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Pov erty, wealth and hi er ar chy in lo cal so ci ety
(Minas Gerais, 19th cen tury)

Edneila Rodrigues Chaves

O tema hi e rar qui as so ci a is é caro à His tó ria So ci al e à His tó ria Eco nô mi -
ca e é bem re vi si ta do pela his to ri o gra fia. Apre sen ta-se aqui uma in ves ti ga ção so -
bre o tema, em aná li se so bre a so ci e da de lo cal de Rio Par do, si tu a da na re gião
nor te da pro vín cia de Mi nas Ge ra is. Essa re gião, de con for ma ção an ti ga, é ain da
pou co es tu da da. Qu an to à pro vín cia de Mi nas Ge ra is, sabe-se que ela se ca rac te -
ri zou pela di fe ren ci a ção re gi o nal. Pas sou por ex pres si vo cres ci men to no sé cu lo
XIX, agre gan do a ma i or con cen tra ção de es cra vos do país. Suas re giões cen tro e
sul ti nham a ma i or den si da de po pu la ci o nal e es ta vam in se ri das na eco no mia de

157

Edneila Rodrigues Chaves é doutora em História pela UFF. É pesquisadora vinculada ao Laboratório de
História Econômico-So cial (UFF/CNPq) e ao Centro de Estudos do Oitocentos (UFF/CNPq)
(edneila21@hotmail.com).
Artigo recebido em 31 de dezembro de 2013 e aprovado para publicação em 18 de abril de 2014.

                              Est. Hist., Rio de Ja ne i ro, vol. 27, nº 53, p. 157-187, ja ne i ro-junho de 2014.



abas te ci men to in ter no, em co ne xão co mer ci al com áre as es cra vis tas e agro ex -
por ta do ras do Impé rio. Sua re gião nor te ti nha den si da de po pu la ci o nal con si de -
rá vel, com for mas de pro du ção pre do mi nan te men te vol ta das para o au to con su -
mo (Figura 1). A po vo a ção de Rio Par do, que se con for mou no sé cu lo XVIII, tor -
nou-se uma das pri me i ras vi las da re gião nor te. A pro mo ção da po vo a ção a foro
de vila ocor reu em 1831, no con tex to de cri a ção de vi las na pro vín cia (Cha ves,
2013).

Fi gu ra 1 – Mapa da pro vín cia de Mi nas Ge ra is por re giões (sé cu lo XIX)
Di vi são re gi o nal em três agru pa men tos:

regiões es tá ve is (V – Cen tro, I – Sul e VII – Norte),
em for ma ção (III – Triân gu lo e II – Mata) e de for ma ção in com ple ta

(VI – Les te e IV – Oes te).

Fon te: Chaves, 2012a: 117.

Ana li sa-se a so ci e da de de Rio Par do no pe río do de 1833 a 1872 sob o as -
pec to de sua hi e rar qui za ção, for ja da pela de si gual dis tri bu i ção so ci al de sua ri -
que za. Par te-se da abor da gem de as pec tos eco nô mi cos para a me lhor com pre -
en são da cons ti tu i ção de hi e rar qui as so ci a is. Ten do em vis ta que o re cur so ao
tra ba lho es cra vo in flu iu no ní vel de pro du ção das uni da des eco nô mi cas do -
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més ti cas, por con se guin te, nos ní ve is de po bre za e de ri que za, dois sub pe río dos 
são de fi ni dos para ba li zar a aná li se. O pri me i ro, 1833-1852, ini cia-se com a ins -
ta la ção da vila de Rio Par do e vai até o fim do trá fi co in ter na ci o nal de es cra vos.
O sub se quen te, 1853-1872, ca rac te ri za-se pela tran si ção gra du al do re gi me de
tra ba lho es cra vis ta para o tra ba lho li vre. A par tir do iní cio da dé ca da de 1870,
ina u gu rou-se uma con jun tu ra de des fe cho para o fim da es cra vi dão. A pe ri o di -
za ção de fi ni da teve em vis ta o aces so à pro pri e da de es cra va em Rio Par do, mar -
ca da pela ele va ção de pre ços após o fim do trá fi co in ter na ci o nal (Cha ves,
2012b).

1. Aspec tos eco nô mi cos: se to res da eco no mia e re gi me de tra ba lho 

Os aspec tos eco nô mi cos da so ci e da de de Rio Par do fo ram iden ti fi ca dos
com base nas ca te go ri as de bens que com pu nham o pa tri mô nio dos in di ví du os,
ar ro la dos por oca sião da ins ta u ra ção de pro ces sos de in ven tá rio post mor tem.1 Ve -
ri fi cam-se os se guin tes se to res na es tru tu ra eco nô mi ca: agrá rio, ofí ci os ar te sa-
nais e co mér cio. Esses se to res ti nham ní ve is de re pre sen ta ti vi da de mu i to di fe -
ren ci a dos. As ati vi da des de agri cul tu ra e de pe cuá ria eram ba si la res e di fun di das
em 95% das uni da des do més ti cas. A agri cul tu ra de ali men tos era di re ci o na da ao
au to con su mo, e a pro du ção pe cuá ria era em gran de par te co mer ci a li za da. Os ofí-
cios ar te sa na is, pre sen tes em 47% das uni da des, eram de sen vol vi dos de for ma as -
so ci a da às ati vi da des agrá ri as. Car pin te i ros, se le i ros, fer re i ros, en tre ou tros ofi-
ci a is, pro du zi am bens para aten der tan to à de man da do més ti ca como à co mer-
cial. O se tor de co mér cio, com re pre sen ta ti vi da de de 5%, era tam bém com ple -
men tar ao se tor agrá rio. Boa par te dos in di ví du os que atuavam no co mér cio
(70%) pos su ía uni da des do més ti cas com ma i or di ver si fi ca ção de ati vi da des eco -
nô mi cas, des ta can do-se en tre os mais ri cos.2 Assim, a eco no mia lo cal es ta va es -
tru tu ra da no se tor agrá rio, cu jas ati vi da des agropecuárias se encontravam asso-
ci a das às ati vida des de ofícios artesanais e às atividades comerciais, em uma
diversificação de atividades econômicas.    

Qu an to aos prin ci pa is bens – es cra vos, ani ma is, bens de raiz e dí vi das
ati vas –, eles elu ci dam tra ços ca rac te rís ti cos da eco no mia em co e rên cia com os
se to res eco nô mi cos iden ti fi ca dos (Grá fi co 1).3 Pro pri e da de es cra va, pro du ção
pe cuá ria e ter ras como prin ci pa is bens re i te ram a vi gên cia de um sis te ma eco nô -
mi co de base agrá ria, cujo re gi me de tra ba lho in clu ía o tra ba lho com pul só rio.
Nes sa so ci e da de, hou ve es ta bi li da de no aces so à ter ra – 78% dos in di ví du os pos -
su íam ter ras. O sis te ma agrá rio se cons ti tu iu his to ri ca men te em lar gas áre as do
Bra sil, e seus tra ços são ob ser va dos em Rio Par do. Isto é, a ter ra e o tra ba lho li vre
e es cra vo eram os principais meios de produção, em relações não capitalistas. 
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Grá fi co 1
Dis tri bu i ção da ri que za em Rio Par do por ca te go ria de bens

em dois sub pe río dos. Va lo res em réis: 1833-1852: 446:590$881;
1853-1872: 853:778$270.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, Rio Par do (1833-1872). Acer vo do AFCRPM.

Para o sis te ma es cra vis ta, as ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas do seg men to
ca ti vo e a es tru tu ra de pos ses são im por tan tes ele men tos na sua con for ma ção.
Os as pec tos de mo grá fi cos des se seg men to ti nham es tre i ta re la ção com o uso
que se fa zia da mão de obra es cra va e com sua re po si ção. Rio Par do se in se ria na
re gião nor te da pro vín cia, onde o sis te ma eco nô mi co ti nha a me nor de man da
por esse re gi me de tra ba lho em re la ção a ou tras re giões (Pa i va, 2002). Não obs -
tan te, a pro pri e da de es cra va era co mum no lo cal, onde 79% dos in di ví du os ti -
nham ca ti vos.

