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Sob a ótica das novas visões acerca do Império Luso, o tema da hierarquia sócioeconômica na América Portuguesa vem sendo palco de muitas investigações. Considera-se
que tal sociedade fora construída sob a égide de mudanças sociais e nas suas formas de
acumulação de riqueza1. O caso da capitania de Minas Gerais, e as transformações aí ocorridas
ao longo do século XVIII, pode ser um bom exemplo para visualizarmos as premissas
colocadas acima.
Internamente esta capitania sofreu um rearranjo interno em sua atividade econômica
principal a partir da segunda metade dos setecentos. Com a crise na produção aurífera, a
tendência à diversificação econômica presente desde os primórdios da ocupação foi se
aguçando e os produtos agropecuários passaram a desempenhar papel preponderante na
economia de Minas, anteriormente ocupado pelo ouro.
A partir deste rearranjo interno, ocorreu também uma alteração no peso das quatro
comarcas da capitania tanto em termos da proporção da população nelas residente, quanto em
relação à arrecadação que eram capazes de gerar para a administração colonial. A região de
Vila Rica, econômica e politicamente dominante até o terceiro quartel do século XVIII, aos
poucos vai cedendo lugar para a comarca do Rio das Mortes que passaria a concentrar a maior
parte da população livre, da mão-de-obra escrava e da geração de recursos2.
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A reboque destas mudanças econômicas vinham sendo implementadas transformações
sociais ao longo do século XVIII. Constituiu-se uma estratificação social mais complexa com
a chegada de imigrantes portugueses e escravos africanos, e com a multiplicação de forros.
Estabeleceu-se também uma maior organização social a partir do governo de Gomes Freire de
Andrade (1735-1763) no qual ocorreria na capitania um maior desdobramento na urbanização;
definição mais pormenorizada do aparelho judicial; efetivação do poder eclesiástico com a
criação do Bispado de Mariana3; instalação das Intendências do Ouro nas comarcas dedicadas
à mineração e do imposto da capitação4; modificação do Regimento Militar com a criação de
quatro regimentos de cavalaria de Ordenança por comarca5. Em síntese, tem-se a partir do
governo de Gomes Freire uma série de medidas elucidativas que contribuem para um maior
controle administrativo das Minas Gerais por parte da metrópole.
Todavia, apesar das transformações elucidadas, a hierarquização sócio-econômica
permaneceu ao longo de todo o século. Esta deve ser entendida sob o prisma daquilo que João
Fragoso denominou de Antigo Regime nos trópicos, ou seja, a partir de critérios que levem em
conta as relações sociais em seus vários ângulos ficando as variadas instâncias – culturais,
econômicas, políticas – intimamente interligadas. Nesta perspectiva, entendemos que os
indivíduos se percebiam e eram percebidos por suas “qualidades”, e neste ambiente o cabedal
(riqueza material) era visto como meio para sustentar esta “qualidade6”.
Nos trópicos, como bem destacou João Fragoso, a elite que dirigia a sociedade colonial
consistia em uma “nobreza” diferente da européia. Não descendiam das melhores casas
aristocráticas portuguesas, não viviam de rendas dadas por um campesinato ou pelo rei, nem
tampouco seus afazeres se resumiam unicamente à guerra ou à administração da “coisa
pública”, como no Velho Mundo. Muitos membros desta elite envolviam-se em atividades
mercantis e com o trabalho não sendo isso um elemento que diminuía sua “qualidade”, pelo
contrário, serviam para mantê-la. Em se tratando de uma sociedade de Antigo Regime o poder
político e de mando, o prestígio e o status vinham em primeiro lugar em termos de definição
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dos papéis sociais, entretanto não se desconsidera que o enriquecimento influía nos contornos
da hierarquia social7.
Por todos os motivos expostos, procuraremos a partir de agora definir com maior rigor o
perfil e a inserção econômica de alguns oficiais de mais alta patente das Companhias de
Ordenanças presentes na comarca de Vila Rica no período de 1735 a 1777, para os quais foi
possível encontrar inventários post-mortem8. Em última instância estaremos analisando o
processo de estruturação e reprodução deste grupo social privilegiado nos atentando para os
mecanismos utilizados por eles para que conseguissem alcançar e permanecer em suas condições
de oficiais e, desta forma, conseguir legitimar e maximizar sua autoridade nas conquistas.
Objetivaremos identificar as atividades produtivas nas quais estavam envolvidos, seu
padrão de vida e como a riqueza se distribuía entre os diversos ativos que compunham suas
fortunas (bens imóveis, escravos, dívidas, etc.). Além disso, procuraremos visualizar o locus
desta parcela dos oficiais analisados na hierarquia sócio-econômica, agrupando os inventários
em faixas de fortunas para entendermos o nível de concentração da economia.
No gerenciamento das práticas econômicas do grupo aqui enfocado estaremos
destacando os recursos e estratégias utilizadas por eles na tentativa de maximizar ganhos e
assim sobreviverem e adaptar-se ao mundo colonial. A partir do resgate das estratégias
individuais e de grupo é possível compreender como toda uma gama de possibilidades de ação
autônoma se configura e produz a possibilidade de mudança, entendendo-se assim o tecido
social como algo construído a partir da interação contínua entre diversas pessoas e grupos que
se lançam ativamente a cada momento em busca de objetivos diferentes e articulando diversas
formas de ação9.
Entendemos que estes oficiais buscavam melhorar a posição detida no interior da
configuração social em que se inseriam pela adoção de certos recursos e estratégias a fim de
aumentar seu prestígio e autoridade, sendo isso o valor norteador de suas ações, pois o
exercício de autoridade do oficialato dependia do reconhecimento social desta autoridade ou
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seja, para serem reconhecidos como um grupo de “qualidade superior” necessitavam do
“consentimento” da sociedade10.
Para visualizarmos a inserção econômica dos oficiais de Ordenanças na comarca de
Vila Rica, o primeiro passo será a apreensão do perfil mais amplo da economia mineira
Alguns traços mais gerais da economia predominante nesta localidade no século XVIII podem
ser apreendidos a partir da tese de doutorado de Carla Almeida11.
Trabalhando com inventários post-mortem, a referida autora ressalta que a estrutura
econômica dessa região era caracterizada pela pequena circulação monetária (o que pode ser
constatado pela ínfima presença da variável moedas no patrimônio dos mineiros), fortes
mecanismos de acumulação mercantil (visualizados principalmente pela alto percentual de
dívidas ativas entre os inventariados) e prática produtiva extensiva (evidenciado pela pequena
participação dos instrumentos de trabalho na composição das fortunas, aliada a grande
importância dos bens imóveis e escravos indicando uma economia muito mais dependente de
constantes incorporações de terra e mão-de-obra para seu funcionamento do que do
aprimoramento técnico). Comparando com nossa amostragem, verificamos que o perfil de
acumulação e de investimentos da parcela de oficiais de Ordenanças que estamos analisando
se adequa ao perfil estrutural da economia mineira. Senão vejamos:
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TABELA 1
Composição da riqueza, em libras, nos inventários dos oficiais de Ordenanças da
Comarca de Vila Rica por períodos – 1750-182212
CVR
Setor/Atividade

