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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal discutir a riqueza e suas relações sociais e 

políticas no contexto da Bahia do século XIX, atendo-se mais propriamente, por razões 

metodológicas, à segunda metade da referida centúria. Para cumprir tais vislumbres, optou-se 

metodologicamente por um estudo de trajetória na perspectiva da micro-história de Joaquim 

Pedreira de Cerqueira, Coronel da Guarda Nacional, grande senhor de escravizados, senhor de 

Engenho, fazendeiro, pecuarista, financista e rentista, famigerado pela alcunha de ''grande 

capitalista'' que viveu na Vila da Feira de Santana, onde viveu a maior parte de sua vida. 

Nascera em 1799 em São Gonçalo dos Campos e falecera em 1873 na referida Vila. 

Utilizando-se da trajetória de formação, investimentos e composição da fortuna do Coronel 

Pedreira, procuramos problematizar o contexto de transição capitalista e as mudanças de 

mentalidade que tal processo desencadeou na Bahia da segunda metade do século XIX. Não 

perdemos de vista, contudo, a análise das continuidades e características pré-capitalistas do 

sítio aqui tratado.   

 

Palavras-chaves: Riqueza; Joaquim Pedreira de Cerqueira; Império; Fortuna; Século XIX. 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

The present work aims at discussing wealth and its social and political relations with the 

nineteenth-century context of the nineteenth century Bahia, taking into account, for 

methodological reasons, the second half of the aforementioned century. In order to fulfill such 

glimpses, a methodological approach was chosen by a study of a micro-history perspective of 

Joaquim Pedreira de Cerqueira, Colonel by the National Guard, great master of enslaved, lord 

of Engenho, farmer, cattle rancher, financier and rentier, famous by nickname of '' big 

capitalist '' who lived in Vila da Feira de Santana. He was born in 1799 in São Gonçalo dos 

Campos and died in 1873 in the Vila that lived most of his life. Using the trajectory of 

formation, investment and composition of the fortune of Coronel Pedreira, we tried to 

problematize the capitalist transition context and the changes of mentality that this process 

unleashed in Bahia in the second half of the nineteenth century. However, we do not lose 

sight of the analysis of the pre-capitalist continuities and characteristics of the site here. 

 

Palavras-chave: Wealth; Joaquim Pedreira de Cerqueira; Empire; Fortune; 19th century. 
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INTRODUÇÃO 

 

A História Econômica, campo de estudos surgido com os Annales a partir de 19291, 

enquanto uma disciplina que procurava fazer frente à Velha História metódica das grandes 

narrativas e feitos políticos dos governantes, apresentou-se com o objetivo de discutir as 

"estruturas econômico-sociais para a compreensão das sociedades2". A produção, circulação e 

o consumo eram os grandes direcionamentos dos estudos da História Econômica. 

Contudo, a emergência de estudos que enfocavam suas atenções às experiências dos 

sujeitos "de carne e osso" - como são os casos de Carlo Ginzburg em O Queijo e os Vermes 

(1976) no estudo do moleiro Domenico Scandella, conhecido como Menocchio e A Formação 

da Classe Operária Inglesa (1963) de Edward Palmer Thompson na análise da receptividade 

e resistência dos ingleses à nova sociedade industrial que emergia na Inglaterra - colocaram 

em questão os problemas que os métodos utilizados pela História Econômica poderiam 

ocasionar: uma História Quantitativa e Serial enfocada em uma perspectiva macroestrutural 

que poderia negligenciar as esferas e experiências mais simples dos sujeitos em seus 

cotidianos, podendo cair, portanto, em construções historiográficas anacrônicas.3 

Partindo de um trabalho em uma perspectiva qualitativa de microvisão acerca das 

experiências socioeconômicas da segunda metade do século XIX baiano por meio do estudo 

da trajetória, o trabalho que ora se pretende nesta monografia é o de contribuir com uma 

abordagem qualitativa no campo da História Econômico-social da Bahia oitocentista. 

Entender as lógicas de riqueza e a manifestação desta em forma de prestígio social e 

poder político são os primeiros objetivos. Perpassa, portanto, em se perguntar: o que é ser rico 

e poderoso na Bahia do século XIX? Em vistas de se estudar respostas para tais indagações, 

optou-se metodologicamente por empreender um estudo de micro-história4 através da 

trajetória, de um dos homens mais ricos da Bahia oitocentista: O Coronel Comendador 

Joaquim Pedreira de Cerqueira, grande senhor de engenho, expressivo senhor de 

                                                
1 FRAGOSO, João & FLORENTINO, Manolo. História econômica. In. CARDOSO, Ciro Flamarion e 

VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 

1997, p. 59. 
2 Idem. 
3 Ibidem, p. 56-59. 
4 Abordagem desenvolvida pelo historiador italiano Carlo Ginzburg na sua obra “O queijo e os vermes: o 

cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição (1976)"; o mesmo método foi utilizado por outros 

historiadores, tais como: Natalie Zenon Davis em “O Retorno de Marin Guerre (1984)”; Eduardo Silva na obra 

“O Dom Obá II D'África Príncipe do Povo - Vida, tempo e pensamento de um homem livre de cor (1997)” em 

que a trajetória do Alferes Candido da Fonseca Galvão é estudada etc. Giovanni Levi em seus estudos dos 

agentes sociais em Santena na obra Le pouvirau village (1989), percebe que as lógicas de mercado não eram 

conduzidas pela lei da oferta e da demanda, mas pelas relações pessoais dos sujeitos: para um parente o preço era 

um, para um desconhecido outro etc. 
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escravizados, pecuarista, negociante, financista, rentista e famigerado pela alcunha de 

"capitalista" que viveu entre 1799 e 1873 na Bahia. 

No cruzamento das fontes com a bibliografia sobre a riqueza no século XIX, pode-se 

sustentar que o Coronel Joaquim foi um dos mais ricos senhores da Bahia no final da centúria 

oitocentista. Corrobora com esta afirmação outros dados encontrados no inventário que 

revelam a sua riqueza e opulência, como é o exemplo marcante do alto custo com as despesas 

fúnebres, que corresponderam a 6:559$790 réis5, quantia exorbitante para o período.  

Como demonstração da relevância do Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira para 

seu período, noticiemos a ilustre hospedagem em seu sobrado à Rua Direita da Vila da Feira 

de Santana em 1859 das Majestades Imperiais brasileiras D. Pedro II e D. Teresa Cristina. A 

presença do Imperador D. Pedro II no sobrado transformado em paço, do Coronel Pedreira, 

valeu-lhe expressivas honrarias, como o título nobiliárquico de cavaleiro da Ordem da Rosa. 6 

Dado ao seu poderio econômico, o Coronel construiu com recursos próprios uma 

estrada que ligava Feira de Santana à Cachoeira conclusa em 1858.7 Foi também acionista de 

companhias ferroviárias, possuiu grandes investimentos em apólices da dívida pública, 

concedeu empréstimos ao tesouro nacional, foi proprietário de um engenho, quatro fazendas 

com criação de gado vacum e produção de cana e quatro imóveis urbanos. 

Podemos apontar ainda alguns jornais da Segunda metade do século XIX em 

Pernambuco e no Rio de Janeiro onde Coronel Pedreira foi notícia, como o Diário de 

Pernambuco (PE) que, no Domingo de nove de Março de 1873 publica: "Falleceu no dia 23 

do passado na villa da Feira de Sant'Anna, o abastado capitalista coronel Joaquim Pedreira de 

Cerqueira"8.  

No Jornal do Commercio (RJ) em 28 de Março de 1863, vemos a seguinte 

publicação: 

Os habitantes da Feira de Sant'Anna, já cansados de esperar pela estrada de 

Paraguassú, requerêrão á assembléa provincial para construcção de um ramal dessa 

villa para Alagoinhas. Ainda não vi a representação, mas sei que é idéa do distincto 

Sr. coronel comendador Joaquim Pedreira de Cerqueira, o mais rico proprietário e 

capitalista daquella importante villa, e posso dizer que de todo o sertão por esse 

                                                
5 Essa informação encontra-se presente na seção de partilha do inventário do Coronel Joaquim Pedreira de 

Cerqueira que já foi aqui citado. APEB. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim 

Pedreira de Cerqueira (1873-1876).  Informação presente também FREIRE. Op. cit., p. 185. 
6 SOUSA, Bernardo Xavier Pinto de. Memórias da Viagem de S.S Magestades Imperiaes ás Provincias da 

Bahia, Pernambuco, Parahiba, Alagoas, Sergipe, e Espirito-Santo, dividida em 6 partes e um additamento 

:com retratos de SS. Magestades, e das Serenissimas Princezas as Senhoras D. Isabel e D. Leopoldina. Rio de 

Janeiro: Pinto de Sousa, 1861-. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242431>. Acessado em 

11 de maio de 2016. 
7 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Bahia [Salvador]: Itapuã, 1968, p. 71. 
8 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. Diário de Pernambuco nº 00057. 09/03/1873.  
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lado. O povo já não sabe de que meios lance mão para achar sahida aos seus 

productos e o governo a impedir-lhe os passos. 9 

 

Fato comum nas duas publicações é a alcunha de capitalista e a menção à riqueza do 

Coronel Pedreira, seja como "abastado" ou "o mais rico proprietário e capitalista... De todo o 

sertão por esse lado". Para além da menção à riqueza, no entanto, o segundo periódico suscita 

uma imagem de representatividade e influencia política, ao que parece já sabida, do Coronel 

Joaquim Pedreira de Cerqueira em relação à Vila da Feira de Santana. Uma conclusão pode 

então ser considerada: a figura do Coronel e sua representatividade de riqueza e poder não se 

limitava à Província da Bahia, mas atingia o Império brasileiro.   

Corroborando essa afirmação, podemos ainda apontar a presença do Coronel em 

publicação do Correrio Mercantil, e Instructivo, Político, Universal (RJ) a treze de Setembro 

de 186610, como um dos duzentos maiores acionistas do Banco do Brasil e, que por isso, 

estava a ser chamado a comparecer em uma reunião para eleger o novo presidente do Banco 

no Rio de Janeiro. A sua situação de acionista do Banco do Brasil permanecerá até a sua 

morte em 1873, como consta em seu inventário.   

Como brevemente tratado até aqui, o Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira em sua 

riqueza, opulência e poder possuiu grande influência e representatividade no contexto 

provincial e imperial do Brasil, sendo, portanto, uma figura privilegiada para o estudo das 

elites econômico-sociais da Bahia da segunda metade do século XIX.  

O objetivo deste trabalho é fazer um contraponto aos estudos macro da história 

econômico-social das elites acerca da Bahia oitocentista, que apesar de suas importantes 

contribuições com o campo de estudos das elites, negligenciaram de alguma maneira, uma 

história de “carne e sangue’’, como criticou Carlo Ginzburg, em sua abordagem de micro-

história. 

Nosso recorte temporal pauta-se no tempo de vida do Coronel Pedreira, mas por 

questões de ordem teórico-metodológica e para viabilizar a conclusão do trabalho em tempo 

hábil, privilegiaremos a segunda metade da centúria oitocentista. As principais fontes 

utilizadas para a realização do trabalho foram o inventário e o testamento do Coronel 

Pedreira, presentes no Arquivo Público do Estado da Bahia, bem como impressos e periódicos 

do período oitocentista, dentre os quais, o diário de D. Pedro II, relatos da viagem do 

Imperador à Bahia em 1859, cartas da Condessa de Barral. Lançamos mão também de 

                                                
9 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. Jornal do Commercio (RJ) nº 00073. 28/03/1863. 
10 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. Correrio Mercantil, e Instructivo, Político, Universal (RJ) nº 00336. 

13/07/1866. 
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documentos cartoriais como registros de óbito e nascimento presentes na Cúria Metropolitana 

de Feira de Santana e de bibliografias que se cruzam com os objetivos de nossa pesquisa. 

A partir de um trabalho de História Econômico-Social por via da trajetória do 

Coronel Pedreira, esta pesquisa pretende-se, então, compreender as lógicas de riqueza e a 

manifestação desta em forma de poder político e prestígio social na Bahia do século XIX.  

Para cumprirmos tais objetivos, organizamos este trabalho em dois capítulos. O 

primeiro, “As Riquezas na Bahia oitocentista” versará sobre as características do cenário 

socioeconômico da Bahia e dos estudos sobre a riqueza nesta província oitocentista, bem 

como o lugar da fortuna do Coronel Pedreira neste contexto, problematizando as expressões 

da fortuna deste, notadamente, o ato de opulenciar, ou seja, de tornar sua riqueza visível, e o 

poder disponibilizado pelos haveres de tal proporção que detinha o Coronel. O segundo 

capítulo, “As fazendas de um abastado Coronel”, buscará discutir a formação e a composição 

da fortuna do Coronel Pedreira em vistas de vislumbrar tais dados como expressões de uma 

dada realidade experiencial e material daquela Bahia de outrora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO 1 

 

AS RIQUEZAS NA BAHIA OITOCENTISTA 

 

1.1 ''Uma Província no Império'' 

 

Durante o século XIX, a Bahia foi Capitania, Província e, logo após a instauração da 

República, se tornou uma unidade federativa do Estado brasileiro. No campo econômico, as 

mudanças não podem ser perceptíveis de forma tão diversa: o açúcar e o fumo desde o 

período colonial apresentavam-se como os principais produtos de exportação baiano.11 

Contudo, devemos ter em vista o esforço realizado por Sebastião José de Carvalho e Melo, o 

Marquês de Pombal, em diversificar a pauta de produtos coloniais exportados.12 

Entre as últimas décadas do século XVII e primeiros decênios da centúria 

setecentista, a produção agrícola baiana entrou em grande depressão, tendo como algumas das 

causas principais, as guerras travadas contra os invasores holandeses na primeira metade do 

século XVII e o surgimento da concorrência com outras colônias americanas.13 As guerras 

com os batavos destruíram engenhos, interromperam o comércio colonial português e abriram 

espaços para o desenvolvimento da produção açucareira no Caribe, gerando uma enorme 

concorrência para o açúcar luso-brasileiro com as colônias britânicas e francesas nas 

Antilhas14. No prosseguimento dos anos, entre as décadas de 1760 e 1770 a Bahia vivenciou 

um período de prolongado mal-estar econômico, chamado por Luís Antonio de Oliveira 

Mendes em 1790 como ''calamitosos tempos''.15 

O marquês de Pombal tratou de, com reformas fiscais, ações de diversificação dos 

gêneros exportados, bem como fomentar à produção dos principais produtos da pauta de 

exportação baiana, o açúcar e o fumo, reabilitando a economia colonial.16 A Mesa de inspeção 

do tabaco e do açúcar foi criada por Pombal como meio de incentivar a produção agrícola.17 

Em concomitância a estas ações, no plano internacional, eventos como a Revolução 

                                                
11 SCHWARTZ. Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravidão na sociedade colonial, 1550-1835. 
Tradução Laura Teixeira Motta. - São Paulo: Companhia das letras, 1988, p. 83-85. 
12 BARICKMAN, Bert Jude. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 

1780-1860. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 50. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 BARICKMAN. Op. Cit. P. 49. 
16 BARICKMAN. Op. Cit. P. 50 
17 NOVAIS, Idelma Aparecida Ferreira. A mesa de inspeção do açúcar e tabaco da Bahia, 1751-1808. Tese de 

Doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, 2016, p. 47. 
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Industrial, ''as guerras e revoluções do final do século XVIII e início XIX resultaram, com 

frequência, em preços mais altos para produtos tropicais, abrindo novos mercados para as 

exportações brasileiras''.18 A Revolução Industrial demandou produtos coloniais, sobretudo o 

algodão, produzido em capitanias mais ao norte, mas também produzido na Bahia19, e a 

Revolução de São Domingos, atual Haiti, à época o maior produtor de açúcar e café mundial, 

abriu espaço para a expansão agrícola na principal colônia lusitana.20 

Sobretudo, dadas estas mudanças no plano externo, mas também às ações de 

diversificação da pauta de exportação21, a Capitania baiana entrara em uma fase de 

prosperidade que perdurou pelo menos até a década de 1830.22 

A partir da década de 1820, contudo, a economia baiana e a brasileira, que se 

sustentava na exportação do açúcar, do fumo e do algodão, entrou em uma nova crise 

econômica em decorrência da baixa dos preços de tais produtos no mercado internacional. A 

crise ocorreu não pela oferta irregular dos produtos, mas porque para alcançar um lucro na 

faixa de 24 por cento no açúcar, entre 1821-30 e 1841-50, os exportadores nacionais ''mais 

que dobraram a quantidade exportada'' e ''os de algodão receberam a metade do valor, 

exportando apenas 10 por cento menos''. Nesta lista de produtos, apenas o fumo permaneceu 

estacionário em suas exportações e valores.23 No geral, ''a baixa nos preços das exportações 

brasileiras, entre 1821-30 e 1841-50, foi de cerca de 40 por cento''.24 

Como apontou Luis Henrique Dias Tavares, ''a economia da Província da Bahia não 

se diferenciava da economia brasileira da segunda metade do século'' XIX. Sua afirmação 

parte do pressuposto da manutenção da base econômica da Província da Bahia, a de ser ''uma 

economia de exportação de produtos primários'', tal como no Estado nacional. ''Ademais, 

como a do Brasil, era uma economia dependente''.25  

                                                
18 BARICKMAN. Op. Cit. p. 51. 
19 NOVAIS, Idelma Aparecida Ferreira. A mesa de inspeção do açúcar e tabaco da Bahia, 1751-1808. Tese de 
Doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, 2016, p. 60. 
20 Idem. 
21ARRUDA, José Jobson de A. O Brasil no comércio colonial. São Paulo: Ática, 1980, p. 612. 
22 MASCARENHAS, Maria José Rapassi. Fortunas Coloniais, Elite e riqueza em Salvador, 1760-1808. Tese 

de Doutorado em História Economica, USP, 1998, p. 8. 
23 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 2 ed. São Paulo Companhia Editora Nacional, 1998, p. 

109-10. 
24 Idem 
25 TAVARES. Luis Henrique Dias. A Economia da Província da Bahia na Segunda Metade do Século XIX. 

Universitas (29): 31-40, jan/abr. 1982, p. 31.  
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Como agravante para a crise, a guerra de Independência da Bahia que se estendeu 

por quase um ano, entre 1822 e 1823, aprofundou ainda mais as tensões econômicas26, como 

versa Kátia Mattoso: 

A economia açucareira esteve em crise desde a época da Independência, quando a 

guerra (1822-1823) contribuiu para desorganizar a produção baiana. Técnicas 

agrícolas e industriais não renovadas, assim como a concorrência de outros 

produtores de açúcar, acarretaram uma decadência irremediável.27 

 

No seio deste período de declínio da economia baiana em conexão com o contexto 

nacional, crescia a exportação e a importância do café no sudeste nas proximidades do Rio de 

Janeiro28. Tal produto adquiria tamanha preponderância que, já em 1822 com a Independência 

nacional, a planta figurava na bandeira do Império brasileiro e em seu brasão de armas.29 

A crise econômica em decorrência da baixa dos preços no mercado internacional 

continuou a sangria nas terras baianas, muitas dependentes deste. A partir de 1850 com a Lei 

Eusébio de Queirós, que proibia o tráfico transatlântico de escravizados no Brasil, a Bahia 

começou a sofrer também com uma rápida perda da sua população escravizada.  

Por conta do avanço da produção cafeeira, uma boa parcela dos escravizados da 

Província foi vendida ''para as plantações de café do Centro-Sul do Brasil''. Para mencionar tal 

fluxo, aponta-se que ''entre 1864 e 1874, a Bahia foi desfalcada de 55,1% de sua população 

escrava, enquanto as Províncias do Oeste, do Sul ou do Centro-Sul do Brasil registravam 

crescimentos que variam entre 14,9% (Centro-Sul) e 48,2% (Oeste e Sul).30 Quanto a tal 

questão, escreveu Eduardo Silva: 

Com a supressão do tráfico africano em 1850, Salvador, um entreposto tradicional 

de entrada e redistribuição interna de escravos, perde não apenas a possibilidade de 

comprar escravos no exterior, como outra província qualquer. Perde ainda, e talvez 

principalmente, um lucrativo comércio de exportação (fumo, cachaça, rapé e 

zimbro) e reexportação (manufaturados europeus) para a África.31 

 

À diminuição da sua mão de obra escravizada, era maléfica para os negócios baianos 

no exterior, pois dificultava a produção, alia-se negativamente a este processo, as dificuldades 

climáticas que viveu a Bahia no século XIX, como aponta Góes Calmon: ''períodos de secca, 

variando o calamitoso phenomeno apenas no grão de maior ou menor intensidade e extensão, 

                                                
26 SILVA, Eduardo. Dom Obá D'África, o príncipe do povo: vida, tempo e memória de um homem livre de 

cor. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.p. 63 
27 MATTOSO. Op. Cit., p. 90. 
28 Idem 
29 SILVA, Eduardo. Idem. 
30 MATTOSO. Op. Cit., p. 90. 
31 SILVA, Eduardo. Op. Cit., p. 62. 
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influíram e concorreram poderosamente para a seriação dos sofrimentos que tivemos que 

curtir durante todo o século XIX''.32  

Particularmente, na segunda metade da referida centúria, os impactos da seca foram 

mais desastrosos, causando irregularidades e oscilações nas produções dos principais gêneros 

agrícolas: a seca que durou entre 1857 e 1861 foi notadamente, das piores do século.33 Por 

conta dessa seca, muitas famílias do interior da Província, foram forçadas a vender seus 

escravizados domésticos a preços abaixo do mercado, intensificando o tráfico intra e 

interprovincial, como relatou o cônsul britânico na Bahia do período, John Morgan.34  

Podemos mencionar ainda os problemas de mortandade na Bahia a partir da década 

de 1850 com o chamada cólera morbus, que vitimou mais de 36 mil baianos, contando com a 

capital Salvador, o Recôncavo e os interiores, como aponta Onildo Reis.35: 

A morte de trabalhadores ligados a produção e transporte de víveres repercutiu sobre 

o comércio. Logo se verificou uma crise de abastecimento em boa parte da 

província. Na capital, a escassez de alimentos estimulava a carestia. Em muitas 

cidades do interior faltava de tudo: arroz, farinha, carne. 36 

 

Com o cólera, o abastecimento de Salvador e do interior foi comprometido, tanto 

pela morte de produtores como pelo temor dos pecuaristas, lavradores, negociantes e 

transportadores de mercadorias em adentrarem nos grandes centros urbanos da Província e 

serem vitimados pela doença.37 Os preços dos produtos, como a farinha de mandioca e a carne 

verde (carne de boi fresca) subiram vertiginosamente, provocando perda do poder de compra 

da população e uma grave crise de abastecimento na Província.38  

Em 17 de Outubro de 1857, o Jornal Correio Mercantil, publicou a seguinte notícia:  

Parece que a carestia dos generos alimenticios pretende reduzir-nos ao flagelo da 
fome: a carne verde custa actualmente 320 e 400 rs. A libra, a farinha todos os dias 

vau augmentando de preço, tudo devido á secca e á mortalidade do gado! Além 

disto, consta que a cholera já vai desenvolvendo-se em algumas localidades desta 

provincia, e noticias de Santa Isabel dão aquella villa a braços com a epidemia.39 

 

                                                
32 CALMON, Francisco Marques de Góes. Vida econômico - financeira da Bahia: elementos para a história, 

de 1808 a 1899. Bahia: Imprensa Oficial,1925, p.28. Apud: GONÇALVES, Graciela Rodrigues. As Secas na 

Bahia do Século XIX. Mestrado em História da UFBA, 2000, p. 10. 
33 GONÇALVES, Graciela Rodrigues. As Secas na Bahia do Século XIX. Mestrado em História da UFBA, 

2000, p. 36. 
34 BARICKMAN. Op. Cit., p. 230. 
35 DAVID, Onildo Reis. O Inimigo Invisível: A epidemia do Cólera na Bahia em 1855-56. Salvador: 

Mestrado em  História da UFBA, 1993, p. 7-8 
36 DAVID. Idem, p. 9. 
37 DAVID. Op. Cit., p. 117. 
38 DAVID. Op. Cit., p. 118. 
39 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. Correrio Mercantil, e Instructivo, Político, Universal (RJ) nº 284. 