Pre do mi nou o per fil de pro pri e tá ri os que ti nham pe que nas pos ses de es -
cra vos (1-5), um in di ca ti vo da me nor de man da lo cal pela res pec ti va mo da li da de
de tra ba lho. Por isso, a es tru tu ra de pos ses era des con cen tra da. Qu an to à dis tri -
bu i ção dos es cra vos por ta ma nho de pos ses, ao con trá rio, ha via con cen tra ção de -
les em pos ses ma i o res (6-10 e 11-20), apon tan do para uma con cen tra ção so ci al da
pro pri e da de (Grá fi co 2). O ta ma nho das pos ses di vi dia e hi e rar qui za va so ci al -
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men te os in di ví du os. Ha via pro pri e tá ri os e não pro pri e tá ri os. Entre os pri me i -
ros, ha via uma hi e rar qui za ção, de ter mi na da pelo ta ma nho das pos ses – pe que -
nas, mé di as e gran des –, com es tre i ta re la ção en tre a uti li za ção do re gi me de tra -
ba lho e o ní vel de pro du ção, bem como en tre as con di ções de po bre za e de ri que -
za, como será de mons tra do adi an te.

Grá fi co 2 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os e de es cra vos em Rio Par do
por fa i xas de pos ses de es cra vos em dois sub pe río dos:

1833-1852: 165 pro pri e tá ri os e 980 es cra vos;
1853-1872: 152 pro pri e tá ri os e 881 es cra vos.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, Rio Par do (1833-1872). Acer vo do AFCRPM.

A pe cuá ria, como prin ci pal ati vi da de eco nô mi ca ren tá vel, es ta va di -
fun di da em 90% das uni da des do més ti cas. Ela foi ini ci a da no ter ri tó rio com a
ex pan são da fron te i ra pe cuá ria, se guin do-se a ten dên cia de sua re gião pe cu a -
ris ta, os ser tões do nor te, com a cri a ção pre do mi nan te de bo vi nos. Uma par te
con si de rá vel do gado es ta va re u ni da em gran des re ba nhos. Encon tra va-se con -
cen tra da em mãos de me nor nú me ro de cri a do res e era co mer ci a li za da (Grá fi co 
3).
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Grá fi co 3 – Dis tri bu i ção de gado va cum nas uni da des do més ti cas
por fa i xa de ta ma nho em dois sub pe río dos:

1833-1852: 159 uni da des e 7933 ca be ças;
1853-1872: 158 uni da des e 6895 ca be ças.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, Rio Par do (1833-1872). Acer vo do AFCRPM.

A pro du ção pe cuá ria de Rio Par do, tal como das re giões ao nor te e ao
nor des te da pro vín cia, era di re ci o na da ao mer ca do do cen tro pro vin ci al e ao da
Ba hia. Ela se in clu ía en tre as prin ci pa is ex por ta ções via re ce be do ria de Rio Par -
do (Res ti tut ti, 2006: 170). Nes sas re giões re fe ri das, os cri a do res au fe ri am ba i xos
ren di men tos, pois o co mér cio era in ter me di a do por atra ves sa do res. Já a co mar ca
do Rio das Mor tes, que ti nha seu se tor agro pe cuá rio des ti na do ao mer ca do de
abas teci men to, aten dia ao mer ca do da Corte e às áre as ca fe e i ras flu mi nen se e
paulis ta. A pe cuá ria era uma das ati vi da des que in se riam a re gião na pu jan te eco -
no mia mer can til de abas te ci men to. O gado bovino, por sua vez, foi um dos
principais gêneros de exportação provincial ao longo do século XIX. 

Por fim, vi nha o se tor mer can til, que era ca rac te ri za do pelo co mér cio e
pelo for ne ci men to do cré di to. Era ba i xo o grau de en di vi da men to lo cal. Não obs -
tan te, as prá ti cas cre di tí ci as es ta vam dis se mi na das en tre a po pu la ção. Elas vi go -
ra vam em for mas mais an ti gas de re la ções eco nô mi cas, fun da das em re la ções
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pes so a is, cons ti tu ti vas de so ci e da des não ca pi ta lis tas. Re cor ria-se ao pa ga men to
a pra zo para o aten di men to das ne ces si da des co ti di a nas, pre do mi nan te men te
em dí vi das de ba i xo va lor. A ma i or par te dos cré di tos (47%) aten deu ao co mér -
cio, em ope ra ções de fi nan ci a men to ao con su mo e à pro du ção (Grá fi co 4). Em ra -
zão da ba i xa re pre sen ta ti vi da de do se tor, os ní ve is de acu mu la ção mer can til
eram re du zi dos, di fe ren te men te do que ocor ria em so ci e da des in se ri das nas ati -
vi da des de agro ex por tação e de abastecimento interno.

Grá fi co 4 – Dis tri bu i ção de dí vi das ati vas por ti pos de cré di to. 
O nú me ro de cré di tos é 83. 

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, Rio Par do (1833-1872). Acer vo do AFCRPM.

 
Logo, a so ci e da de es ta va or ga ni za da em sis te ma eco nô mi co de base

agrá ria, fun da do no re gi me de tra ba lho li vre, com uso adi ci o nal do tra ba lho es -
cra vo. A agri cul tu ra de ali men tos vol ta va-se para o au to con su mo, com even tu -
al co mer ci a li za ção de ex ce den tes. A pe cuá ria, por sua vez, era que se cons ti tu ía
como prin ci pal ati vi da de pro du ti va, di re ci o na da à co mer ci a li za ção. Ha via
uma di ver si fi ca ção de ati vi da des, fa vo re ci da pela pre sen ça do se tor de ofí ci os
ar te sa na is e do se tor mer can til. Ve ri fi ca-se que o re cur so ao tra ba lho com pul só -
rio in flu iu no ní vel de pro du ção e de di ver si fi ca ção de ati vi da des das uni da des
do més ti cas. Ten do em vis ta a ma triz pro du ti va, ana li sa-se a or ga ni za ção so ci al,
as sen ta da de for ma hi e rar qui za da, em de si gua is con di ções de po bre za e de ri -
que za.
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2. Aspec tos so ci a is: po bre za, ri que za e hi e rar qui za ção so ci al

A or ga ni za ção so ci al de Rio Par do es ta va es ta be le ci da de for ma hi e rar -
qui za da e pi ra mi dal, com enor me de si gual da de na dis tri bu i ção dos re cur sos eco -
nô mi cos. Ha via uma pe que na par ce la de in di ví du os mais afor tu na dos e um
gran de nú me ro em con di ções eco nô mi cas me nos fa vo re ci das. A hi e rar qui za ção
so ci al é ve ri fi ca da com base na clas si fi ca ção dos in di ví du os em três gru pos. O pa -
râ me tro para a de fi ni ção dos gru pos é o pa tri mô nio, ob ser va do em pro ces sos de
in ven tá rio post mor tem.

Grá fi co 5 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os e va lor do mon te-mor
por gru po so ci al e fa i xa de for tu na em dois sub pe río dos.

Nú me ro de pro pri e tá ri os e va lor do mon te-mor no pe río do 1833-1852:
203, 475:048$904; no pe río do 1853-1872: 198, 871:547$439. 

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1833-1872. Acer vo do AFCRPM.

Clas si fi ca-se o con jun to de bens em três fa i xas de va lo res, se gun do o
mon te-mor, que va ri ou en tre 54$640 e 44:855$444. A pri me i ra fa i xa cor res pon -
dia aos va lo res aci ma de 10:000$000; a se gun da, aos va lo res en tre 3:000$000 e
9:999$000, e a ter ce i ra, aos va lo res até 2:999$000. Ten do em vis ta as fa i xas, iden -
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ti fi cam-se três gru pos so ci a is. O pri me i ro, gru po A, pos su ía gran des for tu nas; o
se gun do, gru po B, pos su ía for tu nas de fa i xa mé dia; o ter ce i ro, gru po C, era cons -
ti tu í do por in di ví du os mais po bres (Gráfico 5). A op ção pela di vi são em três seg -
men tos se gue a de Mar con des para o vale do Pa ra í ba, e a de Mar ti nez para o vale
do Pa ra o pe ba, pri vi le gi an do uma aná li se de hi e rar qui za ção social mais objetiva
entre os grupos de ricos, intermediários e pobres (Marcondes, 1998; Martinez,
2006).

A ca rac te ri za ção dos gru pos so ci a is é fe i ta con si de ran do o va lor pa tri -
mo ni al das uni da des do més ti cas e sua in ser ção na es tru tu ra eco nô mi ca. Os re -
cur sos eco nô mi cos con fi gu ra vam a di men são da uni da de, em in di ca do res do ní -
vel de uti li za ção do tra ba lho es cra vo, da pro pri e da de fun diá ria, da pro du ção pe -
cuá ria au fe ri da e do cré di to for ne ci do. No âm bi to das uni da des, ana li sam-se es -
ses in di ca do res eco nô mi cos nos dois sub pe río dos de mar ca dos, ten do como pa -
râ me tro o re cur so ao tra ba lho ca ti vo.  

