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COMO UMA POPULAÇÃO MULTICULTURAL MOVIMENTAVA A RIQUEZA

NUM LIMITADO TERRITÓRIO MINEIRO

Beatriz Ricardina de Magalhães

Professora aposentada da UFMG

                          “...entendemos por riqueza a totalidade dos haveres ou bens possuídos

                           pela  família, nos quais se incluem objetos como móveis, jóias, metais,

                          utensílios, implementos agrícolas e animais com valor de troca, escravos

                         propriedades rurais e urbanas, títulos de crédito, enfim, tudo o que

                        significa investimento.”1

A distribuição dos investimentos na Comarca de Ouro Preto encontra-se

profundamente ligada à estrutura econômica desenvolvida em formações sociais

específicas. Pretende-se, aqui, apresentar elementos pesquisados nas décadas de 1970 e

1980, que confirmam  estudos mais recentes2 em que se ressalta na economia, uma

dinâmica interna que conduzia a “acumulações endógenas”, bem como a instalação de um

mercado interno imperfeito. Tentou-se pois traçar um perfil sócio-econômico da região,

utilizando como fonte primária um pequeno efetivo de 132 inventários post-mortem de

1740/1770, segmentados em três séries: 1740/45; 1746/51; 1765/70. Tal documentação
3representa indivíduos de diversas categorias que compõe a sociedade da pequena comarca,

que além de ser a menor, com a extensão de 1944 léguas, sediava o governo da Capitania.

                                                          
1 Alice Piffer CANABRAVA, in: Revista de História, São Paulo, vol.50, Tomo I, nº 100, 1974.
2 Limito-me a indicar  o que melhor representa os novos estudos sobre uma dinâmica interna da economia no
período colonial: as obras de FRAGOSO, João Luís Ribeiro. Homens de grossa aventura, 2 ª edição revista.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998, e a de MELLO, João Manoel Cardoso de. O capitalismo tardio.
São Paulo: Brasiliense, 1982.
3 Utilizei-me da documentação existente em Ouro Preto, No Museu da Inconfidência, IPHAN, sob a guarda
da Casa do Pilar: os inventários post-mortem do século XVIII. Dos 254 inventários listados para o período de
1740/1770, selecionei 132 para estabelecer as três séries de seis anos, cujos números variaram, ao longo da
pesquisa, ora eram 132 ou 122, ora 119, ora 78, etc, conforme a necessidade de agregações e desagregações
feitas a partir do monte-mor. Tal recorte foi objeto de minha tese d doutorado: La sociétè ouropretaine selon
les inventaires post-mortem 1740/1770 , defendida em 1986 na École des Hautes Études en Siences Sociales.
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Dificilmente, entretanto, se poderia estimar a população, apesar dos indícios de seu

aumento denotado pelo crescente número de inventários. Ela era formada por indivíduos de

vários seguimentos étnicos, com predominância dos negros.4

Nesse período não se registrava freqüentemente a nacionalidade dos inventariados,

contudo, 44 deles foram identificados, o que permitiu constatar a concentração significativa

de portugueses que eram 34 do total, seguidos dois “cariocas”, em número de 5. Contata-se

ainda a presença de 1 “capixaba”, 1 baiano, 1 pernambucano e 2 da Costa da Mina.

Considerando o monte-mor apurado, essa população acumulou um patrimônio de

291:120$199, assim distribuídos:

105:611$982 (para 31 inventariados) na 1ª série, média de 3:406$838.

91:730$000 (para 43 inventariados) na 2ª série, média de 2:133$256.

93:778$217 (para 48 inventariados) na 3 ª série, média de 1:953$713.5

Nossa hipótese é a de que a 1ª série ainda registra um resíduo do apogeu da

produção do ouro (1720/1730) para em seguida iniciar a ruptura que se manifesta a partir

da 2ª série, (1745/1751), com uma desaceleração vertiginosa na 3ª.

