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Mestrando em História Social da Cultura/UFMG

Com as conquistas ibéricas, o mundo passou a conhecer uma intensificação sem

precedentes nas trocas, tanto materiais quanto culturais, entre diferentes regiões do globo.

Isso porque, segundo Boxer, “a característica principal da história da sociedade humana

antes dos descobrimentos de portugueses e espanhóis era a dispersão e o isolamento dos

vários ramos da humanidade”.1 Para facilitar o trânsito material, – que a partir de então

apresentava um ritmo mais acelerado – tanto os comerciantes de grosso trato como os

retalhistas, recorreram, por inúmeras vezes, às praticas creditícias.

 Para entender a atividade creditícia na comarca do Rio das Velhas no Século XVIII,

no entanto, acredito ser necessário reconstruir alguns aspectos culturais da sociedade na

capitania de Minas Gerais, na América Portuguesa e no Ocidente. Isso porque, os fatos que

aparentemente são de ordem econômica estavam (e ainda estão) imbricados com situações

que, em si mesmas, não são de natureza econômica. Nesse sentido, tenho por objetivo nesse

trabalho, apontar para algumas práticas creditícias utilizadas na vida cotidiana das Minas –

em um contexto de intenso trânsito cultural e material – e, por último, para como o

imaginário em torno do Purgatório influenciou, de forma significativa, a vida das pessoas

que recorriam a tais práticas.

O crédito, a usura e o “nascimento do Purgatório”

Por crédito, entendo as mais diversas formas de trocas, lastreadas na confiança e

permeadas pelo elemento tempo. As atividades creditícias, por diversas vezes, foram

                                                
1 BOXER, Charles R. O Império Marítimo Português (1415-1825). São Paulo: Companhia das Letras, 2002,
pp 15.
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confundidas com atividades ditas usurárias, por isso várias religiões criaram barreiras,

durante muito tempo, para sua utilização. A usura foi veementemente censurada e

combatida pelo cristianismo. Como usura, entendia-se a cobrança de uma sobretaxa ilícita,

além da sorte principal. De acordo com algumas interpretações dos Evangelhos Sagrados2,

a usura era proibida porque o usurário era, na verdade, um ladrão. O objeto do furto: o

tempo, cujo dono era Deus e tão somente Ele. Assim, o crime do usurário era considerado

duplamente odioso porque além de atentar contra a propriedade de alguém, o fazia contra a

de Deus. Segundo Pedro Lombardo, “o usurário não vende ao seu devedor nada que lhe

pertença, somente o tempo, que pertence a Deus. Ele (o usurário), portanto, não pode tirar

proveito da venda de um bem alheio”.3

Além do crime de furto, o usurário contrariava as leis naturais. Na Europa durante a

Idade Média, momento em que o trabalho – seja ele do espírito ou do corpo – começava a

ser valorizado cada vez mais como instrumento de resgate, de dignidade, de salvação, o

lucro do usurário seguia na contramão dos ideais cristãos. Isso porque, de acordo com os

pensadores eclesiásticos, no caso da usura, quem trabalhava na verdade era o dinheiro que,

por sua vez, não respeitava domingos nem dias santos. O aspecto de transgressão na

atividade do usurário ainda possuía um agravante: sendo a moeda um bem estéril, ou seja,

incapaz de reprodução por si mesma, como era possível extrair lucro unicamente a partir

dela, questionavam alguns deles.

 Entretanto, o rigor nas proibições em torno da usura não poderia ser o mesmo

devido às novas demandas sociais. Segundo Le Goff, “entre o século XII e meados do XIII,

a recrudescência das condenações da usura é explicada pelo temor da Igreja ao ver a

sociedade abalada pela proliferação das práticas usurárias”.4 Com o grande impulso

econômico do século XIII, a sociedade apresentava um quadro crescente de mobilidade

social, onde um grupo intermediário ganhava cada vez mais identidade ao conseguir

representatividade. Esse grupo seria o principal beneficiário do novo esquema de

                                                
2 Ver no Antigo Testamento: Êxodo, 22, 24; Levítico, 25, 35-37; Deuteronômio, 23, 20; Ezequiel 18, 13.
3 LE GOFF, Jacques. A Bolsa e a Vida: A usura na Idade Média. São Paulo: Ed. Brasiliense. 2 ed., 1989, p.
39.
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representação do mundo, em que o Purgatório não era apenas um produto, mas um

elemento desse sistema.5

Com o advento do Purgatório, portanto, novas atitudes perante a vida e a morte se

forjaram nas sociedades católicas, cujos valores se tornaram cada vez mais terrenos. Nesse

novo espaço criado entre o Céu e a Terra, os pecadores poderiam se beneficiar com uma

segunda chance no Além – o que demonstra uma maior tolerância da Igreja para com as

práticas sociais emergentes. As trocas materiais, que permaneceram estagnadas durante

muito tempo, tenderam a se desenvolver a partir de então, e com elas as atividades

creditícias.

Para o homem setecentista, o Purgatório já tinha se tornado lugar comum no

imaginário e no modo de professar a religião católica. A postura por parte da Igreja

contrária à usura, no entanto, ainda que de forma mais abrandada, permaneceu. Tanto que

no final do século XVIII Tomás Antônio Gonzaga, em seu Tratado de Direito Natural,

oferecido ao Marquês de Pombal por volta de 1770, dedica uma parte de seu trabalho a

argumentar contra “os eclesiásticos que tratam como usurários a todos aqueles que

emprestam dinheiro a juros”.6 Le Goff também chama atenção que, ainda no século XIII,

“usura e juro eram duas coisas diferentes e a Igreja nunca condenou todas as formas de

juros”.7

De acordo com a Legislação Portuguesa vigente durante o século XVIII, em

sintonia com as concepções católicas sobre a usura, era lícita a cobrança de juro em alguns

contratos, sob determinadas condições. Algumas delas eram o damnun emergens, que

significa o dano emergente causado pelo atraso no reembolso do principal; e o lucruum

cessans, ou seja, o impedimento de um lucro superior legítimo que o usurário poderia ter

ganhado em uma outra situação, se não houvesse feito o empréstimo. Outra prática

permitida deriva de uma nova concepção de risco, de ordem econômica e financeira, que

                                                                                                                                                    
4 Ibidem, p. 25.
5 Ver: LE GOFF, Jacques. O nascimento do Purgatório. Lisboa: Editorial Estampa (Nova História 1), 1993.
6 Ver Carta sobre a Usura em: GONZAGA, Tomás Antônio. Tratado de Direito Natural. RJ: Ministério da
Educação e Cultura/ Instituto Nacional do Livro, 1957, p. 155-181.
7 LE GOFF, A Bolsa..., Op. cit., p. 70.
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toma como perigo, perder o montante emprestado, ou seja, não ser reembolsado, devido à

insolvência do devedor ou sua má-fé. Era permitida, desse modo, a cobrança do juro sob a

desculpa de ratio incertitudinis, que nada mais é do que o acréscimo do certo e do incerto

no cálculo do empréstimo.8

Assim, a cobrança do interesse era admitida desde que fosse considerada como

compensatória, ou seja, uma indenização pelos benefícios que o credor tiraria proveito se

tivesse a determinada quantia emprestada ainda em suas mãos, ou pelo risco de tal

empreendimento. Não seria tolerada, por sua vez, a cobrança do interesse chamado

lucrativo, onde o juro se trata de uma simples recompensa como preço do empréstimo.

