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Resumo 
Os irmãos Francisco e João Lopes de Abreo foram homens comuns, fazendeiros nas redondezas do Arraial 
de Santa Luzia, região central dc Minas Gerais. Lograram conquistar, ao longo do tempo, um patrimônio 
considerável, na forma dc fazendas, moradas de casas, e escravos. Apesar da prosperidade de seus negócios, 
não se destacariam de seus contemporâneos, não fosse pela curiosidade de alguns historiadores, que tiveram a 
sorte de se deparar com vários documentos a eles referentes. Tivemos acesso à escritura, datada de 1807, que 
selava uma sociedade entre os irmãos, que inclui a relação de todos os seus bens, incluindo 248 escravos e ao 
inventário post-mortem de Francisco, de 1832, no qual estão arrolados 242 cativos. Dispomos ainda dos Registros 
Paroquiais de Batismo de escravos pertencentes aos irmãos Lopes de Abreo. O presente artigo pretende cruzar 
e explorar essa rica documentação, procurando através dela conhecer as relações familiares e a vida cotidiana 
dos escravos pertencentes a esses senhores. Nosso intuito é perceber em que medida a conjuntura constatada 
em uma análise agregada anteriormente realizada para nossa Dissertação de Mestrado transparece em um caso 
concreto. Reconstituindo as famílias escravas pertencentes aos Lopes de Abreu, procuraremos lançar um olhar 
sobre as estratégias por eles adotadas para a manutenção de sua posse escravista, especialmente no que tange 
ao recurso ao mercado de cativos e à dependência da reprodução endógena. Além disso, abordamos o impacto 
dessas estratégias sobre a vida familiar e a sociabilidade da comunidade cativa. 
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Abstract 
Kin networks in a slave community : the case of the property of the brothers João and Francisco Lopes de Abreo, 
Minas Gerais, 1807-1832. The brothers Francisco and João Lopes de Abreo were ordinary men, farmers in the 
Parish of Santa Luzia, in the Province of Minas Gerais. They succeeded in gathering, over time, a considerable 
wealth, in the form of farms, houses and slaves. Despite the prosperity of their businesses, they would not have 
stood out, had not a group of historians discovered many documents related to their lives. We have found the 
document of conveyance of a partnership established in 1807 between the brothers, where there is a listing 
of their property, including 248 slaves, and Francisco's inheritance records, from 1832, in which 242 slaves 
are listed. We also had access to the baptismal records of adult and infant slaves belonging to the Lopes de 
Abreo. This article aims to intersect information from the various documents mentioned above and explore their 
potential for the study of the family relations and the daily life of the slaves owned by Francisco and João Lopes 
de Abreo. Our intent is to undestand to what extent conclusions to which an aggregate analysis (previously 
developed with the same type of documentation) led us apply to a specific case. We attempt to reconstruct the 
slave families owned by the Lopes de Abreo brothers, and we try to have a better understanding of the relative 
weight of the purchase of salves and of natural increase in their strategics for maintaining or expanding their 
slave property over time. Moreover, we access the impact of such strategics in the family life and sociability of 
the slave community. 

Keywords: Slavery; Family; Brazilian History 
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Nas teias de uma comunidade escrava 
Explorando a propriedade dos irmãos João e Francisco Lopes de Abreo, Minas 
Gerais, 1807-1832 

Carolina Perpétuo Corrêa 

O s irmãos Francisco e João Lopes de Abreo foram homens comuns, fazendeiros 
nas redondezas do Arraial de Santa Luzia, região central de Minas Gerais. Lograram conquistar, ao longo 
do tempo, um patrimônio considerável, na forma de fazendas, moradas de casas, e escravos. Apesar da 
prosperidade de seus negócios, não se destacariam de seus contemporâneos, não fosse pela curiosidade de 
alguns historiadores, que tiveram a sorte de se deparar com vários documentos a eles referentes. 