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO NAS TRÊS SÉRIES ENTRE

1740/1770 (%)

PATRIMÔNIO TOTAL 1740 – 1745 1746 – 1751 1765 – 1770
Menos de 400$000 19,3 39,5 37,4
400$000 – 999$999 19,4 16,3 16,7
1:000$000 – 2:999$999 35,5 25,5 27,1
3:000$000 – 4:999$999 6,4 11,7 6,3
5:000$000 – 9:999$999 13,0 2,3 10,4
10:000$000 –14:999$999 4,3 4,7 2,1
15:000$000 e mais 2,1 - -

TOTAL 100,0 100,0 100,0

                                                          
4 Em 1781 José Joaquim da ROCHA em Geografia Histórica de Minas Gerais, aponta para a Capitania a
existência de 70.769 brancos, 22,09%; 82.000 mulatos, 21,67% e 167.000 negros, isto é eles representavam
52,22% da população.
5 Nota-se, pois, que foram contabilizados, no caso, os dados de 122 documentos.
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FONTE: MAGALHÃES, Beatriz R. La societé ouropretaine selon les inventaires post-mortem 1740/1770,

1986, p. 223.

Para a montagem da pesquisa referida anteriormente, foram trabalhadas as variáveis

mais significativas desse curto período, tais como: moedas, jóias, tecidos, gado, escravos,

utensílios, bens de raiz. O gráfico 1 é bem representativo da distribuição dos investimentos.

Ressalta à vista o valor médio investido em escravos, seguidos dos bens de raiz.

GRÁFICO 1 – FORMA DE APLICAÇÃO DA RIQUEZA

FONTE: MAGALHÃES, Beatriz R. La societé ouropretaine selon les inventaires ‘post-mortem’ 1740/1770,
1986, p. 137.

Pela distribuição do patrimônio, Tabela 1, percebe-se um declínio geral  e

progressivo dos rendimentos da população em questão. Um fato marcante é o percentual de

quase 40% (39,5 e 37,4), registrado nas duas séries finais, concentrado no valor mais baixo,

isto é, na faixa de até 400$000. Outro indicador é o que se verifica apenas na 1ª série, onde

se observa o mais alto patrimônio.
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Evidencia-se, pois, que o escravo constituía, de fato, a maior riqueza. Significava  o

maior investimento, 40%, o que confirma a hegemonia do trabalho escravo, que perdurou

por longos anos no Brasil.

Ele representava a força motriz, daí porque sua posse era objeto desejado por todos

os colonos, fosse qual fosse sua atividade. Vejamos, pois, que o perfil da estrutura de posse

dos escravos nessa região, nada tinha de excepcional, podendo ser comparado ao que se

encontrava nas regiões agrícolas da Bahia, de São Paulo e do Rio de Janeiro, assim como as

que são apresentadas por da Costa, em Ouro Preto no período colonial6. Vou me ater aos

dados quantitativos relativos aos escravos, contabilizados em número de 1.012, ao perfil da

posse, ao número e à porcentagem tanto dos africanos, como dos coloniais, idade, e preço.

Assim se configura a distribuição dos escravos africanos entre os 106 proprietários de

escravos.

TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DOS ESCRAVOS X NÚMERO DE PATRÕES

Séries Especificação Médias
Primeira série 302 escravos X 27 patrões 11,18
Segunda série 311 escravos X 37 patrões 8,4
Terceira série 399 escravos X 42 patrões 9,5

TOTAL 1012 escravos X 106 patrões 9,69
FONTE: MAGALHÃES, Beatriz R. La societé ouropretaine selon les inventaires ‘post-mortem’

1740/1770, 1986, p. 137.

Constata-se, pois que , na 1ª série, encontra-se uma média maior de escravos por

senhor, mas também nesse patamar, situa-se o maior proprietário, com a posse de 62

cativos. De 1746 a 1751 nota-se um aumento gradativo do estoque, mas o maior

proprietário, sozinho, garante a posse de 40 escravos. Enquanto que no terceiro período a

repartição aumenta em relação ao período anterior. Importa conhecer, entretanto, é a

distribuição do número de escravos por patrão nas três séries :
                                                          
6 No caso específico da pesquisa demográfica em Ouro Preto, importa citar a obra de Iraci del Nero da
COSTA. Vila Rica: População 1719-1826. São Paulo: IPE, USP, 1981, na qual o autor procura estabelecer
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TABELA 3: POSSE DE ESCRAVOS E RESPECTIVO PERCENTUAL DE POSSE

Número de escravos %
De 1 a 4 escravos 42,9
De 5 a 9 escravos 26,6
De 10 a 19 escravos 21
Mais de 20 escravos 9,5

FONTE: MAGALHÃES, Beatriz R. La societé ouropretaine selon les inventaires ‘post-mortem’

1740/1770, 1986, p. 137.