A for ma como os re cur sos eco nô mi cos se en con tra vam dis tri bu í dos na
so ci e da de as si na la va sua hi e rar qui za ção. No pri me iro sub pe río do, os bens es ta -
vam mais con cen tra dos. Os pro pri e tá ri os mais ri cos (gru po A) re pre sen ta vam
5% e eram do nos de 29% do con jun to de bens. Aque les con si de ra dos de ri que za
de ní vel in ter me diá rio (gru po B) cor res pon di am a 15% e pos su íam pou co mais
de um ter ço dos bens (34%). Qu an to aos mais po bres (gru po C), re pre sen ta vam
80% e de ti nham ape nas 37% dos re cur sos (Gráfico 5).

Já para o se gundo sub pe río do, cons ta ta-se que da nos ní ve is de con cen -
tra ção de bens. O gru po C re du ziu-se, en quan to du pli ca va o nú me ro de in di ví -
du os nos gru pos A e B. O gru po A pas sou a cor res pon der a 12%, pos su in do 46%
dos bens. Para o gru po B, ob ser va-se alar ga men to se me lhan te ao do gru po A, ou
seja, a du pli ca ção do ta ma nho. Ele pas sa va a re pre sen tar 30% e era dono de 37%
da ri que za. Qu an to ao gru po C, pas sou a cor res pon der a 58%, com re cur sos equi -
valen tes a 16%. Ain da que esse gru po se te nha re du zi do, seus in te gran tes tor na -
ram-se mais po bres (Grá fi co 5).

De fato, ocor reu uma des con cen tra ção da ri que za, com a di mi nu i ção do
gru po de po bres e o cres ci men to dos gru pos de in ter me diá rios e de ri cos. No se -
gundo pe río do, to dos os gru pos apre sen ta vam ní ve is de po bre za aci ma dos ní ve -
is dos gru pos cor re la tos do pri me iro pe río do. Para os gru pos A e B, esse pro ces so
po de ria es tar re la ci o na do com o cres ci men to por que pas sa ram, re dis tri bu in do a
ri que za. Mas o gru po C pas sou por mo vi men to in ver so, de re du ção, e ain da as -
sim ele tam bém es ta va mais po bre que o gru po cor res pon den te an te ri or. O fa tor
des con cen tra ção de bens au xi lia na com pre en são des se pro ces so mais ge ral, no
qual se cons ta ta em po bre ci men to de to dos os gru pos. Mas há ou tro ele men to im -
por tan te para o en ten di men to disso. A economia local passou por mudanças
conjunturais, com queda nos níveis de produção (Chaves, 2012a: 215-287).
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No tem po, a so ci e da de per ma ne ceu hi e rar qui za da. Por tan to, três gru pos 
se dis tin gui am: um pe que no gru po cons ti tu í do pe los mais afor tu na dos; um gru -
po que in clu ía os de ní vel de ri que za in ter me diá rio; e um gru po bem mais alar ga -
do, for ma do pe los mais po bres. Evi den te men te, a ri que za, sua evo lu ção, seu vo -
lu me e dis tri bu i ção, bem como o per fil dos gru pos têm como pa râ me tro o con -
tex to lo cal. Para ou tras so ci e da des, ve ri fi ca-se tipo, cres ci men to, vo lu me e dis tri -
bu i ção di fe ren ci a dos de ri que za, em ra zão das dis tin tas for mas de or ga ni za ção
so ci al en tre elas (Fra go so, 1992; Ozó rio, 1999; Alme i da, 2001).

No âm bi to dos gru pos so ci a is hi e rar qui za dos, ana li sa-se a in ser ção dos
in di ví du os no sis te ma eco nô mi co, ten do como pa râ me tro o re cur so ao tra ba lho
es cra vo, à ter ra, à pro du ção pe cuá ria e ao for ne ci men to do cré di to. Escra vos, ani -
ma is, bens de raiz e dí vi das ati vas se cons ti tu í ram em ele men tos ca rac te rís ti cos
da eco no mia lo cal. O tra ba lho com pul só rio e a ter ra eram os prin ci pa is me i os de
pro du ção; a pe cuá ria bo vi na, a prin ci pal pro du ção; e o cré di to, na mo da li da de
exis ten te, era ele men to cons ti tu ti vo do se tor mer can til. Da dis tri bu i ção des ses
bens por gru pos e no tem po, in fe re-se so bre o ní vel de uti li za ção do tra ba lho ca ti -
vo, o por te da pro du ção e a diversificação de atividades de suas respectivas uni -
dades domésticas.

No que se re fe re à atu a ção dos in di ví du os nos se to res eco nô mi cos pro -
du ti vos por gru pos, nas uni da des do gru po A eram de sen vol vi das ati vi da des de
agro pe cuá ria e de ofí ci os ar te sa na is. Essas uni da des ti nham por te pro du ti vo de
ma i or ex pres são eco nô mi ca em re la ção aos ou tros gru pos, com ma i or di ver si fi -
ca ção de ati vi da des eco nô mi cas. O gru po B es ta va in se ri do em ati vi da des agro -
pe cuá ri as e de ofí ci os ar te sa na is, tal como o gru po A. A di ver si fi ca ção de ati vi da -
des eco nô mi cas era tam bém im por tan te ca rac te rís ti ca de suas uni da des, em bo ra
me nos ex pres si va que a ve ri fi ca da no gru po A. Uma pe que na par ce la do gru po
in ter me diá rio não pos su ía me i os de pro du ção (1%) – ter ras, ani ma is, ins tru men -
tos agrí co las e ins tru men tos de ati vi da de ar te sa nal. Para as uni da des do gru po C,
ve ri fi cou-se dis tri bu i ção no se tor agrá rio e de ofí ci os ar te sa na is. O gru po ti nha a
me nor par ti ci pa ção no se tor de ofí ci os ar te sa na is e uma ex pres si va ma i o ria de in -
di ví du os que não ti nha me i os de pro du ção. Isto é, 93% de les per ten ci am a esse
gru po. Assim, é para as uni da des do gru po dos mais po bres que se constata o
menor nível de diversificação econômica.

A ma i or di ver si fi ca ção de ati vi da des eco nô mi cas nas uni da des do gru po
A re la ci o na-se com a ma i or dis po ni bi li da de do tra ba lho adi ci o nal de que elas usu -
fru íam. Ne las, a pre sen ça de pos ses aci ma de 10 es cra vos era ex pres si va, dis tin -
guin do o ní vel de pro du ção. É o que se ob ser va para a re gião cen tral da pro vín cia
de Mi nas Ge ra is na pri me i ra me ta de do sé cu lo XIX, e para Lo re na em 1801. Au to -
res de mons tram que uni da des pro du ti vas com pos ses aci ma de 10 ca ti vos ti nham
por te de pro du ção mais ele va do (Andra de, 2008: 209-213; Cos ta, 1987: 247).
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2.1. Mão de obra escrava

A iden ti fi ca ção da mão de obra es cra va foi fe i ta con si de ran do os ca ti vos
en tre as ida des de 10 e 70 anos. Sua dis tri bu i ção por pos ses foi ob ser va da em qua -
tro fa i xas de ta ma nho: 1-5, pos ses me no res; 6-10, pos ses mé di as in fe ri o res;
11-20, pos ses mé di as su pe ri o res; e 21-40, pos ses gran des. No que se re fe re ao gru -
po A, to dos os mem bros con ta vam com esse re gi me de tra ba lho em suas uni da -
des, nas qua is pre do mi na vam pos ses com mais de 10 es cra vos. Qu an to ao gru po
B, uma par ce la pe que na dele (4%) não dis pu nha do tra ba lho adi ci o nal. Nas uni -
da des des se gru po, pre do mi na vam pos ses das fa i xas mé di as (6-10). Já no gru po C 
a qua se a to ta li da de de in di ví du os não con ta va com ca ti vos e uma gran de par ce la
pos su ía pe que nas pos ses (1-5) (Grá fi co 6). 

Grá fi co 6 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os, por gru pos,
se gun do fa i xas de pos ses de mão de obra es cra va. 

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1833-1872. Acer vo do AFCRPM.