17/10/1857 
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Percebe-se a partir desta notícia, que a cólera avançava também aos interiores da 

Província, levando o terror e o medo aos que com ela tinham contato ou ouvia falar. Adiante, 

a publicação do jornal continua: 

Está submetida á assembléia provincial a questão do abastecimento das carnes 

verdes para o nosso consumo: duas propostas forão ultimamente apresentadas aos 

legisladores da provincia por varios criadores de gado e fazendeiros. Uma dellas está 

assignada pelos Srs. Joaquim Pedreira de Cerqueira, Leonardo José Pereira Borges, 

Ildefonso Moreira Sérgio e Manoel Barbosa de Souza.40 

 

O grupo de criadores de gado e fazendeiros de Feira de Santana, no qual estava 

inserido o Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, propôs o abastecimento de gado para o 

consumo de Salvador ''pelo preço de 160 rs. a libra na estação invernosa e de 180 rs. na do 

verão, começando a effectividade do fornecimento do 1º de janeiro de 1858, a terminar no fim 

de dezembro de 1861''. Os proponentes ficavam encarregados ainda de ''fornecer ás dez 

freguezias desta capital [Salvador] durante os quatro annos com 225 rezes semanarias, 

numero que, segundo a experiencia'', diz o autor, satisfazia perfeitamente as necessidades 

públicas.41 Tais informações indicam o desenrolar da crise e o poderio econômico do Coronel 

Pedreira junto aos seus pares, capaz de firmar um contrato de abastecimento de alimentos 

tanto em Salvador quanto com a sua imediata circunvizinhança.  

A crise provocada pelo “inimigo invisível”42, a cólera morbus, não deixou, 

logicamente, de afetar o ''comércio externo, que ficou completamente paralisado'' no 

período.43 Para termos uma noção da instabilidade econômica em que se afundava a 

Província, vamos aos dados referentes às exportações baianas entre 1857 e 1865: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Idem. 
41 Idem. 
42 Título do trabalho de Onildo Reis David, já aqui citado, para se referir à cólera morbus. 
43 DAVID. Op. Cit, p. 17. 
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Tabela 1 – Exportação da Província da Bahia (1857-1865) – (Valor em Mil Contos)  

Anos Açúcar Fumo Diamantes Café Couros Aguardente Madeiras Cacau Algodão 

1857/

58 

5.879: 1.899: 1.359: 1.191: 965: 589: 185: 308: 149: 

1858/

59 

8.785: 2.420: 1.536: 933: 565: 419: 247: 127: 67: 

1859/

60 

2.880: 3.345: 1.596: 1.001: 727: 130: 369: 168: 70: 

1860/

61 

2.697: 1.538: 1.265: 1.011: 752: 328: 349: 204: 9: 

1861/

62 

7.712: 4.398: 1.356: 1.126: 595: 479: 522: 179: 179: 

1862/

63 

6.934: 5.372: 1.647: 1.762: 433: 387: 342: 209: 729: 

1863/

64 

5.378: 2.778: 1.476: 1.196: 304: 294: 204: 175: 1.054: 

1864/

65 

6.316: 2.060: 1.381: 1.614: 356: 372: 237: 173: 1.303: 

Fonte: TAVARES. Luis Henrique Dias. A Economia da Província da Bahia na Segunda Metade do 

Século XIX. Universitas (29): 31-40, jan/abr. 1982, p. 32. 

                    

A tabela aponta os principais gêneros baianos no mercado de exportação, o açúcar e 

o fumo, em uma inconstância acentuada variando abruptamente entre os exercícios 

apresentados. No que toca aos anos de 1857/58 até 1864/65, o crescimento foi extremamente 

irregular e, no caso do açúcar, representou ao final do período, 1864/65, apenas 7,43% a mais 

do que em 1857/58. No caso do fumo, um crescimento de 8,47% ao final do período de oito 

anos de contagem dos rendimentos nas exportações. 

O ''declínio dos produtos tradicionais do Nordeste – açúcar, tabaco e algodão –

podem ser explicados, dentre outras questões, pela incapacidade baiana em responder aos 

rigores do mercado internacional''44. No adentrar da década de 1870, a crise tenciona-se ainda 

mais: em 1873, o déficit da balança comercial foi da ordem de 4.759:580$415 réis, em um 

episódio que evidenciava como tratou Thales de Azevedo, da ''descapitalização da Bahia''. Na 

época, o então presidente da Província, Cruz Machado apontava a crise como fruto da 

irregularidade do clima, causador de enchentes e secas, e da má qualidade do açúcar 

produzido, a oscilação do mercado consumidor e a falta de braços para o trabalho completam 

o quadro,45 sendo este último questionável, como versa a historiografia sobre a abolição no 

Brasil.46 

                                                
44 SILVA, Eduardo. Dom Obá D'África, o príncipe do povo: vida, tempo e memória de um homem livre de 

cor. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.p. 61. 
45 TAVARES. Luis Henrique Dias. Op. Cit, p. 33-34. 
46 SILVA, Eduardo. Op. Cit. 
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Nesta Bahia onde viveu o Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira. Seus 

empreendimentos e residência estavam, contudo, nos interiores, seja em Santo Amaro da 

Purificação, Camisão47 ou Feira de Santana, e como já observamos anteriormente, o Coronel 

Pedreira atuava nestes sítios como: senhor de engenho, criador de gado, fazendeiro e 

negociante.  

Mas como estava configurada a riqueza nesta Bahia oitocentista? Quais 

características denunciam a natureza da economia baiana? Analisemos. 

 

1.2 Um Coronel do Interior baiano e as fortunas na Bahia oitocentista 

 

O Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, segundo consta nos dados do seu 

inventário, nasceu em São Gonçalo dos Campos em 1799, na época, uma freguesia de 

Cachoeira.48 Sua esposa, Antonia Ignácia Pedreira de Cerqueira era também natural de São 

Gonçalo e nascera por volta de 1811.49 

Em seus tempos de solteiro, o comendador Pedreira teve em 1819, o primeiro filho, 

chamado Joaquim Pedreira de Cerqueira Júnior50 e, em 10 de Julho de 1825 em Feira de 

Santana, nasce sua única filha de nome Nerina Clara Pedreira de Cerqueira,51 como consta do 

seu testamento, onde o Coronel Pedreira declarou:  

[...] que antes de me casar por fragelidade humana tive dois filhos nascidos de 

mulheres solteiras e desempedidas e se com alguma della me quizesse casar faria 
que são Joaquim Pedreira de Cerqueira Junior ja fallecido filho de Maria Josepha de 

Jesus e por elle representa como sua herdeira legitima/ Nerina Pedreira de Cerqueira 

filha de Elbania Delfina dos Prazeres as quaes como meos filhos forao baptizados 

nesta freguesia e perfiliados por mim a sete de agosto de mil oito centos e trinta e 

nove pelo cartorio do tabeliao França como conta de dous contos a perfiliação os 

quaes entrarão na herança de meos bens por fallecimento meo com os de legitimo 

matrimonio já declarados52. 

 

Ambos os filhos foram tidos antes do seu matrimônio com Antonia Ignácia que entre 

1830 e 1831, deu luz ao terceiro filho do Coronel Pedreira, de nome Gil Pedreira de 

                                                
47 Atual município baiano de Ipirá. 
48 Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim 

Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 
49 Arquivo da Cúria Metropolitana de Feira de Santana. Registros Eclesiásticos de Óbitos da Freguesia de Feira 

de Santana, 1828 a 1889.  
50 Arquivo da Cúria Metropolitana de Feira de Santana. Registros Eclesiásticos de Óbitos da Freguesia de Feira 

de Santana, 1828 a 1889. 
51 Arquivo da Cúria Metropolitana de Feira de Santana. Registros Eclesiásticos de Óbitos da Freguesia de Feira 

de Santana, 1828 a 1889. 
52 Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim 

Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 
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Cerqueira.53 Portanto, o único casamento do Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira durante 

toda a sua vida, ocorrera entre os anos de 1825 e 1830. O nosso abastado senhor teve ainda 

outros filhos, os quais não podemos precisar as respectivas datas de nascimento até então. 

Foram eles, para além dos já mencionados: João, Quintino, Manoel, Francolino e Afonso, 

todos Pedreira de Cerqueira. O que perfez um total de oito filhos registrados e herdeiros. 

Ao que sabemos, a maior área de atuação da prole do Coronel esteve nos campos 

políticos e militares, desde membros da Guarda Nacional, da Santa Casa de Misericórdia, e 

representantes políticos na Câmara Municipal da Vila da Feira de Sant'Anna. 

Até aqui podemos tecer algumas constatações: tendo nascido e casado com uma 

mulher de São Gonçalo e, tendo uma filha nascida na então Vila da Feira de Santana, o 

Coronel Pedreira evidencia sua circulação entre tais locais no período anterior a 1830. 

Segundo constam nos documentos da passagem da família imperial brasileira em 1859, o 

Coronel hospedara D. Pedro II e D. Teresa Cristina em seu sobrado localizado à Rua Direita 

da Vila da Feira de Sant'Anna, o mais brilhante prédio residencial do lugar.54  

A partir de 1834 já é possível identificar o Coronel Pedreira praticando vultosas 

atividades financeiras de empréstimo em Feira de Santana.55 

Para mensurar a presença de Joaquim Pedreira no cotidiano da Feira de Santana 

oitocentista, vale mencionar a existência de vários títulos e funções vinculadas a então Vila. 

Foi Coronel da Guarda Nacional da Vila e membro-fundador da Santa Casa de Misericórdia 

de Feira de Santana em 1859,56 fazendo parte do conselho de finanças57 desta instituição, bem 

como fundador no mesmo ano do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura e membro do 

conselho e finanças.58 Exerceu também mandatos políticos como Juiz de Paz e Vereador na 

Vila da Feira de Santana em 1849,59 sendo que em 1840 já figurava como membro da Câmara 

                                                
53 Registro de óbito de Gil Pedreira de Cerqueira; Testamento do Coronel acerca de Gil enquanto seu filho no 

matrimônio. 
54 FILHO, Godofredo. Dimensão histórica da visita do Imperador à Feira de Santana. Salvador: Centro de 

Estudos Baianos, n. 74, UFBA, 1976. 
55 Jornal Folha do Norte. nº 1696 – 10/01/1942. 
56 SOUSA, Bernardo Xavier Pinto de. Memórias da Viagem de S.S Magestades Imperiaes ás Provincias da 

Bahia, Pernambuco, Parahiba, Alagoas, Sergipe, e Espirito-Santo, dividida em 6 partes e um additamento 

:com retratos de SS. Magestades, e das Serenissimas Princezas as Senhoras D. Isabel e D. Leopoldina. Rio 

de Janeiro: Pinto de Sousa, 1861-. P. 152. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242431>. Acessado em 11 de maio de 2016, p. 210. 
57 SOUSA, Bernardo Xavier Pinto de. Op. Cit. p. 128; Centro de Estudos Feirenses / Museu Casa do Sertão / 

UEFS. Jornal Folha Norte nº 1.794 – 27/11/43. 
58 SOUSA. Op. Cit., p.  
59 FREIRE, Luiz Cleber Morais. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra: Agropecuária, escravidão e riqueza 

em Feira de Santana, 1850-1888. Feira de Santana: UEFS Editora, 2012. p. 183. 



26 
 

Municipal da mesma Vila,60 e em 1868, aparece nos registros como membro efetivo desta 

Câmara.61 

Na análise do inventário desse morador da então Vila da Feira de Sant'Anna,62 

iniciado em 1873 e concluído em 1876,63 o monte-mor mostrou-se bem acima da média em 

comparação com as fortunas dos ricos do opulento recôncavo e da rica capital baiana, 

somando 1.281:287$045 réis. Temos ciência, contudo, que o inventário apresenta margem 

para um valor superior aos 1.302:462$105 réis inventariados.64 Segundo Godofredo Gilho, o 

Coronel chegou a ser, ao longo da vida, ainda mais rico do que o monte-mor do seu inventário 

sugere. Segundo o autor, em: Dimensão histórica da visita do Imperador à Feira de Santana, 

a fortuna do Coronel Pedreira chegou a atingir o montante de aproximadamente 

3.000:000$000 de réis.65  

Em seu livro, resultado de dissertação de mestrado intitulado: Nem Tanto ao Mar, 

Nem Tanto à Terra, Luiz Cleber Morais Freire utilizando o método quantitativo e serial 

realizou um criterioso estudo acerca das fortunas dos moradores feirenses entre os anos de 

1850 e 1888. O autor selecionou duzentos inventários post-mortem de moradores da Vila de 

Feira de Santana. Freire demonstrou que havia na Feira de Santana oitocentista uma grande 

"concentração de riqueza, em que 10% dos inventariados foram responsáveis pela 

concentração de 63% da riqueza de todos os outros".66 A maior fortuna inventariada foi a do 

Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, que correspondeu a três vezes mais do "que a 

segunda maior fortuna encontrada, a do Tenente-coronel Joaquim Alves Godinho, com 

426:039$046 réis",67 denotando o grande monte-mor e a extrema diferença de riqueza que o 

Coronel Pedreira possuía em relação aos seus pares locais. Observemos a tabela abaixo: 

 

 

                                                
60 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional .Correio Mercantil. Edição nº 180. Bahia, Sábado 22 de Agosto de 

1840.  
61 Centro de Estudos Feirenses / Museu Casa do Sertão / UEFS. Jornal Folha Norte nº 1.654 – 22/3/41. 
62 Em que pese a concepção de que Feira de Santana é uma região intermediária entre o litoral e o sertão, a 

região de agreste atinge a cidade apenas em uma não muito grande faixa de terra a sul do município. Cf: 

MATTOSO, Kátia M. Queiroz de. Bahia: Século XIX: Uma província no Império. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1992, p. 55. 
63Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim 

Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 
64 Sendo que após cálculos feitos do monte-mor, referentes a números não computados no referido monte por 

terem sido conhecidos após o fim do inventário, a soma da riqueza ascendeu a 1.302:462$105. 
65 FILHO, Godofredo. Dimensão histórica da visita do Imperador à Feira de Santana. Salvador: Centro de 

Estudos Baianos, n. 74, UFBA, 1976, p. 15. 
66 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra: Agropecuária, escravidão e riqueza 

em Feira de Santana, 1850-1888. Feira de Santana: UEFS Editora, 2012, p. 202. 
67 FREIRE. Ibid., p. 183. 
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Tabela 2 – Fortunas em Feira de Santana, (1850-1888) 

Classificação Valor 

Nº de Inventários 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Pequenas de 615$ a 5:000$ 64 32,0% 

Médias baixas de 5:001$ a 20:000$ 76 38,0% 

Médias  de 20:001$ a 50:000$ 37 18,5% 

Médias Altas de 50:001$ a 100:000$ 10 5,0% 

Grandes baixas de 100:001$ a 200:000$ 09 4,5% 

Grandes Médias de 200:001$ a 500:000$ 03 1,5% 

Grandes de 500:001$ a 1.000:000$ 00 0,0% 

Muito Grandes acima de 1.000:000$ 01 0,5% 

Soma  200 100% 
Fonte: FREIRE, Luis Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra:  agropecuária, 

escravidão e riqueza em  Feira de Santana, 1850-1888. Feira de Santana: UEFS Editora 2012, p. 143. 

 

Percebe-se através da tabela, o alto grau de concentração das fortunas. Dos duzentos 

inventários compulsados por Freire, apenas vinte e três estiveram acima dos 50:000$000 réis, 

representando 11,5% da frequência total do estudo. Cerca de cento e quarenta sujeitos, 70% 

dos inventariados não ultrapassaram a quantia dos 20:000$000 réis, ou seja, as fortunas 

médias baixas. Contudo, a grande concentração das riquezas não se ateve às menores 

fortunas: a partir das “Grandes baixas”, a riqueza encontra-se de sobremaneira centralizada.  

O Coronel Pedreira, com seu montemor de 1.281:287$045 réis esteve isolado no 

quadro das fortunas. A diferença foi tão grande que não houve frequência na faixa das 

Grandes fortunas, e os três sujeitos com fortunas na faixa das Grandes Médias, o Tenente-

Coronel Joaquim Alves Godinho, 426:039$046 de réis, Odório Pedreira Machado, com 

255:673$512 réis, e o Capitão Manoel Ferreira da Silva com 265:449$438 réis, somados, 

alcançaram 947:162$005 réis, ou seja, apenas 73,9% da fortuna do Coronel Pedreira.  

A soma total de todas as fortunas analisadas por Freire correspondeu a 

6.253:378$487 réis. Deste montante, 20,5% representou a fortuna do Coronel Pedreira. 

Constatou, então, o autor que, ''a partir do resultado desses índices díspares, pode-se afirmar 

que houve uma grande concentração de riqueza e desigualdade na consequente distribuição 

dessa riqueza entre os inventariados”.68 Em suma, como dito anteriormente, 10% dos 

inventariados concentraram 60% de toda a riqueza feirense, estabelecendo condições 

extremas de estratificação social naquela sociedade oitocentista, dos quais o diferenciava 

absolutamente o Coronel Pedreira. 

                                                
68 FREIRE. Op. Cit., p. 196. 
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Cabe-nos lembrar, contudo, que a tabela acima trabalhada se refere a uma amostra da 

realidade feirense, não abarcando, portanto, um aspecto global dos dados.  

Uelton Freitas Rocha, em seu estudo acerca da riqueza dos cachoeiranos no século 

XIX, em que este utiliza de 981 inventários no espaço temporal entre 1834 e 1889, numa 

pretensão global de problemática dos números em Cachoeira, encontrou dados centralizadores 

com relação aos afortunados, como veremos na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 – Classificação das fortunas em Cachoeira e freguesias (1834-1889) 

Classificação Valor 

Nº de Inventários 

 

Frequência absoluta 
Frequência 

relativa 

Pequenas 100$000 a 2:000$000 290 30% 

Médias baixas 2:001$000 a 5:000$000 313 32% 

Médias Altas 5:001$000 a 20:000$000 259 26% 

Grandes 20:001$000 a 100:000$000 104 10% 

Muito Grandes 100:001$000 ou mais 15 2% 

Soma  981 100% 

Fonte: ROCHA, Uelton Freitas. Recôncavas fortunas: a dinâmica da riqueza no Recôncavo da 

Bahia (cachoeira, 1834-1889). Mestrado em História Social UFBA – Salvador, 2016, p. 68. 
 

Cerca de 2% dos 981 inventariados, quinze sujeitos, concentraram as maiores 

fortunas, enquanto 862 inventariados, cerca de 88% do total, não superaram as cifras de 

20:000$000 de réis durante todo o período entre 1834 e 1889. Tal como ocorrera em Feira de 

Santana, a concentração de riquezas foi caracterizadora da economia cachoeirana oitocentista. 

Para mensurar a importância da riqueza de nosso sujeito histórico, e aprofundarmos a 

discussão acerca da centralização das fortunas, utilizamos a riqueza dos cachoeiranos como 

referência por estar se constituir enquanto uma importante praça comercial da Bahia no 

oitocentos. Para efeito de comparação, mesmo considerando a soma das riquezas dos quatro 

cachoeiranos mais afortunados que juntas atingiram a alta cifra de 825:062$525 réis entre 

1871 a 1880, período em que foram inventariados os bens do Coronel Pedreira, ainda assim a 

fortuna do nosso abastado senhor superava este montante em 35,6%.  

Analisando a década de maior prosperidade econômica das elites cachoeiranas, entre 

1861 e 1870, em que ''o Recôncavo, ao que parece, sofreu uma estabilidade econômica, não 

havendo grandes produtos ou mudanças sociais a ponto de modificar de maneira relevante os 

padrões da riqueza'', ainda sofrendo o impacto do fim do tráfico transatlântico de escravizados 
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em 185069, foi necessário somar a riqueza dos seis sujeitos mais ricos para superar a fortuna 

do Coronel, mesmo assim, ocorrendo um valor apenas 4,63% maior que o montemor do nosso 

sujeito histórico.  

No período de maior riqueza da cidade, entre 1861 e 1870, os seis indivíduos mais 

ricos somados contaram com uma fortuna de 1.343:521$571 réis; já para o decênio seguinte, 

houve uma perceptível diminuição na riqueza das elites cachoeiranas, cujos quatro homens 

mais ricos somados detiveram 825:062$525 de réis. Isto significou uma queda de 38,6% em 

relação à década anterior, confirmando, portanto, uma diminuição considerável da riqueza dos 

cachoeiranos a partir de 1871.70   

Esta diminuição das fortunas se relaciona diretamente à crise econômica pela qual 

passava a Província da Bahia em sua antiga estrutura de agroexportação pelo ''declínio dos 

produtos tradicionais do Nordeste – açúcar, tabaco e algodão -, paulatinamente incapazes de 

responder aos rigores do mercado internacional”,71 bem como a descapitalização da Bahia a 

partir da crise instaurada em 1860 com a redução das emissões do Banco da Bahia.72 Tais 

eram os fatos que "em 1873, o déficit da balança comercial foi da ordem de 4.759:580$415”73 

na Província baiana.  

Devemos ter em vista, contudo, que os inventários nos permitem apenas um 

termometro da economia, não representando a real riqueza do período, haja vista que se 

tratam de dados post mortem, ou seja, indivíduos falecidos, não dando vazão aos sujeitos 

ainda vivos que, podem ou nao avultar maiores somas em seus monte mores. 