Baseado nessa análise preliminar, em que destaco o “nascimento do Purgatório”

como um elemento do imaginário cristão que permitiu o desenvolvimento das atividades

creditícias, é possível perceber que o discurso em torno da usura modificou-se

substancialmente após o advento do Purgatório.

Destacarei, a seguir, algumas das práticas creditícias e, outras, ditas usurárias

detectadas a partir das pesquisas que venho realizando baseado na documentação notarial

referente à Comarca do Rio das Velhas entre 1716 e 1770. Tentarei, também, inserir

minhas conclusões no contexto mais amplo da expansão Ibérica, o que acarretará em

comparações com as diferentes regiões da América Portuguesa e da América Espanhola.

Por último, apresentarei aspectos da vida cotidiana, relacionados com as práticas

creditícias, que corroboram a hipótese de que o Purgatório, ainda no século XVIII, foi um

importante instrumento regulador da vida terrena.

As práticas creditícias

Uma questão primordial para se entender a regularidade do uso das atividades

creditícias como meio de pagamento, era a falta de liquidez pela qual passava a América

                                                
8 Ver o título LXVII Dos contractos usurarios: Código Philipino ou Ordenações do Reino compiladas por
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Portuguesa durante o século XVIII. Segundo Russel-Woods, a escassez de dinheiro líquido

foi uma das razões para o declínio da prosperidade na Bahia a partir do século XVIII: “em

1712 o conselho municipal estimou que a quantidade total de moeda circulante da Bahia

não ultrapassava 500.000 cruzados”.9 Kátia Mattoso sugeriu, ainda para a Bahia, que “essa

falta de numerário que se traduzia quase sempre pela falta de moeda divisionária tinha uma

influência muito grande e decisiva sobre as modalidades de compra e venda de mercadorias

quer se tratasse de operações do tipo grossistas ou do tipo retalhistas”.10

Na América Espanhola, nesse aspecto não diferiu muito do observado para a

América Portuguesa. Segundo Lopez-Cano, no México “la ‘monetización’ y

‘mercantilización’ de la economía coexistieran, con frecuencia, con la escasez de

numerario, lo que provocó la entrada en escena de otros medios de pago y de diversos

instrumentos de crédito”.11

Não era apenas a população mexicana que tinha problemas com a falta de

numerário, “a pesar de la espectacular producción potosina, el Perú sufría de ausencias

periódicas de circulante”12.

 O caso da Capitania de Minas Gerais não foi diferente. Mesmo com todo o ouro

extraído, houve uma grande demanda por meios circulantes, que não era suprida pelo

numerário disponível. Um recurso muito comum utilizados pelos mineiros foi o uso do

ouro em pó. Mas o seu uso encontrava inúmeras dificuldades e chegou até a ser proibido

por algum tempo. O ouro em pó era, muitas vezes, fraudado e, além disso, perdia-se com

facilidade parte dele nas balanças, na hora da pesagem. Um exemplo da fraude no uso do

ouro em pó foi dado pelo Conde de Assumar em uma carta a D. Lourenço de Almeida, em

1722, que denunciava o “grande dano que levas comprometendo com a perniciosa

                                                                                                                                                    
mandado Del Rey D. Phillipe II. XIV edição. RJ: Tipografia Instituto Philomático, 1870.
9 RUSSEL-WOODS, A. J. R. Fidalgos e Filantropos: A Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755.
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1981, p. 53.
10 MATTOSO, Kátia de Queiroz. Bahia: A cidade de Salvador e seu mercado no século XIX. São Paulo:
HUCITEC, 1978, pp. 261
11 LÓPES-CANO, Pillar Martínez. La Genesis del Crédito Colonial: Ciudad de México, Siglo XVI. Cidade
do México: IIH-UNAM, 2001, p. 14.
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introdução a que deram princípio alguns negros de limarem pedras de latão e misturá-las

com o ouro em pó nos jornais de seus senhores”.13

Dessa forma, com uma circulação restrita de moedas e as limitações que

apresentavam o uso do pó de ouro, o crédito passou a ser a maneira mais comum de se

adquirir uma mercadoria ou de se pagar por um serviço. Diversas modalidades de práticas

creditícias eram realizadas cotidianamente nas Minas setecentistas, na América Portuguesa

e na América Espanhola. Isso porque não houve atividade econômica ou profissional que

não recorresse a alguma prática creditícia ou de financiamento. De acordo com um

documento citado por Júnia Furtado, “o estilo observado nestas minas depois que elas se

descobriram até o presente, foi sempre comprá-las tudo à prazo, a pagamento de um ano,

ano e meio e dois anos, não há cousa nenhuma que se compre que seja com pagamento à

vista, senão fiado”.14

Destacarei, a seguir, algumas das práticas creditícias mais utilizadas.

A venda a crédito é a prática creditícia que aparece com maior freqüência nos

inventários post-mortem e testamentos analisados. Essa prática, por sua vez, é a mais difícil

de ser analisada, isso porque a maior parte dessas transações era feita apenas verbalmente,

ou mediante documentos de natureza privada tais como recibos, livros de razão e róis – essa

última, talvez, em menor quantidade.