1750-1779

1780-1822

Escravos
Bens rurais
Dívidas ativas
Prédios urbanos
Jóias e Metais preciosos
Moeda
Outros*
Monte-bruto

29,15%
9,15%
41%
8,86%
1,41%
3,41%
7,57%
21.428,209

25,88%
47,83%
7,97%
6,64%
1%
5,26%
15.028,099

*Nesta variável incluem-se objetos como roupas, móveis, utensílios domésticos e objetos de uso pessoal e de
decoração.
Obs.: Foram levantados 9 inventários para o primeiro período e 9 para o segundo. Foram eliminados desta tabela
os inventários para os quais só foi possível considerar o monte-mor.
Fonte: Inventários post-mortem da Casa Setecentista de Mariana e da Casa do Pilar de Ouro Preto. Com relação
aos inventários anteriores a 1810, convertemos o mil-réis para libras esterlinas a partir de BUESCU, Mircea. 300
anos de inflação. Rio de Janeiro: APEC, 1973. p.50-51. Em apenas um caso fizemos a conversão para libras
esterlinas com base na tabela de flutuações cambiais do livro de MATTOSO, Kátia de Q. Ser escravo no Brasil.
São Paulo: Brasiliense, 1982. p. 254, visto que a partir da data acima citada o mil-réis começou a se desvalorizar
crescentemente.

