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Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar o perfil e a relação dos bens que se
encontravam sob a posse dos pequenos proprietários da Serra da Mantiqueira,  Barbacena,
Minas Gerais, na primeira metade do século XIX. Essa região fazia parte da sub-região das
Vertentes-Mantiqueira,  e  estava  estrategicamente  localizada  no  Planalto  da  Mantiqueira.
Composta  majoritariamente  por  pequenas  unidades  produtivas,  que  tinham  como
característica  a  complementariedade  existente  entre  a  mão  de  obra  escrava  e  o  trabalho
familiar, essa região se dedicou a abastecer os centros mineradores e os demais mercados
locais  em  formação,  além  de  comercializar  gêneros  alimentícios  também  para  fora  da
Capitania.  Dessa forma,  por  meio  da  análise  de um conjunto de inventários  post-mortem
presentes  no  Arquivo Histórico  Professor  Altair  José  Savassi  (AHMPAS),  em Barbacena,
buscaremos  primeiro,  melhor  conhecer  e  caracterizar  o  grupo  de  análise  em  questão.  A
posteriori,  nos dedicaremos a analisar a relação dos bens que se encontravam sob a posse
desses  homens  e  mulheres,  percebendo  como  se  deu  a  composição  e  a  concentração  da
riqueza dos pequenos proprietários de Barbacena entre os anos de 1830 a 1850. 
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Considerações iniciais

Durante muito tempo, os debates historiográficos foram marcados pela ideia de que o

sistema  econômico  colonial  brasileiro  caracterizava-se  por  ser  uma  grande  estrutura

agroexportadora, marcada principalmente pela articulação de três elementos básicos: a grande

propriedade (plantation), o monocultivo e o trabalho escravo1. Dentro desta perspectiva, a

grande massa da população brasileira era colocada à margem da sociedade, visto que do ponto

de  vista  social  e  político,  a  colônia  era  formada  por  dois  principais  agentes,  os  grandes

proprietários e seus escravos.

Os chamados “homens livres e pobres” foram, durante muito tempo, negligenciados

das  análises  históricas,  sendo  incorporados  sob  o  universo  dos  “desclassificados  sociais,

inúteis  e  inadaptados”2.  Esses  sujeitos  históricos,  embora  apresentassem expressivo  peso

demográfico  em  algumas  regiões  brasileiras  como,  por  exemplo,  Minas  Gerais,  somente

começaram a atrair o olhar mais atento de pesquisadores no início da década de 1970, quando

novas teorias acerca do sistema econômico colonial começaram a ser elaboradas. 

Pesquisas  têm  demonstrado,  ainda  hoje,  a  complexidade  e  heterogeneidade  das

situações e dos agentes que compunham a sociedade brasileira, a qual possuía uma lógica que

não se reduzia exclusivamente à sua ligação com a metrópole e ao comércio externo3. Paralelo

à existência das grandes unidades exportadoras,  a colônia contava também com toda uma

dinâmica  interna  de  produção,  além  da  presença  de  pequenas  e  médias  propriedades

escravistas. 

Como bem se sabe,  durante todo o século  XVIII  e  até  meados do século XIX, o

escravo era tido como o bem mais valioso que um indivíduo poderia conquistar, pois além dos

ganhos produtivos que esta mão de obra poderia vir a proporcionar, a aquisição do mesmo era

1 Nesse sentido, ver: FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Cia. Editora 
Nacional, 1976; PRADO, Caio Júnior. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 
1977.

2 Para maiores informações, ver: GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Pequenos produtores de São
José do Rio das Mortes, 1730-1850. In: II Colóquio em História Agrária, 2007, Juiz de Fora. Campos 
e disputa: história agrária e companhia. São Paulo: Annablume, 2007. p. 127-152. p. 129; PRADO, 
Caio Júnior. Formação do Brasil Contemporâneo, 1977. p.285; NOVAIS, Fernando A. Portugal e 
Brasil na crise do Antigo Sistema colonial (1777/1808), 1985. p. 110. 

3 CARDOSO, Ciro Flamarion. As concepções acerca do “Sistema Econômico Mundial e do Antigo 
sistema Colonial”; a preocupação obsessiva com a “Extração de excedente”. In: LAPA, José Roberto 
do Amaral. Modos de produção e realidade brasileira. Petrópolis: Vozes, 1980. p. 127-129.



capaz de promover um ganho social inestimável. Mônica Ribeiro de Oliveira, por meio da

análise  de  uma  série  de  inventários  post-mortem destacou  que,  mesmo  nas  unidades

produtivas mais pobres, os investimentos resultantes do trabalho, apesar de pequenos, eram

preferencialmente destinados à compra de escravos4.

Obviamente que a posse de um ou mais cativos não esteve ao alcance de todos, e

muitos foram aqueles homens e mulheres que se dedicaram a manter suas unidades produtivas

apenas com a utilização do trabalho familiar. Douglas Libby e Márcia Grimaldi ao analisarem

os mapas populacionais da Província de Minas Gerais, certificaram que dos 20.000 domicílios

levantados em amostra, 66,7% não possuíam escravos em sua composição social5. Da mesma

forma, Herbert Klein e Clotilde Paiva ao pesquisarem os municípios de Campanha e Sabará

em 1831, constataram que os domicílios sem escravos compunham 70% do total de fogos

analisados6.  Tais  resultados  coadunam ainda  com as  alegações  de  Iraci  da  Costa  que,  ao

investigar os dados existentes para a área paulista e mineira, no final do século XVIII e no

início do século XIX, demonstrou a preponderância de fogos sem cativos, ou seja, dos não

proprietários de escravos7. 

No entanto, ainda que a ausência do elemento cativo caracterizasse a maior parte dos

homens e mulheres presentes em Minas Gerais, certo é que muitos foram os indivíduos que

conseguiram obter por meio de herança, dotes e/ou acumulo de capital, a aquisição de um ou

mais mancípios. Dessa forma, além da presença majoritária de pequenas unidades escravistas,

houve também a supremacia da figura do pequeno proprietário,  comumente caracterizado

como aqueles homens e mulheres que contavam com um reduzido número de mancípios em

suas escravarias. 

Carlos  Magno  Guimarães  e  Liana  Reis  foram  os  primeiros  autores  a  destacar  a

relevância das pequenas propriedades escravistas na Capitania, e ao analisar essas pequenas

unidades  produtivas  perceberam  a  diversidade  dos  ofícios,  atividades  de  produção  e  as

4 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Negócios de Família: mercado, terra e poder na formação da 
cafeicultura mineira 1780-1870. (Tese de Doutorado em História). Rio de Janeiro: Niterói, 
Universidade Fluminense, 1999. p. 146-147. 

5 LIBBY, Douglas C.; GRIMALDI, Márcia. Equilíbrio e Estabilidade: economia e comportamento em
um regime escravista, Minas Gerais no século XIX. In: Papéis Avulsos, n.7, p. 26-43, dezembro 1988. 
p. 97. 

6 KLEIN, Herbert. S; PAIVA, Clotilde. A. Libertos em uma Economia Escravista: Minas Gerais em 1831. In: 
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas, São Paulo, v. 27, n.2, p. 309-335, 1997. p. 313-315. 