Ter escravos, contudo, nem sempre indica riqueza mas sim um bom investimento,

haja vista que das 18 negras forras que foram registradas, apenas em 8 documentos delas

foram encontrados 25 escravos.

A composição da massa escrava, quanto às origens, também não apresenta

discrepância com o resultado de outros trabalhos. Nota-se não só a predominância dos

Sudaneses como também o crescimento extraordinário do número dos coloniais ( crioulos,

mulatos, cabras e moleques). Ao final, em 1770, o número dos Sudaneses  supera o dos

outros grupos. Foram contabilizados 360, mas o predomínio deles somente se dá nos anos

40/45, quando representam 44 % do total. Os Bantos, por sua vez, prevalecem nos anos

46/51. Em seguida, de 1765/70, os Coloniais chegam a representar 39,3 % na 3ª série.

Trata-se de uma população escrava em crescimento, bastante dinâmica, que,

contudo apresenta grande variação de preços. Há inúmeros fatores na composição de preços

dos escravos: instrução, origem, idade, saúde, especialização, profissão, etc. Importa, então

estabelecer uma  relação entre o valor do investimento no plantel, o número de escravos,

bem como o preço médio do grupo considerado mais produtivo, por série e por idade. O

que pode ser visualizado pelas  tabelas seguintes :

                                                                                                                                                                                
relações entre a estrutura demográfica e as condições sócio-econômicas das principais vilas mineiras do
século XIX.
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TABELA 4 – INVESTIMENTOS EM ESCRAVOS

PERÍODO VALOR DOS INVESTIMENTOS
EM ESCRAVOS

N° DE PROPRIETÁRIOS INVESTIMENTO- MÉDIO

1740/1745 38:012$064 27 1:407$854
1746/1751 35:932$220 37 971$114
1765/1770 38:201$800 42 909$566
TOTAL 112:146$084 106 1:096$178

Fonte : MAGALHÃES, Beatriz R. “La sociétè ouropretaine selon les inventaries ‘post-mortem’ 1740/1770”,
1986 : 251.

TABELA 5:  - RELAÇÃO PREÇO MÉDIO X GRUPO DE IDADE, POR SÉRIE

GRUPOS DE IDADE 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE
De 16 a 19 anos 161$428 125$500 132$894
De 20 a 24 anos 167$590 149$500 126$621
De 25 a 29 anos 141$783 145$833 130$531
De 30 a 34 anos 139$833 160$117 125$520
De 35 a 39 anos 140$555 137$428 131$333
De 40 a 44 anos 134$916 119$723 91$093
De 45 a 49 anos 111$315 108$229 86$250

Fonte : MAGALHÃES, Beatriz R. “La sociétè ouropretaine selon les inventaries ‘post-mortem’ 1740/1770”,
1986 : 251.

Destacam-se nessas tabelas a dicotomia entre o primeiro e os dois outros períodos

subseqüentes, reforçando nossa hipótese. Na Tabela 5 A evidencia-se a queda flagrante dos

preços, bem como a relação entre os grupos de idade e respectivos valores.

Aqui, tem-se, mais uma vez, manifesto o declínio que vai se instalando ao longo do

tempo demarcado para o presente trabalho. Tal fato teria relação direta com a queda da

produtividade do setor mineiro ou com o envelhecimento do estoque, ou por outros

motivos? Ou isto seria observado apenas no valor dos escravos? Certamente que não. Este

fato já foi notado quando se referiu aos níveis dos investimentos.

Uma sociedade urbana se estabeleceu na Comarca de Ouro Preto, fundada na

exploração generalizada do trabalho escravo. Pela distribuição da posse e sua relação com o

nível de riqueza, constatou-se uma nítida e crescente estratificação social, assim como uma
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tendência progressiva à concentração de riqueza nas mãos de indivíduos cada vez mais

versáteis, donde se pode observar:

1 – O patrimônio calculado em cada série confirma o acúmulo de maior riqueza no

período de 1740/45, e, portanto, manifesta-se uma tendência à diminuição nos períodos

subseqüentes.