A constatação de uma ínfima presença de moedas, jóias e metais preciosos no
patrimônio destes oficiais aponta para uma economia com frágil circulação monetária e baixa
liquidez. Tais características não eram exclusivas da capitania de Minas Gerais estando
também presentes em outras áreas da América Portuguesa como o Rio de Janeiro13.
Constatamos que os bens mais importantes no patrimônio desta pequena parcela de
oficiais eram os escravos, os imóveis e as dívidas ativas, ocorrendo entretanto variação
significativa no peso de cada uma destas variáveis na composição das fortunas ao longo dos
dois períodos enfocados. O investimento em escravos por parte destes oficiais era
12
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significativo, pois era um investimento possível e acessível às suas fortunas, além de reiterar a
diferenciação sócio-econômica entre uma elite e outros homens livres. Percebemos que entre
as maiores fortunas predominavam plantéis expressivos. 25% da parcela de oficiais aqui
enfocados possuíam mais de 30 escravos, 35% possuía de 10 a 30 escravos. O número de
oficiais com plantéis menores de 10 escravos chegava a 35%. Ressalte-se que no conjunto
apenas 1 (5%) destes oficiais inventariados não possuíam nenhum escravo denotando que boa
parte destes homens revertiam seus investimentos na compra dos mesmos, principalmente
aqueles com fortunas acima de 2000 libras. Os dados também mostram o quanto era alta a
concentração de escravos em poucas mãos, fato já amplamente relatado pela historiografia
sobre Minas14.
Contudo, nota-se que no decorrer do 1º para o 2º período há uma leve oscilação desta
variável entre os bens arrolados. Isto talvez indique que aos oficiais inventariados apresentouse outras opções de investimentos, onde muitos podiam deslocar seus recursos para outros
tipos de negócios. De fato, pela tabela acima, percebemos um acentuado aumento dos bens
rurais (terra, animais, instrumentos de trabalho, imóveis localizados em áreas rurais) entre os
valores arrolados, e como em Minas o setor rural era também responsável por boa parte da
geração de riqueza15, ao que parece, estes homens não se abstiveram de investir em tal setor.
Pelo inventário do capitão-mor José da Silva Pontes, por exemplo, constatamos que este
oficial fez ao longo de sua vida grandes investimentos em bens rurais, possuindo assim 3
sítios, 1 fazenda, várias datas de terras minerais, 1 serviço de lavra, roças com milho e feijão
plantados, além de vários animais cujo total somava 6:069$47516.
Não obstante, nos ativos que compunham o patrimônio destes oficiais presentes na
comarca de Vila Rica as atividades creditícias também tinham papel de destaque, o que pode
ser visualizado pelo alto percentual de dívidas ativas em suas riquezas. Mesmo considerando
uma significativa variação deste setor nos dois períodos, nota-se que era alto o grau de cadeias
de financiamento nas quais estes oficiais se envolviam na economia mineira. Através deste
sistema tais indivíduos investiam em diversos setores e comandavam vastas redes de créditos.
14
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O envolvimento nestas redes creditícias deve ser analisado como um recurso utilizado por
estes oficiais para maximizarem ganhos, não só econômicos mas políticos, pois a cadeia de
endividamento estabelecida por estes homens significava uma relação de subordinação entre
os diversos agentes nela envolvidos, formando-se assim redes de poder, onde o crédito
aparecia como elemento fundamental de hierarquização no seio deste oficialato, ou seja, era
um valioso instrumento de estabelecimento ou consolidação de relações sociais17. As redes de
poder não pressupunham somente relações políticas. Pelo contrário, antes de estruturar a
política tais redes organizavam o tecido social, além de interesses econômicos, visto que, em