Segundo Leila Algranti,

“Os livros de razão, ou assentos, são uma espécie de memorial que recebia os lançamentos
referentes às transações diárias de compra e venda ou troca de produtos, (...) de dívidas e
prejuízos ocorridos. (...) Os livros de razão não são peculiares à sociedade colonial; existiam
já na Europa dos séculos XVII e XVIII de forma mais abundante do que na América
portuguesa”. 15

                                                                                                                                                    
12 SUÁREZ, Margarita. Desafíos Transatlánticos: Mercaderes, banqueros e el estado em el Peru virreinal,
166-1700. Lima: Pontifícia Universidad Católica Del Peru, 2001, p. 40.
13 APM/SC Caixa 4, pp. 853/4.
14 Ver: FURTADO. Júnia Ferreira. Homens de Negócio: A Interiorização da Metrópole e do Comércio nas
Minas Setecentistas. SP: HUCITEC, 1999, p. 138
15 ALGRANTI, Leila. Mezan. Famílias e Vida Doméstica. IN: História da Vida Privada no Brasil. Vol. 1 São
Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 133.
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Até então, não tive acesso a nenhum livro aos moldes dos analisados por Algranti.

Mas a partir de inventários e outros documentos notariais, verifica-se o traslado de alguns

desses livros (ou pelo menos parte deles) para que fossem feitos a cobrança dos créditos e o

pagamento das dívidas. Dessa forma a venda a crédito – mesmo aquela realizada a partir de

“um fio do bigode” e/ou mediante escrituração particular – pôde ser lastreada.

Para tanto, foram analisados 309 inventários entre 1716 e 1770 referentes à comarca

do Rio das Velhas. De acordo com a tabela abaixo (Tabela 1), é possível perceber que cerca

de 75% dos créditos registrados em inventários não ultrapassaram a quantia de 50$000,

sendo que 21% referiam-se a quantias inferiores a 2$500. Isso me leva a acreditar que, na

grande maioria dos casos, se tratavam de pequenos empréstimos ou vendas a crédito.
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Tabela 1 – Valores de dívidas ativas registradas em inventários post-morten (1713—1770).

FONTE: Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca do Rio das Velhas - século XVIII

Entretanto, quando se tratava de quantias um pouco mais avultadas recorria-se, na

maioria das vezes, às escriturações públicas ou às particulares. Muito comum encontrarmos

nos registros cartorários traslados (ou mesmo os originais) de recibos, livranças e

obrigações de pagamentos anexos aos processos. Tais documentos são elucidativos de

vários aspectos que envolviam as relações entre credores e devedores. Eis o exemplo de

uma obrigação de pagamento passada em 1729:

Devo que pagarei ao senhor Félix Correia da Costa 36 oitavas de ouro em pó procedidas
de fazenda que lhe comprei, muito a meu contento tanto no preço como em bondade, cuja
quantia pagarei, a ele dito a quem este me mostrar, da escritura deste a sete meses. Sem a
isso por dúvida alguma e por verdade lhe passei este de minha letra e sinal. Hoje, Vila Real
de Nossa Senhora da Conceição, 6 de outubro de 1729 // Antônio Teixeira da Costa.16   

Antônio Teixeira da Costa, mediante esse documento atestava que comprara a

crédito fazendas junto ao comerciante Félix Correia da Costa. Nessa transação, o devedor

teria um prazo de sete meses para pagar a quantia. Uma cláusula que sempre habitava esse

                                                
16 MO - Casa Borba Gato/IPHAN: Justificações (CPO) – 1730: Félix Correa da Costa.

Dividas Ativas Quantidade  %
Entre 0 e 2$500 993 21%
Entre 2$500 e 5$000 593 12%
Entre 5$000 e 10$000 680 14%
Entre 10$000 e 15$000 391 8%
Entre 15$000 e 20$000 231 5%
Entre 20$000 e 30$000 341 7%
Entre 30$000 e 40$000 259 5%
Entre 40$000 e 50$000 147 3%
Entre 50$000 e 100$000 375 8%
Entre 100$000 e 200$000 413 9%
Entre 200$000 e 300$000 145 3%
Entre 300$000 e 400$000 61 1%
Entre 400$000 e 500$000 31 1%
Entre 500$00 e 1:000$000 75 2%
Acima de 1:000$000 63 1%
Total 4798 100%
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tipo de documento, dizia: “cuja quantia pagarei a ele ou a quem este me mostrar”. Significa

dizer, que a venda a crédito era, muitas vezes, a variação de um outro tipo de prática

creditícia: a letra de câmbio.

Por letra de câmbio entendo qualquer ordem dada, por escrito, a uma pessoa, para

que pague a um beneficiário indicado, ou à ordem deste, uma determinada importância em

dinheiro. As letras de câmbio, além de funcionar como forma de remeter uma quantia para

um outro lugar sem a necessidade de transportar o dinheiro, serviam, principalmente, como

instrumentos de pagamento, e eram chamadas, muitas vezes de livranças.

Ao que tudo indica, as obrigações de pagamentos, assim como recibos e vales,

passavam, não raramente, por duas ou mais mãos até o prazo estipulado para o pagamento.

É emblemático nesse sentido, o inventário de Jerônimo da Costa Valle, de 1740. Valle era

um “viandante comerciante”, morador em São Pedro, na Bahia. Entre seus devedores

consta o nome de Manoel Roiz, morador em Minas Novas que “deve 103$000 na mão de

João Miranda Pinto”.17 Pode-se perceber, neste caso, que João Miranda repassou sua dívida

para com o testador a Manoel Roiz, que passaria a ser, portanto, o novo devedor.

Repassar uma dívida foi, portanto, uma alternativa encontrada para driblar a falta de

numerário. Essa prática, parece ter sido, também, muito comum em outras regiões da

América Portuguesa e da América Espanhola. No Peru, “gran parte del movimiento de

fondos se hacía exclusivamente a través del uso de libros y vales sin emplear metal

amonedado”18.