Tivemos acesso à escritura, datada de 1807, que selava uma sociedade entre os irmãos, na qual consta 
a relação de todos os seus bens, incluindo 248 escravos e ao inventário post-mortem de Francisco, de 
1832, no qual estão arrolados 242 cativos.1 Nessa data haviam ampliado bastante seus negócios e tinham 
propriedades nas imediações dos Arraiais de Santa Luzia, Bom Jesus de Matosinhos e da Vila de Sabará. 
Parte marginal de nossa Dissertação de Mestrado, esse é apenas o início de um projeto de rastreamento da 
família Lopes de Abreo a que gostaríamos de dedicar-nos no futuro e que nos permitirá conhecer com maior 
profundidade as estratégias de manutenção de posses escravistas de fazendeiros em regiões voltadas para 
o abastecimento interno. A intenção cruzar e explorar essa documentação, buscando através dela conhecer 
não só os negócios de prósperos fazendeiros da região central de Minas Gerais, mas também as relações 
familiares e a vida cotidiana dos escravos pertencentes a esses senhores. 

O debate historiográfico que ensejou o desenvolvimento desse Estudo tem no final dos anos de 1970 
e início na década de 1980, quando o arraigado mito da decadência mineira no Oitocentos começou a ser 
questionado2. Em sua versão mais famosa, a de Celso Furtado3, tal perspectiva historiográfica consiste 
na afirmação de que o esgotamento das jazidas auríferas superficiais, a partir de mais ou menos 1760, 
teria levado a uma progressiva e generalizada estagnação da capitania, que teria involuído para a simples 
economia de subsistência, com baixíssimo grau de mercantilização e um processo contínuo de ruralização 
e esvaziamento dos núcleos urbanos. 

Apesar de alguns trabalhos pioneiros, como os de Mafalda Zemella e Maria Yedda Linhares, já terem 
advertido para o perigo da generalização de tal perspectiva e chamado a atenção para a necessidade de 
maiores estudos sobre o tema, o debate só ganhou maior fôlego a partir da constatação de que Minas tinha a 
maior população cativa do Brasil, segundo dados do Recenseamento Geral do Império de 1872. Inaugura-
se a partir daí uma nova e acalorada discussão sobre a origem do numeroso plantel de escravos da dinâmica 
econômica que teria possibilitado a aquisição/retenção dessa mão de obra. 

Foi precisamente este questionamento que motivou as pesquisas de Roberto Martins, um dos primeiros 
a realizar estudos revisionistas sobre o tema. Em sua Tese de Doutoramento, de 19804, Martins argumenta 
que a Minas Gerais oitocentista teria sido o único sistema escravista de peso, no Novo Mundo, a não 
depender da produção para o mercado externo. Com o declínio da produção aurífera, Minas teria prosperado 
com base na agricultura e pecuária para consumo interno, sendo a economia mineira marcada por uma 
diversidade de atividades produtivas, tanto a nível das unidades de produção, quanto a nível regional. 
Segundo ele, a Província teria sido um pesado importador de escravos na primeira metade do século XIX e 
não um exportador para as incipientes áreas cafeicultoras paulistas, como se pensava até então. 

Vários estudiosos da economia mineira no século XIX, embora concordassem na refutação da existência 
de uma decadência generalizada da Província, sustentaram argumentos divergentes dos de Martins em dois 
níveis. Uma vertente, integrada por Alcir Lenharo e Robert Slenes5, sustentou que Minas Gerais não era tão 
fechada e insulada assim, devendo o seu dinamismo econômico a uma integração, ainda que indireta, com 
a economia de exportação. Outra vertente, inaugurada por Luna e Cano6 e posteriormente levada adiante 
por Bergad7, argumentou que a população mancípia de Minas Gerais teria crescido não com base no tráfico, 
mas na reprodução endógena. 