No de cor rer do tem po, pro pri e tá ri os de to dos os gru pos so fre ram re du -
ção do tra ba lho es cra vo em suas uni da des, mas em pro por ções di fe ren ci a das.
Para o gru po A, no pri me iro sub pe río do, pre va le ce ram pos ses gran des e pos ses
mé di as su pe ri o res. No se gun do, o nú me ro de pos ses nes sas fa i xas re du ziu-se. No 
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pri me i ro sub pe río do, a ma i o ria das pos ses era da fa i xa de 11-20 (60%), no se gun -
do, pre do mi na vam as pos ses da fa i xa 6-10 (65%) (Gráficos 7 e 8).

Grá fi co 7 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os e de es cra vos,
por gru pos, se gun do fa i xas de pos se de mão de obra es cra va.

O grá fi co A apre sen ta a dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os, e o grá fi co B,
a de es cra vos. O nú me ro to tal de es cra vos re la ci o na dos como mão de obra

é 625, e o dos res pec ti vos pro pri e tá ri os, 153.
Já os pro pri e tá ri os ex clu í dos, sem essa mão de obra, são 50.

Des ses, dois eram do gru po B, re pre sen tan do 6,4% do gru po,
e 48 eram do gru po C, 29,6%. São os se guin tes os nú me ros mé di os
de es cra vos, por gru pos: Gru po A, 15; gru po B, 6,9; e gru po C, 2,4.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1833-1852. Acer vo do AFCRPM.

Qu an to ao gru po B, o nú me ro de ne gros de que seus in te gran tes dis pu -
nham no se gundo pe río do era tam bém me nor. Uma vez que eles não ti nham pos -
ses da fa i xa 21-40, as pos ses da fa i xa de 11-20 pre do mi na ram no pri me i ro tem po,
in di can do a re du ção. O nú me ro de pro pri e tá ri os que pos su íam pos ses da fa i xa
6-10 era tam bém ma i or no pri me i ro tem po. Inver sa men te, o nú me ro da que les
que ti nham pos ses com 1 a 5 es cra vos au men tou no se gundo tem po (Gráficos 7 e
8).4
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Grá fi co 8 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os e de es cra vos, por gru pos,
se gun do fa i xas de pos se de mão de obra es cra va.

O nú me ro to tal de es cra vos re la ci o na dos como mão de obra é 628
e dos res pec ti vos pro pri e tá ri os é 149. Já os pro pri e tá ri os ex clu í dos,

sem essa mão de obra, são 49. Des ses, dois eram do gru po B,
re pre sen tan do 3,3% do gru po, e 47 eram do gru po C, 41%.

São os se guin tes os nú me ros mé di os de es cra vos: Gru po A, 10,5;
gru po B, 4,8; e gru po C, 1,5. 

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1853-1872. Acer vo do AFCRPM.

A re du ção da dis po ni bi li da de do tra ba lho com pul só rio, ob ser va da para
os gru pos A e B, ocor reu tam bém para o gru po C. As pou cas pos ses des se gru po
na fa i xa de 6-10 res trin gi am-se ao pri me iro pe río do. A ma i o ria do gru po pos su ía
pe que nas pos ses (1-5). Já no pe río do se guin te, to dos os pro pri e tá ri os que ti nham
ne gros pos su íam pe que nas pos ses. A re du ção é ob ser va da, tam bém, pelo nú me ro 
de les sem a mão de obra. No pri me iro pe río do, 29% do gru po não a pos su íam. Já
no se gun do, o per cen tu al cor res pon den te era de 41%. Como a ma i o ria do gru po
se sub di vi dia en tre os que ti nham pos ses da fa i xa de 1-5 e os que não ti nham ca ti -
vos, di mi nu iu o nú me ro da que les que con ta vam com o tra ba lho adi ci o nal
(Gráficos 7 e 8). 
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Por tan to, os pro pri e tá ri os dis pu nham do tra ba lho com pul só rio em ní -
ve is di fe ren ci a dos. Ten do ocor ri do sua di mi nu i ção, o im pac to ne ga ti vo dis so nas 
con di ções de re pro du ção das uni da des por gru pos foi res sen ti do em me nor ní vel
pelo gru po A. Os pre ços dos es cra vos su bi ram, di fi cul tan do a aqui si ção des se
bem, com a con se quen te con cen tra ção da pro pri e da de escrava nas mãos dos
proprietários que dispunham de mais recursos.

2.2 Propriedade fundiária 

A apro pri a ção fun diá ria ocor reu de for ma bas tan te de si gual, ain da que
fos se ga ran ti do o aces so es tá vel à ter ra. A ter ra es ta va con cen tra da nas mãos do seg -
men to mais rico, e a con cen tra ção era mais acen tu a da no pri me i ro sub pe río do.5

No gru po A, to dos ti nham o bem. Entre os do nos de ter ras, os do gru po A cor res -
pon di am a 5% e pos su íam 36% da ri que za.  Já no se gun do sub pe río do, o gru po
equi va lia a 12% e pos su ía 40,6% dela (Grá fi cos 9 e 10). Em mé dia, um in di ví duo do 
pri me i ro sub pe río do ti nha o do bro de in ves ti men to em ter ra que um do se gun do.

A re du ção da taxa de par ti ci pa ção da ter ra no con jun to de bens do gru po
A pode ser ve ri fi ca da no pa tri mô nio dos dois in di ví du os que ti nham os ma i o res
in ves ti men tos nela nos dois sub pe río dos. José Antô nio dos San tos Bar ros era o
ter ce i ro pro pri e tá rio mais rico do pri me iro tem po e o que, pro por ci o nal men te,
ti nha mais re cur sos alo ca dos em ter ra. Com bens ava li a dos em 16:591$232, seus
ma i o res in ves ti men tos fo ram em ani ma is (38%), es cra vos (27%) e ter ras (20%).
Ele pos su ía um re ba nho com 692 ani ma is, dis tri bu í dos por suas pro pri e da des.6

Já no se gundo tem po, o ma i or in ves ti men to em ter ras foi fe i to por Ma no el José
da Cruz. Ele era o ter ce i ro in di ví duo mais rico da épo ca e teve seu pa tri mô nio
ava li a do em 25:637$900. Sua ma i or alo ca ção de re cur sos era em ca ti vos (76%). O
se gun do e o ter ce i ro ma i o res in ves ti men tos ti nham va lo res bem mais ba i xos:
ter ras, 9%, e ani ma is, 5,6%.7 Assim, pode-se in fe rir que as uni da des do més ti cas
dos pro pri e tá ri os mais ri cos do pri me i ro sub pe río do eram cons ti tu í das de ma i o -
res ex ten sões ter ri to ri a is que seus cor re la tos do se gun do. A con cen tra ção da ter -
ra no pri me i ro sub pe río do e as evi dên ci as des ses dois ca sos de ma i o res in ves ti -
men tos em ter ras apontam para isso. 

O gru po in ter me diá rio pos su ía ter ras de me no res di men sões que o gru -
po mais rico. Mas, na for ma de apro pri a ção pelo gru po B, ve ri fi cou-se tam bém
ma i or con cen tra ção da ter ra no pri me i ro sub pe río do. Ao lon go do tem po, o nú -
me ro de in di ví du os sem esse bem cres ceu (de 6% para 8%). Qu an to aos que o pos -
su íam, no pri me i ro tem po, eles re pre sen ta vam 15% e ti nham 34,5% do va lor em
ter ra. No se gun do, o gru po teve esse in ves ti men to re du zi do à me ta de: o gru po
do brou, per ma ne cen do dono da mes ma fa tia. Obser va-se para esse gru po o mes -
mo pro ces so de alar ga men to do gru po A, re dis tri bu in do a ter ra, com me nor con -
cen tra ção (Gráficos 9 e 10). 
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Grá fi co 9 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os e da ri que za em ter ra
ver sus gru pos so ci a is, se gun do a pro pri e da de da ter ra.

O grá fi co A apre sen ta a dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os e do va lor da ter ra;
o grá fi co B, o nú me ro de pro pri e tá ri os com pro pri e da de da ter ra. 

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1833-1872. Acer vo do AFCRPM.

O seg men to mais po bre ti nha in ves ti men tos em ter ras bem mais mo des -
tos. Isso re i te ra a con cen tra ção da ter ra em ma i or me di da nas mãos do gru po
mais rico, se gui do do gru po in ter me diá rio. O pro ces so vi ven ci a do pelo gru po C
foi in ver so em re la ção aos ou tros dois, os qua is pas sa ram por cres ci men to e des -
con cen tra ção fun diá ria. Nes se gru po, o nú me ro de mem bros sem o bem era de
ta ma nho apro xi ma do nos dois sub pe río dos – 28% e 29%, res pec ti va men te. No
pri me i ro sub pe río do, aque les que ti nham ter ra re pre sen ta vam 80% do gru po e
pos su íam 29,4% do seu va lor. No se gun do, a re pre sen ta ti vi da de re du ziu-se para
58%, de ten do 25% (Gráficos 9 e 10). 