A venda de bens imóveis, ou de raiz, na Comarca do Rio das Velhas, foi realizada,

na maioria das vezes, a crédito e mediante escrituração frente ao tabelião. Ao que tudo

indica, essa também foi uma prática comum em outras regiões da América Portuguesa. Um

documento apresentado por Helen Osório, é um exemplo de como a transação a crédito não

foi uma especificidade mineira:

                                                
17 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Testamentos (CSO) Códice 03(08), fls. 107-116v.
18 SUÁREZ, Desafíos... Op. cit.,  p. 116.
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(...) segundo prática antiqüíssima deste continente (Rio Grande de São Pedro) nunca há
quem compre nele bens de raiz de maior valor por dinheiro de contado e ainda mesmo
fiados que se costumam vender por menos de metade a pagamento de vários anos.
(...) neste continente nunca se fazem vendas de bens alguns com dinheiro à vista e só fiados
com espera de longos anos de sorte que se vá pagando com o produto da mesma fazenda.19

 Nos raros “livros de notas” referentes ao século XVIII que ainda estão conservados

no Arquivo Casa Borba Gato, em Sabará, encontram-se diversas escrituras de compra e

venda de bens de raiz que foram feitas a prazo. Um padre que “estava de partida para a

Bahia” deixou um sítio de roça, localizado em um distrito de Sabará chamado Roça

Grande, arrendado a João de Souza Pontes. O Padre lhe passaria o senhorio de metade da

propriedade quando o comprador efetuar do pagamento de 400 oitavas de ouro, para que

“fabricando e minerando nela” o devedor pudesse saldar o restante da dívida que equivalia

a outras 400 oitavas (ou 600$000).20

 A escritura de compra e venda que fez Francisco da Goma (sic), em 05 de agosto

de 1738, também é emblemático nesse sentido. Foi vendida uma roça com suas casas

cobertas de telhas, senzalas, roda de farinha, forno de cobre e mais 1800 mãos de milho, 35

alqueires de feijão e um quartel de mandioca. Essa propriedade se localizava no Rio das

Velhas Acima, em lugar chamado Ribeirão dos Machados e foi vendida ao Coronel Manoel

de Almeida Coutinho pela quantia de 1:000$000. O comprador teria que “pagar a dita

quantia em seis anos, “da feitura desta escritura a dois anos 200$000 e os [de]mais

pagamentos a 200$000 por ano”.21

Os prazos estipulados nesses tipos de transação variavam conforme o tipo de

propriedade e seu valor. Por exemplo, tratando-se de bens de raiz, normalmente, as

propriedades rurais exigiam um prazo maior devido ao seu preço, enquanto que a venda de

casas em regiões “urbanas” os prazos não ultrapassavam, na maioria das vezes, aos dois

anos.

                                                
19 OSÓRIO, Helen. Comerciantes do Rio Grande de São Pedro: formação, recrutamento e negócios de um
grupo mercantil da América Portuguesa. Revista Brasileira de História. v. 20, 39:115-134. São Paulo, 2000,
pp. 128.
20 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Livros de Notas (CPO) 01(05), fls. 71v-73.
21 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Livros de Notas (CPO) – 1738, fls. 55-56.
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A cessão de uma dívida – prática creditícia muito comum, conforme foi destacado

anteriormente – se dava também mediante escrituração notarial. O casal Maurício Ferreira

Pinto e Catherina Fernandes fez a venda de um sítio com seu engenho no Rio das Velhas

pela quantia de 2000 oitavas de ouro (o equivalente a 3:000$000) ao capitão Antônio

Caldeira Telles. O capitão, por sua vez, ficaria comprometido a saldar a dita quantia de

modo a satisfazer “os credores seus como foi José da Silva Brandão em 1071 oitavas de

ouro, Francisco Monteiro de Campos em 445 oitavas de ouro, a Manoel de Andrade da

Silva em 45 oitavas de ouro...” e assim, continuou listando o nome de outros credores seus

que agora passarão a cobrar essas dívidas de uma outra pessoa.22

Outra escritura que gostaria de destacar aqui, foi protagonizada pelo tenente-coronel

Lucas de Andrade Pereira. Nela, o Tenente-coronel vendia à parda Maria da Conceição

“uma casa coberta de telhas cita nesta vila [de Sabará] na rua que vai para a casa do Cel.

José Correa de Miranda (...) pela quantia de 200 oitavas de ouro (o equivalente a 300$000)

para pagar da feitura desta escritura a um ano”.23

A escritura citada acima nos mostra como o acesso ao crédito, de modo geral, não

foi restrito unicamente à população branca. Existia a possibilidade de negros e mestiços ex-

escravos conseguirem galgar um degrau a mais na hierarquizada sociedade mineradora

mediante algumas práticas creditícias. Como já foi dito inicialmente, o crédito caracteriza-

se por ser uma prática lastreada na palavra e, portanto, na confiança. Mediante esse e outros

exemplos, pode-se dizer que a confiança não estava ligada, naquele momento, apenas a cor

de pele do indivíduo, mas, principalmente, a sua posição conquistada na sociedade. Em

uma sociedade onde o “parecer” era mais importante que o “ser”, elementos que

simbolizavam certo destaque social funcionavam como agentes lastreadores de confiança.

Portanto, as práticas creditícias além de financiar as atividades produtivas, também

foram de extrema importância como elemento facilitador da ascensão social. Por exemplo:

um comerciante que pleiteasse se tornar um senhor de engenho, um ex-escravo que

quisesse possuir seu próprio escravo, ou mesmo um escravo que almejasse alcançar a

                                                
22 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Livros de Notas (CPO) 01(05) fls. 32-33.
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liberdade podiam lançar mão de práticas creditícias para conseguir o que pretendiam. Nesse

sentido, a coartação pode ser classificada, também, como uma prática creditícia na medida

em que se trata da compra, a prazo e em parcelas, que um escravo poderia fazer da sua carta

de manumissão. Para tanto, a coartação tinha sustentação em um contrato, às vezes, por

escrito chamados de “cartas de corte". Essas cartas eram documentos privados de cunho

senhorial. A transcrição de uma dessas cartas foi feita por Eduardo Paiva e dizia o seguinte:

Digo eu, André Borges Santiago, que eu concedo licença a estes negros por nome Jerônimo
cabra, casado com sua mulher, Vitória de nação Mina, para que possam trabalhar sobre si,
com condição que não saiam das freguesias da Itaverava e da freguesia do Itatiaia para
que de três em três meses me dêem 6 oitavas de ouro para a conta da sua alforria, a qual
lhe darei depois de me pagar, em que estão avaliados as duas cabeças de casal 90$000.24

