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A LOCALIDADE
Oficialmente, a vila de Guaratuba foi estabelecida em 1771, como parte do
esforço pombalino para assegurar militarmente as áreas meridionais da América
Portuguesa. O Morgado de Mateus lançou, em 1765, um bando determinando a
formação de uma nova povoação ao Sul de Paranaguá e tentando estimular a ida de 200
casais para a enseada de Guaratuba. Em 1768, autorizava-se a ereção de uma igreja,
para, em 1771, estabelecer-se a vila2.
A historiografia paranaense, no entanto, já passou por polêmicas a respeito do
momento aproximado em que se iniciou o povoamento local. Ermelino de Leão, por
exemplo, levantou informações dispersas na direção de um início de povoamento de
Guaratuba (ou de tentativas neste sentido) datado da década de 16503. Joaquim da Silva
Mafra, como historiador da própria Guaratuba, sustenta que apenas as já mencionadas
iniciativas do governo da capitania de São Paulo na segunda metade do século XVIII
deram início à ocupação da localidade4. O baixíssimo número de escravos registrados
na lista nominativa de 1782 (30 cativos) sugere que este movimento, se efetivamente
iniciado no século XVII, não teve lá muita continuidade.
A caracterização da localidade como “caiçara” pede alguns comentários,
sobretudo no âmbito de um estudo sobre a propriedade escrava. É bem verdade que as
listas nominativas eventualmente indicavam escravistas que baseavam suas unidades na
pesca. Mesmo isto, no entanto, ocorreu apenas ocasionalmente e de modo efêmero.
Algo da mesma natureza se aplica à comunidade como um todo. Em certos anos, a
pesca aparece como ocupação principal ou secundária de alguns habitantes. Com maior
freqüência, contudo, ela sequer é mencionada. Sempre referida é, por outro lado, a
agricultura de alimentos. É de se pensar que a pesca fosse realizada continuamente, mas
que só eventualmente produzisse excedentes comercializáveis e que só nestes momentos
aparecesse declarada nas listas nominativas como atividade dos habitantes.
No intervalo 1798-1805, as listas nominativas discriminaram os produtos
colhidos. Predominou, evidentemente, a mandioca (referida como farinha), mas
apareceram igualmente pequenas quantidades de café, feijão, milho e arroz.
Ocasionalmente, como em 1805, havia quem declarasse viver de tecer panos de
algodão, sugerindo haver alguma produção agrícola deste último5. Em 1809 e 1814,
apareceu uma pessoa dizendo possuir um engenho de aguardente. Saindo da agricultura,
houve quem declarasse vender cabos de imbé. Em geral, a pesca apareceu declarada
explicitamente apenas nos intervalos que, como será visto, foram de relativa retração
das atividades locais6. Já se deve adiantar, no entanto, que, se bem sujeito a flutuações,
o período estudado assistiu a um processo quase constante de avanço no povoamento da
localidade.
É notável um certo estrangulamento do ponto de vista do acesso a redes de
abastecimento interno do Centro-Sul. Um primeiro elemento a exprimi-lo é a parca
presença de escravos na população. Como será visto à frente (tabela 1), os cativos só
chegaram a quinze por cento da população local em um dos treze anos examinados do
intervalo 1782-1832. Seus números absolutos são ainda mais eloqüentes: Em 1782,
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havia tão somente 30 cativos na vila, distribuídos por apenas 5 senhores, ao passo que,
em 1832, ocorrera o que apenas para parâmetros locais pode ser considerado um salto,
de modo que a população mancípia passara a 151 pessoas, de propriedade de 25
escravistas7.
Um estrangulamento se dava efetivamente, mas não se pode afirmar, por outro
lado, que se trataria de uma área de “subsistência”, desvinculada do mercado interno.
Isso porque estudos sobre o cativeiro na área do atual Paraná atribuíram, dentre todas as
vilas da área, exatamente a Guaratuba a maior taxa geométrica anual de crescimento da
população escrava durante o intervalo 1798-1830: 4,17%8.