E nesse segundo debate que se insere o nosso trabalho. Em nossa Dissertação de Mestrado estudamos 
a inserção da Paróquia de Santa Luzia no mercado de cativos, utilizando Registros Paroquiais de Batismo de 
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escravos adultos. Seguindo a trilha dos estudos de Douglas Libby8, sustentamos que as posições radicais de 
Martins e Bergad não se mostram apropriadas para explicar o crescimento da população mancípia de Santa 
Luzia ao longo do século XIX. Na verdade, ela só pode ser compreendida se percebermos que processos 
de crescimento vegetativo e importação de escravos novos se alternaram, de acordo com diferenças nas 
conjunturas econômicas. De fato, aparentemente, a sugestão de Bergad, de que tendências reprodutivas 
começaram a se delinear ainda nas últimas décadas do século XVIII e que elas estavam presentes a partir 
de mais ou menos 1840, está correta para a localidade estudada, mas só faz sentido quando se reconhece 
que o aumento do recurso dos proprietários de escravos ao mercado, na década de 20 do século XIX, pôs 
um freio a estas tendências, criando um último surto de crescimento da população mancípia com base 
no tráfico, corroborando, portanto, as afirmações de Martins relativas a este período. Em suma, apenas 
regiões mais ricas e mais ligadas à economia exportadora ou ao abastecimento da Corte teriam continuado 
a adquirir escravos novos no mercado até a extinção definitiva do comércio negreiro, em 1850. Áreas 
periféricas, mesmo quando dotadas de um certo dinamismo econômico, teriam começado tido populações 
cativas capazes de se reproduzir naturalmente, já que teriam deixaram quase que completamente de comprar 
escravos importados a partir dos anos 30 do século XIX. Ainda não está claro, contudo, se a reprodução 
natural era um recurso adotado conscientemente pelos senhores, para manter ou ampliar suas posses 
escravistas, ou se foi, ao contrário, uma conseqüência imprevista da diminuição do volume das importações 
por parte daqueles mesmos senhores.9. 

Esperamos que o estudo da propriedade dos Lopes de Abreo poderá contribuir para jogar um pouco 
de luz sobre algumas das questões historiográficas aludidas acima. Antes, no entanto, julgamos pertinente 
tratar, mesmo que brevemente, do contexto econômico e social em que estavam inseridos nossos atores. 

Santa Luzia10 jamais fora um núcleo minerador, como haviam sido vários dos povoados e arraiais 
mineiros surgidos e crescidos ao longo do Setecentos. O lugarejo parece ter sido voltado para o abastecimento 
interno mesmo durante os anos áureos da mineração, tendo funcionado como entreposto comercial para a 
zona do Serro e de Paracatu. A situação de relativa prosperidade parece não ter mudado muito com a virada 
do século. 

No ano de 1831, foi elaborada a mais rica fonte para o estudo da população de Santa Luzia de que 
dispomos - a Lista Nominativa de Habitantes do distrito11. Sabemos que o distrito era composto por 662 
fogos, que abrigavam 4230 pessoas. A análise das ocupações dos habitantes do Distrito ajuda a sustentar 
a hipótese de uma economia dinâmica, voltado para o artesanato e o abastecimento interno. Encontramos 
uma grande variedade de ocupações, dentre as quais vários ofícios ligados ao artesanato (alfaiate, sapateiro, 
carapina, seleiro, valeiro, santeiro, para citar apenas alguns), além de eclesiásticos, vários músicos, quatro 
boticários, dois cirurgiões, dois juizes de vintena, e até floristas. A indústria têxtil doméstica era importante, 
sendo a ocupação de "fiadeira" abraçada por um quarto de todos os moradores de Santa Luzia. Tratava-se 
de uma ocupação essencialmente feminina, e a ela se dedicavam metade das mulheres livres e praticamente 
um terço das escravas. Se a maior parte das mulheres estava engajada na produção têxtil, a maioria dos 
homens livres, se excluirmos os estudantes, eram negociantes, jornaleiros ou lavradores. A imensa maioria 
dos escravos do sexo masculino trabalhava na lavoura. Uma outra quantidade significativa dedicava-se ao 
serviço doméstico. 

Cerca de um terço de todas as pessoas ali residentes eram cativas e grande número de fogos tinha 
população escrava residente, o que indica que a propriedade de escravos era acessível a uma quantidade 
razoável de pessoas. Entretanto, a maioria dos cativos do distrito viviam em fogos médios e grandes (com 
10 ou mais escravos), A propriedade de escravos era mais concentrada na área rural que na urbana, sendo 
que na primeira a maioria dos escravos vivia em unidades com mais de dez cativos, enquanto na segunda 
predominavam as pequenas posses. 