Kátia Mattoso na obra Bahia: Século XIX... no livro O Dinheiro dos Baianos, a partir 

do estudo de 1.115 inventários post-mortem entre 1801 e 1889, buscou mapear as fortunas dos 

soteropolitanos no século XIX, bem como o que poderia ser encarado como riqueza na cidade 

de Salvador. Elaborando a tabela abaixo reproduzida neste estudo, a autora empreende uma 

ampla análise acerca das características da riqueza na Bahia oitocentista. Vejamos: 

 

 

 

                                                
69 ROCHA. Op. Cit. p. 75-76. 
70 ROCHA, Uelton Freitas. “Recôncavas” Fortunas: A dinâmica da riqueza no Recôncavo da Bahia. 

(Cachoeira, 1834-1889). Mestrado de História da UFBA, 2015, p. 74 – 76. 
71 SILVA, Eduardo. Dom Obá D'África, o príncipe do povo: vida, tempo e memória de um homem livre de 

cor. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.p. 61. 
72 AGUIAR, Pinto. Prefácio. In: História do Banco da Bahia de Thales de Azevedo e Vieira Lins. Coleção 

Documentos Brasileiros, Editéra José Olympio. Rio de Janeiro. 1969, p. 105-108. 
73 TAVARES, Luis Henrique Dias. A Economia da Província da Bahia na Segunda Metade do Século XIX. 

Universitas, (29) :31-40, jan./abr. 1982. p. 33. 
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Tabela 4 – Classificação das fortunas em Salvador, (1801-1889) 

Classificação Valor 

Nº de Inventários 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Muito Pequenas até :100 6 0,5% 

:101 a :200 8 0,7% 

Pequenas :201 a :500 55 4,9% 

:501 a 1:000 97 8,7% 

Médias baixas 1:100 a 2:000 128 11,5% 

Médias 2:100 a 5:000 233 20,9% 

5:100 a 10:000 181 16,2% 

Médias Altas 10:100 a 20:000 139 12,5% 

20:100 a 50:000 145 13,0% 

Grandes baixas 50:100 a 100:000 67 6,0% 

100:100 a 200:000 31 2,8% 

Grandes médias 200:100 a 500:000 22 2,0% 

Grandes 500:100 a 1.000:000 2 0,2% 

Muito Grandes + de 1.000:000 1 0,1% 

Total  1.115 100% 
Fonte: MATTOSO, Kátia M. Queiroz de. Bahia: Século XIX: Uma província no Império. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992, p. 667. 

 

Mais uma vez constatamos a concentração das fortunas em poucas mãos. Dos 1.115 

monte-mores, 992 não superaram os 50:000$000 réis, o que representou 88,9% do total dos 

inventariados. A partir das grandes fortunas, constatamos a presença de apenas 123 

indivíduos, o que perfez 11,1% dos inventariados. ''As fortunas avaliadas entre 1801 e 1889 

somam 27.713:989 de réis”, 74 deste montante, cerca de 1/3 estava em mãos de 

negociantes/capitalistas, que por sua vez, representaram menos de 10% dos inventários. 

Segundo Mattoso, de 1801 a 1850, as grandes fortunas pertenciam a 23,5% dos 

inventariados e partilhavam 80,8% da fortuna global. Já entre os anos de 1851 a 1889, as 

grandes fortunas eram compostas por 43,5% dos inventariados, que, por sua vez, partilharam 

93,5% da fortuna total. A média para todo o período, entre os anos de 1801 a 1889, é da de 

concentração de 87,15% de toda a riqueza, 27.713.989 de réis em mãos de 33,5% dos 1.115 

inventariados, cerca de 370 indivíduos. 

Em tal estudo, dois indivíduos aparecem na faixa de riqueza entre os 500:000$000 

réis e os 1.000:000$000 réis, contudo, apenas um homem apresenta-se com uma fortuna 

pouco maior que 4.000:000$000 réis, sendo, portanto, o mais rico da capital segundo os dados 

                                                
74 MATTOSO, Kátia M. Queiroz de. Bahia: Século XIX: Uma província no Império. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1992, p. 616. 
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dos inventários presentes no APEB.75 Provavelmente se trata de Joaquim Pereira Marinho, um 

rico negociante, traficante de escravizados e, sobretudo, agiota, chamado muitas vezes de 

capitalista, que somou a quantia de 4.245:193$277 réis em seu inventário no ano de 1887.76 

Em comparação com o Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, os ativos do rico 

soteropolitano o ultrapassaram em 30%, contudo, ainda assim, ambos encontravam-se em um 

patamar de isolamento no quadro de fortunas da Bahia oitocentista, sendo indivíduos 

privilegiados para um estudo de trajetória visando perceber lógicas e particularidades do que 

se constituía nas atividades dos ricos em suas práticas de acumulação e investimento de 

capitais na Bahia do século XIX. 

Em outras palavras, segundo constam os dados até o momento, pode-se afirmar que 

Joaquim Pedreira de Cerqueira foi um dos homens mais ricos da Bahia na segunda metade da 

centúria oitocentista, isolando-se juntamente com Joaquim Pereira Marinho no quadro das 

fortunas muito grandes. Mais que isso, a relevância da fortuna inventariada deste Coronel 

aponta para uma característica fundamental das riquezas na Bahia oitocentista: a concentração 

dos haveres em mínimas parcelas da população. 

Esta situação de centralidade das fortunas remonta originalmente aos primórdios do 

processo de colonização, quando com as capitanias hereditárias e seu sistema de sesmarias 

estabeleceram-se privilégios e posses de extensas áreas de terra para prestigiados indivíduos 

frente à Coroa portuguesa.77  

A criação das capitanias hereditárias em 1534 foi ''a primeira iniciativa importante da 

metrópole portuguesa com repercussões sobre o estatuto do solo colonial''. O objetivo de sua 

criação era o de ''ocupar e defender as terras conquistadas''.78 A primeira legislação acerca da 

possessão das terras na colônia, por sua vez foi o sistema pré-existente em Portugal e 

adaptado à América portuguesa: as sesmarias. Os donatários, aqueles a quem o rei de Portugal 

concedia terras de uma Capitania, recebiam dez léguas como propriedade particular em que: 

Poderiam tomar onde quisessem, contanto que não fossem contíguas. Deveriam ser 

repartidas em quatro ou cinco partes, separadas, no mínimo, por duas léguas entre si. 

                                                
75 MATTOSO, Kátia M. Queiroz de. Bahia: Século XIX..., 1992, p. 607.  Em relação aos inventários dos 

baianos, e o potencial numérico destes usados por Kátia Mattoso para evidenciar uma realidade daquela Bahia 

oitocentista, devemos ressaltar, contudo, a presença de muitos inventários de baianos que se encontram no 

Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Portanto, a afirmação referente ao homem mais rico detendo 

aproximadamente igual ou superior de 1.000:000$000 réis deve ser relativizada. 
76 XIMENES, Cristiana Ferreira Lyrio. Joaquim Pereira Marinho: perfil de um contrabandista de escravos, 

1828-1887. Dissertação de Mestrado, UFBA, 1999, p.96. 
77 SILVA, Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio. Efeitos da lei de 1850. São Paulo: Unicamp, 1996, p. 

29-30. 
78 Idem. 
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O restante das terras deveria ser distribuído por eles na forma de sesmarias, segundo 

as Ordenações do reino.79 

 

As atribuições destes donatários coligavam interesses particulares com os interesses 

metropolitanos: o monopólio econômico sobre o território e a incumbência de colonizá-lo por 

via da criação de vilas e da concessão de sesmarias a outros particulares. O sistema de 

colonização se mostrou, contudo, muito complexo para o feito dos particulares, mesmo que 

fidalgos, ricos comerciantes e funcionários do Estado, até que a partir de 1549, a Coroa 

reordena a sua política de colonização, constituindo o Governo Geral.80 

Quanto às sesmarias, Messias Junqueira no trabalho Formação territorial do país, 

em 1978 afirmara: ''se, na época do descobrimento, Portugal soubesse que o Brasil era 76 

vezes maior do que a metrópole, nunca teria trazido para cá o instituto das sesmarias”.81 

Transposta de Portugal para a colônia, as sesmarias que na metrópole ajudaram a formar 

pequenas propriedades produtoras que avançavam no combate à desocupação do campo e ao 

desabastecimento das cidades, na América portuguesa deu bases para que se formasse o 

grande latifúndio,82 característico da sociedade e da economia brasileira até a 

contemporaneidade.    

Notadamente, em um contexto de capital mercantil e numa economia açucareira para 

atender ao mercado externo, as melhores terras, a beira de rios, eram concedidas 

prioritariamente aos que pretendiam edificar propriedades para produzir açúcar, haja vista o 

grande potencial produtor dos engenhos com a utilização das moendas d'água.83 

Tanto poder e preponderância eram dados aos senhores de engenho que, por isso, ''o 

título [de senhor de engenho] realmente espalhava aura de nobreza, riqueza e poder, fundada 

em seu controle sobre a terra e sobre as condições internas da produção.''84 Como discorreu 

Vera Lucia Amaral Ferlini: ''a hegemonia destes senhores era tamanha que os levava a 

atitudes autoritárias e discriminatórias em relação, não apenas a seus escravos, mas ao restante 

da comunidade branca”.85 

A importância da propriedade da terra não deve ser desconsiderada para a formação 

da sociedade brasileira e seu grau de concentração de riquezas e grande índice de 

                                                
79 SILVA, Lígia Osório. Op. Cit., p. 29. 
80 SILVA, Lígia Osório. Op. Cit., p. 30 
81 Messias Junqueira. Formação territorial do país.  In Encontros da UnB, Brasilia, Ed. Universidade de 

Brasília, 1978, p. 16 Apud SILVA, Lígia Osório. Op. Cit., p. 38. 
82 SILVA, Lígia Osório. Op. Cit., p. 39. 
83 FERLINI, Vera Lucia Amaral. Terra, trabalho e poder: o mundo dos engenhos no Nordeste colonial. 

Bauru, SP: EDUSC, 2003, p. 216. 
84 FERLINI. Op. Cit., p. 288. 
85 FERLINI. Op. Cit., p. 289. 
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desigualdade. Segundo Maria José Rapassi Mascarenhas, durante o período colonial, os 

maiores sinônimos de riqueza estavam na posse de terras e escravizados, bem como de 

engenho.86 A preponderância da propriedade de escravizados foi tão expressiva que, para a 

aquisição de uma sesmaria, era necessário que o súdito requerente detivesse uma considerável 

posse de mão de obra compulsória.87 

Ainda segundo Mascarenhas, ''além de considerar a terra e o escravo como padrões 

de riqueza produtiva e de acumulação, deve-se entendê-la, assim como o escravo, como 

padrão de status e poder, e estes dois elementos além de justificarem a riqueza, também a 

qualificavam.”88 Como elemento de distinção, temos ainda a criação de gado, que por sua vez, 

denotava a possessão de vastas áreas de terra para a sua criação.89 Mais ainda, ''pode-se inferir 

que a riqueza do ponto de vista mercantil e pecuniário estava muito mais presente no gado do 

que na terra. Esse bem tinha fundamentalmente, o valor do status, do prestígio e da honra.''90 

Apesar de Mascarenhas se referir ao final do período colonial, ao que tudo indica, 

esta visão sobre a riqueza permaneceu, em grande medida, durante o Brasil imperial. 

Corrobora tal assertiva, o fato do Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira ter possuído uma 

fortuna considerável em bens de raiz e escravizados, bem como na criação de gado. 

Respectivamente temos os seguintes valores: 127:245$150 réis em bens de raiz, distribuídos 

em quatro fazendas, propriedades urbanas na Vila da Feira de Santana e um Engenho de 

Açúcar no termo de Santo Amaro da Purificação; 68:156$000 réis em 126 escravizados 

ordenados em seus imóveis e, a avaliação de 82:590$000 réis para a soma de 3.092 cabeças 

de gado vacum.91  

 Luiz Cleber Freire apontou que entre 1850 e 1888 em Feira de Santana, os bens 

de raiz, escravizados e as dívidas ativas foram as principais áreas de investimento, ratificando 

a permanência dos padrões de investimento do período colonial.  A elevada quantia em 

dívidas ativas foram sinais de novos tempos que se pronunciavam desde o começo do século 

XIX.92 

                                                
86 MASCARENHAS, Maria José Rapassi. Fortunas Coloniais, Elite e riqueza em Salvador, 1760-1808. Tese de 

Doutorado em História Economica, USP, 1998, p. 114. 
87 FERLINI. Op. Cit., p. 231. 
88 MASCARENHAS. Ibid., p. 120. 
89 FREIRE. Luiz Cleber Moraes. Op. Cit., p. 194. 
90 MASCARENHAS. Ibid., p. 132. 
91 Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim 

Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 
92 FREIRE. Op. Cit., p. 194-195. 
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Em decurso a Independência do Brasil, as já defasadas sesmarias tiveram o golpe de 

morte em 17 de Julho de 1822, em que suspenderam-se todas as suas futuras concessões.93 A 

causa para o fim deste regimento sobre a terra encontra-se dentre outros motivos, no contexto 

de formação de um país que já tinha uma ocupação considerável das suas áreas centrais após a 

corrida pelo ouro mineiro no século XVIII e que por isso, a cada nova sesmaria, geravam-se 

muitos conflitos entre sesmeiros e posseiros.94  

Findado o arcaico regime fundiário, viu-se em ausência de uma legislação específica 

pelo menos até 1850, tornando a questão da terra um caso caótico para o jovem país: ''no 

período entre 1822 e 1850 a posse tornou-se a única forma de aquisição de domínio sobre as 

terras, ainda que apenas de fato, e é por isso que na história da apropriação territorial esse 

período ficou conhecido com a ''fase áurea do posseiro.''95  

Significa dizer que, entre 1822 e 1850, predominou a lei do mais forte. Para aqueles 

que muitas posses detinham mais posses passaram a ter por via da aquisição pelo domínio 

sobre a terra. Em outras palavras, estamos nos referindo a um contexto de super acumulação e 

concentração fundiária nas mãos das figuras mais poderosas e abastadas do período, o que fez 

permanecer e se radicalizar a já vultosa diferenciação econômica no território. 

Nestes moldes, parece-nos evidente que o Estado tardou-se em muito para 

estabelecer uma nova legislação sobre as propriedades fundiárias no Brasil: ''mantida a 

possibilidade de apossamento e a escravidão, não havia razão para que o senhoriato rural 

pressionasse o Estado a regulamentar a questão da terra.''96 Dito de outra forma, a demora em 

se estabelecer uma nova legislação fundiária decorre também do esforço do Império para a 

consolidação do Estado nacional.97 

Kátia Mattoso, segundo problematizou Barickman, trouxe a discussão acerca do 

sistema de heranças como ponto de inflexão na curva acumulativa das propriedades. Significa 

dizer, segundo Mattoso, que os grandes latifúndios constituídos durante toda a vida por 

abastados sujeitos, após a morte e o momento da partilha entre os herdeiros, eram 

fragmentados, o que ao decorrer do tempo levou a alguma redução da grande propriedade 

existente no período colonial. ''Em meados do século XIX, o ''jogo das partilhas'', segundo ela, 

''já havia acabado com os latifúndios.'' Tal situação teria sido também uma das causas para o 

                                                
93 SILVA. Lígia Osório. Ibid., p.73. 
94 SILVA. Lígia Osório. Ibid., p.70.  
95 SILVA. Lígia Osório. Ibid., p. 81. 
96 Idem. 
97 SILVA. Ibid., p. 84-85. 
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declínio da indústria açucareira: os engenhos já não teriam áreas suficientes para suas 

produções.98 

Como contraponto, Barickman apontou o engano que pode ser levado em conta, 

acreditar que as partilhas realmente declinaram completamente as grandes propriedades. 

Citando o caso de alguns abastados sujeitos, como a família dos Pires de Carvalho e 

Albuquerque, aquele autor evidenciou que, ''apesar do sistema de herança, algumas 

propriedades cresceram ao longo do tempo'', como foi o caso da família do Barão de Pirajá, 

neto de José Pires de Carvalho e Albuquerque, falecido em 1808, e filho do Visconde de 

Pirajá, falecido em 1848, superou o avô e o pai, acumulando uma fortuna fundiária na década 

de 1850, muito superior aos dos seus antepassados.99 

Percebemos, então, a questão agrária e escrava como centrais para o entendimento da 

sociedade imperial baiana e a sua característica concentração de riqueza que deram as bases 

para o surgimento de figuras de grande cabedal como o Coronel Pedreira e Joaquim Pereira 

Marinho, dentre outros. Contudo, alertou Mattoso, que o conceito de riqueza para a sociedade 

baiana oitocentista não se ateve apenas aos monte-mores das fortunas.  

Em uma sociedade baiana permeada por concepções de Antigo regime, a propriedade 

fundiária, as aparências e o ''sangue'' pesavam na balança da riqueza oitocentista. Nesta Bahia, 

''o 'melhor' é designado por um consenso social, segundo critérios de comportamento, berço, 

educação e riqueza.''100 No entanto, a publicidade do reconhecimento era essencial para que 

este prestígio alcançasse ''as instituições e o poder oficial''. ''Na Bahia, um comerciante, por 

mais rico, por mais respeitado e por mais instruído que fosse, tinha sempre um poder limitado 

e um prestígio puramente local''.101 O berço e a propriedade fundiária eram os ''passaportes'' 

indispensáveis para ingressar no restrito círculo da elite de Salvador. Todavia, a magistratura, 

elevadas funções do Estado e a formação acadêmica, como o diploma em direito ou medicina, 

também abriam vias de acesso a essa posição social.102 

Desta forma, foi patente perceber o investimento do Coronel Joaquim Pedreira de 

Cerqueira nos estudos dos seus filhos, indício da compactuação deste abastado senhor com as 

lógicas daquela sociedade oitocentista é o exemplo do Doutor Gil Pedreira de Cerqueira, filho 

do Coronel que, estudante na Universidade de Coimbra entre os anos de 1849 e 1850, 

                                                
98 BARICKMAN, Bert Jude. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 

1780-1860. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 181-182. 
99 BARICKMAN, Bert Jude. Ibid., p. 188-190. 
100 MATTOSO, Kátia M. Queiroz de. Bahia: Século XIX: Uma província no Império. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1992, p. 252. 
101 Idem. 
102 MATTOSO, Kátia M. Queiroz de. Bahia: Século XIX: Uma província no Império. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1992, p. 253. 
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formou-se em Matemática e Filosofia.103 Outro caso foi o de seu filho, João Pedreira de 

Cerqueira que iniciou os estudos em Direito na Faculdade de Direito de Recife na década de 

1860, mas que, contudo, não teve os estudos conclusos.104 

Segundo Mattoso, ''na escala de valores, a riqueza desempenhava um papel 

importante, mas não essencial'', por isso: 

Entre um negociante que deixava várias centenas de contos de réis e alguém que não 
podia legar mais que algumas dezenas de milhares de réis havia uma imensa 

distância. Mas um médico, um funcionário, um padre, um senhor de engenho, que 

morriam deixando algumas dezenas de contos de réis, gozavam de um prestígio 

social superior ao do rico negociante. Porque ser membro de uma profissão liberal, 

servir ao Estado ou à Igreja, pertencer à classe dos senhores de engenho aureolados 

por prestígio antigo e duradouro era, aos olhos de todos, sinal de grandeza e de 

elevação. Era preciso 'saber' para ser médico, funcionário ou padre, e era preciso ter 

certa tradição para ser senhor de engenho. Aliás, ao conferir títulos de nobreza e 

recrutar políticos nessas categorias, o monarca marcava bem a preferência que lhes 

concedia, a honra que lhes era devida. 

 

Tendo sido proprietário de apenas um engenho ao final de sua vida, o Cazumbá, 

outrora pertencente a José Pires de Carvalho e Albuquerque105, o Coronel Pedreira aparenta 

ter comprado tal propriedade como forma de angariar prestígio junto à sociedade baiana do 

período. Não bastava possuir centenas de contos ou até um milhar de réis, era necessário 

buscar reconhecimento social, numa evidente tentativa de adequação à mentalidade de Antigo 

regime que vigorava na mentalidade social baiana ainda em meados do século XIX.  

Poppino afirmou que na realidade feirense, pouco a pouco, ao decorrer do século 

XIX, ''os proprietários passaram a interessar-se pelas atividades comerciais, enquanto, à 

medida que acumulavam recursos, os negociantes melhoravam a própria posição social pela 

compra de fazendas. Neste sentido, ''o dinheiro substituía a terra como medida da riqueza, 

mas as propriedades permaneciam como critério primário do prestígio social”.106 

A aquisição de um título nobiliárquico contava também como um importante fator de 

distinção social dos sujeitos. O título de Coronel da Guarda Nacional, adquirido entre as 

décadas de 1840 e 1850 por Joaquim Pedreira de Cerqueira, acompanhou-lhe até a morte. 

Segundo Poppino ''A tradição dos fazendeiros, sem dúvida, líderes, era responsável pelo 

                                                
103 Universidade de Coimbra. Relação dos estudantes matriculados na Universidade de Coimbra. - 1849-1850. 

Na Real Imprensa da Universidade. Disponível em persistente: http://bdigital.sib.uc.pt/republica/UCBG-RP-15-

2/rosto.html; Acesso em 27/09/2018. 
104 BASTOS, Filinto Justiniano Ferreira. Recordações e Votos: oficinas das “Duas Américas”. Bahia. 1917. 
105 VALIM, Patrícia. José Pires de Carvalho e Albuquerque, Secretário de Estado e Governo do Brasil: 

poder, elites e contestação na Bahia de 1798. IV Conferência Internacional de História Econômica & VI 

Encontro de Pós-Graduação em História Econômica, 2012, p. 1. 
106 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Bahia: Editora Itapuã, p. 87. 
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interesse que os maiores proprietários ostentavam pela Guarda Nacional”107, sem dúvida por 

conta do prestígio inerente a esta titulação. Ainda segundo o autor estadunidense: 

Os simples soldados da Guarda Nacional não tinham pela organização o menor 

entusiasmo, por causa das oportunidades limitadas de uma promoção na hierarquia 

militar. Os fazendeiros continuaram, todavia, a interessar-se pela Guarda Nacional. 