Constrangimentos havia, no entanto, e isso pode ser notado através das
estatísticas manejadas pelas autoridades da capitania. Em 1801, todo o movimento do
porto de Guaratuba teria consistido na entrada de uma sumaca do Rio de Janeiro e de
seis canoas de Paranaguá e na saída de nove canoas para Paranaguá e de uma outra para
São Francisco9.
Na documentação dos governadores da capitania de São Paulo, percebe-se uma
avaliação enfatizando a falta de povoadores. Já foi visto que a movimentação para a
ocupação do local e para a criação da vila já contemplava a necessidade de induzir o
povoamento. Falava-se então, como já visto, no estímulo a que 200 casais se
instalassem ali, o que evidentemente não se deu, pois a lista nominativa de 1782 refere a
existência de tão somente 38 domicílios na localidade. Assim se compreende que, em
1799, fosse dada nova ordem, desta vez um “Aviso” vindo de Lisboa, para que “se
auxiliasse o estabelecim.to dos novos Povoadores, q.’ se destinão vir habitar na V.ª” de
Guaratuba10. A preocupação em povoar, indicadora de uma avaliação de carência de
moradores, ter-se-ia manifestado novamente em 1801, a julgar pelo que o governador da
capitania escreveu em 1805:
“vinha a ser huma medida diametralm.te opposta á segurança do Estado, e bem geral
da Agricultura e Comercio, impedir as plantaçoens a beira mar, e Conservar a
Marinha despovoada, sem habitantes para sua defesa, o que tanto, não hé da mente de
V. A. R. que pelo citado Avizo de 17, de Setembro de 1799 se mandão empregar os
pobres cultivadores de outras Capitanias na Agricultura da Villa, e Campos de
Guaratuba, que ficão tão vezinhos ao mar, como os de S.m Sebastião, o que ainda hé
ratificado pelo outro Avizo de 18 de Março de 1801”11.

No ano de 1854, a Câmara local escrevia com certa impaciência ao presidente da
província, solicitando melhor comunicação por terra. Embora expressa em uma queixa
sobre problemas de transporte, a avaliação da Câmara leva a pensar em uma certa
persistência no isolamento da vila em relação aos circuitos através dos quais poderia
comercializar seus produtos. Na oportunidade, a edilidade descrevia os recursos locais.
“Tendo ella ricos certões, diversos rios navegaveis, com muita e abundante madeira de
construcção, exportando em grande escala taboado para o Rio de Janeiro, donde faz seu
comercio direto; bellos terrenos de plantação fasendo sua exportação a Farinha, o Arros,
milho, aguardente, cal tudo para o Rio de Janeiro e diversas partes, estando proxima a
sua exportação de caffé por aver grande plantação; navegando deste porto para o Rio de
Janeiro sinco embarcações do país, além de outras que regularmente vem carregar,
assim como hoje se achão no porto sinco embarcações a carga; sua barra he
regularmente boa pois que na baixa mar tem sempre 18 a 20 palmos para mais (...)”12.
Para além da avaliação de que transtornos de comunicação travejavam o avanço
local, a Câmara não deixava de lembrar algo importante para o que se vai ver adiante: A
disponibilidade de terra (os tais “certões”, que considerava “ricos”)13.
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São também de examinar-se prováveis constrangimentos condicionados pelos
próprios mecanismos de comercialização, que vêm sendo definidos como controlados
ferreamente por um capital mercantil muito propenso a práticas monopolistas e
especulativas14. É bem verdade não se poder afirmar que os “negociantes de grosso
trato” da praça carioca estivessem diretamente empenhados em controlar uma área tão
isolada e distante quanto Guaratuba. Mas não se deve esquecer que aquelas práticas
especulativas e monopolistas arrebanhavam uma gama relativamente grande de atores,
capitaneados pelos negociantes do Rio de Janeiro através de “cadeias de adiantamento e
de endividamento”15. Neste sentido, são de se notar alguns indícios dispersos apontando
para um certo irredentismo de pequenos comerciantes locais e de áreas próximas,
referidos na documentação como atuando também no atacado.