7 COSTA, Iraci. Arraia Miúda: um estudo sobre os não proprietários de escravos no Brasil. São 
Paulo: MGSP editores, 1992. p. 2. 



diferentes possibilidades de aplicação do trabalho escravo em economias não exportadoras8. A

presença de pequenas unidades escravistas pôde ser observada também por Roberto Martins

que, ao analisar a paisagem mineira no século XIX, constatou que essa região era composta

predominantemente  por  pequenas  propriedades,  sustentadas  pela  complementariedade

existente  entre  o trabalho familiar  e  o  trabalho cativo9.  Os argumentos  de Martins  foram

ratificados  por  Douglas  Libby  e  também  por  João  Fragoso  que,  além  de  destacarem  a

supremacia de pequenas propriedades, as quais não ultrapassavam o limite de cinco escravos,

ressaltaram também a integração existente entre o trabalho familiar e a utilização da mão de

obra escrava10. 

A presença  preponderante  de  pequenas  propriedades  escravistas  em Minas  Gerais

apresenta-se hoje, como uma conjuntura já consolidada pela historiografia.  No entanto, se

muito se conhecer acerca da estrutura de posse cativa existente nas Gerais, pouco ainda se

sabe  sobre  a  estrutura  e  o  funcionamento  dessas  pequenas  unidades  produtivas.  O  perfil

desses pequenos proprietários, assim como a relação dos bens que se encontravam sob a posse

desses indivíduos são aspectos que carecem ainda de análises mais profundas e específicas.

Nesse sentido, com o intuito de melhor conhecer esses sujeitos históricos e a distribuição dos

bens que se encontrava sob a posse desses homens e mulheres, essa pesquisa se dedicará a

analisar os pequenos proprietários de Barbacena, Minas Gerais, entre os anos de 1830 a 1850. 

A formação e o desenvolvimento de Barbacena: uma breve abordagem

Barbacena, também conhecida como  Princesa do Campo, fazia parte da sub-região

das  Vertentes-Mantiqueira,  e  estava  estrategicamente  localizada  no  chamado  Planalto  da

Mantiqueira11.  Em  termos  jurídico-administrativos,  sua  origem  remonta  ao  ano  de  1709,

quando ainda pertencia à Comarca do Rio das Mortes e era parte integrante dos chamados

“sertões da Mantiqueira”. Os  “sertões da Mantiqueira”, também conhecidos como  “áreas

8 GUIMARÃES, Carlos Magno & REIS, Liana Maria. Agricultura e Caminhos de Minas (1700-
1750). In: Revista do Departamento de História da FAFICH/UFMG. 2 (1986): 7-36. p. 24. 

9 MARTINS, Roberto Borges. A economia escravista de Minas Gerais no século XIX. Belo 
Horizonte: CEDEPLAR/ UFMG, 1982. p. 53.

10 Nesse sentido, ver: LIBBY, Douglas. Transformação e trabalho em uma economia escravista: Minas Gerais 
do século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 123-125; FRAGOSO, João Luís. Homens de grossa aventura: 
acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro, 1790-1830. Rio de janeiro. Arquivo Nacional. 
1992. p. 113. 

11 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Negócios de famílias, 1999. p. 94. 



proibidas”, caracterizavam-se pela presença de índios selvagens e matas muito densas, além

de  ser  uma  área  inicialmente  vetada  à  circulação  de  pessoas  e  a  constituição  de  sítios

volantes12.

Cortada pelo trajeto do Caminho Novo desde os primeiros anos do século XVIII, essa

região  foi  sendo  gradativamente  ocupada,  e  se  tornou  parada  obrigatória  para  todos  os

viajantes que quisessem chegar às minas de ouro e também à Capitania do Rio de Janeiro13.

Assim, para melhor controlar a circulação de mercadorias e também os constantes furtos e

contrabando de ouro que eram realizados nesse novo percurso, a Coroa portuguesa criou o

primeiro Registro do Campo, uma unidade responsável por controlar a entrada e a saída dos

produtos, e também por garantir a maior segurança dos viajantes que por ali passavam. 

Esse Registro deu origem ao Arraial da Borda do Campolide, que foi posteriormente

denominado como Freguesia da Borda do Campo, hoje, atual cidade de Barbacena14. No que

tange a ocupação e desenvolvimento dessa região, importa-nos ressaltar que a diversificação

econômica presente na Capitania de Minas Gerais foi um traço marcante na configuração

desse  espaço.  Já  na  segunda  metade  do  século  XVIII,  com o  esgotamento  dos  aluviões

auríferos, vários grupos sociais da oligarquia mineira, assim como um elevado número de

posseiros  e  pequenos proprietários,  buscaram incrementar  suas  atividades  econômicas  por

meio de outras alternativas de negócio. 

Por ser uma região de fronteira aberta e com vasta disponibilidade de terras a serem

ocupadas, os “sertões” tornaram-se bastante atrativos, e ao longo do Caminho Novo surgiram

inúmeras  roças,  ranchos  e  paragens.  Esses  estabelecimentos  dedicavam-se  ao  cultivo  e

distribuição da produção agrícola, como milho, feijão, arroz, mandioca, dentre outros gêneros

alimentícios. Nessas roças a pecuária também se fez presente, sendo a criação de bois, vacas,

porcos e ovelhas uma constante. Ademais, além das atividades agropecuárias havia também

atividades ligadas ao setor têxtil, como por exemplo, a confecção de tecidos mais grossos15. 

12 Para maiores informações, ver: OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Famílias dos Sertões da Mantiqueira. In: 
Revista do Arquivo Público Mineiro, v. XLVIII. p. 100-115, 2012; RODRIGUES, André Figueiredo. Um 
potentado na Mantiqueira: José Aires Gomes e a ocupação da terra na Borda do Campo.  Dissertação de 
Mestrado: FFLCH, USP, São Paulo. 2002.

13 Para maiores informações acerca do percurso do Caminho Novo, ver: LAGUARDIA, Rafael 
Martins. Dos Dízimos a Demarcação de Terras: Geoprocessamento aplicado aos Módulos Rurais (Juiz
de Fora, séculos XVIII-XIX). (Tese de Doutoramento em História). Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, 2015.

14 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Negócios de famílias, 1999. p. 95. 

15 CARVALHO, Sheldon Augusto. Barbacena, uma sociedade escravista: tráfico de escravos e abolição da 
escravatura. In: Revista tempo de conquista. Vol. 7, 2010. Disponível em: www.revista.tem. 

http://www.revista.tem/


Com o passar dos anos, a proeminência da Freguesia da Borda do campo se tornou

notória, pois além de ser a freguesia mais central e populosa do distrito, sua proximidade com

o Caminho Novo a tornava uma peça fundamental para o desenvolvimento e funcionamento

do comércio na região. Esta freguesia se tornou a grande responsável por abastecer as áreas

mineradoras e os demais mercados locais em formação, e a posteriori, passou a comercializar

gêneros  alimentícios  também para  fora  da  Capitania,  atendendo aos  mercados do  Rio  de

Janeiro e São Paulo16.

A princípio, Barbacena configurava-se como parte integrante dos territórios de São

João Del Rei e São José Del Rei (atual cidade de Tiradentes), pertencendo inicialmente ao

primeiro  e,  posteriormente  ao  segundo.  Mas,  em virtude  de  sua  expansão  demográfica  e

econômica, e devido à distância que separava a Borda do Campo da sede do Termo, no ano de

1791 os moradores da freguesia solicitaram o desmembramento dessa localidade, gerando a

criação do Termo de Barbacena, que foi assim denominado em homenagem ao Governador

Luiz Antônio Furtado, também conhecido como Visconde de Barbacena. Em 1833, a Vila de

Barbacena foi desmembrada da Comarca do Rio das Mortes e passou a ser parte integrante da

Comarca do Rio Paraibuna, sendo elevada a condição de cidade já no ano de 1840, quando se

constituiu como o núcleo central da região da Mantiqueira17.