Mes mo não ten do ocor ri do em po bre ci men to do gru po C no que si to ter -
ra e ten do ha vi do me lhor dis tri bu i ção dela nos gru pos A e B, a con cen tra ção era
tra ço mar can te da apro pri a ção fun diá ria. Não obs tan te, era es tá vel o aces so à ter -
ra por par te da ma i o ria da po pu la ção, de cor ren te da ex pan são es pon tâ nea da
fron te i ra agrí co la. O gru po que pos su ía esse re cur so teve pro por ção re la ti va men -

   Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 27, nº 53, p. 157-187, ja neiro-junho de 2014. 171

Pobreza, riqueza e hierarquização em sociedade lo cal



te apro xi ma da nos dois sub pe río dos – 76% e 80%, res pec ti va men te. Ao lon go do
pe río do, to dos os in te gran tes do gru po A ti nham ter ras. No gru po B, o nú me ro
de mem bros que não a pos su ía era ba i xo – 6% e 8%, res pec ti va men te. Já no grupo
C residia o maior número deles sem o bem – 28% e 29%, respectivamente. 

Grá fi co 10 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os e da ri que za em ter ra,
por gru pos, se gun do a pro pri e da de da ter ra.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1853-1872. Acer vo do AFCRPM.

A ter ra era o se gun do meio de pro du ção mais im por tan te no sis te ma
agrá rio em Rio Par do, de po is da for ça de tra ba lho ca ti va. Assim, os pro pri e tá ri os
mais afor tu na dos, que dis pu nham de ma i or vo lu me de mão de obra es cra va,
eram tam bém os que pos su íam mais ter ras. Em ní vel de gra da ção, se gui am-se
aque les de ní vel de pa tri mô nio mé dio, con tan do com me nor vo lu me des se tra ba -
lho e me nos ter ras. Os mais po bres dis pu nham do tra ba lho adi ci o nal em ní vel
re du zi do, com suas uni da des cons ti tu í das de por ções pe que nas de ter ra. Ha via
aque les que não con ta vam com esse re cur so e que tam bém não pos su íam ter ras.
Entre as ati vi da des agrárias desenvolvidas, predominavam a pecuária bovina,
parcialmente comercializada. 
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2.3 Produção pecuária 

Obser van do-se o ta ma nho do re ba nho e o ní vel de sua con cen tra ção nas
uni da des dos in di ví du os por gru pos, é pos sí vel dis tin guir qua tro fa i xas de ta ma -
nho – 1 a 10 (pe que no), 11 a 30 (mé dio), 31 a 100 (gran de) e aci ma de 100 (mu i to
gran de). O re ba nho es ta va con cen tra do nas ma i o res fa i xas, in di can do po ten ci al
de co mer ci a li za ção, e em mãos de um nú me ro me nor de pro pri e tá ri os. A con cen -
tra ção do gado nos re ba nhos aci ma de 100 ca be ças foi mais ele va da no pri me iro
sub pe río do, quan do o re ba nho era ma i or (Gráfico 3).

Grá fi co 11 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os do gru po A,
por bo vi nos, va lor da ter ra e mão de obra es cra va,
se gun do fa i xas de ta ma nho do re ba nho bo vi no.

O grá fi co A mos tra a dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os; o grá fi co B,
a dis tri bu i ção da ri que za de pro pri e tá ri os em gado, ter ra e es cra vos. 

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1833-1852. Acer vo do AFCRPM.

O pe que no gru po de cri a do res dono dos ma i o res re ba nhos per ten cia ao
gru po A. No pri me i ro sub pe río do, a ma i o ria dos pe cu a ris tas des se gru po (80%)
ti nha re ba nhos com mais de 100 ca be ças, que abar ca vam a qua se to ta li da de do
gado do seg men to, 98% (Gráfico 11). Cada cri a dor ti nha, em mé dia, 254 ca be ças.
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Já no sub pe río do se guin te, ocor reu uma re du ção do nú me ro de cri a do res com re -
ba nhos com mais de uma cen te na de uni da des (34,8%), bem como uma di mi nu i -
ção da con cen tra ção do gado em re ba nhos des se por te (78,7%). Con si de ran do o
nú me ro mé dio, os pe cu a ris tas des sa épo ca pos su íam 113 ca be ças, uma re du ção
do re ba nho de 224% em re la ção ao gru po an te ri or (Gráfico 12). 

Grá fi co 12 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os do gru po A,
por bo vi nos, va lor da ter ra e mão de obra es cra va,
se gun do fa i xas de ta ma nho do re ba nho bo vi no.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1853-1872. Acer vo do AFCRPM.

Nas uni da des do més ti cas, ha via re la ção di re ta en tre vo lu me da mão de
obra es cra va uti li za da, ta ma nho da ter ra e do re ba nho. Nas uni da des do gru po A,
en con tra va-se o ma i or nú me ro de ca ti vos, as ma i o res ex ten sões ter ri to ri a is, nas
qua is ha via a ma i or pro du ção pe cuá ria. Os ri cos pro pri e tá ri os de ter ras e de es -
cra vos cons ti tu í ram o se le to gru po lo cal de cri a do res e de co mer ci an tes de gado
de gran de por te. Ao lon go do tem po, mes mo ocor ren do me nor in ves ti men to em
ter ra, re ba nhos de ta ma nhos me no res e me nor dis po ni bi li da de de tra ba lho com -
pul só rio, o gru po A per ma ne ceu com ma i or ri que za alo ca da nes ses re cur sos em
re la ção aos ou tros dois. Por con se guin te, isso aju dou a ati vi da de pe cuá ria a ge rar
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a produção local de maior comercialização, alcançando patamar de atividade
econômica mais rentável. 

Grá fi co 13 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os do gru po B,
por bo vi nos, va lor da ter ra e mão de obra es cra va, se gun do fa i xas
de ta ma nho do re ba nho bo vi no. O grá fi co A in di ca a dis tri bu i ção

de pro pri e tá ri os; o grá fi co B, a dis tri bu i ção da ri que za de pro pri e tá ri os
em gado, ter ra e es cra vos.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1833-1852. Acer vo do AFCRPM.

Qu an to ao por te de re ba nho dos in te gran tes do gru po B, ele era de di -
men sões bem me no res em re la ção ao do gru po A. Para os pro pri e tá ri os de ní vel
de ri que za in ter me diá rio, seus bo vi nos es ta vam tam bém con cen tra dos em re ba -
nhos mu i to gran des, com pro du ção pas sí vel de co mer ci a li za ção. Mas o nú me ro
de pe cu a ris tas do nos des se por te de re ba nho era in fe ri or em re la ção ao do gru po
mais rico. Na pri me i ra épo ca, ape nas um ter ço dos cri a do res do gru po B pos su ía
re ba nhos com mais de 100 uni da des, que cor res pon diam a 72% do gado do gru -
po. Ha via, em mé dia, 82 ca be ças nas ter ras des se gru po (Grá fi co 13). No tem po
se guin te, ve ri fi cou-se re du ção sig ni fi ca ti va de re ba nho des sa fa i xa (11,7%),
abran gen do 42% dos bo vi nos. O gru po teve seus re ba nhos re du zi dos à me ta de
em re la ção ao cor res pon den te do pri me i ro tem po (Gráfico 14). 
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Grá fi co 14 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os do gru po B,
por bo vi nos, va lor da ter ra e mão de obra es cra va,
se gun do fa i xas de ta ma nho do re ba nho bo vi no.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1853-1872. Acer vo do AFCRPM

Fran cis co Rego, clas si fi ca do no gru po B, era um dos in di ví du os da se -
gun da épo ca que pos su ía um re ba nho cujo ta ma nho es ta va aba i xo do pa ta mar de
co mer ci a li za ção (1-10). A par ce la de cri a do res do nos de re ba nhos des sa fa i xa
cor res pon dia a 26,%, se gun do ma i or sub gru po de po is da par ce la que pos su ía re -
ba nhos na fa i xa de 31-100 (33%) (Gráfico 14). Seu pa tri mô nio foi ava li a do em
3:737$180, sen do o ma i or in ves ti men to uma pos se de 5 ne gros (45,5%). Um to tal
de 11 ani ma is cor res pon dia a 5% dos bens. Ele mo ra va com sua mu lher na fa zen -
da Boa Vis ta, onde eles ti nham ter ras e uma casa com ben fe i to ri as, en ge nho e
roda de ra lar man di o ca. Dis pu nham da for ça de tra ba lho de três es cra vos, e na
uni da de do més ti ca ha via de sen vol vi men to da agro pe cuá ria e da fi a ção; be ne fi ci -
a men to de man di o ca e de cana; e pro du ção de aguar den te.8

A es tre i ta re la ção en tre tra ba lho ca ti vo dis po ní vel, ta ma nho da ter ra e
ta ma nho do re ba nho, ob ser va da nas uni da des do gru po A, só se ve ri fi cou nas
uni da des do gru po B para o pri me i ro sub pe río do. Já no se guin te, os do nos de re -
ba nhos clas si fi ca dos nas ma i o res fa i xas con ti nu a ram con cen tran do o gado e pos -
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su in do a gran de par te da ri que za em ter ra, mas não mais a ma i or par te da mão de
obra adi ci o nal. Com ter ras de ex ten sões mais re du zi das e com me nor dis po ni bi -
li da de do tra ba lho com pul só rio, a pro du ção pe cuá ria nas uni da des do gru po B
so freu re tra ção em ní vel ma i or que o ve ri fi ca do para as unidades do grupo A,
diminuindo a atuação de seus proprietários na comercialização da produção. 