Outra prática cotidiana recorrente nas minas setecentistas consistia em empenhar

algum bem de valor. O penhor nada mais era do que a entrega de um bem (principalmente

em ouro e prata) como garantia de que o devedor saldaria a dívida. Um exemplo dessa

prática foi encontrado no testamento de João de Crasto, feito em 19 de setembro de 1754. O

testador, que era morador em Santo Antônio do Rio das Velhas Acima, apresentava como

devedor Manoel Fernandes Pacheco que lhe devia 65 oitavas e 4 vinténs de ouro (o

equivalente a 97$880) por um crédito. Para maior segurança, o devedor deixou empenhado

uma salva de prata.25

No testamento do ex-escravo do Sargento-mor Joaquim Soares de Meneses,

Antônio Soares, natural de Costa da Mina – que conseguiu sua liberdade mediante o

pagamento de 205 oitavas – podemos encontrar outro exemplo de penhor. No rol “das

pessoas que deviam o casal” constava o nome de Antônia Leite, preta forra, que lhe devia

por um empréstimo contraído em sua loja. Ficaram empenhados, em poder do testador, um

pano de lemiste e uma cinta de seda, os quais Antônio Soares a devolveria “assim que a

devedora pagasse em dinheiro”.26

                                                                                                                                                    
23 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Livros de Notas (CPO) 01(05) fls. 91-93.
24 PAIVA, Eduardo França. Escravidão e Universo Cultural na Colônia: Minas Gerais, 1716-1789. Belo
Horizonte, Ed. UFMG, 2001, pp.168.
25 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Testamentos (CSO) Códice 12(21), fls.131-139.
26 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Testamentos (CSO) Códice 14(24), fls. 73-77.
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O grupo social que mais financiou a economia na região mineradora seja para o

consumo ou para investimentos em meios de produção, foi o dos comerciantes. Em um

contexto de falta de liquidez, conforme foi dito anteriormente, eles eram privilegiados por

contarem, em seus estabelecimentos, freqüentemente, com certa quantia em numerário

disponível para empréstimos. Nas vendas a crédito, assim como nos empréstimos, poderia

ser cobrada uma certa taxa de interesse. Por todos esses e outros motivos, tais práticas

eram, talvez, tão atraentes para os comerciantes quanto inevitáveis para os compradores.

Entretanto, essa não é uma assertiva na medida em que raramente declarava-se a cobrança

de alguma taxa além do principal. Quando declarados os juros, esses, normalmente, não

excediam a quantia prevista em lei que, até 1757, era de 6,25% ao ano, e após essa data de

5%.27

No testamento do minerador Francisco Alves Basto, morador no Rio das Velhas,

escrito em 14 de janeiro de 1755, consta que o testador devia a Francisco Gomes Passos a

quantia de “200$035 mais juros de 6 e ¼ por cento procedidos de 2 créditos”.28 Entre

outros casos podemos citar também o de Francisco Vaz Rangel, morador em Vila Nova da

Rainha, cujo testamento foi feito em 05 de outubro de 1741. O testador devia junto a

Antônio Pereira Coelho, por “um empréstimo mais juros de 6 e ¼ por cento”, a quantia de

128 oitavas (192$000).29

Além dos comerciantes, a Igreja e o Estado foram, talvez em menores proporções,

outras importantes fontes de crédito. Pouco se sabe sobre a participação desses grupos

como agentes financiadores da economia. Algumas Irmandades mantinham em seus cofres

uma parte reservada para empréstimos aos irmãos que a elas recorriam. Os conventos, tais

como o de Nossa Senhora da Conceição das Macaúbas, situado na Comarca do Rio das

Velhas, possivelmente, investiam parte do dinheiro recebido para os gastos de suas internas

em empréstimos a juros. Uma característica em comum entre esses agentes financiadores é

que o empréstimo, em ambos os casos, eram a médio e longo prazo, com uma taxa de juros

                                                
27 Ver additamentos: Constituições Philipinas... Op. Cit.
28 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Testamentos (CSO) Códice 04(09), fls. 120-125v.
29 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Testamentos (CSO) Códice 09(19), fls. 124-128v.
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fixa, conforme a legislação em vigor, e tradicional já que pediam como garantia a hipoteca

de bens móveis e/ou de raiz, além de fiadores abonados.

Nesse sentido, o Cofre do Juízo dos Órfãos e Ausentes funcionava como um

importante fundo de financiamento estatal. Os empréstimos junto a esse órgão eram feitos

da seguinte forma: quando da morte de um indivíduo que possuía bens a serem partilhados

e que deixa herdeiros menores de 25 anos, o Juizado ficava responsável em guardar, em seu

cofre, a quantia em dinheiro líquido procedido da Legítima dos órfãos. Com isso, os tutores

e curadores, a fim de cumprir a tarefa de administrar os bens do falecido e cuidar da

integridade física e mental dos órfãos, precisariam prestar contas regularmente, junto ao

juizado, dos gastos por eles realizados. Assim que morria alguma pessoa que se encaixasse

nesse padrão, imediatamente apareciam interessados em pleitear um empréstimo junto ao

“Cofre dos Órfãos”. Para isso, faziam uma petição apresentando bens a serem hipotecados

e fiadores abonados como garantia do pagamento da dívida. Em seguida, o Juiz

encaminhava o pedido a fim de se fazer a “justificação de abonação” dos fiadores, para

então, frente a três testemunhas, comprovar se os fiadores possuíam bens capazes de

satisfazer a quantia emprestada, no caso da insolvência do devedor.

Caso o pleiteante não possuísse ou não pudesse indicar fiadores (como era o caso,

por exemplo, dos eclesiásticos30), a indicação dada pelo Provimento dos Órfãos de 12 de

dezembro de 1728 é o de que

não se dê dinheiro que estiver em cofre a juro se não sobre penhores de ouro ou prata que
se meter no cofre por falta de homens abonados e pouco seguros, sendo muito dificultosa
depois aos órfãos a cobrança das suas legítimas, é melhor que estes não lucrem o
rendimento delas do que experimentem a perda de todo o seu dinheiro.31

De acordo com as exigências descritas acima, Francisco Duarte Pereira, em 1732,

faz uma petição a fim de conseguir um empréstimo junto ao Cofre dos Órfãos.

                                                
30 Ver, por exemplo, o caso: MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Justificações (CPO) – 1765, Re. Pe. João Batista
de Magalhães.
31 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Provimento dos Orphãos (CPO) – 1729-1853.
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Diz Francisco Duarte Pereira morador nesta Vila (Sabará) que ele tem notícia que no cofre
dos órfãos se acham 400$000 para se darem a juros, pertencentes a órfã Tereza, filha que
ficou do defunto Mathias Rodrigues Reymas, cuja quantia quer o suplicante tomar a juros
de 6 e ¼ por cento por tempo de um ano; e hipoteca a dita quantia duas moradas de casas
citas na Rua Direita da Barra desta Vila e dois escravos, Antônio Mina e Maria Angola, e
para mais segurança apresenta por seu fiador a Bartolomeu de Azevedo, homem são e
abonado morador nesta Vila, e a Félix Correa da Costa também abonado e morador na
mesma.