Uma portaria de 1771, baixada pelo “corregedor da comarca”, refere
“que os negociantes fazem dela pouco caso de pagarem os subsídios daqueles gêneros
que se costumavam pagar, como são: pano de algodão, aguardente, fumo e congonha,
assim mais de estarem vendendo sem licença e mesmo aferirem suas medidas”,

recomendando que houvesse “emenda de um conhecido furto que se faz aos réditos
desse Senado”16. Em 1801, e no mesmo sentido, registrou-se queixa ao juiz ordinário
local de
“que no distrito desta Vila havia pessoas vindas da Vila de Paranaguá; que estas pessoas
trouxeram gêneros comerciantes que nesta Vila devem pagar subsídios segundo os
provimentos que os Corregedores têm instituído”17.
O que fica sugerido é que, em sendo assim tão capazes de enfrentar autoridades
locais e de âmbito mais elevado, deve-se pensar no que teria significado o
enfrentamento de tais representantes do capital mercantil com o depauperado
campesinato local.
Já há, na historiografia brasileira, estudos a respeito da posse de escravos em
meio à pobreza. Eles, entretanto, voltam-se preferencialmente para a observação dos
proprietários de pequenas escravarias. Aqui, diversamente, propõe-se atentar para as
condições em que se exerce a referida posse em área marcada pela pobreza no sentido
muito específico do afastamento relativo frente aos circuitos mercantis, tanto internos
quanto externos. Em outros termos, não se circunscreve um grupo social, qual seja o dos
pequenos senhores. Antes, o que se enfatiza aqui é uma situação local de pobreza,
carência e isolamento, situação na qual, no entanto, exercia-se a posse de escravos,
relacionando-se ambos os elementos.
FLUTUAÇÕES
Ficou afirmado acima que, não obstante estrangulamentos no acesso ao
mercado, a economia local não pode ser pensada como excluída do âmbito das
atividades que, no Centro-Sul, voltavam-se para o mercado. De fato, os dados
trabalhados na tabela 1 mostram que se verificavam em Guaratuba flutuações nas
dimensões das posses escravas, flutuações estas que apresentavam fortes paralelismos
com as que a historiografia vem identificando para preços, desembarques de africanos e
preços de escravos no Rio de Janeiro18. Tal paralelismo sugere que a economia local
sofria flutuações que obedeciam, grosso modo, àquelas verificadas no mercado
considerado em termos amplos. Guaratuba flutuava juntamente com o Centro-Sul
brasileiro.
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É verdade que a relação entre os preços dos fatores produtivos e as flutuações
econômicas é um tanto nebulosa, sobretudo nas circunstâncias do Antigo Regime, de
modo que a História Econômica deu primazia à identificação daquelas oscilações
conjunturais por intermédio dos preços dos bens de consumo19. Há, no entanto,
produção historiográfica considerável sustentando que as características da população
escrava teriam sido fortemente ligadas às flutuações econômicas20, sofrendo, aquela
população, impactos muito intensos provenientes destas últimas. É isso o que os dados
das listas nominativas estão a indicar.
É possível mesmo avançar na direção de relacionar entre si alguns dos elementos
cujo comportamento fica patente na tabela. A média de escravos por domicílio (quer
aquela que leva em conta todos os domicílios, quer a média de escravos por fogo
escravista) sofreu um impacto negativo na passagem da década de 1780 para a de 1790,
o que é visível de modo consistente através da tabela 1. Esta queda persistiu ao longo da
década de 1800, havendo mudança na tendência apenas no final da mesma (a média
começou a subir por volta de 1809), de modo que somente em 1824 a média de escravos
por domicílio com cativos recuperou os níveis alcançados no início da década de 1780.