O  Termo  de  Barbacena  se  estruturou  como  um  importante  complexo  agrário

escravista, e por meio das empresas agro-pastoris que foram ali instaladas, delineou-se nessa

região  um  vigoroso  processo  de  ocupação  de  terras,  mesclando  o  estabelecimento  de

pequenas,  médias  e  grandes  propriedades.  Essas  unidades  produtivas  apresentavam

características camponesas e escravistas, sendo de fundamental importância para a formação

do sistema agro-mercantil da região18. 

De acordo com Nestor Massena, Barbacena foi durante todo o século XIX um grande

produtor de gado bovino de corte e leiteiro, produtor de laticínios, gado suíno, tabaco, água

ardente, milho, feijão e fubá. Produtos que além de comprovar a existência de um dinâmico e

vigoroso mercado interno, tinham por finalidade abastecer as próprias regiões mineiras, bem

como suprir as necessidades da Província do Rio de Janeiro19.

16 CARVALHO, Sheldon Augusto. As Perspectivas de Senhores, Escravos e Libertos em torno do Pecúlio e 
das Redes Familiares no Desagregar da Escravidão em Barbacena. (1871-1888). (Dissertação de Mestrado) – 
UFF- Niterói, 2008. p. 35. 

17 Nesse sentido, ver: MASSENA, Nestor. Barbacena: A terra e o homem. Belo Horizonte: Imprensa 
Oficial, 1985. p. 276, 285 e 328; OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Negócios de famílias, 1999. p. 95. 

18 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Op. cit., 1999. p. 32. 



Esse dinamismo pôde ser constatado também por Mônica Ribeiro de Oliveira que, ao

analisar  a  região  das  Vertentes  da  Mantiqueira,  especificamente  o  Termo  de  Barbacena,

comprovou a existência de uma economia de mercado interno bastante dinâmica, com níveis

de riquezas e de propriedades escravas bastante diferenciadas. Segundo as análises da autora,

a economia de Barbacena possuía vivacidade suficiente para importar e reproduzir sua força

de trabalho, assim como de manter seu próprio regime escravista20. Da mesma forma, Sheldon

Augusto Carvalho ao analisar a conformação do Termo de Barbacena, destacou o seu grande

potencial  econômico e  produtivo-escravista,  alegando que  a  economia  do Termo além de

prover  a  subsistência  de  suas  próprias  unidades  produtivas,  destacava-se  por  conseguir

atender  as  esferas mercantis  de produção e  o abastecimento dos mercados domésticos  da

região21. 

Outro fator capaz de comprovar o dinamismo alcançado por Barbacena no século XIX

foi o número total de mancípios existentes na localidade, visto que já ano de 1833, Barbacena

possuía 16.801 cativos, o que significa dizer que 46,46% de sua população total era composta

por  escravos.  Estes  números,  além  de  atestar  o  crescimento  econômico  do  Termo  de

Barbacena, demonstram a presença de empresas escravistas envolvidas em circuitos mercantis

de produção, bem como a difusão da propriedade escrava também em atividades que não

estavam diretamente ligadas à agroexportação22.

Todavia, ainda que a população de Barbacena contasse com um expressivo número de

escravos, a distribuição desses mancípios entre as propriedades que compunham a localidade

foi extremamente reduzida. Mônica Ribeiro de Oliveira constatou que havia uma média de 2,5

escravos por unidade produtiva, e que nas propriedades que possuíam alguma ligação com a

produção de mercado essa média chegava a 10,4 escravos por domicílio, demonstrando-nos a

confluência existente entre o trabalho cativo e a mão de obra familiar23.  

Trabalhos  recentes  endossam os  argumentos  já  mencionados.  A título  de exemplo,

podemos citar a pesquisa de Fábio Pinheiro que, ao analisar a estrutura de posse de escravos

no  Termo  de  Barbacena  na  primeira  metade  do  século  XIX,  constatou  que  73%  dos

19 MASSENA, Nestor. Barbacena, 1985. p. 398.   

20 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Negócios de famílias, 1999. p. 105.

21 CARVALHO, Sheldon Augusto. As Perspectivas de Senhores, Escravos e Libertos em torno do 
Pecúlio e das Redes Familiares no Desagregar da Escravidão em Barbacena, 2008. p. 30. 

22 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Negócios de famílias, 1999. p. 90-91. 

23 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro . Op. cit., p. 103. 



inventários  por  ele  analisados  possuíam  ao  menos  um  cativo24.  Resultados  semelhantes

fizeram-se presentes também na pesquisa de Adriano Braga Teixeira que, ao abordar a mesma

região, destacou a supremacia das propriedades que contavam com a presença de um até cinco

escravos em sua composição social25. 

Mas, embora Barbacena contasse com a presença preponderante de pequenas e médias

propriedades, Mônica Ribeiro de Oliveira constatou também a existência de propriedades com

até  28 escravos,  confirmando a capacidade  de acumulação que essas  unidades  produtivas

poderiam vir a alcançar. De acordo com a referida autora, tanto essas quanto as propriedades

de  menor  porte  acima  mencionadas,  caracterizavam-se  pela  diversificação  interna  que

possuíam, com terras de cultura, pastos, capoeiras, benfeitorias variadas como engenho, paiol

e moinho, além de rebanhos e um acentuado número de animais de tiro26.

Os pequenos proprietários de Barbacena (1830-1850)

Os inventários  post-mortem são  fontes  documentais  muito  diversificadas  e  plurais.  Esses

documentos, além de serem bastante utilizados para confecção de pesquisas históricas nas

mais diversas áreas e abordagens, constituem-se como um importante testemunho do passado,

permitindo ao pesquisador abordar e conhecer os múltiplos aspectos econômicos, sociais e

culturais de uma dada sociedade. No que se refere à história econômica e social de Minas

Gerais, os inventários post-mortem tornaram-se um aparato fundamental para o entendimento

da sociedade, pois, a partir do exame dessa fonte documental tornou-se possível analisar a

“condição  de  vida  dos  inventariados  e  de  seus  familiares”27,  possibilitando-nos  melhor

entender  o  comportamento  e  as  diversas  relações  sociais  e  econômicas  que  foram

estabelecidas por um determinado grupo.  

Os inventários por nós utilizados encontram-se sob a guarda do Arquivo Histórico Professor

Altair  José  Savassi  (AHMPAS),  em  Barbacena,  e  pertencem  a  1°  e  a  2°  vara  cível.

Selecionamos como objeto de estudo todos aqueles homens e mulheres que detinham a posse

24 PINHEIRO, Fábio. O tráfico atlântico de escravos na formação dos planteis mineiros. Zona da 
Mata – 1809-1830. (Dissertação de Mestrado em História) Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. p. 128. 

25 TEIXEIRA, Adriano Braga. Barbacena Colonial: uma vila mineira a última década dos setecentos. 
In: Anais do Primeiro Colóquio do LAHES. Juiz de Fora, 13 a 16 de junto de 2005. www.lahes.ufjf.br.