   
Na Justificação de abonação, foram intimadas a depor três testemunhas: Gonçalo

João Godrim, que tinha naquele momento 32 anos e vivia do seu negócio, Domingos de

Crasto, que exercia o ofício de alfaiate e tinha 33 anos, e Domingos Vieira que “vivia de

seu negócio da Bahia para estas minas” e tinha 34 anos, todos moradores na Vila Real de

Nossa Senhora de Sabará. As testemunhas juraram

aos santos evangelhos em livro de lei em que por sua mão, dívida e promessa, dizer a
verdade de lei [que] Bartolomeu de Azevedo e Félix Correa da Costa, que são moradores
nesta vila, são abonados e capazes de fiarem ao dito suplicante Francisco Duarte Pereira
na quantia de 400$000 e seus juros, por possuírem seus bens bastantes.

Por fim, Timoteo Cardim, naquela ocasião Juiz dos Órfãos da Comarca, atestava “se

achar justificada a abonação dos fiadores que o justificante ofereceu” e, em seguida,

concede o empréstimo a Francisco Duarte Pereira. O processo inteiro durou 9 dias (entre

05/06/1732 e 16/06/1732) com um custo total de 4$71932. Assim, os pedidos de

empréstimos junto ao Cofre dos Órfãos, aparentemente, seguiam todos esse mesmo

procedimento.

Além do empréstimo de dinheiro em espécie, o Juízo dos Órfãos fomentavam a

economia com outra prática creditícia: a venda a crédito. Os bens a serem arrematados em

praça pública a fim de satisfazer a herança dos órfãos eram, muitas vezes entregues a

crédito e mediante cobrança de juro. Entre os casos que se encaixam nessa variação da

venda a crédito destaco o de Amador Teixeira, morador no arraial de Raposos. Amador

Texeira arrematou em praça pública, junto ao Juízo dos Órfãos, “uma fazenda cita no

Ribeirão Manso com quatro negros, duas negras e outras crioulinhas”, pela quantia de

9.000 cruzados (equivalente a 3:600$000) e mais 700$000. O arrematador deu uma entrada
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de 670$000 e pede justificação de abonação dos fiadores que apresentou para a segurança

de saldar o restante da quantia.33 Os procedimentos, assim como as exigências, dessa

forma, eram as mesmas tanto para a venda a crédito, quanto para os empréstimos.

As usuras paliadas

Conforme foi apresentado, é possível perceber que a sociedade mineradora

conseguiu contornar, em parte, o problema da falta de numerário mediante as práticas

creditícias. Entretanto, as disposições legais e morais contra a usura interferiram de forma

muito incisiva nas práticas creditícias cotidianas daquela sociedade. Como já foi dito, muito

raramente, descreviam explicitamente, em inventários e testamentos, a cobrança de alguma

taxa além da quantia principal. Das 5918 indicações de dívidas e créditos – registradas em

928 testamentos escritos entre 1716 e 1770 na Comarca do Rio das Velhas – apenas 1,9%

apresentam, explicitamente, a cobrança de juros.34

Isso indica que o controle simbólico exercido pelo Purgatório na vida terrena foi um

tanto quanto eficaz. No Purgatório, o usurário poderia ser perdoado pelos seus crimes, mas

para isso sua postura na Terra também seria avaliada. Assim, a boa conduta na vida terrena

era indispensável para conseguir a Salvação. A moderação nas práticas ditas usurárias foi

uma das exigências da Igreja. Pode-se observar, nesse sentido, que poucos eram os casos

em que os indivíduos escancaravam seu desapego aos valores espirituais.

A fim de resguardar qualquer indício de usura nas escriturações de práticas

creditícias, sejam elas públicas ou privadas, os indivíduos desenvolveram ardilosas

estratégias para a cobrança de interesses em um empréstimo, de modo a não ser

considerada como usura.

                                                                                                                                                    
32 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Justificações (CPO) – 1732, Francisco Duarte Pereira.
33 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Justificações (CPO) – 1733, Amador Teixeira.
34 Fonte: Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca do Rio das Velhas – Século XVIII;
projeto coordenado pela Prof. Beatriz R. Magalhães, FAFICH/ UFMG.
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Um exemplo dessa tentativa pode ser vislumbrado pelo testamento de Manoel de

Oliveira Dias, morador no Morro Vermelho onde tem uma roça, cujo testamento foi escrito

em 1722. Manoel Dias declara em seu testamento que deve “por um crédito a Manoel

Antunes de Carvalho 52 oitavas de ouro (78$000) e fora do crédito 4 oitavas (6$000) de

ouro”. Seriam essas 4 oitavas o equivalente aos juros da transação? Em caso afirmativo a

quantia relativa ao juro era de 13% – percentagem muito além do permitido por lei.35

Além dos empréstimos e vendas a crédito cujos juros estavam implícitos no valor

cobrado, encontramos ainda outras práticas creditícias em que o lucro pelo empréstimo se

dá mediante a um rearranjo capaz de conferir a escritura um caráter lícito. O exemplo que

se segue é emblemático nesse sentido.

O credor emprestava uma determinada quantia em moeda, ou seja, em ouro lavrado,

mas na letra passada pelo devedor era acrescentada uma cláusula em que se exigia a

cobrança em ouro em pó. Como a cotação cotidiana do ouro em pó era menor do que a do

ouro lavrado, o devedor precisaria desprender maior quantidade (em oitavas) de ouro para

satisfazer a dita quantia (em réis). Podemos inferir, dessa forma, que a variação na

transformação da medida de peso (oitavas) em moeda (réis) não era apenas controlada pelo

Coroa portuguesa, mas também regulada cotidianamente Essa prática, ficou conhecida

como “rescate” na América Espanhola. Segundo Lopez-Cano,

en 1593, el minero potosino Francisco de Cárdenas y su fiador el mercader Dionisio
Barroso, recibieron del mercader Francisco Hernández 300 pesos en reales, y se obligaron
a pagar 337,5 pesos en plata “buena que lo alga y monte”, en 40 días. En este caso “el
premio”o interés que estableció el acreedor fue de un 12,5%, (...) un interés que
equivaldría a un 114% anual.36

 Algo similar foi observado nas escrituras na Comarca do Rio das Velhas, em Minas

Gerais, no século XVIII. A obrigação de pagamento passada por Antônio Teixeira da

Costa, citada anteriormente, é um bom exemplo: “Devo que pagarei ao senhor Félix Correa da

Costa 36 oitavas de ouro em pó procedidas de fazenda que lhe comprei...”.37 A mesma cláusula