Essa situação era devida em parte ao fato de que a organização fora criada para a 
proteção dos direitos de propriedade, baseando-se a sua estrutura militar na 

circunstância de que o maior prestígio social estava intimamente associado aos 

títulos militares. Essa orientação era a regra no Brasil. A alguns elementos da 

sociedade brasileira foram concedidos títulos de nobreza, mas as categorias de 

coronel e de tenente-coronel da Guarda Nacional eram as mais altas que os 

fazendeiros e criadores de gado poderiam atingir. Uma vez que obtivesse alguém um 

título, usá-lo-ia até a morte, estivesse ou não em atividade. 108 

 

A titulação de Coronel adquirida por Joaquim Pedreira de Cerqueira foi, contudo, 

precedida pela aquisição de uma honraria inferior: a de Capitão, como constam em 

documentos da Câmara da Vila da Feira de Santana de 1840109, demonstrando como a 

ascensão social implicava na busca por títulos relevantes. Pela dada vivência em locais mais 

afastados das capitais, como apontou Poppino, ''as categorias de coronel e de tenente-coronel 

da Guarda Nacional eram as mais altas que os fazendeiros e criadores de gado poderiam 

atingir.'' Contudo, como veremos adiante, a influência e poderio local do Coronel Pedreira, 

valeram-lhe o alcance de titulações mais honoríficas no Império do Brasil.  

Como percebido, as cifras das fortunas não bastavam para a aquisição de prestígio na 

sociedade baiana oitocentista. Kátia Mattoso, utilizando-se das observações de Luís dos 

Santos Vilhena sobre a sociedade baiana do início do século XIX, dissertou sobre o ato de 

opulênciar, atitude que visava tornar visíveis as riquezas como meio de angariação de 

prestígio. Para a historiadora: 

Não é, sem dúvida, somente no montante das fortunas ou na repartição dos bens 

possuídos que se deve procurar a verdadeira opulência baiana. [...] A opulência 

baiana, portanto, deve também ser percebida nas formas de utilizar a riqueza, no que 

estas deixam transparecer [...].110 

 

A opulência era, portanto, uma forma de tornar visível a fortuna. As aparências 

contavam em muito para aquela sociedade baiana. Vejamos no exemplo do Coronel Pedreira. 

Por conta da sua posição de distinção socioeconômica naquela Bahia de outrora, a 

seis de novembro de 1859, o Coronel deu estadia em seu sobrado ao Imperador D. Pedro II, 

                                                
107 POPPINO, Rollie E. Ibid., p.85. 
108 Idem. 
109 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. Correio Official - RJ. Edição nº 00075. Rio de Janeiro, 06 de 

Outubro de 1840.  
110 MATTOSO, Kátia M. Queiroz de. A opulência na Província da Bahia. In: NOVAIS, Fernando A. e 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Orgs.). História da vida privada no Brasil: Império. São Paulo: Cia. das Letras, 

1997, p. 170-71. 
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por ocasião da visita das Suas Majestades Imperiais à Vila da Feira de Sant'Anna. Quando 

chegou em seis de novembro do dito ano à Vila, as Majestades recolheram-se "logo a casa do 

sr. coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, a qual se achava para esse fim brilhantemente 

preparada"111 e onde houve "refeições com iguarias inigualáveis na Região, ao requinte das 

ambrosias, dos bolos e dos vinhos raros ofertados em baixelas de louça da Índia e de prata e 

em autênticos cristais da Boêmia"112 

Em seu Diário de viagem, D. Pedro II menciona estar hospedado na casa do Coronel 

Joaquim Pedreira de Cerqueira, tio do conselheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz, amigo 

íntimo do Imperador,113 demonstrando a influência política que possuía o Comendador 

Pedreira por via das suas relações familiares. Em ocasião desta visita, pela pompa com que 

recebeu os augustos viajantes e também por sua forte representação política e econômica, o 

Coronel Pedreira e seus filhos Dr. Gil Pedreira de Cerqueira e Francolino Pedreira de 

Cerqueira, receberam títulos nobiliárquicos, respectivamente, de Oficial da Ordem da Rosa e 

de Cavaleiros da Ordem de Cristo,114 honrarias que sem dúvida tornar-se-iam sinais de 

maiores distinções para aqueles sujeitos em uma sociedade de aparências. 

 Antes de o monarca chegar à Bahia, em cartas da Condessa de Barral ao Imperador, 

esta recomendou-lhe que "na Vila da Feira de Santana há 2 boas casas para hospedar S.M. 

porém uma de um Coronel Pedreira usurário e imoral, e outra menor do Leonardo Pedreira 

Borges que goza de melhor reputação"115. Contudo, Sua Majestade não atendeu aos conselhos 

da Condessa e hospedou-se na mansão do Coronel Pedreira, o que denota a grande relevância 

e representatividade desse indivíduo naquele contexto local, baiano e imperial. Ser usurário e 

imoral, mas mesmo assim, hospedar Suas Majestades indica que o principal ramo de negócios 

do Coronel, a agiotagem, passara a ser tolerado naquela sociedade da segunda metade do 

oitocentos, evidenciando, portanto, a transição paulatina do Brasil rumo ao modo de produção 

capitalista.  

A prática da usura, o empréstimo de dinheiro a juros, como debateu e problematizou 

Jacques Le Goff em “A Bolsa e a Vida: a usura na Idade Média”, gerou em sociedades 

                                                
111 SOUSA, Bernardo Xavier Pinto de.  Memórias da Viagem de S.S Magestades Imperiaes ás Provincias da 

Bahia, Pernambuco, Parahiba, Alagoas, Sergipe, e Espirito-Santo, dividida em 6 partes e um additamento :com 

retratos de SS. Magestades, e das Serenissimas Princezas as Senhoras D. Isabel e D. Leopoldina. Rio de Janeiro: 

Typhographia Pinto de Sousa, 1861-. p. 149. 
112 FILHO, Godofredo. Dimensão histórica da visita do Imperador à Feira de Santana. Salvador: Centro de 

Estudos Baianos, n. 74, UFBA, 1976, p. 15. 
113 PEDRO II. Diário da Viagem ao Norte do Brasil em 1859. Salvador: L. Progresso, 1959, p. 185. 
114 SOUSA, Bernardo Xavier Pinto de. Op. Cit. p. 210 – 212. 
115BARRAL E DA PEDRA BRANCA, Luisa Margarida Portugal de Barros, condessa de. Cartas a suas 

majestades : 1859 - 1890. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1977. 
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católicas, uma constante oposição entre Deus e o dinheiro, o usurário era considerado como 

ladrão de tempo, como o tempo pertencia unicamente a Deus, a usura se constituiu desde a 

alta Idade média como um dos piores pecados cometidos por um cristão. A superação ou pelo 

menos, a atenuação desta visão pejorativa sobre o usurário, indica em sociedades de origem 

católica como a Bahia do século XIX, o sucesso do avanço do capitalismo. Na América 

portuguesa, tal processo veio se consolidando desde meados do século XVIII, quando os 

grandes negociantes, já logravam aceitação em irmandades católicas de grande importância 

social, como as Santas Casas de Misericórdia.116 Joaquim Pereira Marinho, o homem mais 

rico da Bahia na segunda metade do século XIX, foi por vários anos, o Provedor da Santa 

Casa de Misericórdia da Bahia.117 Este sujeito tinha também na agiotagem a principal fonte 

das suas riquezas, mas, mesmo assim, a prática usurária não lhe foi empecilho para que fosse 

um dos indivíduos que preparam com pompa as comemorações para a passagem de D. Pedro 

II por Salvador também em 1859.118 

Como dito acima, a riqueza baiana oitocentista não se ateve apenas aos monte-mores. 

O ''sangue'', a propriedade da terra e de cativos, as titulações nobiliárquicas e acadêmicas 

eram necessárias para o reconhecimento social e passaporte para a inserção no hall das elites 

baianas. O dinheiro, como sinal dos novos tempos e do caminho que o país tomava em 

direção ao capitalismo, ganhava cada vez mais relevância, mas não era hegemônico como 

principal elemento de distinção dos sujeitos na sociedade baiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116 SANTOS, Augusto Fagundes da Silva. História Financeira da Santa Casa de Misericórdia no Século XVIII. 

Ed Quarteto: Salvador, 2015, p. 47-50. 
117 XIMENES, Cristiana Ferreira Lyrio. Joaquim Pereira Marinho: perfil de um contrabandista de escravos, 

1828-1887. Dissertação de Mestrado, UFBA, 1999, p. 114-115. 
118 SOUSA, Bernardo Xavier Pinto de. Op. Cit. p. 62-63. 
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CAPÍTULO 2 

 

AS FAZENDAS119 DE UM ABASTADO CORONEL 

 

 

Realmente, em muitas lágrimas deveria haver-se amassado o acervo, extraordinário 

para o tempo, de uma fortuna pessoal que, na década de 1870, atingiria cerca de 

três mil contos. Bem elucidativo de aspecto das atividades financeiras desse 

potentado é o papel amarelado de que nossa visita se admirou em cartório da Feira, 

de uma hipoteca que, em 1860, o Cap. João Manoel de São Boaventura fez a Luiz 

José Pereira Borges, de ''cinquenta escravos menores de vinte cinco e maiores de 

dois anos, em segurança da quantia de 23:065$354 réis que o mesmo lhe garantiu 

ao Cel. Joaquim Pedreira de Cerqueira.120 

 

 

Godofredo Filho, poeta, escritor e memorialista feirense nascido em 1904, "um dos 

mais representativos intelectuais da sua época na Bahia”, 121 em Dimensão histórica da visita 

do Imperador à Feira de Santana escrita em 1976, dissertou acerca das suas memórias 

familiares quanto à visita do Imperador D. Pedro II com sua esposa D. Tereza Cristina à Feira 

de Santana em 1859. No momento em que o autor se refere ao anfitrião de Suas Majestades, o 

Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, apresenta uma memória de época que imaginava, 

teria o Coronel, aproximadamente 3.000:000$000 réis no começo da década de 1870.  

Para ratificar a informação, Filho aponta ainda um tramite financeiro envolvendo o 

Coronel Pedreira em prática de empréstimo de uma alta quantia de dinheiro para a realidade 

da época.122 Mas qual a finalidade tratar desta informação? Que fortuna era essa digna de criar 

                                                
119 O termo aqui entendido como ''fazendas'' é sinônimo de riqueza. 
120 FILHO, Godofredo. Dimensão histórica da visita do Imperador à Feira de Santana. Salvador: Centro de 

Estudos Baianos, n. 74, UFBA, 1976, p. 15. 
121 SANTOS, Mônica de Menezes. As Bahias de Godofredo Filho.I ENECULT. UFBA, 2005, p. 3. 
122 Com dados de 1859, um ano antes do referido negócio, podia-se comprar com tal quantia, aproximadamente 

461 cabeças de gado. Ver: SOUSA, Bernardo Xavier Pinto de. Memórias da Viagem de S.S Magestades 

Imperiaes ás Provincias da Bahia, Pernambuco, Parahiba, Alagoas, Sergipe, e Espirito-Santo, dividida em 

6 partes e um additamento :com retratos de SS. Magestades, e das Serenissimas Princezas as Senhoras D. 
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lastro para receber a autoridade máxima do Império brasileiro, ser afamada em sua época e 

despertar a imaginação dos seus contemporâneos e posteriores? Vejamos a composição das 

fazendas do abastado Coronel. 

 

 

 

Tabela 5 - Composição da fortuna do Coronel Pedreira 

Áreas Valor Percentual 

Dívidas Ativas 536:054$780 41,8% 

Dinheiro líquido 452:621$315 35,3% 

Bens de raiz 127:245$150 9,9% 

Gado 82:590$000 6,4% 

Escravizados 68:156$000 5,3% 

Equipamentos e Produtos 

agrícolas 
13:161$800 1,0% 

Móveis 1:458$000 0,11% 

Fortuna 1.281:287$045 100% 

(Dívidas passivas) (47:000$045) (3,53%) 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. 
Autos: 1/221/401/2 – Joaquim Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 

 

Os dados apontam para uma riqueza considerável para a Bahia e para o Império 

brasileiro daquele período. Contudo, o tipo documental – inventário, bem como o seu 

complemento, o testamento, referem-se à fortuna dos anos finais de um determinado sujeito. 

Sabendo disto, por lógica, devemos considerar a não abrangência destes gêneros documentais 

para toda a trajetória de vida econômica do Coronel.  

Devemos partir dos dados apresentados pelo monte-mor, mas observar as 

conjunturas anteriores e contemporâneas se nos pretendemos investigar eventuais períodos de 

maior bonança ou decadência destas fortunas. Deve-se levar em consideração ainda as 

possibilidades de desvios de bens, omissão de valores e desvalorização dos espólios por parte 

dos inventariantes, haja vista o processo de repartição dos bens e as obrigações legais de 

pagamento ao Estado de uma cota referente a heranças no período imperial brasileiro.  

Sabendo disto, discorramos acerca das áreas de investimento e a formação da riqueza 

do Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira. 

 

                                                                                                                                                   
Isabel e D. Leopoldina. Rio de Janeiro: Pinto de Sousa, 1861-, p. 150. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242431>. Acessado em 11 de maio de 2016. 
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2.1 - A trajetória e fortuna do Coronel 

 

Para investigarmos a formação histórica da fortuna do Coronel Pedreira e as 

principais áreas de investimento deste sujeito para o acúmulo de bens, partimos dos 

documentos do Império brasileiro e dos jornais que representa-o como ''capitalista'' ou ''grande 

capitalista''.123  

No início do século XX, o Coronel Pedreira estava “vivo” na memória dos feirenses. 

Isto fica evidente pela menção feita ao dito Coronel no Jornal Folha do Norte:  

Fallece aos 74 annos de idade, vietimado por molestia da laringe, o grande 

capitalista cel. Joaquim Pedreira de Cerqueira. Era natural de São Gonçalo dos 

Campos e aqui antigo morador. Residindo no sobrado, a rua Cons. Franco, onde se 

installaria, annos depois, o Asylo de N.S de Lourdes, sobre do demolido a 

construção do edificio que é hoje do <<Hotel Universal>>, hospedou ali, o cel. 

Pedreira, nos primeiros dias de novembro de 1859, imperador Pedro II e a imperatriz 

Thereza Christina por ocasião da visita de suas majestades à Feira.124 

 

Devemos nos questionar: quais as condições que detinha o Coronel Pedreira para a 

sua representação enquanto capitalista? A pergunta nos leva mesmo a perguntar: o que era ser 

capitalista naquela época? 

Em 1832 na cidade de Ouro Preto, Luiz Maria da Silva Pinto publicava o 

Diccionario da lingua brasileira, o primeiro a fazer lexicografia geral da língua falada no 

Brasil.125 Nele, o termo capitalista inexiste, evidenciando a possível não utilização do termo 

no país. Contudo, existe o termo “Capital”, designado como ''assim se chama o principal, o 

fundo de bens, com que cada hum equa em commercio, trato, emprestimo, etc.''126  

Em 1872 com a publicação do Grande diccionario portuguez ou, Thesouro da lingua 

portugueza em Porto, Portugal, o termo capitalista já aparece na língua portuguesa descrito 

como ''(De capital, com o suflixo ‹ista››). O que possue um capital ou vive de suas rendas. - O 

que empresta o seu capital a um emprehendedor d'industria.- O que possue fundos 

consideraveis. - Um rico capitalista.''127 

No hiato pertinente aos anos de 1832 e 1872, o termo capitalista surge em um 

dicionário de língua portuguesa, evidenciando o avanço e consolidação cada vez maior do 

                                                
123 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. Jornal do Commercio (RJ) nº 00073. 28/03/1863. 
124 Jornal Folha do Norte, página 45, livro 02 da Coluna Feirense. Está é a data real da morte do Coronel, já que 

consta no seu inventário, que se encontra na APEB, seção judiciário, série inventários, auto 1/244/457/1. Negrito 

nosso. 
125HENRIQUES, Claudio Cezar. Léxico e. Semântica. COLEÇÃO. Português na Prática. Estudos produtivos 

sobre palavra e significação. Rio de Janeiro, 2018, p. 19. 
126 PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da 

Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832. 
127 VIEIRA, Dr. Frei Domingos. Grande diccionario portuguez ou, Thesouro da lingua portugueza.. Porto: 

Em casa dos Editores Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes, 1871, Vol.1. 
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capitalismo no ocidente. Em 1890 é lançada a edição do chamado Dicionário de Moraes no 

Rio de Janeiro. Nele, o termo capitalista aparece como: 

Pessoa que tem grandes cabedaes e dinheiros para suas negociações, e meneio, 

banqueiro."fez-se outra contraliga de capitalistas, para com seus meneios abaterem o 

valor das apolices do banco. § O que vive de seus rendimentos § O  que empresta 

dinheiro a juros. § adj. diz-se do que entra para uma sociedade com o capital 
necessario, havendo um ou mais socios de industria.128 

 

Fato comum é a referência ao grande número de bens e à prática de empréstimo. 

Segundo Le Goff, são nos prestamistas, ou usurários, que podemos encontrar o ''parto do 

capitalismo''. Eles eram sujeitos pertinentes a sociedades pré-capitalistas:  

A formidável polêmica em torno da usura constitui de certo modo "o parto do 

capitalismo". Quem pensa nesse resíduo, nessa larva do usurário que é o pawnbroker 

dos romances ingleses do século XIX e dos filmes hollywoodianos posteriores à 

grande crise de 1929, torna-se incapaz de compreender o protagonista da sociedade 

ocidental — essa monstruosa sombra debruçada sobre os progressos da economia 

monetária — e as teias sociais e ideológicas que se enredaram em torno desse 

Nosferatu do précapitalismo.129 

 

Mas era realmente o Coronel Pedreira um capitalista segundo a significação presente 

no dicionário? Discorramos. 

Era um seis de Novembro de 1859. O imperador Dom Pedro II junto a sua esposa D. 

Tereza Cristina, encontravam-se hospedados no sobrado, transformado em paço, do Coronel 

Joaquim Pedreira de Cerqueira em ocasião da visita das augustas majestades à Vila da Feira 

de Sant'Anna. Sua Majestade curioso, por saber da grande influência do Coronel e perceber a 

suntuosidade do espaço em que se hospedava, perguntou-lhe qual o gênero de negócios de tal 

potentado local: o Coronel então lhe respondeu que era agiota, porque negociava em juros. 

Certo da verdade da resposta, D. Pedro II escreveu em seu diário: ''parecendo-me pela cara, 

sê-lo também [agiota] na significação ordinária da palavra”.130 

A agiotagem como principal negócio foi o apontado pelo Coronel nos idos de 1859. 

Segundo o inventário de 1873, as dívidas ativas somadas ao dinheiro líquido, foram 

responsáveis por 76,8% da fortuna do Coronel Joaquim Pedreira, confirmando a informação 

repassada por este potentado ao Imperador brasileiro: cerca de 452:621$315 réis dos bens 

corresponderam ao dinheiro líquido e, 536:054$780 réis aos bens em dívidas ativas, ou seja, 

de dinheiro a ser recebido. 

                                                
128 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da lingua portugueza. Rio de Janeiro : Lisboa : Empr. Litteraria 

Fluminense ; Adolpho Modesto, 1890. Disponível em http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242523 
129 LE GOFF, Jacques. A bolsa e a vida: a usura na idade média. 4º ed., São Paulo: Editora brasiliense, 1989, 

p. 5. 
130 PEDRO II. Diário da Viagem ao Norte do Brasil em 1859. Salvador: L. Progresso, 1959. 
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Segundo Eurico Alves Boaventura, ''Mugia o boi nas malhas e, na Vila, crescia o 

interesse pela vida das fazendas e pelo progresso dos fazendeiros. Assim mesmo, mordia a 

usura a economia das casas-de-fazenda''. Continua ele: ''não faltavam onzenários vivendo na 

Vilazinha, cobrando escorchantes juros de dois por cento ao mês, em 1867”.131 

Tal espécie de relação financeira já pode ser vista como trato de negócios por parte 

do Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira em 1834, quando em documentação encontramos: 

"Ana Florinda oferece, em garantia hipotecaria, a Joaquim Pedreira de Cerqueira, por 

150$000, <huma morada de casa terrea na Rua Nova desta Villa>''.132 Nesta mesma época, o 

Coronel não figurava, na Vila da Feira de Sant'Anna, entre os proprietários rurais que 

possuíam uma soma superior a 21 escravizados,133 fato que mudaria, como poderemos ver 

mais adiante no inventário do Coronel, em que este já figura enquanto um grande senhor de 

escravizados, somando 126 homens, mulheres e crianças que totalizavam 68$156000 réis em 

seu monte-mor. 134 

A rápida ascensão do Coronel, que em trinta e nove anos, entre 1834 e 1873 

acumulou uma expressiva quantidade de escravizados, permite-nos um questionamento 

quanto as causas do fenômeno. Possivelmente, o crescimento da produção açucareira no 

século XIX135 e a expansão do tráfico transoceânico de escravizados entre 1831 e 1850136 

podem explicar. O Coronel parece ter tido a astúcia que a posição de um homem de grandes 

negócios demanda, associada a informações privilegiadas por ser bem relacionado com a alta 

cúpula política do Império brasileiro, como podemos demonstrar a partir de seus 

investimentos fora da Bahia, no Banco do Brasil, por exemplo, e suas relações de amizade e 

parentes com sujeitos ligados a Sua Majestade.137 

                                                
131 BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgos e vaqueiros. Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA, 

1989, p. 396. 
132 Jornal Folha do Norte. nº 1696 – 10/01/1942. 
133 FREIRE. Op. Cit. p.220. 
134 Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim 

Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 
135 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 2 ed. São Paulo Companhia Editora Nacional, 1998, p. 

109-10. 
136 MARQUEZE, Rafael de Bivar. Capitalismo, escravidão e a economia cafeeira do Brasil no longo século 

XIX.  sÆculum - REVISTA DE HISTÓRIA  [29]; João Pessoa, jul./dez. 2013, p.300. 
137 Em seu Diário de viagem, D. Pedro II menciona estar hospedado na casa do Coronel Joaquim Pedreira de 

Cerqueira, tio do conselheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz, amigo íntimo do Imperador, demonstrando a 

influência política que tinha o Comendador Pedreira por via das suas relações familiares. Ver: PEDRO II. Diário 

da Viagem ao Norte do Brasil em 1859. Salvador: L. Progresso, 1959, p. 185. 
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No ano de 1846, o Coronel Pedreira aparece novamente em uma prática de 

agiotagem, contudo, desta vez envolvendo escravos. ''Naquele ano, garantiu o empréstimo de 

200$000 com juros de 3% ao mês, tendo como garantia, a hipoteca de um escravizado.138 

Como relatou Godofredo Filho de forma abismada, dada as somas dos valores em 

hipoteca no trato financeiro do Coronel Pedreira, em 1860, o Capitão ''João Manoel de São 

Boaventura fez a Luiz José Pereira Borges [uma hipoteca], de ''cinquenta escravos menores de 

vinte cinco e maiores de dois anos, em segurança da quantia de 23:065$354 réis que o mesmo 

lhe garantiu ao Cel. Joaquim Pedreira de Cerqueira”.139 

Em 1865 há pelo menos mais um relato de práticas prestamistas por parte do Coronel 

Pedreira. Na coluna Vida Feirense, do Jornal Folha do Norte, em 29 de Abril de 1939 

publicou-se uma notícia que dizia: 

José Pereira de Cerqueira firma para o capitalista Joaquim Pedreira de Cerqueira, em 

formula impressa, em 1865, na Typografia Poggetti, de Tourinho & Cia, Bahia, o 

seguinte documento: Credito nº - Rs. 1:602$300. Eu abaixo assigno por este meu 

credito, signal e obrigação reconheço e declaro ser devedor do Snr. Coronel Joaquim 

Pedreira de Cerqueira a quantia de hum conto seiscentos e dous mil e trezentos reis 

proveniente de dinheiro por empréstimo para compra de bois para soltar e serem 
revendidos e cuja quantia prometto e me obrigo a pagar-lhe ou a sua ordem a seis 

meses precisos tempo de convenção pela qual me obrigo a fazer este pagamento em 

moeda corrente: e para maior garantia do mesmo credor sujeito todos os meus bens 

presentes e futuros, e dentre esses os melhores, e mais renuncio e prescindo, bem 

como os mais signatarios, do foro domiciliario quer aprassimento do credor e de 

quaesquer privilegios inclusive o da lavoura, como permittem a Lei de 30 de Agosto 

de 1833 e o Art. 62 do Reg. nº 737 de 25 de Novembro de 1850; fazendo prompto 

pagamento do costume no seu vencimento e na falta pagando mais o premio na 

razão de dous por cento ao mez té real embolso. E para certeza e segurança de tudo 

quanto tenho promettido ao referido credor, passo o presente credito por mim 

somente assignado. 