sociedades típicas de Antigo Regime, a economia estava intrinsecamente ligada à política,
sendo mesmo regida por ela18. Deve-se considerar, pois, que a tentativa de consolidar posições
de mando também guiavam as práticas econômicas nesta sociedade. O endividamento era um
padrão geral da sociedade mineira e até de outras localidades do centro-sul da América, sendo
também, segundo J. Fragoso e M. Florentino, um indicativo da precária liquidez do mercado e
sociedade coloniais19.
Outra variável que obteve destaque entre os bens arrolados refere-se a prédios urbanos,
apesar destas terem um valor menor frente às propriedades rurais. No entanto, os
investimentos em imóveis urbanos eram feitos sobretudo pelos mais “pobres” destes oficiais,
ou seja indivíduos com fortunas abaixo de 500 libras, que tinham como parte substancial de
seus patrimônios a posse de casas em algum lugar da cidade. Por exemplo, o capitão João
Favacho Roubão, o 2º oficial mais “pobre” de nossa amostragem, possuía como imóvel apenas
“uma morada de casas térreas cobertas de telhas com seu quintal sitas no arraial do
Inficcionado” que juntamente com um plantel de 5 escravos, contabilizado em 225$000 e 1
dívida ativa no valor de 406$189, constituía-se num dos bens de maior valor da riqueza deste
oficial20.
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Alguns bens móveis que entraram na contabilização como jóias, roupas, móveis de
jacarandá, apetrechos de uso doméstico e decoração (entrando nesta classificação talheres de
prata, louças da Índia e do Porto, pinturas, etc.) revelam que estes oficiais valorizavam e
investiam em objetos que lhes garantisse o seu “bom tratamento”. As próprias “condições” dos
dois termos que compunham a comarca de Vila Rica contribuía para isso: Ouro Preto era
capital das Minas Gerais e abrigava as autoridades mais importantes da capitania; Mariana por
ser sede do Bispado concentrava um grande contigente de letrados, ocupados tanto em
atividades eclesiásticas quanto em cargos administrativos. Os ocupantes de tais cargos tendiam
a ser pessoas mais qualificadas e mais habituadas ao “bom tratamento”21. Segundo Laura de
Mello e Sousa para os homens afortunados das Minas Gerais o luxo cumpria uma função
social específica: a de sinal distintivo do status social, como instrumento de dominação
necessário à consolidação e manutenção do mando22.
Acreditamos que os oficiais utilizaram-se de todos os mecanismos possíveis para
manter-se enquanto autoridade, e se o luxo e a ostentação, eram socialmente reconhecidos
pelos povos (negros, mulatos, cabras, mestiços, índios, forros, homens brancos livres e pobres)
como um recurso legitimador do poder deste oficialato, este soube muito bem utilizá-lo. As
roupas, jóias, móveis serviam para ostentar sua condição social, para se distinguirem dos
homens comuns e da massa escrava. A sociedade mineira, mesmo com a possibilidade de
enriquecimento trazida pelo ouro, era uma sociedade assentada na nobiliarquia, no
reconhecimento social, no prestígio exteriorizado. Daí serem o luxo, a pompa, um padrão de
vida suntuoso elementos essenciais na consolidação de uma boa reputação. Vejamos um
exemplo. O capitão de Ordenança de Pé do distrito da Gama Tomé Soares de Brito, ao
solicitar confirmação da dita patente, argumentava que “serviu em vários ofícios sempre com
boa nota e reputação sendo continuamente chamado para várias diligências, além de ser
homem abundante de bens vivendo nobremente23. De fato, ao analisarmos seu inventário
aberto em 1804 na Freguesia de São Caetano por seu filho José Soares de Brito, constatamos
ser Tomé Soares de Brito um homem muito rico. Foi casado com Isidora Maria do Espírito
Santo com a qual tivera dois filhos: o já mencionado José Soares de Brito, padre, e Tomé
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