2- A partir da 2ª série o número de inventariados residentes na Comarca de Ouro

Preto, isto é fora de Vila Rica, e, chega a atingir 33,3%; e no 3º período, a relação se

inverte, quando o número dos residentes na sede da Comarca diminui, representando

apenas 33,9%.

3 – Os pequenos proprietários, de 1 a 4 escravos, predominam e correspondem a

42,9% do total.

4 – A média de preços dos escravos, no grupo de idade de 16 a 49 anos, sofreu uma

deterioração continuada: de 142$466 na 1ª série a 135$190 e a 117$748, respectivamente

para o 2° e 3 ° períodos.

O mineiro, ou mineiro/agricultor será o mais afetado com o declínio da produção do

ouro, mas o que dizer dos homens de negócios? As oportunidades se diferenciam. Em 98

inventários foram identificadas 8 “profissões”: agricultor, artífice, comerciante, locador de

imóveis, militar, minerador, profissão liberal e outros7. De um modo geral os patrões

exerciam mais de uma “profissão”: 43 deles eram agricultores, mas apenas18 trabalhavam

exclusivamente no campo; outros 16 eram também apenas mineradores. Os demais

exerciam várias atividades. Desse pequeno contingente tem-se uma amostra das amplas

oportunidades que se abriam aos colonos.

                                                          
7 Anacronicamente uso a palavra profissão ao invés de ocupação principal.
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TABELA 6:  NÍVEIS DE RIQUEZA

PERÍODO MÉDIA MEDIANA
1ª série 2:973$490 de 1:000$000 a 1:999$999
2ª série 2:133$255 800$000 a 999$999
3ª série 1:953$712 600$ a 799$999

Fonte : MAGALHÃES, Beatriz R. “La sociétè ouropretaine selon les inventaries ‘post-mortem’ 1740/1770”,
1986: 269.

Uma vez mais o empobrecimento dessa população se concretiza e se agrava à

medida em que transcorre o tempo e os inventariados com patrimônios negativos começam

a aparecer, no 2° e no 3° períodos, bem como as médias e as medianas decrescem – Tabela

6.

Se anteriormente se falou na composição do patrimônio como a soma dos bens,

deve-se acrescentar duas novas variáveis com registros dos valores tanto dos créditos

quanto dos débitos, cujas práticas são as mais freqüentes. A carência da circulação de

moedas metálicas8, tanto do ouro em pó quanto em barra, foi constante mesmo num

território onde se extraía a maior quantidade do produto no século XVIII. Portanto, como

complementação, instalou-se paralelamente um sistema usurário, de intensa atividade que

ainda coexistia com a simples troca de produtos “in natura”.

A riqueza acumulada nos três períodos não prescinde da referência às dívidas ativas

(créditos) e passivas (débitos). Uma das características da economia colonial brasileira é a

da predominância de uma economia de subsistência ao lado de um sistema mercantil

limitado. Ambos marcavam presença na zona de mineração onde circulava o ouro.

Instalou-se na região um complicado sistema de crédito onde cada um devia alguma

coisa ao outro e/ou grande parte das transações se fazia sob a palavra empenhada. Algumas

vezes havia registros públicos em cartórios, cadernos, em bilhetes. Freqüentemente as

dívidas eram saldadas e/ou passadas como herança dos pais para os filhos. Isto sem falar

dos débitos falidos.

                                                          
8 O investimento em moedas está registrado no Gráfico 1 e corresponde a 6% do total.
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Pensou-se, inicialmente, na existência de um capital usurário como ponto de partida

para a maioria das trocas, mas não foi encontrada qualquer evidência sobre o assunto. Os

débitos eram numerosos. Mas os dois recursos, débitos e créditos, são recorrentes para a

maioria da população estudada e tendem ao crescimento como se verifica na Tabela 4:

TABELA 7 – NÚMERO DE INVENTÁRIOS COM DÍVIDAS ATIVAS (CRÉDITOS) E

TABELA 7: NÚMERO DE INVENTÁRIO COM DÍVIDAS ATIVAS (CRÉDITO) NOS

TRÊS PERÍODOS

PERÍODO
CRÉDITO

1° período 21 (67,7 %)
2° período 27 (57,4 %)
3° período 30 (53,6 %)
TOTAL    78

Fonte : MAGALHÃES, Beatriz R. “La sociétè ouropretaine selon les inventaries ‘post-mortem’ 1740/1770”,
1986: 277.