 

O principal fato que nos salta aos olhos são as garantias ofertadas pelos mutuários ao 

credor, o Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira. Tanto no caso de Ana Florinda, do 

empréstimo de 200$000 reis, quanto no relato de Godofredo Filho e, ainda na publicação da 

notícia no Jornal Folha do Norte, percebemos a hipoteca como padrão de garantia para os 

empréstimos e a oficialização destes em cartório, fato que abordaremos mais adiante.  

Precisamente no empréstimo feito a José Pereira de Cerqueira, de 1:602$300 réis, 

observamos nas promessas de garantia do credor, a sujeição de ''todos os meus bens presentes 

e futuros, e dentre esses os melhores''. E mais os direitos ao produzido nas lavouras do 

mutuário. O prazo de seis meses para o pagamento deveria ainda ser obedecido, caso 

                                                
138 BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgos e Vaqueiros. - Salvador: Centro Editorial da UFBA, 1989, p.396 

apud HORA, Ana Paula Cruz da. Negócios entre senhores: o comércio de escravos em Feira de Sant'anna 

(1850-1888). Dissertação de Mestrado, UNEB, 2014. 
139 FILHO, Godofredo. Dimensão histórica da visita do Imperador à Feira de Santana. Salvador: Centro de 

Estudos Baianos, n. 74, UFBA, 1976, p. 15. 
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contrário, ocorreria a incidência de um juros de dois por cento ao mês sobre o valor.140 

Percebemos que não se tratava de uma prática prestamista de poucas possibilidades, mas de 

um alto risco para José Pereira de Cerqueira, e de interessantes vislumbres para o Coronel 

Joaquim Pedreira de Cerqueira. 

Podemos especular ainda que a compra de bois para uma revenda em um semestre, 

que conseguisse saldar a dívida com o Coronel Pedreira e ainda avultar lucros que 

compensassem o esforço, poderia não ser uma tarefa das mais fáceis. Devemos inferir ainda, 

que o referido crédito deve ter sido ofertado em gado vacum pelo Coronel, pois ele se 

constituiu ao longo da vida enquanto um grande pecuarista. Na altura do seu inventário foram 

registrados a quantidade de 2.466 reses.  

A prática da usura como possibilidade para o acúmulo de riquezas na Bahia 

oitocentista pode ser sustentada em dois grandes aspectos: a necessidade de crédito e a 

opulência envolta na prática prestamista. O primeiro refere-se à confirmada ausência de 

bancos na Bahia pré-capitalista, ainda que algumas entidades religiosas como as Santas Casas 

de Misericórdia atuassem como entidades de crédito,141 as lacunas para a falta de concessão 

de empréstimos deixavam brechas para usuras particulares, sabendo-se da grande demanda 

por crédito na Bahia colonial e do Século XIX.142 

Quanto a isto, Stuart B. Schwartz em “Segredos Internos: engenhos e escravos na 

sociedade colonial” expõe que as fontes de crédito na Bahia colonial eram diversas, 

''advogados, clérigos, artesãos e senhores de engenho emprestavam dinheiro, mas, as duas 

principais fontes de crédito eram, de longe, as instituições e os comerciantes.”143 

Antes de 1808 não havia bancos no Brasil e, assim, as instituições religiosas de 

diversos tipos constituíam-se nos principais emprestadores. As ordens religiosas 

adotavam essa prática. Em 1660, cerca de um sexto da renda dos beneditinos era 

derivada de juros sobre empréstimos. Irmandades como a Ordem Terceira de São 

Francisco, a Ordem Terceira do Carmo e outras também eram credoras. O Convento 

de Santa Clara do Desterro, das Carmelitas Descalças, era outra fonte de fundos, 

porém a mais importante dessas instituições emprestadoras na Bahia era a 

irmandade beneficente da Misericórdia, que, sozinha, respondeu por mais de um 

quarto do crédito concedido na amostra de Flory.144 

 

Mesmo em uma sociedade permeada pelo catolicismo, a prática de empréstimo a 

juros, que poderia ser vista como usura e, portanto teoricamente indesejada religiosamente, 

                                                
 
141 SANTOS, Augusto Fagundes da Silva. História Financeira da Santa Casa de Misericórdia no Século 

XVIII. Ed Quarteto: Salvador, 2015. 
142 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: Cia. das 

Letras, 1988. p. 180 
143 Idem. 
144 Idem. 
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era praticada pela Santa Casa de Misericórdia como resultado das ''contradições'' da era 

moderna no Brasil.145 Segundo Augusto Fagundes em: “História Financeira da Santa Casa de 

Misericórdia da Bahia no século XVIII”, entre 1701 e 1777, tal irmandade cedeu cerca 

887:894$372 réis em empréstimos, que geraram aproximadamente 54:000$000 de réis em 

lucros, frutos de taxas de juros que figuravam por volta de 6,25% ao ano.146 Com uma taxa de 

inadimplência em 15,2%, 84,8% dos empréstimos foram recebidos pela irmandade com os 

devidos juros.147 

Contudo, mesmo admitindo-se a grande hegemonia das Santas Casas como 

principais credoras, os comerciantes, segundo trata Schwartz, eram de suma importância na 

concessão de empréstimos no período colonial. Devido às dificuldades para o pagamento das 

dívidas, os emprestadores particulares criaram o hábito de hipotecar bens dos seus devedores 

como forma de garantia de retorno dos valores concedidos. Como exemplo, temos o caso de 

Sotério de Vieira Barroco em 1817, quando este ''procurou tomar emprestado um conto de 

réis para efetuar melhorias em seu Engenho Aratu, em Paripe, teve de empenhar o engenho 

como garantia e comprometer-se a não negociá-lo, arrendá-lo ou aliená-lo sob nenhuma forma 

até que saldasse sua dívida.”148 A hipoteca era assim, uma forma de salvaguardar um 

empréstimo.                        

Em uma sociedade com baixa oferta de moeda metálica e senhores necessitados de 

crédito para o investimento nos engenhos, os comerciantes se apresentavam enquanto 

possibilidade para a busca por empréstimos, uma situação que se intensificou a partir do final 

do século XVIII com a crise e decadência das irmandades religiosas envoltas na referida 

prática: o governador da Bahia em 1798 informava que ''cada um dos principais comerciantes 

contava, em sua escrituração contábil, com doze a vinte senhores de engenho e centenas de 

lavradores de cana figurando como mutuários.149 Com o final do período colonial, a 

importância e o engrandecimento pecuniário dos prestamistas crescera. 

Citemos o exemplo de José Pires de Carvalho e Albuquerque, importante negociante, 

prestamista, funcionário real, senhor de engenho e de escravizados que vivera entre a primeira 

metade do século XVIII e o ano de 1808, data de sua morte.150 Este sujeito contabilizou em 

seu monte-mor, ''por ocasião de seu inventário feito em 1808, a fortuna de ''200:937$000, com 

                                                
145 SANTOS, Augusto Fagundes da Silva. op. cit., p. 147. 
146 SANTOS, Augusto Fagundes da Silva. Op. cit., p. 154. 
147 Idem. 
148 SCHWARTZ. Op. Cit., p. 181. 
149 SCHWARTZ. Ibid. 182. 
150 VALIM, Patrícia. José Pires de Carvalho e Albuquerque, Secretário de Estado e Governo do Brasil: 

poder, elites e contestação na Bahia de 1798. IV Conferencia Internacional de História Econômica & VI 

Encontro de Pós-Graduação em História Econômica, 2012, p. 2-5. 
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uma dívida ativa girando em torno de 26:000$000'', o que o tornava um dos maiores senhores 

de engenho a fornecedor de crédito na época.151   

Por volta do final do século XVIII, Pires de Carvalho e Albuquerque envolveu-se em 

uma trama de rechaço à ''criação de uma Caixa de Crédito na Bahia para o financiamento da 

produção agrícola entre 1797 e 1801, contando, inclusive com apoio do governador”.152 A 

Coroa portuguesa não entendia como, em uma capitania que, em meio ao “renascimento 

agrícola”, não conseguia criar uma Caixa de Crédito para o financiamento da produção.153 

Como um dos meios de adquirir fortuna e poder, a prática prestamista, até por vezes 

de forma gratuita, ou seja, sem juros, era alimentada por figuras como Pires de Carvalho e 

Albuquerque, o que por sua vez, inibia a criação de estabelecimentos oficiais de concessão de 

crédito. Por conta de seus empréstimos, por exemplo, Pires de Carvalho e Albuquerque 

conseguira monopólio econômico de alguns produtos, como o privilégio exclusivo de 

descascar o arroz e o direito exclusivo da arrecadação do Tabaco em sua propriedade.154 

A dificuldade do Império do Brasil para a criação de bancos foi patente até meados 

do século XIX. E a exemplo de José Pires de Carvalho e Albuquerque, escreveu Mattoso: 

''durante toda a época colonial (1500-1822) o Brasil desconhece qualquer organização 

bancária oficial. Durante esse longo período e nos primeiros anos após a independência, os 

comerciantes se constituem, naturalmente, nos fornecedores insubstituíveis de capitais.''155  

O Banco do Brasil, primeiro a ser fundado no território luso-brasileiro em 1808, 

falira em 1829 e, somente em 1836 houve a abertura de um novo banco no território nacional: 

o Banco do Ceará, que, no entanto, faliu em 1839 ''por falta de meios para sustentar o credito 

de seus bilhetes, por ter desde 1838 emprestado a longos prazos 170:000$3000'', sendo que 

possuía um capital de 60:000$000.156 

Em 1848 o Dr. Bernardo de Souza Franco, então deputado da província do Grão-

Pará, publicou o livro “Os Bancos do Brasil, sua História, defeitos da organização actual e 

reforma do systema bancario.” Neste trabalho, Souza Franco buscou militar em prol de 

projetos governamentais para o incentivo ao surgimento e fortalecimentos dos bancos, 

evidenciando ainda em 1848 a dificuldade de concessão de crédito no Brasil, como o mesmo 

dizia:  

                                                
151 VALIM, Patrícia. Ibid., p.6. 
152 Idem. 
153 VALIM, Patrícia. Ibid., p. 3. 
154 VALIM, Patrícia. Ibid., p. 9-10. 
155 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 82. 
156 FRANCO, Souza. Os Bancos do Brasil, sua História, defeitos da organização actual e reforma do 

systema bancario. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1848, p. 19. 
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Hum paiz novo e falto de capitães, como o Brasil, he-llhe serviço importantissimo 

procurar desenvolver seus trabalhos e lançar mão das instituições de credito, como o 

mais poderoso meio de aproveitar os capitaes desempregados, pol-os á serviço da 

industria, e como que os duplicar em seu beneficio.157 

Como dito anteriormente, o Banco do Brasil, criado em 1808 faliu precocemente em 

1829 e, no ano de 1833 uma lei imperial buscou incentivar a criação de um novo banco. 

Contudo, a memória fresca dos brasileiros com relação à falência da primeira instituição de 

crédito impediu tal interesse governamental.158 À parte, o fugaz Banco do Ceará criado em 

1834, pode-se considerar que até 1838, quando nasce o Banco Commercial do Rio de Janeiro, 

o território nacional esteve “órfão” de instituições bancárias propriamente ditas.159  

Na Bahia, apenas em 1845 pode-se observar o surgimento de uma instituição oficial 

de crédito de maior porte: O Banco da Bahia.160 O prazo de duração deste banco foi previsto 

para quinze anos, e seu capital inicial foi de 2.000:000$000 réis divididos em 20.000 ações de 

l00$000 cada. Destas, 2.740 ações estiveram subscritas até 30 de Junho.161 

O vácuo deixado pela ausência e pela limitação de bancos comerciais no território 

nacional nutriu uma histórica carência de moedas no país. ''Em resposta a tal carência, 

estimularam-se as transações creditórias através de grandes casas comerciais, que 

funcionavam como verdadeiras casas bancárias''. Neste contexto, ''criam-se Caixas 

Econômicas, em 1831 no Rio de Janeiro, em 1834 em Campos e Salvador, e em 1838 em 

Ouro Preto''. Estas tinham a função de emitir vales bilhetes que, validados pela sociedade de 

cada Província, cumpriam a função de moeda escrituraria.162 ''Todos êles emitiam letras a 

prazo, para reforçar os meios de pagamento, mas não tinham direito de lançar bilhetes à vista, 

conversíveis, o que os caracterizaria como bancos emissores.”163  

''Com tal expansão, a circulação de notas bancárias cresceu 227% entre 1851 e 

1853.'' Tal situação evidenciava a necessidade e carência de uma sociedade brasileira e baiana 

que buscavam créditos para novos empreendimentos. Como parte de uma iniciativa 

centralizadora do Segundo Império, a emissão de moedas regionais não era bem vista. Dessa 

forma, a partir da criação de um banco central, o Banco do Brasil, as autoridades imperiais 

trataram de parear as caixas comerciais provinciais e monopolizar a emissão de moedas. 

Contudo, a concessão de crédito não atendia às demandas regionais pela baixa emissão 
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158 FRANCO, Souza. Ibid., p. 19. 
159 FRANCO, Souza. Ibid., p. 19-20. 
160 FRANCO, Souza. Ibid., p. 26. 
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disponibilizada pelo Banco do Brasil às províncias e a alta disponibilidade dada ao Rio de 

Janeiro. Cerca de 29 mil contos para a capital do Império e de 12 mil contos para as 

Províncias.164 Então: 

A situação em todo o Império, de que não escapava a província da Bahia, era 

realmente caótica: caixas e bancos de todos os tipos proliferando, notas e vales de 

tôdas as espécies circulando. O monopólio emissor do Banco do Brasil, não 

suprindo o meio circulante nas províncias, falhara na sua finalidade de saneamento 

fiduciário e ensejara mesmo a clandestinidade das emissões. Não atendendo às reais 

necessidades do país, manifestava-se impotente, por isto mesmo, para controlar a 
avalancha das emissões e tornar efetivo o monopólio que era um direito seu.165 

 

Nesse sentido, criam-se na Bahia diversas casas comerciais com a finalidade de 

concessão de crédito: ''em 1845, o Banco Comercial da Bahia; em 1854, a Caixa Reserva 

Mercantil; em 1854 a Caixa de Economias, a Caixa Hipotecária, todos na Capital; enquanto, 

em 1856, funda-se em Cachoeira e em Santo Amaro, Caixas Comerciais, e tenta-se o mesmo 

em Nazaré e em Valença."166 

Nesta primeira possibilidade, a ausência de crédito e de circulação monetária 

mostraram-se como situações benéficas ao fortalecimento de usurários, onzenários e agiotas 

na Bahia colonial e imperial. O Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira viveu neste contexto, 

e foi um destes indivíduos e, seus suntuosos investimentos em dívidas ativas e a grande 

disponibilidade de dinheiro de contado, evidenciam a sua inserção e enriquecimento naquela 

sociedade sedenta por crédito. 

Em segundo, temos a relevância que o empréstimo poderia representar para aquela 

sociedade oitocentista baiana. Segundo Kátia Mattoso, ''... a capacidade de fazer empréstimos, 

isto é, de encontrar facilidade na praça para tal, como a capacidade de poder emprestar, isto é, 

de dispor da liquidez necessária, são ambas sinais de opulência e sobretudo de prestígio'', 

frutos de uma sociedade que via a usura como algo positivo, haja vista as redes de 

solidariedade que permeavam aquela Bahia e a necessidade da solidariedade para a 

subsistência social.167 

Em uma sociedade carecida de crédito, prestamistas vangloriavam opulência por tais 

práticas. Possuir capital suficiente para abastar as suas e as necessidades de outrem, era 

sinônimo de gozo de boa feição ao século XIX baiano. 
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Podendo-se considerar o Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira como um 

capitalista, pelos seus diversos negócios, sobretudo, por sua prática de empréstimo a juros e, 

em grande medida, a vivência por meio de rendas, não podemos pensar, no entanto, o seu 

caso como isolado. 

Em Salvador, temos o maior exemplo encontrado até então para a Bahia oitocentista 

quanto à prática da agiotagem como área fundamental de negócios, o de Joaquim Pereira 

Marinho, homem com o maior inventário presente no Arquivo Público do Estado da Bahia 

referente ao século XIX: o monte-mor desse indivíduo não teve precedentes para a Bahia do 

período, avaliado em 4.245:193$277 réis.168 Segundo Ximenes, a fortuna constituída por 

Pereira Marinho foi consequência da sua prática prestamista: 

[...] ao consultarmos os livros de escrituras de compra e venda, percebemos que a 

maior parte dos imóveis ali registrados eram oriundos da execução de hipotecas e da 

compra de heranças e não do investimento no mercado imobiliário propriamente 
dito Isto significa que o grande negocio de Marinho era o empréstimo a juros e que 

foi através das dividas não saldadas que ele apoderou-se de um tal numero de 

propriedades.169 

 

 

Para Ximenes, ''todas as pessoas no Império, independente da sua posição social 

envolviam-se com os usurários, quando necessitavam de liquidez imediata, de crédito para 

fugir de uma execução judicial ou para repor estoque de lojas de fazendas.''170 A autora 

constatou ainda, que ''a taxa de juros nas instituições bancárias variavam em torno de 6 a 8% 

ao ano, contudo, os agiotas cobravam de 1 a 3% ao mês a depender das condições do 

mercado.''171 A principal garantia de retorno para esses ''capitalistas'', assim como fora para o 

Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, era a hipoteca de bens moveis, imóveis e 

semoventes, principalmente escravizados. 

Uelton Rocha em sua dissertação de mestrado acerca da Cachoeira oitocentista 

aponta que ''os prestamistas, isto é, os emprestadores, não excediam a 1% das pessoas 

encontradas'' naquele sítio. Tais sujeitos ''viviam das bonificações geradas pelos empréstimos 

concedidos''.172 Isto evidencia que a oferta de crédito, e por consequência, a riqueza, eram 

extremamente concentrados. 

Como exemplo, Rocha menciona João Nepomuceno Bastos, um dos raros 

prestamistas que atuou naquela cidade do século XIX que, apesar de ter em seu rol de 

                                                
168 XIMENES, Cristiana Ferreira Lyrio. Joaquim Pereira Marinho: perfil de um contrabandista de escravos, 

1828-1887. Dissertação de Mestrado, UFBA, 1999, p.96. 
169 XIMENES. Ibid. p. 96-97. 
170 XIMENES. Ibid. p. 97. 
171 Idem. 
172 ROCHA, Uelton Freitas. Op. Cit. p. 67. 
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devedores, mais de trezentos nomes, diz Rocha, ''muitos desses créditos apontaram-se como 

impagáveis. Era um risco pelo qual passavam os concessores de dinheiro''. No entanto, os 

bens deste prestamista excederam ''com um valor superior a 100:000$000 (cem contos de 

réis)'' em seu inventário, sendo demonstrativo do enriquecimento gerado por essa atividade, 

mesmo com as referidas perdas.173 

Kátia Mattoso considerando a ainda forte presença dos preceitos cristãos do Antigo 

Regime português na Bahia do século XIX, disserta que em Salvador reinava uma 

honestidade natural entre os baianos, fruto do pensamento católico religioso da época: 

ninguém queria morrer deixando dívidas e, comumente em testamentos, pode-se constatar que 

muitos testamenteiros enumeravam com toda a precisão as dívidas que possuíam e que por 

isso, deveriam ser honradas em primeira instância pelos herdeiros.174 

Consoante Kátia Mattoso, não se deve perder de vista que o presente objeto de 

pesquisa está inserido em uma sociedade em transição, com muitas mudanças, mas com a 

presença de diversas continuidades. O fato de tal sociedade lastrear-se em bases escravistas de 

produção ilustra que nosso sujeito histórico viveu em uma economia ainda pré-capitalista. 

Não obstante, isso não impede a presença de atividades capitalistas cada vez mais presentes 

entre os sujeitos inseridos nesta sociedade. O Coronel Pedreira é um bom exemplo disto, pois 

era um grande credor, rentista, dono de ações e apólices.  

É nos importante ressaltar que toda sociedade em transição é hibrida, complexa, 

confusa, apresentando a coexistência de elementos novos e antigos. Estudá-la, exige 

considerar a complexidade desta transição, e mais especificamente, suas características pré-

capitalistas. 

 Nesta sociedade ainda havia indivíduos, assim como na época colonial, que 

dedicaram toda a sua vida na ''arte'' de acumular bens materiais, mas ao final da vida, doavam 

tudo ou parte do que tinham às instituições religiosas, e ou também, contraindo aparentemente 

uma lógica capitalista, despendiam altos valores em pompas funerárias.  

Sejam as doações testamentárias, sejam os gastos suntuosos com funerais, 

denotavam uma preocupação com valores de ordem religiosa, a exemplo da remissão de 

pecados e da salvação da alma, e de ordem social - a exemplo do status, prestígio e honra 

m.175  

                                                
173 Idem. 
174 MATTOSO, Kátia. A opulência na Província da Bahia. Op. Cit., p. 166. 
175 SANTOS, Augusto Fagundes da Silva. História Financeira da Santa Casa de Misericórdia no Século 

XVIII. Ed Quarteto: Salvador, 2015. 
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Não fugindo à regra, o Coronel Pedreira em seu inventário ditou: ''declaro que não 

devo a pessoa alguma por nenhum pretexto caso apareça alguma duvida meos herdeiros não 

estarão por ellas, senão estiver passada por minha letra e firma''. Quando ainda no processo de 

inventário, o inventariante nomeado pelo Coronel, o seu filho João Pedreira de Cerqueira, 

tratou de pagar dívidas que totalizaram o valor de 47:000$045 réis, dentre serviços médicos e 

advocatícios. 