A mediana do número de escravos por fogo com cativos seguiu o mesmíssimo
trajeto ao longo do intervalo estudado, assim como a participação dos escravos na
população total da vila.
Entre 1794 e 1805 – intervalo de relativa retração, segundo a periodização com
que se trabalha aqui -, o número de senhores em Guaratuba duplicou, enquanto
diminuiu a média de escravos por domicílio, tendo o contingente cativo da vila
aumentado em pouco menos de metade (44,4%).
Já entre 1809 e 1820 (intervalo expansivo, segundo os dados aqui manejados,
condizentes com aquilo que a historiografia estabeleceu quanto a flutuações no CentroSul brasileiro21), o número de escravistas no local aumentou em apenas 40%. A
percentagem em si não é pequena, mas é bem menor que a duplicação ocorrida no
intervalo 1794-1805. No mesmo período (1809-1820), no entanto, a média de escravos
por domicílio tornou a crescer, enquanto a população escrava local aumentou em quase
dois terços (65,9%).
Resumindo, intervalos de retração significavam fortíssimo crescimento no
número de senhores, com aumento mais discreto do contingente escravo e decréscimo
da média de cativos por fogo. Intervalos expansivos, por outro lado, implicavam
aumento menos pronunciado no contingente de escravistas22, acompanhado de
crescimento mais forte da população escrava, elevando a média de mancípios por grupo
doméstico. Em outros termos, nas fases de retração, passava a haver mais senhores com
menos escravos. Nas expansivas, os escravistas aumentavam de número com menor
intensidade, mas a população escrava, tanto a total quanto a detida por cada um
daqueles, crescia com maior vigor. Que o contingente escravo e a média de cativos por
fogo decrescessem nas épocas de retração é algo que se podia esperar. A novidade é o
fato de aumentar o número de senhores em meio às dificuldades. Isto é condizente com
o que se verá adiante acerca do impacto da chegada de escravistas imigrantes. Havia,
portanto, uma tendência à proliferação das unidades em intervalos de relativa contração
das atividades. Migrava-se mais em períodos de baixa. Ao menos, migrava-se mais para
locais como Guaratuba23.
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DISTRIBUIÇÃO DA PROPRIEDADE ESCRAVA
Correndo um certo risco de comparar dados baseados em fontes muito diversas,
estampam-se na tabela 2 informações sobre a estrutura de posse de cativos em
Guaratuba e no meio rural do Rio de Janeiro entre 1790 e 1830. O risco mencionado
deriva da circunstância de, quanto ao Rio de Janeiro, serem utilizadas análises fundadas
em inventários post mortem, ao passo que, para o caso de Guaratuba, manejam-se listas
nominativas de habitantes.
Durante o período considerado, o meio rural do Rio de Janeiro, dado ter estado
muitíssimo mais vinculado tanto à agroexportação, quanto ao abastecimento do
mercado interno, mostrava evidentemente graus muito mais elevados de concentração
da posse de escravos que a relativamente isolada Guaratuba. Isso se devia certamente ao
fato dos maiores plantéis do Rio terem sido muitíssimo mais avultados. Observando-se
as percentagens de senhores nas faixas de tamanho das escravarias, verifica-se que, no
Rio, os proprietários de dez ou mais escravos oscilaram ao redor da metade do total de
senhores. Em Guaratuba, por outro lado, os donos de mais de nove cativos nunca
chegaram a quinze por cento do total. Nota-se também que a propriedade escrava estava
muito menos concentrada na localidade do atual Paraná. A faixa em que se incluíram as
escravarias com entre 1 e 4 cativos era, proporcionalmente, três a quatro vezes maior em
Guaratuba que no Rio. Ela concentrava, por outro lado, proporção cerca de dez vezes
maior dos escravos existentes em Guaratuba. Isto é quase óbvio. Mais interessante ainda
é confrontar os dados de Guaratuba com os de outras localidades mais próximas e que,
como ela, não tinham acesso ao mercado externo. Notar-se-ão diferenças que se
assemelham àquelas observadas na comparação com o caso do Rio (vide a tabela 3).