Por que a distinção de créditos e débitos? Não há reciprocidade na operação? É

possível falar de uma simbiose entre as duas transações? Porque classificar os credores

como usuários? Seria melhor chamá-los de rentistas? Deu-se destaque porque se trata de

uma importante operação, vital mesmo para o processo de evolução da economia,

favorecendo  e sustentando, mesmo, a prática de inúmeras atividades quotidianas,

atendendo à  demanda das camadas urbanas. Assim o mercado interno se amplia, apesar de,

no final do período manifestar-se uma forte tendência ao endividamento.

A tabela 5 indica uma aproximação acentuada entre o 2° e 3° períodos, apesar dos

14 anos de decalagem entre eles. Há uma concentração na 2ª faixa, a que vai de 101$000 a

400$000. São 25 credores, isto permite afirmar que não havia grande ousadia e/ou que os

limites deviam ser impostos pela própria condição da fortuna dos prestamistas. Há uma

certa  moderação na prática.
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TABELA 7- DISTRIBUIÇÃO DOS CREDORES SEGUNDO O VALOR DOS

CRÉDITOS

VALORES 1740/45 1746/51 1765/70 TOTAL
Abaixo de 100$000 5 4 6 15
101$000 a 400$000 5 11 9 25
401$000 a 800$000 2 4 3 9
801$000 a 1:500$000 - 1 3 4
1:501$000 a 3:000$000 5 5 6 16
3:001$000 a 5:000$000 - 2 1 3
5:001$000 a 8:000$000 2 - 2 4
8:001$000 a 12:000$000 1 - - 1
12:001$000 a 15:000$000 1 - - 1
TOTAL 21 27 30 78

Fonte : MAGALHÃES, Beatriz R. “La sociétè ouropretaine selon les inventaries ‘post-mortem’ 1740/1770”,
1986: 281.

Tudo indica que a concessão de crédito implicava num certo grau de confiança, no

conhecimento da ocupação, do local de residência, fatores que deveriam funcionar como

carta de fiança. Tem-se aqui pois, não só os nomes, mas também a ocupação, local e valor

do bem emprestado, duração, dados preciosos a serem explorados para uma futura história

demográfica.

Verifica-se que esse expediente era praticado pela maioria dos seguimentos da

sociedade. Talvez, fazendo-se algumas agregações, fosse possível detectar grupos

monopolizadores do sistema usurário e, porventura, descobrir que nem sempre os

comerciantes eram os seus maiores beneficiários.

Vou me valer das anotações de alguns inventários da 1ª série. Depreende-se que

Manoel Silveira PEIXOTO9 era um rábula, não só pelos livros que possuía, mas também

pelas tarefas em que se empenhava: fazia diligências, execuções, empréstimos, tratava de

negócios e de “causas”... Quando mencionei a possibilidade e processos simbióticos, aqui

está um bom exemplo: suas dívidas chegaram a 3: 490$688 e superavam os créditos que

eram de 1:601$432. Seu monte-mor, contudo, era de 4:036$369 (fl5). O valor de seus

créditos deveria ser cobrado pelo testamenteiro. Ele variavam de 240$000 (por crédito a
                                                          
9 IPHAN, Ouro Preto, Arquivo Casa do Pilar. Códice 121, Auto 1529 – 1 ° ofício. Manoel Silveira Peixoto,
1741.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

149

Domingos de Souza Passos a ser pago em 1744 – fl80v) a 1$500 (que deve Bartolomeu

Fernandes de resto das contas) . Seus devedores não residiam apenas em Vila Rica. São

mencionados locais como Cachoeira, Ouro Branco, Carijós, Itabira, Ribeirão. Além disso,

pelos registros, seus clientes pertenciam a vários seguimentos da sociedade: Sargento-mor,

capitão-mor, alferes, ajudante, licenciado, ferrador, Irmandade de Nossa Senhora de

Nazaré, etc. Resta mencionar que os valores de suas dívidas eram extremamente elevados,

iam de 5$250, 386$000, 478$000 a 500$000. O rábula Manoel Silveira PEIXOTO, tinha

uma pequena biblioteca composta por 35 livros. Seis dos seus credores receberam livros em

pagamento, o que significa, portanto que eram alfabetizados. Pergunta-se: por que aos seus

9 filhos nada restou da biblioteca?