26 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Negócios de famílias, 1999. p. 103. 

27 PITZER, R. R. Barões, homens livres pobres e escravos: notas sobre fonte múltipla - inventários post-
mortem. In: Revista Arrabaldes, Petrópolis, n. 2, p. 29-52, set./dez. 1998. p. 33. 

http://www.lahes.ufjf.br/


de um até três cativos em suas unidades produtivas no período de 1830 a 1850. Nesse sentido,

a  metodologia  por  nós  empregada  consistiu  em  coletar  todos  aqueles  documentos  que

contassem com a presença de um, dois ou três cativos na descrição dos bens do inventariado,

perfazendo  um total  de  89  inventários  post-mortem. Assim,  através  da  análise  desses  89

documentos  buscaremos  identificar,  primeiro,  quem eram os  homens  e  mulheres  por  nós

analisados. Partimos do pressuposto de que a análise acerca do estado civil, sexo, grau de

parentesco entre inventariados e inventariantes, número de filhos, bem como o percentual de

proprietários que detinham a posse sob um, dois ou três cativos, muito poderá nos ajudar a

melhor conhecer e caracterizar o grupo de análise em questão. 

Dos 89 pequenos proprietários que foram inventariados entre os anos de 1830 a 1850,

49 eram homens e 40 eram mulheres, perfazendo um total de 55% e 45%. No que se refere

aos inventariantes, 53 eram do sexo masculino e 36 do sexo feminino, representando 60% e

40% dos indivíduos analisados. Dos 89 homens e mulheres que foram inventariados, 63 eram

casados, o que significa dizer que 70,8% dos pequenos proprietários que contavam com a

posse de um até três cativos em suas unidades produtivas, deixaram cônjuges vivos após a sua

morte.  Do  restante,  22  eram  viúvos  e  apenas  quatro  eram  solteiros,  representando

respectivamente 24,7% e 4,5% do total.  

Em respaldo a esse resultado, foi-nos possível perceber que 78,6% dos inventariados

possuíam filhos, e que na maior parte dos casos analisados a prole desses indivíduos girava

em torno de quatro a sete crianças. Obviamente que nem todos os filhos eram menores de

idade, sendo-nos possível constatar a presença de jovens, adultos casados e com filhos, e até

mesmo de filhos já falecidos. Interessante notar que, a presença preponderante de indivíduos

casados  e  com  um  elevado  número  de  filhos  em  suas  residências  muito  coaduna  as

constatações já apresentadas por Hebe Mattos, permitindo-nos inferir que a condição básica

para  sobrevivência  de  um  indivíduo,  principalmente  no  que  diz  respeito  aos  pequenos

proprietários, era a constituição de uma família numerosa e o acesso a terra28.

A menção às segundas núpcias pôde ser observada em apenas seis documentos, sendo

cinco referentes a inventariados homens e apenas um alusivo a uma pequena proprietária

mulher.  No entanto,  apesar de pouco expressivo entre  o conjunto de documentos por nós

analisados, corroboramos com os argumentos levantados por Valter Martins que, ao analisar

os  pequenos  agricultores  de  Campinas  na  primeira  metade  do  século  XIX,  percebeu que

poucos eram os homens viúvos que se mantinham em luto ou solitários por muito tempo. De

28 MATTOS, Hebe Maria. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no Sudeste Escravista 
– Brasil Século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995. p. 45. 



acordo com o autor, o acesso às segundas núpcias foi uma constante na vida destes pequenos

proprietários, primeiro por uma razão de sobrevivência e, segundo, pela necessidade da figura

materna na criação e educação dos filhos29. Ao que tudo indica, a preocupação em não ficar só

pode ter levado muitos dos pequenos proprietários de Barbacena a recorrerem ao segundo

matrimônio,  o  que  provavelmente  explicaria  a  pequena  porcentagem  dos  chefes  viúvos

encontrados, além de reforçar a extrema magnitude que a instituição do casamento assumiu na

vida desses homens e mulheres. 

No que se refere ao grau de parentesco que unia inventariados e inventariantes, foi-nos

possível perceber que dos 63 proprietários que foram descritos como casados,  54 tiveram

como inventariante o próprio cônjuge, representando 60,7% dos casos analisados. Os outros

homens e mulheres casados tiveram como inventariantes os próprios irmãos, embora fosse

possível encontrar registros nos quais os pais haviam sido os responsáveis pela abertura do

processo. Dos 22 proprietários viúvos, nove foram inventariados pelos filhos, somando 41%

do  total  analisado.  Os  demais  tiveram  como  inventariante  seus  pais,  irmãos,  genros  e

compadres,  além  de  três  casos  em  que  essa  informação  não  apareceu.  Entre  os  quatro

solteiros, um foi inventariado pela mãe, outro pelo tio, e dois pelos respectivos compadres.

Já  no  que diz  respeito  à  posse  de escravos,  foi-nos  possível  perceber  que  dos  89

pequenos proprietários analisados, 27 detinham a posse sob um único cativo, 32 homens e

mulheres  possuíam dois  escravos  e  30  indivíduos  contavam com a  mão  de  obra  de  três

mancípios. De maneira geral, os resultados foram bastante semelhantes, visto que a diferença

entre  os  grupos de indivíduos que possuíam um,  dois  ou três  cativos  foram ínfimas.  Em

termos de porcentagem esses indivíduos somaram respectivamente 30,3%, 36% e 33,7% do

grupo por nós analisado. 

Como  esperado,  dos  49  inventariados  homens  apenas  dois  possuíam  títulos

honoríficos,  visto  que  José  Simões  Diniz  foi  intitulado  como  capitão  e  José  Furtado  de

Figueiredo  como  alferes30.  No  inventário  post-mortem do  capitão  José  Simões  Diniz,

proprietário viúvo que foi inventariado por seu filho Lauriano José Diniz no ano de 1843, foi-

nos possível constatar a presença de terras, bens de raiz, pessoais, semoventes e também um

alto valor  em dívidas  ativas.  Dentre  os  bens  mais valiosos  que compunham a fortuna do

29 MARTINS, Valter. Nem senhores, nem escravos: Os pequenos agricultores em Campinas (1800-
1850). Campinas: Centro de Memória – UNICAMP, 1996. p. 53. 

30 Para maiores informações acerca do acesso a títulos e patentes, ver: COSTA, Ana Paula Pereira. 
Armar escravos em Minas colonial: potentados locais e suas práticas de reprodução social na primeira 
metade do século XVIII. Vila Rica, 1711-1750. (Tese de Doutorado em História) Universidade Federal
do Rio de Janeiro, UFRJ, 2010. 



capitão  José  Simões  Diniz  podemos  citar  a  existência  de  uma casa  grande  com varanda

avaliada no valor de 1:200$000 mil réis, e que chegou a representar 21,1% do total dos bens

avaliados. Os três alqueires de terra que possuía próximo à Capela do Livramento e as duas

escravas nativas já em idade avançada, representaram apenas 0,5% e 8,4% dos bens avaliados,

permitindo-nos concluir que, ao menos nessa pequena propriedade, a posse de um ou mais

escravos não se constituiu como bem mais relevante31.