Grá fi co 15 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os do gru po C, por bo vi nos,
va lor da ter ra e mão de obra es cra va, se gun do fa i xas de ta ma nho

do re ba nho bo vi no. O grá fi co A in di ca a dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os;
o grá fi co B, a dis tri bu i ção da ri que za de pro pri e tá ri os em gado,

ter ra e es cra vos.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1833-1852. Acer vo do AFCRPM.

Por fim, os in te gran tes do gru po C pos su íam re ba nhos de ta ma nhos in -
fe ri o res em re la ção aos do gru po B e me no res ain da em re la ção aos do gru po A.
Foi ape nas nes se gru po que se ve ri fi cou uma par ce la ra zoá vel de uni da des nas
qua is não se de sen vol via a pe cuá ria. Qu an to ao ní vel de de sen vol vi men to des sa
ati vi da de, a pro du ção era di re ci o na da pre do mi nan te men te para o uso do més ti -
co. Ve ri fi ca ram-se pou cos re ba nhos aci ma de 100 ca be ças e ape nas para o pri me i -
ro tem po. Não ocor re ram al te ra ções sig ni fi ca ti vas ao lon go do tem po no que se
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re fe re ao per fil de cri a dor do gru po C e à dis tri bu i ção do gado nas fa i xas de re ba -
nho, di fe ren te men te do ob ser va do para os ou tros gru pos (Gráficos 15 e 16). 

Grá fi co 16 – Dis tri bu i ção de pro pri e tá ri os do gru po C,
por bo vi nos, va lor da ter ra e mão de obra es cra va,
se gun do fa i xas de ta ma nho do re ba nho bo vi no.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1853-1872. Acer vo do AFCRPM

Para o gru po C, os ele men tos vo lu me de mão de obra ca ti va, ter ra e gado
não se apre sen ta ram em re la ção di re ta. O con jun to de uni da des do més ti cas que
de ti nham a ma i or par ce la do re ba nho não pos su ía a ma i or ri que za em ter ra nem
o ma i or nú me ro de es cra vos. No de cor rer do tem po, o nú me ro per cen tu al de uni -
da des que não dis pu nham de ne gros au men tou. Não se ob ser va, con tu do, im pac -
to ne ga ti vo em sua ati vi da de pe cuá ria de vi do à me nor dis po ni bi li da de do tra ba -
lho adi ci o nal. O per fil das uni da des era as si na la do pela uti li za ção ape nas do tra -
ba lho li vre e pela exis tên cia de pe que nas pos ses de ca ti vos. O ní vel de re du ção do
tra ba lho es cra vo foi pe que no, e a cri a ção de gado não ti nha ex pres si vi da de eco -
nô mi ca. Ocor rên cia di fe ren te é vis ta nas uni da des do gru po A e do gru po B, nas
qua is a re du ção do nú me ro de ca ti vos ocor reu em ní ve is mais ele va dos, as si na -
lan do re tra ção da ati vi da de pe cu a ris ta. Por fim, uma vez ve ri fi ca das as uni da des
do més ti cas por gru pos em sua in ser ção no se tor agrá rio, tendo como parâmetro o 
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recurso ao trabalho escravo, a abordagem seguinte é sobre a participação dos
grupos no setor mercantil, em âmbito do fornecimento do crédito. 

2.4. Dívidas ativas 

As prá ti cas cre di tí ci as, como já foi dito, es ta vam di fun di das en tre a po -
pu la ção. No en tan to, o cré di to se con cen tra va nas mãos dos in di ví du os mais ri -
cos. Os cre do res cor res pon di am a 37,7% do gru po to tal de in di ví du os com bens
in ven ta ri a dos. A ma i or par te do cré di to foi for ne ci da no se gun do sub pe río do
(69%), ten do-se re du zi do o nú me ro de cre do res, 59,6% e 40,4%, res pec ti va men -
te.  Isso con fi gu rou uma con cen tra ção do cré di to no tem po (Gráfico 17).

Grá fi co 17 – Dis tri bu i ção de cre do res, por dí vi das ati vas (va lor e nú me ro),
se gun do gru pos so ci a is. O grá fi co A apre sen ta a dis tri bu i ção dos cre do res,

do va lor e do nú me ro de dí vi das; o grá fi co B, o va lor mé dio
das dí vi das dos cre do res, e o grá fi co C, o nú me ro mé dio de dí vi das

dos mes mos. Nú me ros ab so lu tos: cre do res, 151 (37,7% do to tal
de pro pri e tá ri os); va lor das dí vi das, 90:148$386; dí vi das, 1.431.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1833-1872. Acer vo do AFCRPM.
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No gru po A, ha via 15% dos cre do res, do nos de 66% do cré di to. O gru po
abran gia o ma i or nú me ro pro por ci o nal de les (70%) (Gráfico 17). No pri me iro
sub pe río do, os cre do res cor res pon di am a 50% do gru po, no se gundo, 78,2%
(Gráficos 18 e 19). No de cor rer do tem po, o gru po con cen trou o cré di to em um
pro ces so de au men to do nú me ro de dí vi das, do nú me ro de cre do res, bem como
da par ce la do cré di to e do in ves ti men to nele. Isso ocor reu em de tri men to dos ou -
tros gru pos, que di mi nu í ram sua par ti ci pa ção na ati vi da de, di mi nu in do o in ves -
ti men to em dí vi das ati vas (Gráficos 18 e 19).  Em am bos os pe río dos, os cre do res
se des ta ca vam en tre aque les que ti nham mais re cur sos no gru po.

Grá fi co 18 – Dis tri bu i ção de cre do res, por dí vi das ati vas
(va lor e nú me ro), se gun do gru pos so ci a is.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1833-1852. Acer vo do AFCRPM.

O se gundo sub pe río do foi mar cado por al te ra ções. Pri me i ra men te, o
cré di to foi con ce di do em pro por ções ma i o res (69%). Isso cer ta men te está re la -
cionado com mu dan ças con jun tu ra is lo ca is, como o cres ci men to da po pu la ção, o 
au men to do ní vel de ur ba ni za ção, com mais ofer ta de ser vi ços, e o cres ci men to
do co mér cio. O au men to no for ne ci men to do cré di to tem re la ção com ou tro ele -
men to con jun tu ral, em ní vel na ci o nal. Re fe re-se à prin ci pal le gis la ção que re gu -
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la men tou as re la ções co mer ci a is no Bra sil no sé cu lo XIX: o Có di go Co mer ci al de 
1850.9  Este, ao es ta be le cer o re co nhe ci men to le gal dos cré di tos mer can tis, bem
como suas con di ções de co bran ça, ins ti tu iu ga ran ti as de ca rá ter le gal para os cre -
do res. Isso se so mou às ga ran ti as já as se gu ra das pe las re la ções in ter pes so a is, em
me ca nis mos in for ma is, o que fa vo re ceu a ofer ta do cré di to, como se ve ri fi ca para
Rio Par do.10

Grá fi co 19 – Dis tri bu i ção de cre do res, por dí vi das ati vas
(va lor e nú me ro), se gun do gru pos so ci a is.

Fon te: Pro ces sos de in ven tá rio post mor tem, 1853-1872. Acer vo do AFCRPM.