Em 1831, a despeito de um significativo percentual de escravos africanos, a grande maioria dos 
cativos havia nascido no Brasil12. Além disto, dentre os escravos em geral, e de forma mais acentuada entre 
os crioulos, as crianças e jovens representavam parte considerável da população. A desproporção entre os 
sexos não era elevada para os mancípios em geral e era bastante reduzida para os nativos, havendo inclusive 
um excesso de mulheres escravas em alguns grupos etários. Esse dado, combinado com os referidos indícios 
da baixa inserção dos senhores locais no mercado de cativos novos, nos sugerem que, senão toda ela, pelo 
menos o seu núcleo crioulo caminhasse em direção a uma tendência de reprodução natural. 

Passemos agora ao estudo da propriedade dos irmãos Lopes de Abreo. Começaremos analisando a 
composição de sua fortuna, tentando perceber que atividades haviam demandado a aquisição e manutenção 
de seu numeroso plantel de escravos. A escritura pública, lavrada em cartório em julho de 1807, criando uma 
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sociedade entre os irmãos Francisco e João Lopes de Abreu, traz a relação de todos os bens de Francisco. 
Infelizmente, como nosso objetivo inicial era apenas reconstituir as famílias dos escravos desses prósperos 
senhores, copilamos somente o rol de cativos e não de todos os bens. Sabemos, no entanto, que Francisco 
era proprietário da Fazenda da Casa Branca, onde residia e que todos os seus bens totalizavam o valor de 20 
Contos de Réis. O irmão, João, que não contribui com bens para a sociedade, compraria, em duas parcelas 
de 10 Contos de Réis, metade dos bens do irmão. 

Em 8 de agosto de 1832, foi aberto o inventário dos bens que ficaram por ocasião do falecimento 
de Francisco Lopes de Abreu, ocorrido em março do mesmo ano. Deste documentos fizemos anotações 
bem mais completas. O inventariante e único herdeiro era seu irmão João. A fortuna dos dois aumentara 
bastante. Além da Fazenda da Casa Branca, situada na Freguesia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, 
onde residia Francisco, havia ainda duas outras propriedades, as Fazendas do Brejo e do Saco das Pedras, 
e um sobrado e uma morada de casas na Vila de Sabará. Os bens de cada uma delas foram descritos 
separadamente, inclusive os escravos e somavam um total de 97:604$933 Réis13. A composição da fortuna, 
bastante considerável para a época, pode ser analisada no gráfico abaixo. 

Composição do Monte-Mor de Francisco Lopes de Abreo, 1832 

• Imóveis urbanos 

El Imóveis rurais 

• Escravos 

11] Gado 

• Metais 

• Objetos 

¡1 Dinheiro e metais 
preciosos 

• Generos 

• D. Ativa 

Fonte: Inventário dos bens deixados pelo Tenente Coronel Francisco Lopes de Abreo, Casa Borba Gato, Museu do Ouro 
de Sabará, IPHAN, CPON(3) 60. 

Percebemos tratar-se realmente de fazendeiros e não de negociantes. Tradicionalmente, os homens de 
negócios têm sua fortuna composta majoritariamente por dívidas ativas e moeda, com um peso também 
importante dos objetos, listados em quantidades comerciais, mas poucos imóveis e escravos. Não era o caso 
dos Lopes de Abreo. O grosso de seu patrimônio provinha do numeroso plantel de escravos, seguidos dos 
imóveis (rural + urbano) e do dinheiro. Os gêneros também tinham participação importante, mas os objetos 
pessoais e profissionais eram de pouca monta. 