Em se tratado do Rio de Janeiro, João Fragoso problematizou a evolução dos padrões 

de investimento dos negociantes daquela praça, apontando que, com a maior inserção do Rio 

de Janeiro no Império Português, o mercado começou a ser regulado pelos preços e assim 

surgiram novas elites na colônia: os comerciantes de grosso trato que, utilizando-se da 

fragilidade econômica local, conseguiam monopólios da Coroa, concediam crédito e 

arrematavam impostos reais, colocando em decadência a antiga nobreza da terra, muito 

arraigada nos padrões de vida do Antigo Regime.176  

Já no Império brasileiro, com a presença maciça dos negociantes no hall dos grandes 

ricos, esses, como mudança de comportamento, passaram a migrar paulatinamente da 

atividade mercantil para a atividade agrícola, bem como no investimento em bancos, através 

das práticas rentistas e financistas na compra de títulos da dívida pública.177 

A mudança de padrão de investimento foi tão grande que entre as décadas de 1860 e 

1880, as apólices da dívida pública multiplicou em quatro vezes, enquanto o comércio de 

exportação aumentou pouco mais de duas vezes. Isto pode ser explicado pela “Lei de 

Entraves” de 1862 e pela Guerra do Paraguai que, para seu custeio, o Estado brasileiro 

precisou emitir muitos papéis da dívida pública. Nesta guinada, as novas elites da segunda 

metade do século XIX, era formada por indivíduos que se especializaram no empréstimo e no 

investimento em apólices e ações bancárias.178 Abordaremos a partir de agora, justamente 

estes investimentos do Coronel Pedreira. 

 

 

2.2 - As Dívidas Ativas do Coronel Pedreira 

 

Na Bahia, a atuação do Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira esteve em sintonia 

com o caso do Rio de Janeiro: este investiu em ações vultosas em 339 apólices da dívida 

                                                
176 FRAGOSO, João. Pra que serve estudar História Econômica? Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n° 29, 

2002, p. 3·28. 
177 FRAGOSO. Idem.. 
178 FRAGOSO, idem. 
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pública cobradas a seis por cento ao ano, perfazendo um total de 337:400$000 réis no monte-

mor, mas com as devidas correções monetárias apontadas pelo inventariante, o Coronel 

atingia a soma em apólices na altura de sua morte no valor de 338:350$000 réis.  

[...] de valor nominal de 1:000$000 cada úma [...], são ellas conforme a certidão do 

corrector, cotados na praça da Bahia a 1:010$000, cada úma, e por tanto nesta 

conformidade com a differença de cambio devem ser levada ao monte=mór.179 

 

O Coronel acumulou ainda Bondes do empréstimo nacional avaliados em 

105:000$000 réis. Foi um dos duzentos maiores acionistas do Banco do Brasil, como consta 

em jornais da época e em seu inventário,180 contando com duzentas ações no referido banco 

avaliadas em 47:000$000 réis, sendo, portanto, avaliadas em 235$000 réis segundo o preço da 

praça do Rio de Janeiro na época de escritura do inventário, entre 1873 e 1876. Investiu 

também no Banco Mercantil e no Banco Comercial da Bahia e em outras áreas como veremos 

no gráfico a seguir. 

 

Tabela 6 – Dívidas Ativas do Coronel Pedreira em 1873 

Áreas Quantidade Valor Percentual 

Apólices da dívida pública 339 apólices 340:774$000 63,5% 

Títulos do Governo Central 120 Bonds 103:075$000 19,2% 

Ações no Banco do Brasil 200 ações 47:000$000 8,76% 

Ações no Banco da Bahia 165 ações 33:000$000 6,15% 

Ações na Companhia Estrada 

de Ferro do Paraguassú 
270 ações 12:205$780 2,27% 

Total 1.094 536:054$780 100% 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 

1/221/401/2 – Joaquim Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 

 

Tendo em vista que o investimento, sobretudo, em bens de raiz faz parte de uma 

atitude econômica conservadora e aristocrática que remonta ao período colonial, bem como a 

uma economia pré-capitalista,181 pela maneira como se utiliza e não pela posse/propriedade, a 

atitude financista do Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, que teve aproximadamente 

                                                
179 Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim 

Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 
180 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. Correrio Mercantil, e Instructivo, Político, Universal (RJ) nº 

00336. 05/12/1866. 
181 LEVY, Maria Bárbara. A Indústria brasileira através das suas sociedades anônimas. Rio de Janeiro: Ed. 

UFRJ; Secretaria Municipal de Cultura, 1994, p. 54. 
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41,8% da sua fortuna investida em finanças, está em consonância com o projeto imperial de 

inserção do Brasil no capitalismo mundial, que pode ser representado pelo Código Comercial 

de 1850. Este código estimulava a criação de sociedades Anônimas e por isso, fomentou os 

investimentos de capitais em ações. 

Maria Bárbara Levy aponta que desde o início desta tendência, os investimentos nos 

bancos eram predominantes. Com o surgimento de sociedades anônimas no Rio de Janeiro, 

mais de cinquenta por cento das ações estavam em bancos.182 Fato que se reproduz segundo 

consta no inventário do Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, com ações no Banco do 

Brasil e no Banco da Bahia, que somaram 80:000$000 réis.  

Kátia Mattoso em “Ser Escravo no Brasil” dissertou que ''a partir de meados do 

século XIX [...] um novo motivo aumentará consideravelmente o número de vendas 

particulares de escravos: graças ao desenvolvimento das ações bancárias, novas oportunidades 

se oferecem, então, a quem possua capital de investimento”.183 A autora continua informando 

que esta nova realidade de investimento manifestou-se ''especialmente em relação à Bahia, 

onde a depressão econômica no setor agrícola da cana-de-açúcar junta-se ao surgimento de 

um setor de trabalho livre muito importante, atravancado pelo número crescente de escravos 

alforriados.'' Nestas circunstâncias, ''novas instituições bancárias se desenvolvem, permitindo 

o investimento desses capitais, anteriormente destinados de preferência à  compra de escravos 

de aluguel, para o mercado de trabalho servil.''184 

 As instituições bancárias acenaram ''aos baianos com lucros mais seguros, menos 

arriscados que os do trabalho dos escravos''. Neste sentido, por volta de 1870 ocorreu ''uma 

redução muito nítida do número de escravos de propriedade dos moradores da cidade, cujos 

bens imobiliários urbanos aumentaram juntamente com suas ações bancárias e obrigações da 

dívida pública do estado''.185 

O Coronel Pedreira, contudo, investiu também em uma Companhia comercial, a 

Estrada de Ferro do Paraguassú, em que deteve 270 ações avaliadas em 12:205$780 réis. Já 

em 28 de Março de 1863 no Jornal do Commercio (RJ) uma notícia já informava que ''os 

habitantes da Feira de Sant'Anna, já cansados de esperar pela estrada de Paraguassú, 

requerêrão á assembléa provincial para construcção de um ramal dessa villa para Alagoinhas''. 

                                                
182 LEVY. Ibid., p. 55-56 
183 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 75. 
184 Idem. 
185 Idem. 
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O jornalista continuava a matéria dizendo: ''ainda não vi a representação, mas sei que é idéa 

do distincto Sr. coronel comendador Joaquim Pedreira de Cerqueira''.186  

Quando se falou em ferrovia na Bahia e a proposta de ligação de Salvador a Juazeiro, 

os viventes de Feira de Santana pensaram que esta acompanharia a antiga estrada de bois que 

passava pela Vila, fato que não se concretizou quando do início da construção daquela 

ferrovia em começos da década de 1860.187 Contudo, com as devidas pressões da população 

feirense sob a suposta condução do Coronel Pedreira, interessado na maior velocidade do 

transporte de mercadorias para Salvador, em 1865 foi aprovado a construção de um ramal que 

ligasse Feira à Cachoeira. ''Em Janeiro de 1866, os direitos de construção foram concedidos a 

um inglês, John Charles Morgan, que por sua vez, os transferiu à Paraguassu Steamer 

Tramroad Company Limited. Em Julho de 1867 iniciaram-se os trabalhos no ramal de Feira 

de Santana''.188 

Com dificuldades em vender ações na Inglaterra, a Companhia valeu-se 

fundamentalmente de capitais presentes na própria Bahia. O governo provincial subscreveu 

cinco mil ações, o Coronel Pedreira fez também seus investimentos em 270 ações, no entanto, 

em 1870 a Companhia declara falência por falta de fundos para a realização das operações.189 

A tal ocorrido podemos destacar dentre outros motivos, o relativo baixo preço das ações, 

avaliadas em aproximadamente 45$000 réis cada.190 

As apólices da dívida pública e os Bonds, ou títulos da dívida pública obtiveram 

significativa presença nas dívidas ativas do Coronel Pedreira. Foram trezentos e trinta e nove 

apólices e cento e vinte Bonds do empréstimo nacional. Ambas totalizaram 443:849$000 réis 

no inventário.  

A Lei de Entraves de 1862 e a Guerra do Paraguai tiveram peso decisivo para o 

aumento da emissão de muitos papéis da dívida pública para o financiamento do Estado e para 

o custeio da Guerra.191 Entretanto, Segundo Wilma Peres192, desde o começo da constituição 

do Estado brasileiro, este esteve deficitário nos dois pilares fundamentais para a sua afirmação 

                                                
186 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. Jornal do Commercio (RJ) nº 00073. 28/03/1863. 
187 POPPINO. Rollie E. Feira de Santana. Bahia [Salvador]: Itapuã, 1968, p. 195. 
188 POPINO. Ibid. p. 195-196. 
189 Idem. 
190 Possivelmente por conta da falência da companhia anterior a cargo de John Morgan. Ver: POPPINO, Rollie 

E. Feira de Santana. Bahia [Salvador]: Itapuã, 1968, p. 195-197. 
191 FRAGOSO, João. Pra que serve estudar História Econômica? Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n° 29, 

2002, p. 3·28. 
192 COSTA, Wilma Peres. A Economia Mercantil Escravista Nacional e o Processo de construção do Estado 

no Brasil (1808-1850). In: História Econômica da Independência e do Império. Tamás Szmrecsányi e José 

Roberto do Amaral Lapa. (orgs). São Paulo: Hucitec, 2002, p. 148. 
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enquanto Estado moderno: possuir um aparato militar, com a monopolização da força, e um 

sistema fiscal que sustentasse o Estado.  

A manutenção da sociedade escravista mantinha no privatismo dos senhores de 

escravizados, o direito à violência, fato que por isso, impedia o monopólio da força na figura 

do Estado. Na máquina fiscal, a taxação dos produtos exportados, do imposto territorial dos 

grandes latifúndios e das fortunas particulares mostrou-se inviável, haja vista a resistência das 

elites brasileiras aos impostos, que poderiam tirar a competitividade de seus produtos frente 

ao mercado internacional193 e que relembrava os tempos coloniais, além do apoio que o 

Estado precisava destes sujeitos para a sua consolidação.194 A Tarifa Alves Branco de 1844 

veio enunciar possível solução para o problema: taxar os produtos importados.195  

Tal sistema fiscal era, no entanto, insuficiente, por isso, a emissão de apólices da 

dívida pública foi uma das maneiras encontradas pelo Estado para a sua capitalização. A 

história de formação dos Estados na América Latina demonstra que a principal fonte de renda, 

durante todo o século XIX proveio da Alfândega e dos empréstimos externos.196  

Kátia Mattoso em: “Bahia Século XIX” abordou que era de costume o financiamento 

da Província baiana a partir a venda de papéis do governo:  

Na década de 1850, as receitas da Província eram irrisórias [...]. A folha salarial, a 

instrução pública e a Polícia consumiam cerca de 60% do montante arrecadado. 

Apesar da permanente preocupação com o equilíbrio financeiro, o orçamento estava 

sempre em déficit, forçando a tomada de empréstimos. O que o governo provincial 

— como, aliás, também o central — podia fazer era remunerar com juros anuais de 

7% os capitais investidos por particulares.197  

  

A autora ainda questionava-se afirmando não ''saber se, em Salvador, havia capitais 

disponíveis para tal investimento''. Continua frisando que segundo consta na tradição 

historiográfica, ''a cessação do tráfico de escravos teria liberado vultosas somas'', contudo, 

pondera: as ''atividades mais seguras e de mais rápido retorno, como o comércio, talvez as 

atraíssem mais. Investimentos de médio e longo prazo, mesmo com juros garantidos, 

provavelmente não seduziam o investidor baiano, habituado a práticas altamente 

especulativas''. 198 

Segundo o caso aqui estudado a partir da fortuna do Coronel Joaquim Pedreira de 

Cerqueira, o investimento em apólices e bonds o seduziu. Não podemos mencionar em qual 

                                                
193 LEVY. Op. Cit., p. 45-46. 
194 COSTA. Op. Cit., p. 153-56. 
195 LEVY. Idem. 
196 COSTA. Op. Cit., p. 152. 
197 MATTOSO, Kátia. Bahia, século XIX. Uma Província no Império. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992, 

p. 470. 
198 Idem. 
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medida este fator foi preponderante para toda a Bahia, mas percebemos não ser um caso 

isolado. Os pares do Coronel Pedreira em Feira de Santana também tendiam a realizar este 

tipo de investimento. Podemos tomar como exemplo três indivíduos: O tenente-coronel 

Joaquim Alves Godinho, detentor de uma fortuna de 426:039$046 réis; Odório Pedreira 

Machado, dono de uma fortuna de 255:673$512 réis, e o Capitão Manoel Ferreira da Silva, 

com um espólio de 265:449$438 réis. Todos eles detinham grandes parcelas de suas fortunas 

investidas em dívidas ativas, ou seja, possuíam capitais emprestados a juros.199 No caso de 

Alves Godinho, cerca de 60,5% da fortuna estava em ativos; Ferreira da Silva com 52,2% em 

ativos e Pedreira Machado com 26,2% da fortuna no referido investimento.200 

Como dito em 1890 no Dicionário de Moraes201, ser capitalista envolvia ser ''o que 

empresta dinheiro a juros'', bem como aquele que ''entra para uma sociedade com o capital 

necessario'', e mais, a ''pessoa que tem grandes cabedaes e dinheiros para suas negociações''. 

O caso do Coronel Pedreira, ao que tudo indica, é compatível com a alcunha de capitalista 

definida pelo supracitado dicionário. 

 

2.3 – O Dinheiro ''de contado'' 

 

A atitude de financista do Coronel Pedreira promoveu uma acumulação de capitais a 

partir do rentismo, como consta nos dados do inventário. Esses números podem ser 

evidenciados na quantidade de réis adquiridos pelo Coronel através dos rendimentos, como 

constará no gráfico a seguir referente ao dinheiro líquido, que representou 35,3% da fortuna. 

 

Tabela 7 – Composição da Riqueza em Dinheiro Líquido do Coronel Pedreira 

em 1873 

Áreas Valor Percentual 

Dinheiro depositado no Banco Mercantil e no Banco 

da Bahia 
196:771$422 43,4% 

Recebimento de dívidas de terceiros 114:693$393 25,3% 

Créditos arrematados em praça 50:000$000 11,0% 

Dinheiro em cofre 42:000$000 9,2% 

Valor recebido da safra do Engenho Cazumbá 15:000$000 3,3% 

Recebimento de débitos de Nerina Clara Pedreira de 15:000$000 3,3% 

                                                
199 FREIRE. Luiz Cléber Moraes. Op. Cit., p. 177-18. 
200 Idem. 
201 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da lingua portugueza. Rio de Janeiro : Lisboa : Empr. Litteraria 

Fluminense ; Adolpho Modesto, 1890. Disponível em http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242523. 
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Cerqueira 

Rendimento das apólices da divida pública 10:122$000 2,2% 

Alforias 2:856$000 0,62% 

Rendimento do Bonds do empréstimo nacional 2:846$000 0,62% 

Rendimentos das ações no Banco da Bahia 1:732$500 0,38% 

Rendimentos das ações do Banco do Brasil 1:600$000 0,35% 

Total 452:621$315 100% 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – 

Joaquim Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 

 

O dinheiro líquido encontrado no cofre da residência do Coronel Pedreira, de quantia 

de 42:000$000 réis, deve ser relativizada. Segundo tratou Kátia Mattoso:  

Os percentuais referentes a dinheiro líquido — isto é, o numerário em ouro ou em 

prata encontrado na casa do inventariado por ocasião de sua morte — eram também 
baixos, contradizendo a tradição, que reza que os baianos não confiavam a ninguém 

seus pés-de-meia. Mas também esse item deve estar subestimado, pois parentes ou 

íntimos do falecido provavelmente se apressavam em esconder esses valores. Já os 

funcionários públicos registravam com maior minúcia suas dívidas em ativo e em 

passivo, os depósitos bancários e ações, apólices e certificados de empréstimo do 

Estado.202 

 

Se a quantia encontrada no cofre do Coronel Pedreira foi superior à inventariada, não 

podemos saber, não devemos, contudo ignorar tal possibilidade. No entanto, um fato precisa 

ser levado em conta: em um país centralizador das emissões de papel moeda no Rio de 

Janeiro e que restringia a atividade emissora do Banco da Bahia,203 ter 42:000$000 réis em 

um cofre de uma residência  é suficiente para representar o poder econômico do Coronel 

Pedreira na Bahia oitocentista.  

Segundo os dicionários da época, o Grande diccionario portuguez ou, Thesouro da 

lingua portugueza de 1872 e o Dicionário Morais de 1890, uma característica típica de um 

capitalista era o rentismo. No primeiro dicionário temos, dentre as definições de capitalista, a 

seguinte: ''o que possue um capital ou vive de suas rendas''.204 Na segunda obra, a definição: 

''o que vive de seus rendimentos''. Podemos inferir a partir dos dados, o rentismo como fator 

de relevância no monte-mor do Coronel Pedreira. 

O valor de 16:300$500 réis foi o total de dinheiro recebido de rendimentos em 

bancos, apólices e Bonds do empréstimo nacional, cerca de 3,6% do dinheiro líquido. Já os 

depósitos no Banco do Brasil e no Mercantil da Bahia, cerca de 196:771$422 de réis, 

                                                
202 MATTOSO, Kátia. Bahia, século XIX. Uma Província no Império. Op. Cit., p. 631. 
203 AZEVEDO, Thales de; LINS, Vieira. História do Banco da Bahia. Coleção Documentos Brasileiros, 

Editéra José Olympio. Rio de Janeiro. 1969, p. 105-108. 
204 O viver de rendas é manter o capital e não reproduzí-lo – não capitalista nos termos atuais; 
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representavam 43,4% do dinheiro líquido. Não conseguimos até o momento reverter os 

rendimentos deste depósito.  

Na altura do inventário, os filhos do Coronel em comum acordo, como consta no 

referido documento, requereram ao juiz: 

Que fossem a praça a fim de serem arrematado todos os creditos do casal uma vez 

que julgava ser o melhor e mais facil meio de liquidal-os, tendo sido deferido seu 

requerimento de facto forão os mesmos creditos a praça e arrematados produzindo o 

liquido de 50:000$000, que deve ser levado ao monte mór.  

 

A quantos créditos o inventariante Capitão João Pedreira de Cerqueira se referia? 

Quais as quantias e tipos de empréstimos que foram concedidos pelo Coronel Pedreira? Não 

podemos precisar. No entanto, o valor alcançado com os créditos a que detinha o Coronel 

Pedreira revelam uma vultosa atividade prestamista. Os créditos negociados em praça pública 

foram responsáveis por 11% do dinheiro líquido.  

A atividade usurária pode ser inferida também na análise que fazemos dos 

recebimentos de dívidas de terceiros do Coronel Pedreira: 114:693$393 réis, representou 

cerca de 25,3% do amoedado. De sua filha Nerina Clara, o Coronel Pedreira recebeu ainda 

15:000$000, 3,3% do dinheiro líquido. Se somarmos os recebimentos de dívidas, o valor 

alcança os 129:693$393, 28,6% do dinheiro de contado. 

Até aqui, temos percebido a veracidade do dito pelo Coronel Pedreira quando em sua 

conversa com o Imperador Dom Pedro II, afirmando ser a sua principal atividade de negócios 

a agiotagem. Se somarmos os rendimentos em ações de bancos, apólices da dívida pública e 

bonds do empréstimo nacional junto aos créditos arrematados e ao recebimento de dívidas, o 

valor chega a cifras de 195:993$893 réis, cerca de 43,3% do dinheiro líquido. 

Mas o Coronel Pedreira não vivera apenas de operações financeiras. A safra do 

Engenho Cazumbá perfez na altura do inventário um total de 35:876$060 réis, dos quais havia 

sido recebido 15:000$000 réis por ter sido o pagamento parcelado pelo comprador. O valor 

restante de 20:876$060 réis não foi incluso no monte-mor, deixado para uma posterior 

partilha entre os herdeiros.  

Não constam os rendimentos no inventário ou nas declarações, mas possivelmente a 

atividade de vendedor de gado do Coronel Pedreira gerou também expressivas cifras de réis, 

que infelizmente não podemos precisar. Como veremos a frente, o valor total do gado vacum 

do Coronel obteve a soma de 82:590$000 réis. Percebe-se, contudo, que notadamente, a área 

produtiva não era a base dos negócios deste abastado senhor.  
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Se formos levar em consideração a constituição apresentada pelo inventariante da 

fortuna do Coronel Pedreira, apenas 3,3% do dinheiro líquido estavam representadas pela área 

produtiva, considerando a safra do Engenho Cazumbá. 

Compõe o dinheiro líquido do Coronel ainda, a soma de 2:856$000 réis proveniente 

da aquisição por alforrias pagas pelos escravizados por suas liberdades, mas que representou 

apenas 0,63% do dinheiro líquido. Não devemos, contudo, desconsiderar tais dados. Homens 

e mulheres que trabalharam arduamente para conquistarem suas liberdades em uma época de 

grande dificuldade econômica na Bahia.  

Cabe aqui relatarmos seus nomes: Jamasia, que apresentou a quantia de 500$000 

réis; Ramiro (Africano), que apresentou o valor de 200$00 réis; Victoriano, africano, pagando 

100$000 réis; Leopoldina, africana, avaliada por 100$00 réis; Felippa, cabra, avaliada por 

200$000 réis; Gertrudes, crioula, avaliada por 91$000 réis; Damiana, crioula, avaliada por 

100$000 réis; Especiosa, cabra, avaliada por 200$000 réis; Severiana, africana, avaliada por 

100$000 réis; Avellina, cabra, avaliada por 65$000 réis e Boaventura, crioulo, avaliado em 

800$000 réis. 