Qu an to ao gru po B, a par ti ci pa ção de seus mem bros na con ces são do cré -
di to era em pro por ções bem me no res que a do gru po A. Nes se gru po de ní vel in -
ter me diá rio, ha via 28,5% dos cre do res, que re pre sen ta vam 47,2% do gru po e
eram de ten to res de 22,8% do cré di to (Gráfico 17). No pri me iro sub pe río do, eles
re pre sen ta vam 21,4% do seg men to e eram do nos de 36% do cré di to. No se gun do, 
ha via mais cre do res, no en tan to do nos de uma fa tia bem me nor do cré di to
(Gráficos 18 e 19).
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Os cre do res des se gru po que mais in ves ti ram pro por ci o nal men te em cré -
di to não se des ta ca vam en tre os pro pri e tá ri os mais ri cos, ao con trá rio do que se ve -
ri fi ca para os do gru po A. Para es tes, o for ne ci men to do cré di to cons ti tu ía mais
uma op ção de ati vi da de eco nô mi ca, as so ci a da à agro pe cuá ria, aos ofí ci os ar te sa na -
is e ao co mér cio. Isso não ocor reu para os in te gran tes do gru po B. Não hou ve ten -
dên cia a op tar por esse tipo de in ves ti men to, que apa re ce pul ve ri za do no gru po.

Para esse gru po, cons ta tou-se re tra ção de atu a ção no for ne ci men to do
cré di to e nos ofí ci os ar te sa na is, au men tan do a fre quên cia de in di ví du os que pas -
sa ram a atu ar ape nas na agro pe cuá ria. O en vol vi men to em me nos ati vi da des
eco nô mi cas si na li za va o em po bre ci men to do gru po. Suas uni da des do més ti cas
res sen ti ram o im pac to ne ga ti vo da re du ção do tra ba lho es cra vo, das ex ten sões
ter ri to ri a is, da pro du ção pe cuá ria e da atu a ção nas atividades artesanais em
maiores proporções que as unidades dos mais abastados.

Já os mem bros do gru po C ti ve ram pe que na atu a ção na con ces são do cré -
di to. Nes se gru po, ha via 56,3% dos cre do res. Mas, a re pre sen ta ti vi da de de les no
gru po era de 30%, de ten do ape nas 11% do re cur so (Gráfico 17). No tem po, a par -
ti ci pa ção do gru po na ati vi da de re du ziu-se bas tan te. Ini ci al men te, 72,6% dos
cre do res per ten ci am a esse gru po, por cen ta gem essa que caiu para 35,8%. A re -
pre sen ta ti vi da de do seg men to no gru po, que era de 37%, caiu para 21%, per ma -
ne cen do com a me nor taxa de re pre sen ta ção por gru po. No pri me i ro sub pe río do
eles for ne ce ram 23% do cré di to, no se gun do, 5% (Gráficos 18 e 19). Um mo vi -
men to que de mons tra va a re tra ção con si de rá vel de atu a ção des se gru po na ati vi -
da de e a concentração do crédito nas mãos dos mais afortunados.

 Como para o gru po B, não hou ve ten dên cia de os in di ví du os de mais re -
cur sos no gru po apli ca rem va lo res con si de rá ve is do pa tri mô nio em cré di to. Sua
con ces são não con fi gu rou uma op ção de ati vi da de ren tá vel para os mais po bres
que ti nham pro por ci o nal men te mais re cur sos alo ca dos em dí vi das ati vas. Para
es tes, os cré di tos a re ce ber eram ori un dos de par te da ri que za des fe i ta, como tam -
bém de dí vi das contraídas por familiares, mediante necessidade financeira. 

Um caso elu ci da ti vo era o de Ca e ta no Lima, que ti nha o ma i or in ves ti -
men to pro por ci o nal em cré di to en tre to dos os cre do res do pri me iro sub pe río do.
De um pa tri mô nio ava li a do em 546$720, 66% cor res pon di am a dí vi das ati vas.
Ca sa do, ele mo ra va na fa zen da San ta Ana, dis tri to de Rio Pre to. Lima não pos-
suía es cra vos nem bens de raiz. Além de ani ma is, ele ti nha ins tru men tos de tra -
ba lho agrí co la. Seus re cur sos apli ca dos em cré di tos re fe ri am-se a oito dí vi das,
ten do sido seis de las con tra í das por fa mi li a res. O ma i or cré di to, no va lor de
155$000, re fe ria-se a um “res tan te do cré di to da ven da da es cra va”. Essa dí vi da
re pre sen ta va 43% de todo o cré di to for ne ci do por Lima. Seus cré di tos in di ca vam 
a ne ces si da de de se des fa zer de bens em con di ções ad ver sas, como tam bém de
au xi li ar seus pró pri os fa mi li a res.11
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Ainda que em Rio Par do o ca pi tal mer can til não ti ves se des ta que na eco -
no mia, ve ri fi ca ram-se tra ços co muns em re la ção a so ci e da des para as qua is ele
era im por tan te. Isto é, con cen tra ção do cré di to e em mãos de gru pos so ci a is mais
ri cos (Fra go so, 1992; Osó rio, 1999; Alme i da, 2001). O cré di to se des ta cou na
cons ti tu i ção e na ma nu ten ção de hi e rar qui as so ci a is, em ba san do re la ções de de -
pen dên cia pes so al. Na lo ca li da de, ricos pro pri e tá ri os de es cra vos, de ani ma is e
de ter ras que con ce de ram as ma i o res so mas em cré di to com pu se ram a Câma ra
Muni ci pal, exer cen do do mí nio e di re ção so bre a so ci e da de (Cha ves, 2012a). 

3. Con clu são

A hi e rar qui za ção foi tra ço ca rac te rís ti co da or ga ni za ção so ci al que se es -
ta be le ceu em Rio Par do, ba se a da na dis tri bu i ção de si gual da ri que za lo cal. Três
gru pos so ci a is fo ram iden ti fi ca dos: um pe que no gru po cons ti tu í do pe los mais
afor tu na dos (gru po A); um gru po que in clu ía os de for tu nas mé di as (gru po B),
tam bém re du zi do; e um gru po nu me ro so, for ma do pe los mais po bres (gru po C).
Infe re-se que o ní vel das con di ções eco nô mi cas dos in di ví du os es ta va di re ta -
men te re la ci o na do à dis po ni bi li da de do tra ba lho com pul só rio em suas uni da des
do més ti cas. Ou tros re cur sos con tri bu í ram para a dis tin ção, como a pro pri e da de
fun diá ria, a pro du ção pe cuá ria e a ca pa ci da de de for ne cer cré di to.

O gru po mais rico pos su ía o ma i or nú me ro de es cra vos e as ma i o res ex -
ten sões de ter ra. Isso pro por ci o na va às suas uni da des do més ti cas dis tin gui -
rem-se com os ín di ces mais ele va dos de pro du ção pe cuá ria e agrí co la. Elas tam -
bém apre sen ta vam a ma i or in ser ção no co mér cio e nos se to res de ofí ci os ar te sa -
na is, des ta can do-se com a ma i or di ver si fi ca ção eco nô mi ca. A ati vi da de cre di tí -
cia, por sua vez, era mais uma op ção de in ves ti men to para o seg men to mais rico.
O crédito era um ele men to im por tan te na cons ti tu i ção e ma nu ten ção de hi e rar -
qui as so ci a is, cuja ca rac te ri za ção abran gia so ci e da des de diferen tes con for ma -
ções eco nô mi cas.

Qu an to ao seg men to de ní vel de ri que za me di a na, ele con ta va com vo lu -
me in fe ri or de for ça de tra ba lho adi ci o nal e me no res ex ten sões ter ri to ri a is em
suas uni da des do més ti cas em re la ção ao gru po mais rico. Em ra zão dis so, suas
uni da des ti nham ní ve is mais ba i xos de pro du ção e de di ver si fi ca ção eco nô mi ca.
A par ti ci pa ção do gru po B na con ces são de cré di to era bem me nor que a do gru po 
A. Para os in te gran tes do gru po mé dio, as dí vi das ati vas não cons ti tu í ram op ção
de di ver si fi ca ção eco nô mi ca, como ocor reu para os do grupo A.

 O gru po mais po bre ti nha o me nor nú me ro de es cra vos, e suas uni da des
do més ti cas eram cons ti tu í das de pe que nas ex ten sões de ter ra. Assim, uma par te
das uni da des dis pu nha de pou ca for ça de tra ba lho ca ti va e ou tra par te con ta va
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ape nas com o tra ba lho fa mi li ar. Como os prin ci pa is me i os de pro du ção eram re -
du zi dos, as uni da des do gru po ti nham o me nor ní vel de pro du ção e de di ver si fi -
ca ção eco nô mi ca. No que se re fe re ao for ne ci men to de cré di to, a par ti ci pa ção do
gru po C na ati vi da de foi bem res tri ta. Enquan to para pro pri e tá ri os mais ri cos o
cré di to era mais uma op ção de alo ca ção de recursos, para os mais pobres, seu
fornecimento ocorreu em circunstâncias de adversidades. 