Segundo Graça Filho, "Júnia Furtado também notou que os negociantes lusos, predominantes no 
comércio fixo de lojas e por atacado das Minas setecentistas, não costumavam enraizar-se ou constituir 
família. A maioria deles era originária do Norte de Portugal, especialmente do Arcebispado de Braga."'4 

Interessante é que os irmãos João e Francisco Lopes de Abreo eram portugueses, nascidos na Comarca 
de Guimarães, Arcebispado de Braga e eram filhos legítimos de Angela Maria de Abreo e Francisco Lopes. 
Em 1832, quando do falecimento de Francisco, viviam em Minas Gerais e eram ambos solteiros, mas 
tinham outros parentes vivendo nas redondezas, como percebemos pela indicação de seu primo, o Capitão 
Antônio Joze Lobo, como segunda opção de testamenteiro de Francisco. Lobo, juntamente com seus 
irmãos, era o senhor de cerca de 40 escravos batizados na Freguesia de Santa Luzia entre 1819 e 1822. É 
possível que se tratassem originalmente de negociantes portugueses, que haviam conseguido concretizar o 
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"projeto do arcaísmo"15, ou seja, converter o dinheiro ganho com os negócios em bens de raiz. A ostentação 
por parte dos Lopes de Abreo de patentes militares - Francisco era Tenente Coronel e João, Sargento Mor 
- é mais um indicativo de um projeto aristocratizante dos irmãos, que como tantos outros comerciantes 
lusos, talvez tenham procurado "consolidar sua posição social através da obtenção de postos e qualificações 
honoríficas nas milícias regionais, fortalecendo o seu prestígio e poder. (...) Pode-se juntar a essa explicação 
o preconceito antimercantil, presente no antigo império português."'6 

Seja como for, no início dos anos 30, as fazendas do Brejo, Casa Branca e Saco das Pedras eram 
bem equipadas, estando em pleno funcionamento. Pareciam ser auto-suficientes e ter uma produção bem 
diversificada. A Fazenda da Casa Branca, a maior de todas, tinha um engenho de cana, um de pilar milho e 
um de serra, dois moinhos, tenda de ferreiro, além das terras de cultura, morada de casas, oratório, paióis 
e senzalas. Abrigava também 92 cabeças de gado, 62 mulas e cavalos, 40 carneiros, 24 cabras e 44 porcos. 
As outras propriedades eram parecidas, apenas em escala mais reduzida. O interessante é notar que essa 
produção de gêneros variados, que pelo jeito iam de aguardente a fubá, e de panos a toucinho, era o que 
fazia com que esses fazendeiros mantivessem um plantei de 248 cativos (205 dos quais residiam na Fazenda 
da Casa Branca), em plena década de 30 do século XIX, quando a Inglaterra negociava com o Brasil a sua 
retirada do tráfico negreiro internacional. 

A importância da mão-de-obra escrava para a produção dos Lopes de Abro, já percebida quando 
analisamos a composição de sua fortuna em 1832, datava de bem antes. Em 1807, quando foi instituída a 
sociedade, houve uma preocupação em definir a propriedade dos filhos dos escravos do plantel e a cláusula 2a 

da escritura dispõe sobre este assunto. Lê-se: "Que todas as crias que produzirem das Escravas da sociedade 
de hoje em diante, ainda que no Baptismo se não declare da sociedade, e estejão lançados em meu nome ou 
dito meu socio ficarão pertencendo a Sociedade pois que esta falha de declaração não deve transtornar a boa 
ordem da Sociedade huma vez que de hoje em diante ficamos correndo o risco as referidas Escravas.17" 

De fato, ao longo do período estudado, foram batizados vários escravos de propriedade dos irmãos, 
sendo descritos como pertencentes ora a um, ora a outro e ora à sociedade. Temos inclusive, boas razões 
para supor que os Lopes de Abreo dependessem, desde aquele momento, da reprodução endógena de seus 
cativos. Em 1807, dos 117 escravos arrolados na escritura, 61% eram crioulos, 14% africanos, não havendo 
informação sobre a origem de 26%. Em 1832, 66% dos cativos foram descritos como crioulos, 29% como 
africanos e 5% não tiveram a origem informada. A ocorrência de reprodução endógena fica mais evidente 
ainda quando percebemos a intrincada rede de parentesco dos escravos do plantei. 