                                                
35 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Testamentos (CSO) Códice 01(01), fls.180-186v.
36 LOPEZ-CANO, La Genesis... Op. cit. p. 61.
37 MO - Casa Borba Gato/IPHAN: Justificações (CPO) – 1730 Op.cit.
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aparece em outras livranças, como a passada por Lourenço da Costa em 20 de novembro de

1738, que dizia:

Devo que pagarei ao capitão Mathias Crasto Porto por 200 oitavas (equivalente a
300$000) e meia de ouro em pó procedida de fazendas que lhe comprei na sua loja, a qual
quantia pagarei a ele dito ou a quem este me mostrar todas as vezes que me pedir sem a
isso haver duvida alguma; por verdade lhe passei este por mim feito e assinado.38   

A diferença entre o valor do ouro lavrado e do ouro em pó pode ser percebida nas

palavras do governador D. Rodrigo José de Menezes, em 1780. Em sua “exposição sobre o

estado de decadências da capitânia de Minas Gerais...”, disse que “toda pessoa que tem

barras [de ouro] e as quer trocar por ouro em pó acha até 4% de benefício”.39 O testamento

da forra Joana Ferreira da Silva, moradora no Arraial do Pompeo, também é precioso nesse

sentido. A testadora declarava dever a quantia de 30 oitavas (45$000) a Domingos

Francisco Guimarães. O credor exigia, entretanto que fossem pagas “15 oitavas em ouro em

pó e 15 oitavas em ouro lavrado”.

Uma outra forma usual, tanto no México quanto no Peru, de cobrar juros de um

empréstimo não satisfeito, ficou conhecida como “barata”. Tal prática dita usurária

consistia na autorização que o devedor dava para que o credor pudesse comprar

mercadorias a crédito em seu nome. O credor, por sua vez, tomaria em nome do devedor

mercadorias somando um montante superior ao da dívida. Essa diferença funcionava como

a taxa de interesse. A partir do exemplo dado por Suárez isso ficará mais claro:

Sebastián Cano, vecino del Cuzco, le debía 1.500 pesos a Melchior Gutiérrez Ibáñez y
Diego Ponce Moreno; no habiendo pagado, los últimos compraron mercaderías a Juan de
la Cueva por un monto de 1.750 pesos, de tal modo que Cano hubo de pagar por el
préstamo 16.6% de interés. 40

Não consegui identificar, até então, referência a essa prática nos documentos

analisados. Entretanto, devido ao intenso trânsito cultural e material entre essas duas

                                                
38 MO - Casa Borba Gato/IPHAN: Justificações (CPO) – 1740 Mathias Crasto Porto.
39 “Exposição do Governador D. Rodrigo José de Menezes sobre o estado de decadência da Capitania de
Minas Gerais e meios de remediá-la”, (1780), RAPM, 2:311-327, 1897.
40 SUÁREZ, Desafíos... Op. cit.,  pp. 134.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

582

regiões – que, de certa forma, foram uma só durante o período que vigorou a União Ibérica

–, a grande importância do setor terciário na economia e as semelhanças de outras práticas

até então identificadas, é de se supor que a “barata” também tenha sido praticada nas Minas

durante o século XVIII.

O “censo consignativo” deve ter sido uma prática creditícia tão expressiva na

América Portuguesa quanto na América Espanhola.

Jurídicamente, el censo consignativo era una venta, en la que el acreedor (censualista)
compraba los derechos a percibir una renta anual (rédito), y a cambio entregaba al deudor
(censuario) un capital (principal), que quedaba garantizado mediante el gravamento de un
bien de raíz.41

A definição apresentada por Lopez-Cano cabe perfeitamente no exemplo dado por

Helen Osório para Rio Grande de São Pedro. De acordo com o Inventário de José Antônio

da Silva Neves, ele “montara sua charqueada com créditos de um outro negociante local,

que se apropriava anualmente de parte da produção”.42

 Ao apresentar exemplos de práticas creditícias das quais não encontrei indícios para

a região da comarca do Rio das Velhas, tive por objetivo apontar para a possibilidade de

suas existências, já que, naquele momento, existia um intenso trânsito material e cultural

entre as diversas regiões da América Portuguesa e da América Espanhola. Acredito,

também, que restringir às analises apenas ao que foi apresentado pela documentação é um

apanágio positivista que se sustenta na idéia de que o fornecimento de um número maior de

dados e documentos implica em explicações mais afeitas à realidade. Cair nessa emboscada

pode reduzir uma abordagem a apenas descrição de fatos, o que não é o meu objetivo.

É importante destacar que algumas das práticas descritas acima, possivelmente, não

tiveram a mesma repercussão em todas as esferas da sociedade. Talvez, tenham sido

privilégio apenas de uma parcela da população urbana. Entretanto, mesmo nas maiores

vilas e arraiais da Comarca, onde os interesses mundanos encontraram terreno fértil,

desenvolveram-se verdadeiros emaranhados de relações simbólicas em torno da Salvação.

                                                
41 LOPES-CANO, La Genesis... Op. cit., pp. 63.
42 OSÓRIO, Comerciantes... Op. cit., pp. 121.
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Por isso, é possível observar nas Minas um fenômeno que pode, muito bem, ser

denominado de “economia barroca da Alma”.

A “economia barroca da Alma”

Devido aos inúmeros vícios possibilitados pela vida terrena, o Purgatório era mais

do que uma possibilidade: era quase inevitável. Mas a Salvação, uma vez no Purgatório, era

garantida, no mais tardar no dia Juízo Final. O tempo de purgação é que variava de cristão

para cristão, de acordo com sua postura na vida terrena e diante da morte. No caso do

usurário, a moderação em suas práticas representava um importante passaporte para

Salvação, ainda que com uma escala pelo Purgatório.

O “nascimento do Purgatório”, portanto, possibilitou uma maior flexibilidade nas

atividades creditícias e, conseqüentemente, um maior aquecimento da economia. Além do

desenvolvimento das práticas creditícias, da circulação material e, conseqüentemente, de

uma “lógica de Mercado”, o imaginário em torno do Purgatório criou uma espécie de

“economia barroca da alma”.

Para o usurário, a salvação só seria alcançada, de acordo com Le Goff, com a

restituição das quantias adquiridas de forma ilícitas, somadas a contrição e a confissão do

pecador. Mas nada era considerado mais eficaz do que os sufrágios.