O  documento  do  alferes  José  Furtado  Figueiredo,  homem  casado  e  que  foi

inventariado por sua mãe Dona Balbina da Silva no ano de 1844, permitiu-nos perceber que

além de alferes esse pequeno proprietário era também um comerciante de fazendas secas,

responsável  por  fornecer  diversos  tipos  de  produtos  e  mercadorias  aos  habitantes  de

Barbacena, tais como: tecidos, roupas, chapéus, ferraduras, laços, cordas entre outros. Assim

como no documento do capitão José Simões Diniz,  no inventário  post-mortem do alferes

Figueiredo, o imóvel avaliado no valor de 2:500$000 mil réis também foi o bem de maior

grandeza, e chegou a representar 22,8% do valor total dos bens que se encontravam sob a

posse desse pequeno proprietário32. 

Os  comerciantes  tiveram  papel  fundamental  no  financiamento  da  produção  rural.

Especializados em diversos  ramos comerciais,  esses  agentes  conseguiam acumular  capital

suficiente  para  emprestar  tanto  aos  grandes  senhores  de  terras,  quanto  aos  pequenos

produtores locais. Sheila de Castro Faria ao analisar os inventários post-mortem referentes à

região de Campos dos  Goytacazes, Rio de Janeiro, constatou a existência de três tipos de

comerciantes:  os  “pequenos  comerciantes”,  representados  pelos  vendeiros,  mascates,

caixeiros e negociantes de roupas usadas, eram todos aqueles homens que comercializavam

miudezas;  os  “comerciantes  de fazendas” que,  além de comercializar  tecidos,  miudezas  e

outras fazendas, atuavam também como “usurários”, emprestando e/ou fornecendo dinheiro e

créditos eventualmente; e os “usurários” propriamente ditos, que diferente dos outros dois

tipos de comerciantes, comercializam apenas dinheiro33. 

Tomando como base a classificação acima mencionada, torna-se possível presumir que

o alferes José Furtado Figueiredo era um pequeno “comerciante de fazendas”, pois além de

vender  miudezas,  seu  inventário  post-mortem permitiu-nos  constatar  que  esse  pequeno

31 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de José Simões Diniz, 
caixa 147, ordem 04, 2° vara cível.

32 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de José Furtado 
Figueiredo, caixa 97, ordem 04, 2° vara cível.

33 FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em momento: família e fortuna no cotidiano colonial. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1998. p. 178-186. 



proprietário emprestava e fornecia créditos aos demais habitantes do Termo. Normalmente,

quando o comerciante possuía uma loja própria e já estabelecida na localidade, os documentos

costumavam  mencionar  e  até  mesmo  indicar  a  localização  da  venda.  Não  obstante,  no

inventário do alferes  Figueiredo não houve menção a nenhuma loja  ou venda,  sendo-nos

possível supor a atuação desempenhada por esse indivíduo por meio da análise de seus bens

pessoais e dívidas ativas34. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que a loja, venda ou

armazém que esse pequeno proprietário possuía, encontrava-se instalada na parte inferior de

sua propriedade, como uma extensão da casa em que morava.

José Figueiredo detinha ainda a posse sob três cativos: Joaquim da Costa de 35 anos,

Manoel Crioulo de 18 anos e Rufino de Nação de 16 anos de idade. Interessante notar que o

cativo  Manoel  possuía  o  ofício  de  alfaiate  e,  muito  provavelmente,  ajudava  o  pequeno

proprietário comerciante em seus negócios. Os outros dois escravos, é possível supor, ficavam

responsáveis pela manutenção da propriedade, realizando tarefas cotidianas que permitiam o

melhor funcionamento da unidade produtiva35. 

Embora o inventário do alferes José Furtado Figueiredo tenha nos permitido aventar

uma hipótese acerca do ofício de ocupação que era desempenhado por esse indivíduo, as

informações referentes às atividades que eram realizadas pelos inventariados esteve ausente

na maior parte dos documentos. No entanto, na medida em que nos dedicávamos a observar as

terras,  os  bens  pessoais  e  os  bens  semoventes  que  se  encontravam  sob  a  posse  desses

pequenos proprietários, tornava-se possível conjecturar teorias a respeito da atuação desses

homens  e  mulheres.  A título  de  exemplo,  podemos  citar  o  caso  do  pequeno  proprietário

Manoel Rodrigues Reis, homem viúvo e que foi inventariado pelo seu irmão Gabriel da Costa

Silva no ano de 1831.

O  inventário  de  Manoel  Rodrigues  Reis  não  mencionou  a  ocupação  que  era

desempenhada por esse indivíduo, sendo-nos possível inferir esse dado por meio dos bens

pessoais, semoventes e das terras que esse pequeno proprietário possuía. Diferente da maior

parte dos documentos analisados, no inventário post-mortem de Manoel Rodrigues a posse de

terras  veio  devidamente  elencada,  sendo-nos  possível  constatar  a  presença  de  terras  de

fazenda, terras de cultura, campos e pastos. 

34 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de José Furtado 
Figueiredo, caixa 97, ordem 04, 2° vara cível.

35 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de José Furtado 
Figueiredo, caixa 97, ordem 04, 2° vara cível.



Além das terras, esse pequeno proprietário detinha a posse sob sete bois de carro, 18

vacas, seis bezerros, sete porcos, uma besta, uma égua e um potro. Entre os bens pessoais

destacaram-se  um  carro  de  boi  ainda  novo,  o  qual  provavelmente  era  utilizado  para

comercializar  o  excedente  de  produção.  No  que  se  refere  aos  instrumentos  de  trabalho,

podemos citar os machados e serras ainda novos, utilizados para domar a vegetação nativa e

preparar o terreno, bem como a presença de enxadas, foices, ferramentas de capinar e ferros

de cova, essenciais para o cultivo dos gêneros alimentícios36. Tais características permitiu-nos

inferir que, muito provavelmente, esse pequeno proprietário dedicava-se a realizar atividades

agropecuárias  e,  além  de  abastecer  o  próprio  domicílio,  poderia  vir  a  fornecer  gêneros

alimentícios também ao comércio local. 

Contudo, os casos acima expostos elucidam situações específicas e, justamente por isso, não

podem ser  tomados  como padrão.  Muitos  dos  pequenos  proprietários  por  nós  analisados

caracterizavam-se pela presença de parcos recursos econômicos, precários instrumentos de

trabalho  e  pequenas  possessões  de  terra.  O inventário  post-mortem de  José  Garcia  Silva

permite-nos melhor exemplificar esta afirmação. José Garcia era um homem casado e que foi

inventariado pela esposa Ana Maria de Jesus no ano de 1836. Entre os bens que compunham a

fortuna  desse  pequeno  proprietário  foi-nos  possível  encontrar  a  posse  sob  uma  pequena

porção de terras de cultura, uma égua já muito velha e um machado antigo. Seus maiores

investimentos encontravam-se concentrados na posse de seus três cativos, os quais chegaram

a somar 62,3% do valor total de sua fortuna37.  

Situação semelhante pôde ser encontrada no inventário de Modesto Lopes da Silva,

homem casado e que foi inventariado pela esposa Ana Rosa da Silva em 1850. Esse pequeno

proprietário possuía uma casa muito pequena, poucas benfeitorias e dois alqueires de terra de

cultura  avaliados  no  valor  de  322$000  mil  réis.  Entre  seus  instrumentos  de  trabalho

constatamos a presença de apenas uma foice e uma enxada já muito velha. Modesto Lopes

detinha ainda a posse sob um único cativo jovem, avaliado no valor de 400$000 mil réis, o

qual em conjunto com as terras de cultura já citadas, compunha o grosso de sua fortuna38.  