O segundo exemplo tomado é o do Sargento-mor Pedro da Silva PASSOS10.

Particularidades de seu inventário: ele não possuía o maior monte-mor – 7:261$332, dado

este extraído da partilha. Ele residia em Vila Rica, tinha 3 filhos e era militar. Possuía

apenas 5 escravos, 2 livros e 7 cavalos. Dois aspectos deste documento chamam a atenção.

Primeiro foram contabilizados 141 créditos indicando valores altos, acima de 100$000, mas

a grande maioria situava-se entre 20$000 e 40$000. O segundo aspecto é o mais

interessante: temos referência a 18 localidades situadas na Comarca e algumas fora dela

como São João Del Rey, Matias Barbosa, Paraopeba, caminho para o Rio de Janeiro.

Podemos considerá-lo o maior “banqueiro”, “agiota”, “rentista” do período? Qual seria a

forma de controle desse capital tão disseminado? Teria ele agentes locais? O fato de ter um

posto militar lhe garantia um poder de sanção sobre os clientes? Muitos de seus créditos

foram registrados em cartório, quando são citados quatro tabeliães no ano de 1743.

Em valor, contudo, ele não foi o maior “banqueiro” do período. Esse título coube a

Inácio Dias CARDOSO11, que investiu no setor de créditos 13:769$331, embora essa não

fosse sua atividade principal.

                                                          
10 IPHAN, Ouro Preto, Arquivo Casa do Pilar. Códice 126, Auto 1573 – 1 ° ofício. SARGENTO-MOR Pedro
da Silva Passos, 1742.
11 IPHAN, Ouro Preto, Arquivo Casa do Pilar. Códice 63, Auto 761 – 1 ° ofício. Inácio Dias Cardoso, 1742.
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Classifiquei-o, temporariamente, como senhor de engenho e minerador. Além de ter

sítio,  roça e fazenda ele tem uma casa em Vila Rica. Seus bens de raiz somados atingem

4:379$840 (fls. 27v) ou 4:083$500 (fls. 62) na partilha. Tinha 18 cavalos e 65 escravos. Ele

é sempre lembrado pelo volume de sua fortuna: 26:743$473 (fl51v). Seus créditos, a

receber, compõem-se de quantias muito elevadas, cujo total chega a 4:469$000. Trata-se de

uma escritura com vencimento datado, e pertencia a seu sócio na mineração de Ouro

Branco, Bento da Costa Azevedo.12

Enfim, são três proprietários que exercem funções específicas concomitante com a

usura. Afora Inácio, ou outros financiam comerciantes, carapinas, boticários, cirurgiões,

ferradores, alfaiates, padres irmandades. Muitas vezes são empréstimos para pagamento de

escravos, cavalos, terras de minerar, dízimos, capitação, desobriga, etc.

GRÁFICO 2- DISTRIBUIÇÃO DAS DÍVIDAS PASSIVAS (DÉBITOS) ENTRE

1740 E 1770

Fonte : MAGALHÃES, Beatriz R. “La sociétè ouropretaine selon les inventaries
‘post-mortem’ 1740/1770”, 1986.

São observados no gráfico 2 os seguintes aspectos:

1- O maior número de endividados naturalmente vai aparecer na 3o série. Vão de 21 no

1o período, para 31 no 2o, e chegam a 43 no último.

                                                          
12 Trata-se de um inventario bastante complexo, com 372 folhas, cujos detalhes mereceriam um trabalho
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2- O número de endividados dobra ao longo do tempo. No total são registrados 95.

Destes 53 se concentram na faixa de menos de 100$000 A 4000$000.