Desde os primeiros séculos, os cristãos, como testemunham notavelmente as inscrições
funerárias, esperavam que a sorte dos mortos não fosse definitivamente selada com seu
passamento e que as preces e as oferendas – os sufrágios – dos vivos pudessem ajudar os
pecadores mortos a escapar do Inferno ou que, ao menos (...) beneficiar de um tratamento
mais suave que o dos piores homens condenados ao Inferno. 43

A duração da estada no Purgatório passava a não depender somente da quantidade

de pecados que levavam consigo na hora da morte. Parentes, amigos, ordens religiosas,

                                                
43 LE GOFF, A Bolsa... Op. cit., pp. 75. Ver também Constituições do Arcebispado da Bahia, Título XIV Da
usura.
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podiam interceder pelos entes e irmãos falecidos através da celebração de missas por

intenção de suas Almas.

A possibilidade de controlar a “qualidade de vida” após a morte carnal, mediante a

cooperação dos vivos, gerou laços de solidariedade cada vez maiores entre os vivos e os

mortos, mediante uma economia de trocas simbólicas. Mandar celebrar missas, portanto,

mais do que ato de generosidade cristã era um investimento, a ser “resgatado” no momento

de sua morte. Um importante instrumento para dar concretude a essa estratégia de salvação

foi o testamento.

“Passaporte para o céu”, “salvo conduto na Terra”, o testamento pode ser comparado a
um contrato feito entre o indivíduo e Deus, assegurado pela Igreja, e que tinha duas
finalidades: garantir a aquisição dos bens eternos viabilizados pelas missas mediante o
pagamento em dinheiro, e ao mesmo tempo, permitir o usufruto dos prazeres da vida
através da reconciliação final presente no ato de testar.44

Mediante os sufrágios, destinados em testamento, os indivíduos poderiam converter

parte de seus bens materiais, em patrimônio espiritual. Essa foi uma maneira encontrada

para certificar-se da salvação e, ao mesmo tempo, permitir o usufruto dos bens materiais

adquiridos em vida, mesmo após a morte carnal. Portanto, para os usurários, os sufrágios,

assim como os legados pios, foram os instrumentos mais recorrentes pelos quais eles

fizeram a restituição dos benefícios ganhos ilicitamente.

Essa “economia barroca das Almas” gerou cifras impressionantes. Segundo Daves,

na comarca do Rio das Velhas, durante a primeira metade do século XVIII, foram

contabilizadas, em 427 testamentos, cerca de 162.252 missas que consumiram de seus

testadores o equivalente a 49:687$910, ou cerca de 119 arrobas de ouro.45

Um testamento escrito em 1750 é um bom exemplo de como os sufrágios

representaram uma importante estratégia de salvação para os usurários. Antônio Gomes de

                                                
44 DAVES, Alexandre Pereira. Vaidades das Vaidades: Os homens, a morte e a religião nos testamentos da
comarca do Rio das Velhas (1716-1755). Dissertação de Mestrado apresentado a UFMG, Belo Horizonte,
1998, pp. 66.
45 DAVES, Vaidades das Vaidades... Op. cit., pp. 106.
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Almeida era um comerciante de fazendas e deixou sua Alma como sua universal herdeira.

De acordo com suas próprias palavras:

sou solteiro, não tenho filho nem nunca os tive nem outros herdeiro necessários mais do
que minha Alma, a qual desde logo nomeio e instituo por minha universal herdeira de tudo
o que, ao depois de pagas as minhas dívidas e satisfeitos os meus legados, restar de minha
fazenda.46

 Além de entregar todos os seus bens para a intenção de sua alma, Antônio pediu

ainda aos seus testamenteiros que mandassem celebrar mais de 2000 missas em sua

intenção e que “2% do livro de devedores” fossem destinados a celebrar missas para as

almas do Purgatório. Em seu testamento não fazia referência a quantos devedores tinha,

muito menos o valor de tais dívidas porque, segundo Antônio, “ao tempo do meu

falecimento poderei já ter pagado a quem me deve e ter-me pago quem agora me deve e por

isso peço e rogo a meus testamenteiros me pague todas as dívidas que eu dever sem

contendas de justiça mostrando créditos ou recibos meus”.47

    Jerônimo da Costa Valle, um viandante comerciante cujo testamento já foi citado

anteriormente, dispôs de uma estratégia diferente. O testador pede que, se caso falecesse na

cidade da Bahia, fosse sepultado com o acompanhamento da Irmandade de Nossa Senhora

do Monte do Carmo “de onde sou indigno irmão”, mas se morresse em qualquer outro

local, pediu para que fosse sepultado do modo que mais conveniente for para os

testamenteiros, desde que “mandando sempre dizer as 50 missas de corpo presente”.48

Enquanto Antônio preferiu investir em sufrágios para sua Alma e para aquelas que

se encontravam no Purgatório (entre elas, possivelmente, a dele), Jerônimo optou por

investir em missas de corpo presente, talvez por acreditar que no momento de seu

julgamento, ou seja, logo em seguida de sua morte, fosse o momento mais interessante para

contar com a interseção dos vivos. Mas ambos tinham algumas coisas em comum: eram

                                                
46 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Testamentos (CSO) Códice 08(16), fls. 556-562v.
47 Ibidem.
48 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Testamentos (CSO) Códice 03(08), fls. 107-116v.
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comerciantes, deixavam muitas dívidas e créditos, e instituíram suas Almas como

universais Herdeiras.

Considerações Finais

O objetivo do presente trabalho foi apresentar a importância das atividades

creditícias na América Portuguesa. Para tanto, foi necessário remontar alguns aspectos

culturais dessa sociedade, marcada, cada vez mais, pela intensificação das trocas materiais

– principalmente a partir do século XVIII, com a descoberta do ouro nas Minas. O

imaginário em torno do Purgatório, nesse sentido, teve uma dupla função: possibilitar o

desenvolvimento das atividades creditícias e, conseqüentemente, fomentar a economia e, ao

mesmo tempo, regulá-la. Observa-se nessa sociedade, uma outra racionalidade em que

coexistiu a necessidade da Salvação e do gozo dos prazeres terrenos. Entretanto, existem

outros aspectos da vida cotidiana e do imaginário setecentista relativos às práticas

creditícias que serão, posteriormente, aprofundados, tais como: o desenvolvimento de

práticas creditícias para suprir a falta de meio circulante; a importância da “palavra” para o

bom funcionamento de tais práticas e os instrumentos que a lastreavam; as relações de

poder que envolviam credores e devedores em uma complexa teia de clientelia;  as redes de

informação entre os comerciantes, fundamentais para o sucesso do trânsito material; as

cadeias de endividamentos e as conexões com o Império Português.
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