Cruzando inventário, escritura e registros de batismo, procuramos reconstituir a vida familiar dos 
cativos da Fazenda da Casa Branca, que era a única existente na época da instituição da sociedade entre 
os irmãos Lopes de Abreu. Em 1807, descobrimos laços de parentesco entre 86 dos 118 escravos descritos 
(73%). Vale notar, que, dentre todos os indivíduos para os quais não detectamos relações familiares, havia 
apenas uma mulher, Maria do Rosário. Todos os outros eram homens. Não nos foi dado conhecer a origem 
a maioria deles; sabemos, no entanto, que nove eram africanos (era o caso, por exemplo, de Domingos 
Banguela caixeiro e Caetano Munjolo) e quatro tinham nascido no Brasil (Custódio Mulato, Luis Mulato 
da Cruz). Talvez estes crioulos, que não possuíam parentes no interior do plantel, tivessem vindo de outras 
partes, como sugere a presença de Francisco Crioulo Carioca. 

Já em 1832, detectamos relações de parentesco entre 153 dos 242 cativos (63%). Todavia, este ano 
foi o de maior incidência de batismos de escravos adultos, evidenciando um último surto de compra de 
cativos, frente à lei que proibia o tráfico em 1831. De fato, destes cativos sem parentesco, cerca de 40 eram 
homens africanos relativamente jovens - caso de Vicente Ganguella, de 22 anos e Fernando Cabinda. Dos 
demais, é provável que alguns mantivessem relações de parentesco no plantel, cuja descoberta não nos foi 
possível, ou por serem muito velhos, ou por serem crianças crioulas. João da Costa, de 77 anos, "rendido 
de uma verilha", doente e impossibilitado de qualquer serviço, declarado sem valor pelos avaliadores, era 
certamente um escravo muito antigo do plantel, embora não tenhamos descoberto seus relacionamentos 
familiares. Casos semelhantes são o de Joze Barrozo, pardo de 72 anos, entrevado, e Manoel Pagem, de 70 
anos, cego, ambos sem nenhum valor. Havia no total 19 escravos com mais de 60 anos na mesma situação, 
sendo muito pouco provável que não tivessem relações dentro do plantel. Também não descobrimos 
nenhum parente de Manoel Lopes de Abreu, um tropeiro, crioulo, de 48 anos, e Joanna de Abreo, de 68, 
que carregavam o sobrenome de seus senhores e certamente tinham ali laços de parentesco e amizade. 
Não descobrimos, ainda, quem eram os pais de Joze Pardo, de 11 anos, Faustina Cabra, de sete e Manoel, 
de nove, que muito provavelmente eram crias da casa. Em suma, o que queremos frisar é que a cifra 
apresentada é uma estimativa mínima e que, mesmo no início da década de 30, a realidade era certamente 
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marcada por uma freqüência muito maior de relações de parentesco. 
Através do cruzamento de dados dos vários documentos, conseguimos reconstituir 3 5 famílias. Algumas 

são compostas apenas por um casal unido formalmente, outras por um casal e seus filhos legítimos, e outras 
ainda apenas pela mãe e seus filhos naturais. Várias delas são compostas por indivíduos de três gerações. 

A mais extensa delas é composta por 42 indivíduos. Trata-se da família de Maria Agostinha e Manoel 
de Souza, listados, na escritura de 1807, juntamente com seus 11 filhos: Raimundo Pardo, Inácio, Úrsula, 
Manoel, Antonio, João, Maria, Idelfonso, Bernarda, Anna e Francisco. Quase 25 anos depois, no inventário, 
não encontramos o casal, provavelmente então já falecido. Todavia estão presentes oito dos filhos, não 
havendo referência alguma a Inácio, Úrsula e Francisco. Jamais saberemos o que aconteceu com eles. 
Talvez tenham sido vendidos, mas podem muito bem ter morrido neste intervalo de tempo. Consta ainda 
o filho caçula do casal, Agostinho de Souza, que ainda não era nascido no momento em que foi lavrada a 
escritura, em 1807. 