3- Ainda, confirmando o que se tem observado, n 3o série há um maior número de

dívidas, mas nenhuma ultrapassa 3:000$000, enquanto na 2o série a maior vai um

pouco além dos 12:000$000

Reta fazer algumas considerações sobre a manifestação da crise que atigiu a

população da Comarca de Ouro Preto. Pelo gráfico 2 fica evidente um acelerado declínio.

Convém mencionar, ainda, o registro de outras dificuldades na documentação deste

período. Não surpreende encontrar, de 1765/70, um número variado de formas de registro

de insolvência de indivíduos que se empenharam em sobreviver à crise que se lhes

acometeu. Tais como:

1- Bens penhorados: 4

2- Dívida superior ao monte-mor: 5

3- Inventário de pobreza: 1

4- Bens sequestrados: 1

5- Bens hipotecados aos fiadores: 1

6- Inventários inacabados: 7 (que não constam na tabela)

Foram anotados, também, documentos de três dementes, e alguns documentos

ilegíveis. Portanto, do esposto acima, o número de 42 patrões que investiram em escravos,

não significa que ele represente o total.

A título de ilustração, achei por bem descrever a situação de dois moradores,

aparentemente bem encaminhados na vida profissional, mas que não resistiram ao impacto

da crise.

Ana Maria de Jesus (1767)13. Sua prole formada por 12 filho, era uma enormidade.

Era casada com um minerador, o que é comprovado pela posse de 20 datas de minerar e um

córrego, apetrechos e mineração e 16 escravos. Suas casas situavam-se no arraial de Lavras

Novas e no arraial de Ponteiras, mas a família habitava em uma roça na freguesia da

                                                          
13 IPHAN, Museu da Inconfidência. Casa do Pilar. Ana Maria de Jesus, 1767. Códice 22, auto 224, 1o ofício.
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Itatiaia, com casas, senzalas, moinho, etc. Tudo indica que seus bens eram modestos. O

monte-mor atingiu 1:195$400, porém as dívidas e despesas administrativas o superavam:

1:334$000. Em que consistiam seus débitos? Em empréstimos feitos a militares, padres,

contas em lojas, na botica, ao sapateiro e dízimos.

Pelo exame do inventário do português Manoel Francisco dos Reis (1768)14

suspeita-se que sua família administrava uma estalagem pública. Havia um número

incomum de móveis, de travesseiros, de lençois, coilchões, toalhas, guardanapos, pratos,

bacias, jarros, um espelho, um oratório, candeeiro, etc.

Registrou-se também os trastes de uma tenda de ferrador. Sua morada situada atrás

da Casa da Câmara foi avaliada em 1:4000$000. Manoel Francisco também dispunha de

alguns livros religiosos. Para suas dívidas e créditos tinha um livro de assentos. Muito dos

seus créditos eram falidos. Apesar de ter investido em uma propriedade tão bem equipada,

ela foi penhorada junto com seus três escravos.

Em síntese, a população em causa reuniu um patrimônio considerável procedente

das múltiplas atividades exercidas. Havia demandas de bens, de serviços e de “capital”, em

sua forma primária; apesar de uma circulação monetária restrita. Pode-se então afirmar que:

• Havia um capital usurário, com empréstimos a médio e longo termo e taxa

de juros de 6 e ¼%, assim como um sistema de dívidas progressivas ora

levando a percepções judiciárias, ora a débitos falidos;

• Eram freqüentes os empréstimos feitos aos cofres dos órfãos;

• Em vista do volume de crédito e débito mencionados, pressupõe-se uma

intensa circulação de indivíduos e de bens na Comarca de Ouro Preto, tendo

Vila Rica como o seu centro dinâmico;

• Havia investimentos em equipamentos fixos como compra de gado,

instalação de rodas de moinho, engenhos, serviço de água. Compra de

                                                          
14 IPHAN, Museu da Inconfidência. Casa do Pilar. `Manoel Francisco dos Reis. Códice 108, auto 1393, 1o

ofício.
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escravos, instalação de pequenas forjas, construções públicas (palácio do

governador, prisões, igrejas, hospitais, sede de Teatro, casernas, etc.)
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