Interessante notar que, apesar de se tratar da análise de um grupo muito restrito, havia

diferenças  substanciais  entre  esses  pequenos  proprietários.  Tais  diferenças,  muito

36 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de Manoel Rodrigues 
Reis, caixa 82, ordem 05, 2° vara cível.

37 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de José Garcia Silva, caixa
31, ordem 12, 1° vara cível.

38 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de Modesto Lopes da 
Silva, caixa 22, ordem 04, 1° vara cível. 



provavelmente, acabaram por influenciar a composição e a concentração da riqueza desses

homens e mulheres ao longo do período analisado. Dessa forma, após identificar e melhor

conhecer os pequenos proprietários de Barbacena, resta-nos analisar a relação dos bens que se

encontravam sob  a  posse  desses  indivíduos.  Como  estava  estruturada  a  composição  e  a

concentração da riqueza desses pequenos proprietários? Qual seria o bem mais valorizado e

que teve maior participação no valor total das fortunas? Essas são algumas questões ainda em

aberto que a presente pesquisa buscará responder. 

A relação  dos  bens  que  se  encontravam sob  a  posse  dos  pequenos  proprietários  de

Barbacena (1830-1850)

O estudo da composição da riqueza que foi inventariada pelos pequenos proprietários

de Barbacena nos possibilita, em um dado recorte cronológico, ter acesso aos investimentos

que foram realizados por  essa parcela  da  população,  sendo-nos  possível  arriscar  algumas

considerações acerca da lógica econômica que regia essa sociedade na primeira metade do

século XIX. O quadro abaixo nos permite melhor visualizar como estava distribuída a riqueza

desses homens e mulheres entre os anos de 1830 a 1850:

Quadro 1 – Composição da riqueza dos pequenos proprietários do Termo de

Barbacena (1830 -1850)

Bens Valor %
Escravos 67:628$080 38,7%
Terras 50:634$625 29%
Bens de Raiz 15:854$400 9,2%
Dívidas Ativas 15:528$375 8,7%
Animais 15:020$000 8,6%
Objetos 10:084$670 5,8%
Monte-Mor 174:750$150 100%

Fontes: Inventários post-mortem de Barbacena. (AHMPAS) – MG 1830-1850

Os dados apresentados permitiu-nos comprovar que a concentração de riqueza dos pequenos

proprietários de Barbacena avultou-se em torno de dois bens em específico: escravos e terras.

Entre os homens e mulheres analisados, os escravos foram responsáveis por 38,7% do valor

total dos bens, demonstrando-nos a importância que essa mão de obra assumiu também em

economias  não  exportadoras.  Ao  analisar  de  forma  mais  intrínseca  os  escravos  que  se

encontravam presentes nessas pequenas propriedades foi-nos possível perceber que, dos 181

cativos contabilizados nos documentos, 79 eram escravos africanos, 71 eram nacionais, entre



eles crioulos, pardos e cabras, e 31 mancípios não apresentaram nenhuma informação relativa

às suas origens. 

Os africanos representaram 43,6% dos mancípios contabilizados, sendo preponderante

a presença de homens adultos em idade produtiva, os quais chegaram a somar 79,7% (63

escravos) do total, enquanto as mulheres perfizeram apenas 20,3% (16 escravas). Entre os

cativos nacionais constatamos um maior equilíbrio entre os sexos com 40 homens (56,3%) e

31 mulheres (43,7%). Os escravos cuja origem não foi mencionada no documento também

apresentaram um maior  equilíbrio entre os sexos com 18 homens (58,1%) e 13 mulheres

(41,9%). Tais resultados possibilitou-nos inferir que a reposição da mão de obra cativa nas

pequenas  propriedades  de Barbacena  dava-se por  meio  de duas  vias  distintas,  porém não

excludentes: a reprodução natural e a reposição via tráfico.

De acordo com Jonis Freire, uma das perspectivas historiográficas acerca da reposição

da mão de obra cativa é a que busca no tráfico atlântico a resposta para o aumento do número

de escravos presentes em uma determinada propriedade. A outra vertente analítica é a que leva

em  consideração  a  reprodução  natural  dos  mancípios,  afirmando  que  o  aumento  do

contingente  escravo  se  dava  por  meio  do  crescimento  vegetativo  da  população39.  Mas,

segundo  as  constatações  de  Freire,  isoladamente,  nenhuma  das  duas  vertentes  mostra-se

apropriada para explicar o crescimento da população mancípia em localidades de economia

menos aquecida, pois tal crescimento somente poderá ser compreendido se percebermos que

esses  dois  processos  se  alternavam  de  acordo  com  diferentes  conjunturas  econômicas  e

sociais, e que os mecanismos de reposição supramencionados podem não ter sido excludentes,

mas sim, complementares40. 

Decerto, muitas eram as variáveis que podiam vir a influenciar o preço pago pelos cativos e,

por isso, de acordo com as alegações de Beatriz Magalhães, a posse de cativos era o melhor

parâmetro utilizado para se medir a riqueza de um indivíduo41. Para além de fatores externos,

como o período e as flutuações do mercado, o sexo, idade, ofício de ocupação e também as

qualidades físicas dos mancípios eram fatores condicionantes do valor investido nessa mão de

obra. A título de exemplo, podemos citar o caso dos escravos que se encontravam presentes na

propriedade de Gertrudes da Encarnação, mulher casada e que foi  inventariada pelo filho

39 FREIRE, Jonis. Escravidão e Família escrava na Zona da Mata Mineira Oitocentista. (Tese de 
Doutorado). Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil, 2009. p. 83-84. 

40 FREIRE, Jonis. Op. cit., 2009. p. 83-86. 

41 MAGALHÃES, Beatriz Ricardina. Evolução da economia e da riqueza na comarca do Rio das Velhas – 
capitania de Minas Gerais, 1713-1763. In: X Seminário Sobre Economia Mineira. Diamantina, 2002. Texto 
disponível em: www.cedepla.ufmg.br/diamantina2002/textos/D04.PDF.



Geraldo no ano de 1833. Essa pequena proprietária detinha a posse sob três cativos: Isidoro

Crioulo de 80 anos, já muito velho e sem valor algum, Teresa Crioula de 70 anos, defeituosa

da vista e, por isso, sem nenhum valor monetário, e José Benguela de 60 anos, sem defeito,

ainda saudável  e  avaliado no valor  de 140$000 mil  réis42.  Dadas as  características acima

descritas, não nos surpreende que os escravos de Gertrudes somassem apenas 2,5% da fortuna

dessa  pequena  proprietária  que,  acumulou  em  terras  e  bens  de  raiz  os  seus  maiores

investimentos (86,1%). 

Situação díspar  pôde ser  observada no inventário  post-mortem de  Dona Josefa  Felizarda,

inventariada  pela  filha  Dona Constança Teodora  de  Lima no ano de 1846.  Essa pequena

proprietária detinha a posse sob três cativos, todos eles homens e em idade produtiva, os quais

chegaram a representar 95,2% do valor total de sua fortuna. Em contra partida, Dona Josefa

Felizarda não possuía terras, e o seu único bem de valor além dos mancípios era uma morada

de casas coberta com telhas em terreno alheio, avaliada no valor de 50$000 mil réis (2,6%)43. 