 

2.4 – Os Bens de Raiz 

 

A terceira grande área de investimentos do Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira 

eram os bens de raiz, que representaram aproximadamente 9,9% da fortuna. Observemos a 

tabela abaixo com os nomes e avaliações das propriedades: 

 

Tabela 8 – Os Bens de Raiz do Coronel Pedreira em 1873 

Imóvel Valor Percentual 

1.459 tarrefas, 821 braças quadradas de terras do 

Engenho Cazumbá  
72:995$150 57,3% 

Casa do Engenho Cazumbá  12:000$000 9,43% 

Um sobrado na Rua Direita do Conselheiro Franco na 

Vila da Feira de Santana 
8:000$000 6,28% 

200 tarefas de terra para pasto com todas as benfeitorias 4:000$000 3,14% 

As terras da Fazenda Ponta do Paço  4:000$000 3,14% 

As terras da Fazenda Bonita  4:000$000 3,14% 

As terras da Fazenda Mocambo no termo do Camisão  4:000$000 3,14% 

Uma Casa na Rua direita da Vila da Feira de Santana 

com 7 janelas e 2 portas  
3:600$000 2,83% 

As terras da Fazenda Todos os Santos no termo do 

Camisão  
2:200$000 1,73% 
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40 tarefas de cana no mesmo Engenho  1:600$000 1,26% 

36 tarefas de cana de vaca Engenho Cazumbá 1:080$000 0,78% 

50 tarefas de cana de vaca no Engenho Cazumbá 1:000$000 0,78% 

Casa coberta de telha na Fazenda Mocambo 1:000$000 0,78% 

Uma parte terras beira-rio Fazendo Mocambo 1:000$000 0,78% 

Casa de caixaria do Engenho Cazumbá 800$000 0,63% 

A casa de telha na Fazenda Bonita 800$000 0,63% 

Casa na roça fronteira ao hospital da Vila da Feira de 

Santana 
800$000 0,63% 

A casa da Fazenda Ponta do Paço coberta de telha  800$000 0,63% 

Uma casa com sótão na Rua Conde D'eu 600$000 0,47% 

Terrenos da mesma roça e benfeitorias dessa 500$000 0,39% 

20 tarefas de plantação de rego no Engenho Cazumbá 500$000 0,39% 

Casa de purgar do Engenho Cazumbá 400$000 0,31% 

Casa de feitor no Engenho Cazumbá 400$000 0,31% 

Casa coberta de telha na Fazenda Todos os Santos  400$000 0,31% 

Casa de telha no Engenho Cazumbá 300$000 0,23% 

Casa pequena na Rua Conde D'eu 200$000 0,15% 

Casa do Bernardo Engenho Cazumbá 120$000 0,09% 

Casa coberta de telha para servir de rancharia na 

Fazenda Bonita 
100$000 0,07% 

Uma senzala na Fazenda Ponta do Paço  50$000 0,03% 

Total 127:245$150 100% 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – 

Joaquim Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 

  

As posses do Coronel neste tipo específico de bens reverberam a circulação que tal 

sujeito operara na Bahia oitocentista. Criou gado, mas também cultivou cana. As fazendas nos 

sertões de Camisão205 e as propriedades urbanas em Feira de Santana, não impediram o 

Coronel de ser também um senhor de engenho no recôncavo, sendo proprietário do Engenho 

Cazumbá em Santo Amaro.   

Neste Engenho, o Coronel deteve terras avaliadas em 72:995$150 réis, as quais 

perfizeram 1.459 tarefas, 821 braças quadradas. Nestas terras havia 200 tarefas de terra para 

pasto cercadas com todas as benfeitorias, avaliadas em 4:000$000 réis; 90 tarefas de cana,  

avaliadas em 2:600$000 réis; 36 tarefas de cana de vaca, avaliadas em 1:080$000 réis; e 20 

tarefas de plantação de rego, avaliadas em 500$000 réis.  Todas totalizaram 80:675$150 réis, 

cerca de 63,8% dos bens de raiz. 

A casa de morada do engenho foi avaliada 12:000$000 réis, a qual estava edificada 

em pilares e esteios, com varandas e sobrevarandas em bom estado. Quanto às edificações 

produtivas do engenho, temos a casa de encaixar açúcar, a qual detinha oito balcões de trilhos 

                                                
205 Atual Ipirá, que fica a 202 km de Salvador. 
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de ferro e outros acessórios, tudo avaliado em 800$000 réis. A casa de purgar açúcar, lugar de 

branqueamento do produto, com seus acessórios, tudo avaliado em 400$000 réis. Havia ainda, 

uma casa para o feitor, avaliada em 400$000 réis e outras duas edificações para moradia que, 

possivelmente, atendiam aos escravizados, todas somadas perfaziam um total de 420$000 

réis. Aqui a soma representando a casa do engenho e demais edificações representaram 

14:020$000 réis, aproximadamente 11% dos bens de raiz. 

No Camisão, o Coronel Pedreira foi dono de quatro fazendas. Foram elas: a fazenda 

Ponta do Paço, a fazenda Bonita, a Todos os Santos e a fazenda Mocambo. Se somarmos o 

valor total de cada uma delas, teremos os seguintes números: A fazenda Ponta do Paço foi 

avaliada em 4:850$000 réis, a fazenda Bonita avaliada em 4:900$000 réis, a fazenda Todos 

Santos avaliada em 2:600$000 réis e a fazenda Mocambo  em 5:000$000 réis. Como total, 

temos o valor de 17:350$000 réis para a soma das fazendas do Coronel Pedreira, o que 

representa aproximadamente 14% dos bens de raiz. 

Na então Vila da Feira de Santana, o abastado senhor acumulou valiosas 

propriedades, dentre as quais, aquela de maior esplendor da Vila na altura da visita do 

Imperador Dom Pedro II a Feira de Santana,206 e que hospedara a augusta majestade: um 

sobrado na Rua Direita do Conselheiro Franco na Vila da Feira de Santana avaliado em 

8:000$000 réis. Esta edificação possuía dois pavimentos, continha ''quatro salas, seis quartos, 

cozinha e mais cômodos no pavimento térreo, três salas e seis quartos no pavimento 

superior''.207  

Outro imóvel urbano era uma casa na Rua direita da Vila da Feira de Santana com 7 

janelas e 2 portas, avaliada em 3:600$000 réis. O Coronel possuía ainda, uma casa na roça 

fronteira ao hospital da Vila da Feira de Santana, avaliada em 800$000 réis, uma casa com 

sótão na Rua Conde D'eu, avaliada em 600$000 réis, terrenos na fronteira com o hospital da 

Vila, avaliados em 500$000 réis e, uma casa pequena na Rua Conde D'eu, avaliada em 

200$000. Todos estes imóveis urbanos totalizaram 13:700$000 réis, o que representou 10,8% 

dos bens de raiz. 

Tenho em vista que em sociedades pré-capitalistas o investimento em bens de raiz se 

constituiu enquanto uma das principais áreas de aplicação de ativos,208 não podemos destacar 

tal característica com enfática reverberação no Coronel. Apesar de somar 126:445$150 réis e 

ser a terceira maior área de investimento do abastado senhor, esta ficou muito aquém das 

                                                
206BARRAL E DA PEDRA BRANCA, Luisa Margarida Portugal de Barros, condessa de. Cartas a suas 

majestades : 1859 - 1890. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1977; FREIRE. Op. Cit., p. 188. 
207 FREIRE. Op. Cit., p. 188.  
208 LEVY, Maria Bárbara. Op. Cit., p. 54. 
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dívidas e do dinheiro de contado, que respectivamente totalizaram 536:054$780 réis e 

452:621$315 réis, demonstrando como o Coronel era efetivamente um vultoso credor.  

Devemos considerar por tanto, o período de transição capitalista experienciado pelo 

Coronel Pedreira. Outrora sendo terras e escravos as principais bases para a determinação das 

riquezas na sociedade colonial e início da centúria oitocentista209, salta-nos aos olhos, agora, 

na segunda metade do século XIX, o dinheiro sobrepondo-se a tais pressupostos210. Contudo, 

como apontou Poppino, ''as propriedades ainda permaneciam como o critério primário do 

prestígio social''. 211  

 

2.5 – O Gado 

 

A quarta principal área de investimentos do Coronel Pedreira fora o gado. Em um 

total de 82:590$000 réis, representou 6,4% do monte mor. Observe-se na tabela abaixo. 

 

Tabela 9 - O Gado do Coronel Pedreira em 1873 

Tipo Quantidade Valor Percentual 

Vacum 2466 75:620$000 91,5% 

Muar 31 3:100$000 3,7% 

Cavalar 37 2:690$000 3,2% 

Caprino 310 620$000 0,75% 

Ovino 280 560$000 0,67% 

Total 3092 82:590$000 100% 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim 

Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 

 

Na sociedade colonial e em grande medida no século XIX, a criação de gado é um 

fator de distinção, haja vista que induzia à possessão de vastas áreas de terra para a sua 

criação, lembremo-nos, pois, que a terra fora elemento crucial de prestígio naquela sociedade 

baiana.212 Como abordou Mascarenhas, ''a riqueza do ponto de vista mercantil e pecuniário 

estava muito mais presente no gado do que na terra. Esse bem tinha fundamentalmente, o 

valor do status, do prestígio e da honra''.213 

                                                
209 MASCARENHAS. Ibid., p. 120. 
210 POPPINO, Rollie E. op. Cit., p. 87. 
211 Idem. 
212 FREIRE. Luiz Cleber Moraes. Op. Cit., p. 194. 
213 MASCARENHAS. Ibid., p. 132. 
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Desde o século XVII a pecuária havia se tornado ''uma das atividades econômicas 

mais importantes da região de Feira de Santana''.214 Quando Thomé de Sousa chegou à 

colônia para a implantação do Governo Geral trouxera consigo alguns animais para criação, 

posteriormente vieram outras levas de gado vacum que não tardaram a terem sua criação nos 

litorais e sertões, tanto para o trabalho em engenhos como para a alimentação local.215 Tendo 

a atividade canavieira papel preponderante para a ocupação do litoral da colônia, o gado foi 

primordial para a povoação de boa parte do interior das terras da América portuguesa.216 

Feira de Santana, sítio em que viveu nosso abastado senhor, surgiu propriamente pela 

criação e comercialização do gado, haja vista que àquela época, séculos XVIII e XIX, a 

freguesia já era um dos principais entroncamentos do comércio de ''carne verde'' da Bahia.217 

O Coronel Pedreira, como tratamos no capítulo anterior, esteve envolvido no 

fornecimento de carne bovina para o litoral baiano.218 Em conversa informal com o Imperador 

D. Pedro II, o Coronel Pedreira afirmara em 1859 que em suas fazendas eram produzidas mais 

de duas mil crias de gado vacum por ano.219 Com suas quatro fazendas e um número de duas 

mil quatrocentas e sessenta e seis reses, avaliadas em 75:620$000 réis na época do inventário, 

podemos inferir que o Coronel fora um dos maiores criadores do período. Ratificamos esta 

informação quando, a partir dos estudos de Freire, este evidenciou que apenas dois sujeitos, 

nos inventários feirenses entre 1850 e 1888, detiveram mais de duas mil cabeças de gado, 

sendo o Coronel Pedreira aquele que possuía maior numerário.220 

Esse gado vacum esteve distribuído da seguinte maneira: Mil e cem reses na fazenda 

Todos os Santos, avaliados em 33:000$000 réis; trezentos e oitenta reses avaliadas em 

11:400$000 réis na fazenda Ponta do Paço; setecentos e setenta e uma cabeças de gado na 

fazenda Bonita avaliadas em  23:130$000 réis. No Engenho Cazumbá registrou-se trinta e 

quatro 34 reses avaliadas em 850$000 réis e ainda, cento e oitenta e um bois de brocha 

avaliados em 7:240$000 réis.  No total, somando-se todo o gado vacum chega-se a cifra de 

75:620$000 réis. Isto revela o Coronel Pedreira, como um dos grandes fornecedores de carne 

verde na Bahia da segunda metade do século XIX. 

Na fazenda Mocambo havia ainda sessenta cabeças de gado ovino, avaliadas em 

120$000 réis, duzentas e dez cabeças de gado caprino avaliadas em 420$000 réis e um 

                                                
214 FREIRE, Luiz Cléber Moraes. Op. Cit., p. 53. 
215 FREIRE. Ibid., p. 54. 
216 FREIRE. Ibid., 55. 
217 POPPINO. Op. Cit., p. 54-57. 
218 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. Correrio Mercantil, e Instructivo, Político, Universal (RJ) nº 284. 

17/10/1857 
219 FREIRE. Op. Cit. p. 187. 
220 FREIRE. Op. Cit., p. 58-59. 
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numerário de quinze cabeças de gado cavalar. Na Fazenda Ponta do Paço registrou-se 

duzentas cabeças de gado ovino, avaliadas em 400$000 réis, cem cabeças de gado caprino 

avaliadas em 200$000, além de dez cabeças de gado cavalar. Na fazenda Bonita além do gado 

vacum, observamos vinte cabeças de gado ovino avaliadas em 40$000 réis e um numerário de 

dez cabeças de gado cavalar. Por fim, no Engenho Cazumbá constatamos a presença de trinta 

e uma cabeças de gado muar a 100 mil réis cada, totalizando 31:000$000 réis. Todo este 

conjunto de animais somou 4:532$000 réis, e representou 8,3% do gado do Coronel Pedreira. 

 

2.6 – Os escravizados 

 

O Coronel Pedreira dispôs de uma soma de 68:156$000 réis relativos aos seus 

investimentos em escravizados, o que representou 5,3% da sua fortuna. Em totalidade, a altura 

do inventário, o Coronel possuiu cento e vinte e seis almas escravizadas, sendo que dois 

cativos estavam fugidos e por isso não integraram o monte-mor, não fazendo parte, portanto, 

da contagem supracitada. 

Como já mencionado, não só a terra era um fator de distinção social e econômica na 

sociedade colonial e imperial brasileira: em uma sociedade escravista, a posse de mão de obra 

compulsória representava opulência, capacidade financeira e não necessidade de trabalho por 

parte do senhor.221 Possuindo um engenho, quatro fazendas e imóveis urbanos, a força de 

trabalho compulsória do Coronel Pedreira foi repartida entre as propriedades. Dezessete 

estavam no sobrado do Coronel, majoritariamente mulheres, cinco na Fazenda Mocambo, 

cinco na Fazenda Ponta do Paço, três na Fazenda Todos os Santos, dois na Fazenda Bonita e 

noventa e quatro no Engenho Cazumbá. 

Observemos na tabela as quantidades de cativos por sexo, condição e seus 

respectivos valores: 

 

Tabela 10 - Os escravizados do Coronel Pedreira em 1873 

Sexo/ Condição Quantidade Valor Percentual 

Feminino 47 18:106$000 26,56% 

Masculino 78 49:750$000 72,9% 

Sem identificação 1 300$000 0,44% 

Total 126 68:156$000 100% 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim 

Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 

                                                
221 MASCARENHAS. Op. Cit. p. 114-122. 
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Nota-se logo, após a análise da tabela, o numerário, seja somatório ou valorativo 

superior dos homens em relação às mulheres escravizadas. Os homens perfizeram setenta e 

oito, dos cento e vinte e seis do total, representando aproximadamente 62% dos escravizados, 

bem como corresponderam a 72,9% riqueza avaliada em escravizados. Nas sociedades 

escravistas das Américas, os homens eram os mais valorizados, haja vista a força física 

requisitada para o trabalho nas lavouras. Não obstante, na África, as mulheres escravizadas 

eram muito mais valorizadas que os homens, em razão de suas funções reprodutivas, o que 

aumentava em muito a oferta de braços masculinos ao tráfico transatlântico. 222 

A presença de quinze escravizados distribuídos nas fazendas do Camisão e os em 

noventa e quatro no engenho Cazumbá, demonstram as variações de necessidade e utilização 

dos cativos. Segundo Erivaldo Fagundes Neves, ao contrário do trabalho escravo nos 

engenhos do recôncavo, nas fazendas do Alto sertão baiano, eram comuns que os próprios 

escravizados administrassem as fazendas de seus senhores na ausência destes.223 Tendo em 

vista o baixo número de cativos naqueles latifúndios, ''na pecuária seria inadmissível presumir 

a presença de feitores para o controle de tão poucos escravos''.224 Neves expõe que:  

Para contornar a solidão e evitar fugas, recorria-se ao recurso da organização 

familiar do trabalho, como o emprego preferencial de escravos casados e o de roças, 

como atividade complementar. Essa ausência de feitores na pecuária e nas 

policulturas seria um dos fatores da possibilidade de uma existência menos cruel do 

escravo no sertão, porque vivia montado a cavalo pelos campos atrás do gado, com 

alimentação mais farta e mais variada. O sertão lhe proporcionaria vida mais folgada 

do que a do escravo das grandes unidades de produção de monocultura, nas quais se 

concentravam muitos mancípios controlados por feitores.225 

 

A condição de maior flexibilidade do escravizado nas fazendas, dado ao número e 

variações produtivas, separavam a experiência destes sujeitos daqueles que estavam 

distribuídos em unidades de produção monocultora do Recôncavo. No caso do Coronel 

Pedreira, o baixo contingente escravizado nas fazendas assemelha-se em muito ao tratado pelo 

autor supracitado. Contudo, não neguemos a violência inerente à submissão de seres humanos 

ao trabalho compulsório. 

Em seu engenho, o Coronel Pedreira contou com noventa e quatro escravizados. 

Segundo Barickman, '''os resultados de um levantamento, feito em 1816-17, dos proprietários 

de escravos de Santo Amaro e São Francisco do Conde, as duas vilas açucareiras mais 

                                                
222 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 50; 86. 
223 NEVES, Erivaldo Fagundes. Escravidão, pecuária e policultura, Alto Sertão da Bahia, século XIX. Feira 

de Santana: UEFS Editora, 2012, p.80-81. 
224 NEVES, Erivaldo Fagundes. Ibid., p. 83. 
225 NEVES, Erivaldo Fagundes. Ibid., p. 84. 
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importantes do Recôncavo [...] mostra que os engenhos das duas vilas empregavam em média 

65,5 escravos''.226 Na década de 1830 na freguesia de Santiago do Iguape, ''dos 15 senhores de 

engenho, todos menos dois possuíam pelo menos 65 escravos; cinco mantinham mais de 100 

trabalhadores cativos em suas propriedades. A média era de 125,4 escravos por engenho''.227 

Segundo Schwartz, as condições de vida na economia monocultora da cana-de-

açúcar para os escravizados era expressivamente hostil. Muitos relatos do século XVII sejam 

de senhores de engenho, clérigos ou viajantes europeus na colônia, apontam para a 

brutalidade do regime. O Padre Antonio Vieira em 1633 chegou a dizer que as condições dos 

negros nos engenhos assemelhava-se ao próprio inferno228. ''A força física ou as punições 

eram aspectos integrantes da escravidão na grande lavoura.''229 

Para abordarmos o caso do Coronel Pedreira, comecemos pela notícia publicada em 

22 de fevereiro de 1870 pelo Jornal do Recife: 

Na freguezia da Moritiba, o ciroulo Verissimo, escravo do bacharel Joaquim 

Pedreira de Cerqueira, que andava fugido, tendo sido preso para ser conduzido a 

presenla do respectivo subdelegado, por Antonio Dias de Oliveira e Pedro José de 

Menezes, tomou veneno, em tal quantidade que chegou alli já nos paraoxismos da 

morte. O subdelegado mando-o para o hospital da cidade da Cachoeira, onde o 

infeliz expirou. O delegado mandou proceder aos devidos exames, instaurar 

processo para averiguação do facto, e mais circumstancias.230 

 

Segundo a notícia, o escravizado Veríssimo preferira a morte ao cativeiro. Dada a 

posição geográfica em que se encontrava, em terras do recôncavo, podemos deduzir que este 

integrava o engenho Cazumbá. A violência da experiência escrava no exemplo do Coronel 

Pedreira pode ser percebida ainda na fuga, à altura do inventário, de dois outros escravizados. 

Segundo escrito no inventário, encontramos a seguinte menção aos cativos foragidos: declara-

se ''que, pertence ao casal inventariado os escravos seguintes: Simphonio e Lazaro que de a 

muito se achão fugidos, pelo que ficando fóra do acesso do casal, logo que forem a 

aprehendidos, protesta da-los a sobre partilha''.231 

Retomando as discussões quanto às médias de cativos por engenho nos dados 

anteriormente citados em comparação com o Coronel Pedreira, devemos ponderá-los, pois 

inserem-se em momentos diferentes da história do Brasil. Tanto em Santo Amaro, São 

Francisco do Conde e Santiago do Iguape viveram o período da chamada ''segunda 

                                                
226 BARICKMAN Bert J.. E se a casa-grande não fosse tão grande? Uma freguesia açucareira do 

Recôncavo baiano em 1835. Salvador: Afro-Ásia, 29/30 (2003), 79-132. p.90-91. 
227 Idem. 
228 Schwartz, Stuart B. op. Cit., p.122. 
229 Idem. 
230 Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional. Jornal do Recife nº 00042. 22/02/1870. 
231 APEB. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 
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escravidão'', momento em que houve um alto fluxo de africanos escravizados chegados à 

costa baiana e brasileira, acarretando em uma larga oferta de trabalho escravizado.232 No caso 

do Coronel Pedreira, esteve vivera em um momento de fim do tráfico transatlântico, forte 

tráfico interprovincial e larga diminuição da mão de obra escravizada no Nordeste.  