Raimundo Pardo tinha então 58 anos, era aleijado de um braço e aparentemente não se casara. O pardo 
Manoel de Souza, de 52 anos era doente e deitava sangue pela boca; e vivia com a mulher, Dionizia crioula, 
de 46 anos, também enferma, e seus dois filhos, Vicente, de dois anos e Sabrina, de cinco, ambos cabras. 
Antonio de Souza, 48, doente do fígado, era casado com Brígida parda, da mesma idade, e era pai Martinho 
e Felizarda, cabras de 16 e 12 anos, respectivamente. João de Souza, pardo, 46, "quebrado das verilhas", 
tomara por esposa Joanna Cabra, 35, com quem tinha três crianças: Silvana, nove anos, Venâncio, três, e 
Eugenia, de um. Maria de Souza, 46, era esposa do também pardo Antonio Ferreira, 60, com quem tinha 
seis filhos. A mais velha, Antónia Parda, tinha 22 anos e a mais nova, Umbelina, seis. Os irmãos Emília, de 
quatro anos, Joze, de três, e Maria, nove meses, todos pardos, eram frutos da união de Bernarda de Souza, 
37 anos, muito doente, com Joaquim Lourenço, 44. Finalmente, Anna de Souza, de 33 anos, casara-se 
com Manoel Sabará de 44 anos, dado a bebidas, e era mãe de Joze Antonio, de três anos, e Ernesto, de 
um. Chama atenção a quantidade de parentes com quem conviviam estas pessoas. O pequeno Ernesto, por 
exemplo, tinha contato com nada menos que 19 primos e primas! 

Ignez, uma escravinha cabra de quatro anos, era o mais novo membro de uma família que vivia 
na Fazenda da Casa Branca a pelo menos quatro gerações. Seus bisavós, Mateus e Madalena, aparecem 
listados, juntamente com sua avó, Francisca, seu tio, Jorge Crioulo, e sua mãe, Fructuoza, na escritura de 
1807. Mateus e Madalena provavelmente já eram falecidos quando os escravos foram avaliados para o 
inventário, mas a avó Francisca, já com 50 anos, sofrendo de um reumatismo crônico que não lhe permitia 
trabalhar, não tendo por isto nenhum valor monetário, pode ser ali encontrada. O tio Jorge também está lá. 
Tinha então 36 anos, sofria de um problema nas virilhas e se casara com Leocádia, crioula muito mais velha 
que ele (tinha 50 anos e estava muito doente). Fructuoza tinha 33 anos e era viúva e aleijada de um pé, além 
de mãe da já mencionada Ignez e de Maria da Piedade, de nove anos. 

Leocádia, a esposa do escravo Jorge, era outra que tinha raízes antigas no plantel. Aparece na listagem 
de 1807 como neta do viúvo Joze Mina, filha de João Crioulo e irmã de Joze. Seu irmão foi descrito no 
inventário, mas não encontramos nem seu pai, nem seu avô. Como a própria Leocádia já tinha 50 anos em 
1832, o mais provável é que ambos tenham falecido antes desta data. Interessante também é que os senhores 
tenham descrito os membros desta família a partir dos homens. Joze Mina era viúvo, mas nada é dito sobre 
a companheira de João, mãe das crianças Leocádia e Joze. 

Outra família composta por indivíduos de várias gerações era a encabeçada pelo escravo Parreiras, 
cuja companheira/esposa não é mencionada. A família Parreiras era composta, em 1807, por cinco filhos do 
dito escravo, que, no entanto, não estava listado. Todos haviam recebido o sobrenome do pai. Em 1832, dos 
cinco irmãos, apenas três aparecem. Joaquim Parreiras tinha 59 anos e era tropeiro. Anna Parreiras, crioula 
de 40 anos, casara-se com Manoel Chega, de 40, com quem tivera sete filhos. Sua irmã Justina, com 38 anos 
e doente, era casada com Joze Chata, 38, com quem tinha duas filhas. O interessante é que a ascendência 
destas pessoas era conhecida e considerada suficientemente relevante para ser mencionada ao avaliador, 
muito embora o próprio Parreiras estivesse ausente pelo menos desde 1807. 

Joze Vaqueiro Banguela e sua esposa Antónia, foram descritos na escritura, assim como sua filha 
Thareza. Em 1832, nos deparamos com o casal na descrição do bens para o inventário. Ele já tinha 80 
anos, não podia prestar serviço algum, de forma que não tinha valor; ela aparece agora com o sobrenome 
"de Abreo", tinha 50 anos e, como o marido, encontrava-se enferma. A filha, que reaparece agora como 
"Thereza", sofria de hidropisia, tinha 35 anos e era casada com Joaquim Bernardes, crioulo de 49 anos. 
Havia dado um neto a Joze Vaqueiro e Antónia de Abreo, o menino Martinho, crioulo de nove anos. 