Nes sa so ci e da de, mais da me ta de do nú me ro de in di ví du os que a in te -
gra vam, no âm bi to da pro pri e da de de bens, ti nha con di ções ma te ri a is des fa vo rá -
ve is em re la ção à ri que za lo cal. Veri ficou-se gran de con cen tra ção de re cur sos
eco nô mi cos em mãos de um se le to gru po. No tem po ob ser va do, 69,1% dos in di -
ví du os pos su íam ape nas 23,8% da ri que za. Em con tra par ti da, 8,3% de les eram
donos de 40% (Gráfico 5). Não obs tan te, cons tata-se a exis tên cia de um gru po so -
ci al in ter me diá rio. Ou seja, a so ci e da de era pro fun da men te mar ca da por dois
seg men tos ex tre mos de ri cos e de po bres, mas não se en cer ra va ne les. Ela com -
por ta va um seg men to so ci al me di a no, fa tor de ate nu a ção re la ti va da hi e rarqui za -
ção, o qual era seu tra ço carac te rís tico.  

A di nâ mi ca so ci al lo cal e sua in ser ção na so ci e da de mais abran gen te são
pas sí ve is de ser com pre en di das por meio da cons ti tu i ção de hi e rar qui as. A hi e -
rar qui za ção so ci al era a base de sus ten ta ção do po der eco nô mi co e so ci al de um
gru po res tri to. Con fi gu ra-se como ele men to cha ve para a com pre en são da dis -
tin ção so ci al como prer ro ga ti va para o exer cí cio da do mi na ção, do con tro le so ci -
al e da di re ção so bre a so ci e da de. É o que se sus ten ta em es tu do re cen te para essa
so ci e da de. O po der de do mi nar e de di ri gir na for ma de con tro le so ci al era exer -
ci ta do, pre do mi nan te men te, pelo seg men to mais rico. Esse ele men to era cons ti -
tu ti vo da so ci e da de lo cal do Impé rio do Bra sil (Cha ves, 2012a). O exer cí cio da
do mi na ção em nível lo cal ti nha cer ta si mi li tu de com o domínio social exercido
por classes dirigentes regionais e nacionais em uma sociedade escravista e
hierarquizada.

Notas

1. Em ter mos de fon tes, foi uti li za da uma
sé rie de 401 pro ces sos de in ven tá rio post
mor tem. O nú me ro de pro ces sos cor res -
pon de ao to tal de do cu men tos con ser va dos 
pelo Arqui vo do Fó rum da Co mar ca de
Rio Par do de Mi nas, do ra van te AFCRPM, 
para o período de 1833-1872.

2. Ve ri fi ca-se a co e rên cia de da dos de pro -

ces sos de in ven tá rio post mor tem quan do

con fron ta dos com ou tras fon tes, como

Lis ta no mi na ti va/1840 e Re cen se a men to/

1872, re fe ren tes a da dos de ocu pa ção de

gru po social mais amplo (Chaves, 2012a).
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3. Os va lo res dos bens são tra ta dos como
va lor no mi nal e cor re la ci o na dos em va -
lo res per cen tu a is, a fim de não com pro -
me tê-los com even tu al pro ces so in fla ci o -
ná rio, que pode ter ocor ri do no tem po ob -
ser va do. Na ca te go ria bens de raiz, a ex -
pres si va par ti ci pa ção foi de pro pri e da des
ru ra is (88,5%), em detrimento de casas nos 
distritos. 

4. Para os cál cu los dos nú me ros per cen -
tu a is das fa i xas e dos nú me ros mé di os do
gru po B, con si de rou-se o nú me ro to tal de
pro pri e tá ri os que pos su ía a mão de obra. O
mes mo pro ce di men to foi ado ta do para os
cálculos do grupo C. 

5. Para a aná li se da es tru tu ra das uni da des
do més ti  cas no as pec to fun diá rio,
dis põe-se dos va lo res das ter ras por pro-
prietário.

6. Pro ces so de in ven tá rio post mor tem de
José Antô nio dos San tos Bar ros, de 19 fev.
1847. Acer vo do AFCRPM – maço 14.

7. Pro ces so de in ven tá rio post mor tem de
Ma no el José da Cruz, de 25 jun. 1864.
Acer vo do AFCRPM – maço 26.

8. Pro ces so de in ven tá rio post mor tem de
Ma ria Cons tan cia de Je sus. Rio Par do, 3
out. 1864. Acer vo do AFCRPM – maço 26.

9. BRASIL. Lei de 25 de ju nho de 1850.
Co le ção das leis do Impe rio do Bra sil de 1850.
Rio de Ja ne i ro: Typo grap hia Na ci o nal, p.
57-239. Dis po ní vel em: <http://www2.
ca ma ra.gov.br/ati vi da de-le gis la ti va>.

10. So bre o as sun to, cf. Almi co. Dí vi da e
obri ga ção.

11. Pro ces so de in ven tá rio post mor tem de
Rita Ma ria de San ta Ana. Rio Par do, 30
abril 1835. Acer vo do AFCRPM – maço 5.
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Re su mo

O ar ti go ana li sa a hi e rar qui za ção eco nô mi ca e so ci al em Rio Par do, na
pro vín cia de Mi nas Ge ra is. Par te-se da abor da gem dos prin ci pa is re cur sos
eco nô mi cos, ve ri fi can do sua dis tri bu i ção en tre três gru pos so ci a is. A aná li se é
fe i ta em dois sub pe río dos, ten do como re fe rên cia o tra ba lho es cra vo, que
in flu iu no ní vel de pro du ção da ri que za. Cons ta ta-se uma de si gual
dis tri bu i ção so ci al da ri que za en tre um gru po de in di ví du os ri cos, um gru po
de ri que za de ní vel mé dio e um gru po nu me ro so de po bres. A de si gual da de
eco nô mi ca e so ci al en tre in di ví du os ri cos e in di ví du os pobres foi elemento
conformador da hierarquização, matizada pela presença de um grupo
intermediário.
Pa la vras-cha ve: po bre za, ri que za, hi e rar quia so ci al, Mi nas Ge ra is, século
XIX. 

Abstract

The ar ti cle analy zes the eco no mic and so ci al hi e rarchy in Rio Par do, in the
pro vin ce of Mi nas Ge ra is. The main eco no mic re sour ces are ob ser ved in the ir 
dis tri bu ti on bet we en three so ci al groups. The analy sis con cen tra tes on two
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pe ri ods, ta king as re fe ren ce the sla ve la bor, which in flu en ced the le vel of
pro duc ti on of we alth. It is no ted the une qual so ci al dis tri bu ti on of the we alth
bet we en a group of we althy pe o ple, a group of pe o ple of mid-le vel we alth
and a lar ge group of poor pe o ple. The eco no mic and so ci al ine qua lity bet we en 
rich pe o ple and poor pe o ple ori gi na ted a hi e rarchy, which was at te nu a ted by
the exis ten ce of the me di an group.
Key words: po verty, we alth, so ci al hi e rarchy, Mi nas Ge ra is, 19th century.
 

Ré su mé

L’ar ti cle analy se la hié rar chie éco no mi que et so ci a le de Rio Par do, dans la
pro vin ce de Mi nas Ge ra is. Les prin ci pa les res sour ces éco no mi ques sont
abor dées, ain si que leur dis tri bu ti on par mi tro is grou pes so ci a ux. L’a naly se est 
ef fec tu ée en deux pé ri o des, en pre nant com me ré fé ren ce le tra va il es cla ve, qui 
a in flu en cé le ni ve au de la pro duc ti on de la ri ches se. On cons ta te une
ré par ti ti on iné ga le de la ri ches se so ci a le en tre un grou pe d’in di vi dus ri ches,
un grou pe mo yen et un grand grou pe de pa u vres. L’i né ga li té éco no mi que et
so ci a le en tre les ri ches et pa u vres a été l’é lé ment con for ma te ur de
l’hié rar chi sa ti on, qui a été at té nuée par la pré sen ce du grou pe mo yen.
Mots-clés: pa u vre té, ri ches se, hié rar chie so ci a le, Mi nas Ge ra is, XIXe siè cle.
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