A posse de escravos, nesta área marcantemente pobre, era, de fato,
substancialmente menos concentrada que em áreas mais prósperas como Curitiba. Fica,
portanto, indicado que o caráter não-exportador das atividades agrárias locais não pode
ser considerado o único elemento explicativo. Diversidades quanto à pujança que se
podia atingir através da produção voltada para o mercado interno retêm forte papel na
explicação dos padrões diferenciados de posse de escravos em Guaratuba e Curitiba24.
A diferença na concentração da posse escrava derivava mesmo das diferenças
quanto à capacidade de adquirir e/ou reter cativos. Em Guaratuba, menos domicílios
com escravos, mas também menor tamanho das escravarias, inclusive, o que é muito
significativo, das maiores25. De um lado, havia proporcionalmente mais gente excluída
da posse de escravos na vila mais pobre. De outro lado, e levando em conta
exclusivamente os proprietários de cativos, a proporção dos pequenos senhores era
maior na mesma localidade mais pobre. Mas esta percepção esconde processos que não
se deve perder de vista. Antes de abordá-los, no entanto, torno a comparar Guaratuba
com outra vila do atual Paraná, desta vez Castro. Este caso é significativo pelo fato de
que, embora a ocupação efetiva da área de Castro tenha começado antes da de
Guaratuba, a consagração disso através da criação formal da vila foi mesmo posterior. O
fato de tratar-se de duas localidades em processo de crescimento é ainda mais
importante para justificar mais essa comparação.
Quanto à primeira comparação Guaratuba/Castro (tabela 4), nota-se ter sido a
posse de cativos mais difundida em Castro. A proporção de domicílios escravistas era
maior, assim como mais elevada era a proporção de pequenos senhores. Em se tratando
de duas localidades em processo de formação e crescimento, a comparação já passa a ter
a possibilidade de ensinar que o igualitarismo na posse de escravos que as tabelas
anteriores sugeriam era ilusório.
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De fato, a comparação de Guaratuba com Curitiba havia mostrado que a
propriedade escrava era mais concentrada em Curitiba, mas apenas quando se
observavam somente os domicílios escravistas. Levando em conta todos os fogos, ficou
notado que a proporção dos excluídos da posse de cativos era substancialmente maior
em Guaratuba. Assim, a raiz da diferença residiu certamente no tamanho – bastante
mais elevado - das maiores escravarias em Curitiba. Sugere-se, então, que era a
prosperidade relativa de Curitiba que instituía mecanismos de disseminação da posse
escrava, e não a pobreza de Guaratuba.
Quanto a este último ponto – tamanho das maiores escravarias -, Castro (1776)
era menos diferenciada em relação à Guaratuba de 1782 que Curitiba (1797) se havia
mostrado em relação à vila de Guaratuba em 1798. Com isso, a comparação com Castro
se define como mais significativa. E através dela se vê que o igualitarismo na posse de
cativos não era exatamente o forte de Guaratuba. Seus 30 cativos eram muitíssimo mais
concentrados socialmente que os 221 de Castro.
Observando agora ambas as vilas na década de 1830, nota-se que a diferença
entre as estruturas de posse radicava exatamente na muito menor proporção detida, em
Guaratuba, pela faixa de tamanho de entre um e quatro escravos. Efetivamente, não era
o igualitarismo na posse de cativos que caracterizava a situação de pobreza de
Guaratuba.
CARREIRAS DE SENHORES
A discussão dos padrões de posse de cativos deixou uma impressão de relativo
igualitarismo entre os senhores, impressão essa que precisa ser corrigida. A observação
das carreiras de senhores locais ajudará a fazê-lo.
As figuras 1 a 5 têm apenas a função de facilitar a visualização das informações.