Não obstante, a presença de alguma deficiência física acabava por desvalorizar até mesmo

aqueles cativos mais jovens, como foi o caso de José Nação. José de Nação era propriedade

de Agostinho Barbosa Vilhar, homem casado e que havia sido inventariado pela esposa no ano

de 1832. Esse pequeno proprietário detinha a posse sob dois cativos, o já referido José de

Nação de 16 anos que, por estar com o joelho defeituoso, foi avaliado no valor de 350$000

mil réis, e o escravo Manoel Nação que, em perfeito estado físico e de saúde, foi avaliado em

600$000 mil réis44.

Além disso, importa-nos aludir que muitos dos cativos que se encontravam sob a posse

dos pequenos proprietários de Barbacena podem ter sido recebidos por meio de dotes  ou

herança. Esse parece ter sido o caso de Francisca Miguelina do Carmo que, em 1830 recebeu

como herança de seu falecido pai, Manoel Rodrigues Cunha, o cativo Antônio Nação de 30

anos que foi avaliado no valor de 200$000 mil réis45. No entanto, ainda que essas situações

fossem demasiadamente comuns nas sociedades do século XVIII e XIX, representam casos

particulares e, justamente por isso, não podem ser tomadas como paradigmas. 

42 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de Gertrudes das 
Encarnação, caixa 53, ordem 01, 2° vara cível. 

43 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de Josefa Felizarda, caixa 
97, ordem 08, 1° vara cível.

44 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de Agostinho Barbosa 
Vilhar, caixa 54, ordem 03, 1° vara cível.

45 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de Francisca Miguelina do
Carmo, caixa 88, ordem 26, 2° vara cível.



Nesse sentido, apesar dos casos em que os cativos haviam sido adquiridos por meio de

dotes  ou  herança,  e  das  variáveis  que  podiam vir  a  influenciar  e  alterar  o  preço  desses

mancípios no mercado, certo é que os pequenos proprietários de Barbacena buscaram investir

principalmente na compra de escravos do sexo masculino, em especial, naqueles cativos que

possuíam idades variáveis entre 15 e 44 anos. A nosso ver, o predomínio de escravos homens

em idade  produtiva,  que  em síntese,  representava  o  melhor  investimento  que  o  dinheiro

poderia vir a oferecer naqueles tempos46,  assinala a preferência por cativos imediatamente

produtivos,  demonstrando-nos  que  a  racionalidade  dos  pequenos  proprietários  analisados

parece ter sido a do máximo aproveitamento dessa mão de obra.   

As  terras  representaram 29% do  valor  total  dos  bens  avaliados,  perdendo  em proporção

somente para os cativos. Dessa forma, no que se refere à posse de terras cabe-nos ressaltar

que, optamos por classificar como “terras” tudo aquilo que era relacionado à terra plantada,

como terras de cultura, campos, pastos e fazendas. Tal agrupamento fez-se necessário, pois

nos inventários analisados essas informações raramente foram descritas de forma separada.

Ainda assim, em alguns documentos foi-nos possível constatar informações específicas sobre

pastos e terras de cultura, com plantações de milho, feijão, arroz e café, ainda que esse último

cultivo fosse pouco recorrente.

Adriano Braga Teixeira ao analisar os inventários post-mortem de Barbacena no final

do  século  XVIII,  também  identificou  a  posse  de  terras  como  um  dos  principais  bens

acumulados, responsável por concentrar a riqueza de muitos proprietários locais. De acordo

com o autor, identificar a posse de terras como um dos bens mais representativos no valor

total das fortunas pode ser o indicativo de que esses indivíduos almejavam não somente a

possibilidade de subsistência, mas também a existência de mecanismos que lhes permitissem

gerar  acumulação  de  excedentes  e  incorporar  cada  vez  mais  mão  de  obra  às  suas

propriedades47. 

No início do século XIX, com a chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro, fez-se

cada vez mais notório o caráter policultor, diversificado e mercantil da produção do Termo de

Barbacena. Nessa nova conjuntura houve a intensificação do uso da terra, fazendo com que,

gradativamente,  matas  virgens  fossem sendo substituídas  por  campos  de criar  e  terras  de

cultura. A terra passou então a ser vista como o ponto de partida e, até mesmo como o pré-

46 Mônica Ribeiro de Oliveira, por meio da análise de uma série de inventários post-mortem 
constatou que, mesmo nas unidades produtivas mais pobres, os investimentos resultantes do trabalho, 
apesar de pequeno, eram preferivelmente destinados à compra de escravos. Para maiores informações, 
ver: OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Negócios de Família, 1999. 

47 TEIXEIRA, Adriano Braga. Barbacena Colonial, 2005. p. 15. 



requisito  básico  para  a  maioria  dos  homens  e  mulheres  que  desejavam  enriquecer,  ou

simplesmente sobreviver em meio a essa sociedade48.

Por  se  tratar  de  uma  região  de  fronteira  aberta,  inserida  em  uma  economia  de

abastecimento  interno  e  que  possuía  conexão  comercial  com  outras  áreas  escravistas  e

agroexportadoras  do  Império,  durante  o  século  XIX,  Barbacena  se  destacou  pela  grande

abundância  de  terras  disponíveis.  Esses  atributos  foram  os  principais  responsáveis  pelo

adensamento populacional que essa região sofreu ainda no final do século XVIII, fazendo

com que muitos indivíduos, por meio da doação de sesmarias ou mesmo como posseiros,

fossem aos poucos se estabelecendo nas terras livres que se encontravam presentes nessa

região49. 

Interessante  notar  que,  até  mesmo  entre  os  pequenos  proprietários  do  Termo  de

Barbacena o acesso a terra foi uma constante, visto que entre os 89 pequenos proprietários por

nós analisados, 67 (75,3%) possuíam ao menos um alqueire de terra, e que apenas 24,7%

desses homens e mulheres não contavam com esse bem entre a composição de seus espólios.

Certamente,  os  22  proprietários  que  não  detinham a  posse  sob  nenhum pedaço  de  terra,

poderiam estar vivendo como arrendatários, agregados ou até mesmo como posseiros, mas

dada a ausência de fontes documentais, torna-se impossível inferir ou mesmo comprovar tais

assertivas. 

De  acordo  com  as  constatações  de  Alida  Metcalf,  muitos  eram  os  agricultores  e

fazendeiros que ocupavam terras, mas poucos eram os indivíduos que possuíam o título de

propriedade das mesmas. Nesse sentido, cabe-nos lembrar que, as sesmarias eram comumente

concedias àqueles indivíduos que contassem com ao menos uma pequena fortuna, além da

capacidade  de  se  instalar  e  produzir  na  terra  recebida.  Tais  exigências  fez  com  que

considerável parcela da população brasileira ficasse à parte dessas concessões, de modo que

as grandes extensões territoriais ficassem concentradas nas mãos de uma única linhagem de

indivíduos50. 

Todavia, com a independência do Brasil em 1822, o regime de sesmarias foi extinto e

as terras devolutas passaram a ser ocupadas através da posse. A posse de terras passou a ser

48 TEIXEIRA, Adriano Braga. População, sistema econômico e poder na transição do século XVIII 
para o XIX em Minas Colonial - Barbacena - 1791/1822. (Dissertação de Mestrado) Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2007. p. 80-81

49 Para maiores informações, ver: OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. Negócios de famílias, 1999; 
TEIXEIRA, Adriano Braga. Barbacena Colonial, 2005.

