percebemos como se comportaram ao 
longo do tempo as propriedades desta família, durante a crise do café que atingiu a região no período 
estudado e, quais foram os mecanismos utilizados por aqueles indivíduos para evitar a fragmentação 
de suas terras diante das partilhas sucessivas. Realizamos não só a análise do monte mor descrito 
nas páginas de cada inventário, mas também observamos os documentos que eram anexados ao 
longo do processo e que traziam disputas judiciais constantes, que se arrastavam por vários anos, 
evitando que os bens fossem distribuídos entre os herdeiros. Conseguimos verificar naqueles 
documentos a terça, instrumento que era utilizado em benefício de um dos herdeiros. Demonstrando 
que a escolha deste herdeiro preferencial se justificava como uma tentativa de manter a propriedade 
principal nas mãos de apenas um dos filhos do casal, evitando a divisão da fazenda de maior 
importância. Desta forma, enquanto Francisco Antonio Soares da Silva dava prosseguimento às 
atividades econômicas da família, os demais herdeiros eram relegados a viver em localidades 
vizinhas à freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bananal, onde ficava a Fazenda da 
Lagoinha. Observamos também que a mudança no perfil do que era plantado por esta família 
dialogava diretamente com a crise econômica enfrentada por fazendeiros e lavradores nas três 
freguesias que compreendiam São Francisco Xavier de Itaguaí na segunda metade do século XIX. 
Portanto, a mudança no que era produzido naquelas fazendas e sítios significava uma tentativa de 
evitar a falência da propriedade através da diversificação da produção, a policultura. Tivemos ainda a 
oportunidade de estudar os inventários da família Pereira Belém selecionada justamente por manter 
relações com a família Soares da Silva. Encontramos fontes que mostraram essa ligação vinda desde 
a primeira metade do século XIX e reiterada a cada geração, através de matrimônios sucessivos. 
 

mailto:maxdeoliveira@msn.com;
mailto:alvaropn@uol.com.br.