Os exemplos poderiam se estender, mas creio que já basta. Ficamos de fato impressionados com o 
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número de pessoas que conseguimos rastrear, principalmente porque a documentação alude com tamanha 
freqüência ao débil estado de saúde dos cativos, que seria de se esperar que a morte tivesse ceifado mais 
vidas no plantel. 

De fato, a quantidade de escravos descritos como doentes impressiona. Dos 248 escravos arrolados, 
97 foram descritos como doentes (39%). A lista de enfermidades inclui: "rendido ou quebrado das verilhas, 
padecendo de um froxo, pateta, aleijado (de um braço, de uma mão, de um pé, etc.), doente do peito, deitando 
sangue pela boca, doente do fígado, padece de reumatismo, dado a bebidas, entravado, cego, doente babatico, 
escrebutado, hidropisia, com papo mui crescido, morfética, sofre de epilepsia, doente de asma, doente de 
pouzos, doente de uma hérnia, umbilical moléstia, zaimbro das pernas, doente de quingilha". Aparecem 
também com freqüência os qualificativos "muito doente, muito enfermo, adoentado, sem poder dar serviço 
algum ou impossibilitado de qualquer serviço". A maior parte dos homens doentes sofria de problemas 
ortopédicos, como hérnias (que parecem ser indicadas pelas expressões quebrado ou rendido das verilhas) 
e fraturas (com um braço quebrado, etc.), isto sem mencionar os muitos aleijões. Talvez fossem sujeitos 
a carregar peso excessivo e, ao que parece, acidentes de traObalho aconteciam amiúde. O interessante 
é que, mesmo que a maioria da população escrava tivesse um estado de saúde bastante precário (o que 
deve ter ocorrido), são raros os inventários nos quais as moléstias são descritas com tamanha freqüência 
ou detalhe. Perguntamo-nos, frente a este excepcional zelo em sublinhar as moléstias dos cativos, em que 
medida interessava, neste caso específico, desvalorizar os escravos avaliados, talvez por motivos ditados 
pela existência da já referida sociedade. 

O mais interessante é notar como havia elos entre as várias famílias nucleares, formando uma verdadeira 
teia de relacionamentos que acabava por enredar grande parte dos indivíduos, como procuramos mostrar 
através do exame das famílias a que pertencia a escrava Leocádia.18 

Esse estudo, incipiente como é, naturalmente sujeita mais perguntas do que respostas. No entanto, já 
permite algumas conclusões. Em primeiro lugar, parece corroborar a hipótese defendida emnossa Dissertação 
de Mestrado de que a compra intensiva de escravos novos pelos senhores mineiros na primeira década do 
XIX parece ter se restringido a regiões específicas da Província, em especial aquelas mais diretamente 
ligadas ao mercado exportador. Em segundo lugar, que mesmo em áreas voltadas para o mercado interno 
era possível o desenvolvimento de uma economia dinâmica, assentada em uma mão-de-obra cativa que 
se reproduzia naturalmente, e capaz de gerar, inclusive, fortunas significativas. Interessante é que essas 
fortunas não eram imediatamente reinvestidas na compra de mais braços escravos, o que parece sugerir que 
a reprodução endógena talvez fosse uma opção consciente dos fazendeiros. 

Acreditamos que o aprofundamento de estudos de caso desse tipo, quando feitos sem perder de vista o 
contexto mais amplo e o debate historiográfico, podem ser muito profícuos. São especialmente úteis quando 
associadas a análises quantitativas ou seriais, pois permitem ao historiador perceber em casos concretos 
fenômenos indicados pelos dados numéricos. E essa conclusão que nos incita a continuar o presente estudo, 
seguindo os rastros dos Lopes de Abreo e de seus cativos, em outros tempos, em outros lugares, em outros 
arquivos. 
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