Vêem-se nelas carreiras de proprietários de escravos em Guaratuba. Incluíram-se apenas
proprietários homens que pudessem ser observados a partir de algum momento anterior
a 1810. Como critério adicional, somente se estampam as trajetórias pela posse de
escravos daqueles que, no ano inicial de observação, tivessem menos que 40 anos de
idade. Eles foram divididos em dois grupos, de acordo com os tamanhos de suas
escravarias no ponto inicial de observação: Uns poucos iniciaram sua carreira visível
através das fontes com cinco ou mais cativos, formando-se o segundo grupo com o
número um tanto maior daqueles que iniciaram suas trajetórias pela propriedade
escravista com entre um e quatro escravos. Os trajetos dos do primeiro grupo (o dos
mais aquinhoados) foram todos eles estampados em uma única figura. Já as trajetórias
dos menos aquinhoados à partida teve que ser exposta em várias, distribuindo-se nelas
os proprietários de acordo com o ano inicial de observação. É de se repetir que as
figuras não contêm qualquer espécie de elaboração. Em sendo muito poucos os casos,
qualquer média seria artificial.
Uma primeira observação a reter das figuras é a circunstância de ter havido
poucos movimentos francamente ascendentes, capazes de levar escravistas à condição
de grandes senhores. Tal se deu mesmo no caso dos três proprietários que, no ano inicial
de observação, tinham mais que quatro escravos: Apenas um deles mostrou forte
capacidade de acumular até chegar ao estatuto de grande senhor. Entre os que
começaram suas carreiras visíveis com menos que cinco cativos, apenas dois
ascenderam à situação de grandes proprietários.
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Predominavam trajetos que podem ser classificados em duas situações. Era
freqüente uma certa estabilidade no número de escravos possuídos ao longo do tempo.
Ou se dava algo nesta direção, ou então se traçava uma curva que lembra muito as
curvas de rendimentos de unidades agrárias ao longo do ciclo de vida, com um
crescimento do mesmo durante, digamos, a primeira parte da vida adulta dos
produtores, ligada ao poderem contar com oferta crescente de trabalho familiar, seguido,
aquele crescimento, por novos decréscimos, articulados ao estabelecimento autônomo
de filhos e a uma oferta decrescente de trabalho familiar26. Estas duas situações estão a
indicar que, se bem havia possibilidade de comercializar excedentes, a acumulação daí
resultante sofria limites. Comprova que era possível fazê-lo o fato de que se está
tratando aqui de proprietários de escravos. Já a circunstância de que isto tinha limites
fica demonstrada pelas trajetórias circunscritas pela posse escrava. Tais trajetórias, ou
bem mostram limitações quanto à capacidade de exprimir processos de acumulação na
propriedade de cativos, ou bem sugerem que a propriedade de escravos não libertava
senhores da necessidade de contar com trabalho familiar.
Há que acrescentar alguns dados externos à figura para compreender mais o que
estava em jogo nos trajetos esboçados. Conforme ficou dito, as trajetórias pela posse de
mancípios só levaram três senhores à condição de grandes proprietários. Ocorre que
dois destes tinham o sobrenome Miranda, o que indica muita coisa. Basicamente, a
trajetória deste grupo fica indicada pela do primeiro Miranda a aparecer nas figuras:
Manoel de Miranda Coutinho, pai do segundo Miranda, Crispim Antonio.
Resumindo: É certo que as trajetórias fortemente ascendentes eram muito
importantes proporcionalmente, constituindo três onze avos do total, ou algo entre um
quarto e um terço. Mas isto só ocorria porque o número de casos era ínfimo. De fato,
uma única família monopolizava quase todas elas.