Segundo nos conta Ana Hora, ''nos livros notariais analisados dentro do período de 

1850 a 1880'', percebeu-se ''que muitos foram os senhores feirenses que autorizaram a partida 

de escravos para fora da cidade, o que não significa que a regra era vender para fora da 

província''.  A historiadora continua apontando que, comumente ''a indicação nas procurações 

era Cachoeira, Capital da Bahia e Rio de Janeiro''. Contudo, tudo leva a crer que ''muitos 

desses escravos foram intercambiados para fora da província, já que era constante a presença 

de grupos de negociantes paulistas e cariocas nessa região, como, por exemplo, José Moreira 

Veludo''.233  

Por razões de ordem interna e internacional, como o desenvolvimento industrial 

inglês e o aumento de demanda por matérias-primas, bem como a lei de 1831, apelidada de 

“Lei para inglês ver”, que proibia pela primeira vez o tráfico internacional de cativos para o 

Brasil, o preço dos escravizados em território brasileiro, entre as décadas de 1780 e 1858 

cresceu 900%.234 Após o fim do tráfico transatlântico, o preço inflacionou ainda mais, saindo 

de uma média de pouco mais de 400$000 réis em 1852 para uma média de pouco mais de 

1:000$000 réis em 1860.235 

O valor máximo dos escravizados do Coronel foi de 1:200$000 réis, enquanto o 

mínimo foi de 50$000 réis. A média alcançou os valores de 540$920 réis considerando 

indistintamente homens e mulheres. Devemos ter em vista que, com o fim efetivo do tráfico 

transatlântico, e o crescimento do tráfico interprovincial, o preço dos cativos sofreu uma alta 

inflacionária no país. Em Feira de Santana, entre os anos de 1850 e 1859, o preço médio fora 

de 701$000 réis para os homens e 542$000 réis para as mulheres. Já nos anos de 1860 a 1869, 

o valor médio dos homens foi de 732$000 réis, enquanto as mulheres representaram em média 

890$000 réis. Para a década de 1870, época do inventário do Coronel Pedreira, a média 

valorativa dos homens fora de 554$000 réis, e as mulheres de 620$000 réis.236 

                                                
232 MARQUESE, Rafael de Bivar & PARRON, Tâmis Peixoto. “Internacional escravista: a política da 

Segunda Escravidão”. Topoi, vol. 12, n. 23, jul./dez. 2011, p. 98-99. 
233 HORA, Ana Paula Cruz da. Negócios entre senhores: o comércio de escravos em Feira de Sant'anna 

(1850-1888). Dissertação de Mestrado, UNEB, 2014, p. 68-69. 
234 BARICKMAN, Bert. Um contraponto baiano. Op. Cit., p. 231. 
235 BARICKMAN, Bert. Ibid. p. 232. 
236 HORA, Ana Paula Cruz da. Op. Cit., p. 99-100. 
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No caso do Coronel Pedreira, seus escravizados homens tiveram a média de 637$820 

réis, enquanto as mulheres foram avaliadas em 385$234 réis. Os homens superaram a média 

de 554$000 réis da década de 1870, enquanto as mulheres estiveram muito abaixo da média 

da referida década, que fora de 620$000 réis. 

Tendo em vista este contexto de fim do tráfico internacional e correr do 

interprovincial no Brasil, observemos a identificação dos escravizados do Coronel Pedreira de 

forma a perceber as mudanças que acarretaram no percentual de africanos e crioulos no hall 

do nosso abastado senhor. 

 

Tabela 11 – Identificação dos escravizados do Coronel Pedreira em 1873 

Sexo Africana Africano Cabra Crioula Crioulo Nagô Pardo S/ID 
Total 

geral 

Feminino 3 
 

8 34 
  

1 1 47 

Masculino 
 

9 8 
 

56 1 3 1 78 

S/S 
  

1 
     

1 

Total geral 3 9 17 34 56 1 4 2 126 

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 1/221/401/2 – Joaquim 

Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 

 

Percebe-se, notadamente, um baixo contingente de sujeitos procedentes diretamente 

do tráfico transatlântico de escravizados, verificando-se tal constatação no numerário de treze: 

três africanas, nove africanos e um nagô, o que representou 10,3% do total. Um reflexo dos 

vinte e três anos237 de proibição definitiva do tráfico transatlântico em 1850, bem como do 

tráfico interprovincial em voga. A predominância expressiva esteve entre os crioulos, cabras e 

os mestiços, perfazendo um total de cento e sete cativos, 84,9% do total. 

 

2.7 – Equipamentos e produtos agrícolas 

 

A sexta maior área da fortuna do Coronel Pedreira foram os equipamentos e os 

produtos agrícolas, eles representaram 1,0% do total da riqueza inventariada. A maior parcela 

dos investimentos esteve no Engenho Cazumbá. Os equipamentos naquele engenho eram 

muitos, dentre eles, a máquina de 8 hp’s, tachos, clarificadores, formas de ferro e madeira, 

tanques grandes e pequenos, fornos de olaria e etc. Os valores destes equipamentos 

perfizeram cifras maiores do que as aqui expostas, haja vista que, como pagamento aos 

herdeiros, grande parcela dos valores destes bens foram repassados e passaram a fazer parte 

                                                
237 Os dados do inventário são referentes ao ano de 1873, 23 anos após o fim do ''vil comércio'' transatlântico. 
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das dívidas passivas, que mais adiante mencionaremos. Contabilizamos ao final, 10:513$800 

réis como vemos na tabela: 

 

Tabela 13 – Equipamentos e produtos agrícolas do Coronel Pedreira em 

1873 

Tipo Valor Percentual 

Equipamentos do Engenho Cazumbá 10:513$800 81,51% 

2 Carros no Engenho Cazumbá 630$000 4,39% 

2 tanques grandes dentro do cercado da 

fazenda 
600$000 4,18% 

1 Cercado grande na mesma na Fazenda 

Mocambo 
300$000 2,09% 

4 currais na Fazenda Mocambo 240$000 1,67% 

3 currais  em mau estado na Fazenda Bonita 150$000 1,04% 

2 canetas 140$000 0,97% 

24 currais 120$000 0,83% 

1 tanque pequeno dentro do cercado na 

fazenda Bonita  
100$000 0,69% 

1 cercado  100$000 0,69% 

1 cercado em mau estado  100$000 0,69% 

2 Arados  100$000 0,69% 

1 Cano ferrado em bom estado 80$000 0,55% 

1 Trilheiro novo 80$000 0,55% 

1 Trilheiro velho 50$000 0,34% 

19 cangalhas 38$000 0,26% 

Total 13:161$800 100% 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 

1/221/401/2 – Joaquim Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 

 

Como se percebe, os equipamentos do engenho, mesmo com seus valores alterados 

por conta dos pagamentos a herdeiros, corresponderam a 81,51% do total dos equipamentos e 

produtos agrícolas do Coronel Pedreira. Neste engenho possuía ainda dois carros, 

possivelmente como transporte de carga, avaliados em 630$000 réis. Percebe-se, assim, o alto 

investimento que fora feito neste setor produtivo de açúcar. Como tratamos anteriormente, a 

safra deste engenho havia rendido cifras de 35:875$060 réis, que, por falta de pagamento, 

tiveram apenas 15:000$000 réis computados no monte-mor do Coronel Pedreira. Não restam 

grandes dúvidas quanto à rentabilidade deste setor produtivo para as receitas do abastado 

senhor, fazendo-o parte das exceções do que afirmara Kátia Mattoso, ao dizer que no século 
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XIX: ''o engenho de açúcar era quase sempre deficitário, fazendo com que os senhores 

estivessem freqüentemente endividados.''238 

Em suas fazendas, o Coronel contou ainda com tanques, possivelmente para a 

alimentação do gado, arados, cercados, cangalhas e currais para os animais.  

 

2.8 – Os Bens Mobiliários 

 

Como a sétima e última área da fortuna do Coronel Pedreira, observamos os bens 

móveis. Apesar de sua representação inexpressiva numericamente, 0,11% do monte-mor, 

equivalente a 1:458$000 réis, não devemos subestimar as informações que tais objetos podem 

apresentar. A maioria dos móveis mais valiosos estiveram presentes no sobrado do Coronel. 

Lembremos que naquele sobrado o nosso abastado senhor acolheu em 1859 o Imperador e a 

Imperatriz do Brasil. Observemos abaixo a tabela de todos os bens inventariados nesta área no 

inventário: 

 

Tabela 12 – Os Bens mobiliários do Coronel Pedreira em 1873 

Móveis Quantidade Valor Percentual 

13 cadeiras de encosto de jacarandá  130$000 8,91% 

3 sofás de jacarandá  120$000 8,23% 

12 cadeiras de jacarandá  84$000 5,76% 

12 cadeiras de jacarandá  60$000 4,11% 

2 relógios de parede  50$000 3,42% 

1 cofre de ferro  50$000 3,42% 

1 Mesa redonda de lastro de pedra  50$000 3,42% 

2 Consolas de pedra  50$000 3,42% 

1 Mesa de jantar  50$000 3,42% 

1 Cama de armação imperial de jacarandá  50$000 3,42% 

1 Cômoda de jacarandá com gavetas  50$000 3,42% 

1 Guarda Roupa de jacarandá  50$000 3,42% 

1 Cama francesa de vinhático  50$000 3,42% 

1 Nicho com quatro imagens  50$000 3,42% 

1 Comoda de jacarandá com gavetas  50$000 3,42% 

12 Cadeiras de vinhático  48$000 3,29% 

11 Cadeiras no mesmo engenho  44$000 3,01% 

2 Espelhos com bancos de madeira  40$000 2,74% 

4 Cadeiras de braço  40$000 2,74% 

1 Cômoda de jacarandá  40$000 2,74% 

1 Lustro com doze mangas de vidro  40$000 2,74% 

1 Mesa de Pedra  40$000 2,74% 

                                                
238 MATTOSO, Kátia. Bahia século XIX. Op. Cit., p. 182. 
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1 Mesa no Engenho Cazumbá  40$000 2,74% 

1 cofre de ferro trancado  35$000 2,40% 

1 Guarda louça  30$000 2,05% 

2 Bancas de madeira de jacarandá  24$000 1,64% 

4 serpentinas  24$000 1,64% 

2 Lavatórios pequenos  20$000 1,37% 

1 Espelho de parede com banca  20$000 1,37% 

1 Marqueza  20$000 1,37% 

1 Relógio de parede no Engenho  15$000 1,02% 

1 Serpentina com quatro imagens  12$000 0,82% 

1 Mesa na Fazenda P. Paço  10$000 0,68% 

1 Mesa na Fazenda Bonita  10$000 0,68% 

1 Quarturbeiro  8$000 0,54% 

1 Serpentina quebrada  4$000 0,27% 

Total  1:458$000 100% 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 

1/221/401/2 – Joaquim Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 

 

Segundo Mattoso, na Bahia do século XIX, ''a posse de qualquer bem configurava 

fortuna''. Para o caso de Salvador, ''ter uma casa térrea quando talvez se sonhasse com um 

sobrado —, alguns móveis toscos e um dinheirinho no bolso já conferia prestígio e introduzia 

a pessoa no rol dos abonados''.239 Em uma sociedade com grande concentração de riqueza e 

elevadas taxas de pobrezas, como mostrou Mattoso, quase tudo era fortuna. 

Deteve o Coronel uma quantidade considerável de móveis em Jacarandá, madeira 

nobre em que foram entalhados muitas das suntuosas mobílias da época colonial e imperial do 

Brasil.240 Foram trinta e sete cadeiras, três sofás, uma cama de armação imperial, um guarda 

roupa, três cômodas, e duas bancas de madeira, todos móveis de jacarandá. Somados os itens, 

perfizeram 658$000 réis. A expressiva quantidade deste mobiliário em nobre, denota a 

opulência e riqueza que tivera o Coronel. 

A cama em armação imperial de Jacarandá, avaliada em 50$000 réis muito 

provavelmente foi aquela que o Coronel Pedreira mandou o pardo Roque entalhar 

especialmente para a hospedagem de D. Pedro II e sua mulher D. Tereza Cristina241. Em 

publicação do Jornal Folha do Norte, o escritor noticiou a seguinte imagem como sendo da 

referida cama em que dormiram as augustas majestades brasileiras: 

 

 

                                                
239 MATTOSO, Kátia. Bahia século XIX. Op. Cit., p. 608. 
240 MATTOSO. Ibid. Op. Cit., p. 55. 
241 FILHO, Godofredo. Dimensão histórica da visita do Imperador à Feira de Santana. Salvador: Centro de 

Estudos Baianos, n. 74, UFBA, 1976, p. 15. 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Cama em armação imperial em que dormiu o D. Pedro II e D. Tereza Cristina 

 

 
Fonte: FREIRE, Luiz Cleber Morais. Nem tanto ao 

mar, nem tanto à terra: Agropecuária, escravidão e 

riqueza em Feira de Santana, 1850-1888. Feira de 

Santana: UEFS Editora, 2012. 

 

Pela foto, as curvas, contornos e desenhos dão nota do fausto inerente ao mobiliário, 

seja pela estética, a intenção de sua feitura e da matéria prima utilizada. A mobília em uma 

casa poderia representar um capital imobilizado como também a aparência pública da riqueza 

e status de seu dono.242 Tendo isto em vista, a presença de relógios de parede, cofres de ferro, 

espelhos, lustres, serpentinas, guarda-louças, mesas em pedra, mobília em vinhático, dentre 

outros, representaram para o Coronel Pedreira a opulência e o status que almejava.  

Basta mencionar que relatos da presença dos Imperadores brasileiros em 1859 ao 

sobrado do Coronel, observamos a regularidade em escreverem acerca da suntuosidade, 

                                                
242 MASCARENHAS, Maria José Rapassi. Op., cit., p. 158. 
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brilhantismo e imponência que despertava a mobília e o ambiente daquela residência. Quando 

chegou em seis de novembro de 1859 à Vila da Feira, as Majestades recolheram-se "logo a 

casa do sr. coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, a qual se achava para esse fim 

brilhantemente preparada"243 e onde houve "refeições com iguarias inigualáveis na Região, ao 

requinte das ambrosias, dos bolos e dos vinhos raros ofertados em baixelas de louça da Índia e 

de prata e em autênticos cristais da Boêmia".244 

Como sabemos, o inventário representa apenas os dados do fim de vida de um 

sujeito, não dando vazão a objetos outrora presentes em residências e afins. Observamos no 

relato acima a menção a louças de prata da Índia, cristais da Boêmia, o que denotava a 

posição social de status e opulência em que estava inserido o Coronel Pedreira. 

 

 

2.9 – As Dívidas Passivas 

 

 As dívidas contraídas pelo Coronel corresponderam a 3,53% do monte-mor, 

uma porcentagem relativamente baixa se comparada à riqueza do rico senhor. As cifras das 

dívidas passivas foram de 47:000$045 réis. A grande parcela destes números, deveu-se, 

sobretudo, aos pagamentos aos herdeiros, que representou 67,86%, cerca de 31:897$212 réis. 

Observemos a tabela abaixo: 

 

Tabela 14 – As Dívidas Passivas do Coronel Pedreira em 1873 

Tipo Valor Percentual 

Pagamento a herdeiros 31:897$212 67,86% 

Funeral do Coronel Pedreira245 6:559$790 13,95% 

Finalização do inventário 2:080$424 4,42% 

Manutenção do Engenho Cazumbá 2:000$000 4,25% 

Pagamento ao Doutor Antonio Garcia Rosa por 

assistência médica a Joaquim Pedreira de 

Cerquera Jr. 

1:000$000 2,12% 

Abatimento de despesas do inventário 824$428 1,75% 

Pagamento a Lucio Cardozo de coisas feitas 

para encaixar o açúcar do Engenho Cazumbá 
806$000 1,71% 

Pagamento a Dr. Antonio de Cerqueira Pinto 

por suas visitas medicas 
700$000 1,48% 

Pagamento ao advogado por questão na Cidade 

de Sant'Amaro com José Maria Gil Garcia 
625$600 1,33% 

                                                
243 SOUSA, Bernardo Xavier Pinto de. Op. Cit. p. 149. 
244 FILHO, Godofredo. Dimensão Op. Cit., p. 15. 
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Morte da escrava Attenazia 300$000 0,63% 

Pagamento ao advogado José Ferreira de 

Morais 
70$271 0,14% 

Prestação de conta do inventário 60$000 0,12% 

Pagamento de décimas das casas do Coronel 

Pedreira 
58$320 0,12% 

Manutenção da Fazenda Bonita 18$000 0,03% 

Total 47:000$045 100% 
Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia. Seção Judiciário. Série Inventários. Autos: 

1/221/401/2 – Joaquim Pedreira de Cerqueira (1873-1876). 

 

Muitos dos pagamentos efetuados aos herdeiros estiveram previstos no testamento de 

D. Ignácia Pedreira de Cerqueira, consorte do Coronel Pedreira, como também nos autos de 

morte do próprio Coronel. Os maiores beneficiados foram os filhos dos já falecidos herdeiros 

do abastado senhor. A saber, receberam as quantias os herdeiros de Manoel, Francolino, Gil e 

Joaquim Pedreira de Cerqueira Jr. 

O segundo maior gasto, muito inferior ao primeiro, mas de muita expressão, foi 

referente ao rito fúnebre. Eles perfizeram 6:559$790 réis, representando 13,95% das dívidas 

passivas.  

Utilizando o estudo de João José Reis, “A Morte é uma Festa”, em que o autor 

analisa trinta e dois ritos fúnebres soteropolitanos no século XIX para efeito de 

comparação,246 tem-se que o funeral mais caro247 da época refere-se ao do Comendador Pedro 

Rodrigues Bandeira, chamado por João José Reis de "extremamente rico", que custou em 

1835, exatos 3:072$250 réis. Este valor correspondeu à metade do valor total dos trinta e dois 

funerais estudados por Reis, demonstrando ter ocorrido aí uma grande pompa funerária.248  

No entanto, a quantia gasta no rito fúnebre do Comendador Pedro Rodrigues 

Bandeira correspondeu a apenas 46,83% do valor despendido no funeral do Coronel Joaquim 

Pedreira de Cerqueira, sendo, portanto, os gastos deste Coronel, mais do que o dobro do 

Comendador Rodrigues e equivalente aos gastos dos trinta e dois ritos fúnebres analisados por 

João José Reis.  

Tendo o Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira falecido em 24 de Fevereiro e 

sepultado no dia 27 do mesmo mês, os quatro dias de pompa fúnebre possivelmente causaram 

um grande impacto na Bahia daquele período. Foram pagos 2:880$000 réis para os padres que 

                                                
246 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991, p. 234. 
247 Tão alto o custo deste funeral que o autor resolveu por questões metodológicas retirar da comparação com os 

demais trinta e dois funerais analisados. 
248 REIS, João José. Ibid., p. 240. 



77 
 

celebraram as missas, bem como 220$000 réis para o Padre Ovídio, responsável pela Igreja da 

Vila.  

O rito contou com uma orquestra coordenada pelo maestro João Manoel Dantas, 

composta por 24 músicos, sendo 11 de Cachoeira e 13 da Vila da Feira. O custo com a banda 

foi de 1:700$000 réis. Pela armação do funeral do Cel. Pedreira, foram despendidos 

1:100$000 réis e outros 659$790 réis com velas, pagamento à irmandades, como a Irmandade 

de São Benedito pelo acompanhamento, e à irmandade SS. C.C. Jesus e Maria por dívida, 

com o caixão.   

Curiosamente, no último valor citado, houve um gasto de 50$000 réis pela 

readmissão do Coronel Pedreira como irmão da Santa casa de Misericórdia para que seu 

corpo pudesse ser enterrado no cemitério da instituição. Outrora, o Coronel havia recusado 

continuar integrando à Santa Casa da Vila, provavelmente por conflito de interesses, 

notadamente econômicos por parte do Coronel e religiosos por parte da Santa Casa de 

Misericórdia.249 Este fato, em certa medida, pode apontar para uma mudança de mentalidade 

do período em que os interesses financeiros paulatinamente começavam a se sobrepor aos 

religiosos. Ao fim do cortejo, o abastado senhor foi enterrado em sua carneira vestido de uma 

renda branca.  

Os demais gastos estiveram atrelados à elaboração e finalização do inventário, 

manutenção do engenho Cazumbá e da Fazenda Bonita, pagamento aos médicos que 

assistiram tanto ao Coronel Pedreira, quanto ao seu filho, Joaquim Pedreira de Cerqueira Jr. 

Falecido em 1865250, pagamento ao caixeiro do engenho, quitação de débitos com honorários 

advocatícios, impostos com imóveis urbanos, a chamada décima, e a morte de uma 

escravizada, tudo perfazendo 798$343 réis, aproximadamente 18,19% das dívidas passivas. 

Cabe-nos ressaltar que, segundo dissertou Freire, a soma de endividamento do 

Coronel Pedreira foi relativamente baixa se comparado às demais fortunas da Vila da Feira na 

época, denotando o efetivo controle e segurança que tinha a fortuna do abastado senhor251. 

 

 

 

                                                
249 No Jornal Folha do Norte constatamos algumas notícias consecutivas de conflitos entre a companhia 

ferroviária, da qual o Coronel Pedreira era acionista, e a Santa Casa de Misericórdia da Vila da Feira pelos 

terrenos em que, outrora, foram enterrados os mortos por cólera morbus da Vila. Em meio a tal conflito, o 

Coronel pediu para ser desvinculado da irmandade por volta do ano de 1865, só voltando a integrá-la após a sua 

morte. 
250 Arquivo da Cúria Metropolitana de Feira de Santana. Registros Eclesiásticos de Óbitos da Freguesia de Feira 

de Santana, 1828 a 1889. 
251 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Op. Cit., p. 144-145. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pano de fundo deste trabalho foi o período de transição econômico-social pela qual 

passava a Bahia oitocentista, de concepções conservadoras para inclinações liberais. A 

trajetória socioeconômica do Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira nos possibilitou novos 

vislumbres de análise histórica.  

Outrora, os trabalhos em história econômica estiveram focados principalmente a 

análise das estruturas, por isto, o esforço desta pesquisa foi o de esboçar alternativas àquelas 

discussões, buscando problematizar as realidades, em uma perspectiva microscópica da 

sociedade baiana oitocentista, discutindo as permanências, regularidades e descontinuidades 

dos padrões de investimento de capitais e da constituição da riqueza dos mais afortunados da 

Província. 

O debate do contexto das riquezas na Bahia oitocentista e a localização do Coronel 

Pedreira naquela sociedade foram centrais para a compreensão da formação de uma sociedade 

baiana e brasileira, pautadas em altas taxas de desigualdade econômico-social. Tanto em Feira 

de Santana, como em Cachoeira e Salvador, o quadro de superconcentração de renda 

mostraram-se como regulares, resultado de políticas coloniais aristocráticas e escravistas de 

posse fundiária para poucos e relações compulsórias de trabalho. A força da mentalidade de 

Antigo regime reverberou também durante o século XIX, contudo, paulatinamente o dinheiro 

impunha-se sobre as demais áreas que outrora denotavam prestígio naquela sociedade baiana, 

a saber, a propriedade de terras e escravizados. Esta sobreposição gradual do dinheiro 

denunciava a aurora de novos tempos capitalistas para o Império brasileiro. 

Discutir a trajetória de formação da fortuna do Coronel Pedreira nos possibilitou 

esboçar quais as relações e práticas que um sujeito poderia ter para enriquecer naquela 

sociedade oitocentista. Analisar a composição da riqueza no monte-mor do abonado senhor, 

foi fundamental para compreender a transição de mentalidade econômica que se instaurava.  

A preferência por investimentos em ações em companhia comerciais e em bancos, 

com depósitos nestes, apólices da dívida pública e empréstimos ao tesouro, foram as mais 

relevantes áreas de concentração da fortuna do Coronel, pondo os conservadores 

investimentos em bens de raiz como áreas secundárias, anunciando os novos tempos. 
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