50 METCALF, Alida Christine. Families of planters, peasants and slaves: strategies for survival in 
Santana de Parnaíba, Brazil, 1720-1820, PHD, University of Texas at Austin, 1983. p. 134-136. 



justificada pelo trabalho e pelo cultivo que eram realizadas nas mesmas, resultando dai seu

título de propriedade. Em sua essência, o sistema de posses era parecido com as doações de

sesmarias,  e  também exigia  a  ocupação e  a produção da terra  concedida.  Certamente,  no

Termo de Barbacena a seletiva de distribuição de terras por parte das autoridades coloniais

não fugiu às suas origens e, inicialmente, a posse de terras ficou concentrada nas mãos dos

indivíduos  mais  afortunados51.  Ainda  assim,  muitos  foram os  pequenos  proprietários  que

conseguiram ter acesso a esse espólio, fosse por meio da compra, herança ou ainda por meio

do trabalho em terras alheias. 

A título de exemplo, podemos citar o caso de Felícia Teodora de Castro, mulher casada

e que foi inventariada pelo marido Pedro Moreira de Castro no ano de 1832. Felícia possuía

um par de terras de campo na Fazenda de Ibitipoca, a qual havia sido recebida como herança

de seu falecido pai, José de Souza52. Situação semelhante pôde ser percebida no inventário

post-mortem de João do Bonfim e sua esposa Ana de Tal, que haviam sido inventariados pelo

filho Joaquim João do Bonfim em 1844. Esse casal de pequenos proprietários detinha a posse

sob uma pequena poção de terras em Porto de Santo Antônio, a qual havia sido herdada de

Dona Floriana Maria da Silva Nunes53. 

Exemplo distinto pôde ser encontrado ao se analisar o inventário post-mortem de Ana

Antônia de Amorim, mulher casada e que havia sido inventariada pelo marido em 1832. Essa

pequena proprietária, além de possuir uma porção de terras avaliadas no valor de 200$000 mil

réis, detinha ainda a posse sob uma pequena parte das terras que pertenciam a Fazenda das

Alboras, bem como parte das terras que pertenciam a Fazenda de Morro Grande, a qual se

encontrava sob a posse de João Tavares54. 

Ao analisar os registros de terra pertencentes a São João Del Rei, Afonso Alencastro

Graça Filho pôde constatar que, a posse de terras era adquirida fundamentalmente através das

heranças familiares, mas que em alguns casos, a compra e a exploração eram feitas também

51 Nesse sentido, ver: RESENDE, Edna Maria. Ecos do liberalismo: ideários e vivências das elites regionais no
processo de construção do Estado imperial, Barbacena (1831-1840). (Tese de Doutorado em História). Belo 
Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, 2008; RODRIGUES, André Figueiredo. Um 
potentado na Mantiqueira, 2002. 

52 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de Felícia Teodora de 
Castro, caixa 53, ordem 07, 1° vara cível.

53 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de João do Bonfim e sua 
esposa Ana de Tal, caixa 119, ordem 30, 2° vara cível.

54 Arquivo Histórico Professor Altair José Savassi (AHMPAS). Inventário de Ana Antônia de 
Amorim, caixa 51, ordem 27, 1° vara cível.



por  meio  de  sociedade55.  Assim,  ainda  que  os  inventários  post-mortem referentes  aos

pequenos  proprietários  de  Barbacena  não  nos  tenha  permitido  identificar  com  clareza  a

origem das terras que pertenciam ao inventariado, torna-se possível inferir que a herança e a

compra individual ou em sociedade foram, comumente, os meios mais usuais para se adquirir

esse espólio.

Considerações finais: 

A análise  dos  inventários  post-mortem dos  pequenos  proprietários  que  se  encontravam

presentes no Termo de Barbacena entre os anos de 1830 a 1850, permitiu-nos perceber como

se deu a  composição e a concentração da riqueza desses homens e mulheres na primeira

metade  do  século  XIX.  Nesse  sentido,  foi-nos  possível  constatar  que  a  concentração  de

riqueza desses indivíduos se manteve reunida em torno de dois bens em específico, a saber:

escravos e terras. Esses espólios foram os responsáveis por 38,7% e 29% do valor total das

fortunas acumuladas, sobressaindo-se de forma significativa em relação ao outros bens que

foram apurados. 

Como vimos, Barbacena foi durante todo o século XIX um grande produtor de gado

bovino de corte e leiteiro, produtor de laticínios, gado suíno, tabaco, água ardente, milho,

feijão  e  fubá.  Tais  produtos  além de  abastecer  os  próprios  mercados  locais  e  as  regiões

mineradoras, dedicavam-se a suprir  também as necessidades de outros mercados da Corte

como, por exemplo, a Capitania do Rio de Janeiro. Essa região era formada majoritariamente

pela  presença  de  pequenas  unidades  produtivas,  característica  que  além  de  atestar  a

importância das atividades agropecuárias, permitiu-nos perceber que a difusão da propriedade

escrava não esteve diretamente ligada a áreas e mercados agroexportadores.

Dada as características da região por nós analisada, não nos surpreende que os cativos

e a posse de terras tenham sido os bens mais representativos das fortunas, visto que a mão de

obra escrava associada ao trabalho familiar, e a disponibilidade de terras livres para o cultivo

e criação de animais eram as condições básicas para o estabelecimento e o funcionamento de

propriedades  que  tinham  suas  atividades  econômicas  voltadas,  principalmente,  para  a

produção e o abastecimento do mercado interno.  

No que se refere ao perfil dos pequenos proprietários do Termo de Barbacena, foi-nos

possível  constatar  uma  maioria  de  homens  e  mulheres  casados,  característica  que  muito

55 GRAÇA FILHO, Afonso Alencastro. As flutuações dos preços e as fazendas escravistas de São 
João del Rei no século XIX. In: IX Seminário sobre a economia mineira, Diamantina. IX Seminário 
sobre a economia mineira. UFMG/Cedeplar : Belo Horizonte, 2000. v. 1. p. 147-178.  p. 159. 



coaduna  com  as  ponderações  realizadas  por  Hebe  Matos  que,  ao  analisar  os  pequenos

lavradores da Freguesia de Nossa Senhora da Lapa de Capivary, Rio de Janeiro, comprovou

que  o  acesso  a  terra  e  a  constituição  de  uma  família  numerosa  eram  as  condições

fundamentais para sobrevivência e a permanência desses indivíduos na localidade56.  

Além disso, a análise dos inventários post-mortem permitiu-nos perceber que esses pequenos

proprietários  buscavam investir  principalmente  na  compra  de  escravos  homens  em idade

produtiva,  demonstrando-nos  a  preferência  por  cativos  imediatamente  produtivos  e,

consequentemente,  o  máximo  aproveitamento  dessa  mão  de  obra.  Somado  a  esse  fator,

constatar a posse de terras como o segundo bem mais representativo entre as fortunas por nós

analisadas  possibilita-nos  inferir,  tal  como  Adriano  Braga  Teixeira,  que  esses  homens  e

mulheres almejavam não somente a possibilidade de subsistência, mas também a existência de

mecanismos que lhes permitissem gerar acumulação de excedentes e incorporar cada vez mais

mão de obra às suas propriedades57. 
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