A terceira trajetória rumo à condição de grande senhor, sobre a qual não se
podem agregar dados qualitativos como os anteriores, traz, não obstante, algumas
lições. Alexandre José de Freitas, como se vê na figura, teve seu processo de ascensão
relativamente travado pela conjuntura adversa da década de 1800. Sua escravaria não
aumentou muito entre 1805 e 1814. Ele só “desencantou” em 1817, rumando solerte, a
partir de então, para a prosperidade expressa na posse de mais de vinte escravos. A
princípio, poder-se-ia pensar que um intervalo expansivo (e já se viu que o período pós1810 efetivamente o foi em Guaratuba) significasse necessariamente um incremento de
processos de acumulação por parte de escravistas específicos. Mas isto seria confundir a
pequena com a grande escala. Esta precaução se mostra ainda mais importante diante do
fato de que só alguns poucos lograram transformar os benefícios da alta em uma carreira
triunfal na direção das grandes escravarias (para padrões locais, como sempre).
Agregando as constatações feitas a partir dos trajetos ascendentes: O caso de
Alexandre José de Freitas mostra o quanto a ascensão era dependente das conjunturas
favoráveis. Por outro lado, o caso dos Miranda mostra o quanto estas mesmas
possibilidades abertas pelas conjunturas expansivas tendiam a ser fortemente
controladas por uma elite27.
Um outro procedimento encaminhado permite perceber com clareza ainda maior
tal ausência de mobilidade ascendente em âmbitos de pobreza extrema. As carreiras de
escravistas de Guaratuba mostraram que apenas uma pequena elite era capaz de fazer
aumentar substancialmente o tamanho das escravarias de seus membros, ficando o
restante dos senhores, ao longo do tempo, no interior de patamares que mudavam muito
pouco. No entanto, é preciso examinar, ainda que brevemente, a plausibilidade de
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trajetos que levassem chefes de fogo não-propietários à condição de escravistas. Nesse
sentido, foram listados todos os escravistas de um determinado ano e tal lista foi
confrontada com os nomes de todos os cabeças de domicílio registrados na lista
nominativa feita cerca de quatro anos antes. O objetivo foi verificar até que ponto um
ambiente como o de Guaratuba favorecia ou não a passagem da condição de nãoproprietário de cativos para a de escravista no interior de uma trajetória pessoal28. Feitos
dez cruzamentos deste tipo (ou seja, da lista de um ano com aquela feita cerca de quatro
anos antes), verificou-se que em apenas um – o último (isto é, os senhores de 1832
confrontados com os cabeças de fogo de 1828) – apareceram casos (2 deles) de pessoas
registradas como chefes de fogos sem escravos e que ascenderam à condição de
senhores na listagem seguinte. Mais que no número de casos, o significativo reside na
circunstância de só aparecerem móveis ascendentes do tipo estudado neste passo ao
final do relativamente longo intervalo durante o qual o cativeiro criou raízes na
localidade. Antes de 1828-32, todos os senhores de escravos registrados em uma lista
nominativa ou não apareciam encabeçando domicílios na listagem anterior, ou então já
haviam sido registrados como proprietários de cativos anteriormente.
SENHORES FORASTEIROS
Diante do que foi visto, a presença de pequenas escravarias na vila não deve ser
tributada a processos de mobilidade ascendente. Portanto, não se ligava a qualquer
espécie de igualitarismo. Ligava-se, isso sim, a um processo de migração. Estratégico
nesse sentido será observar mais de perto a figura dos novos senhores recémestabelecidos na vila em cada um dos anos considerados.
Neste estudo, consideraram-se forasteiros os senhores presentes em uma
listagem que, além de não terem nascido em Guaratuba, não estivessem registrados na
lista nominativa realizada cerca de quatro anos antes. Um primeiro ponto a merecer a
atenção quanto a eles é o impacto que tiveram nos contingentes de senhores e de
escravos. Entre 1801 e 1809, os forasteiros constituíram quase metade dos senhores em
cada ano estudado. Tratava-se de um intervalo de baixa e, conforme sugestão já feita no
âmbito deste trabalho, as retrações transformavam Guaratuba em ponto de chegada de
um processo de proliferação de pequenos senhores.
As posses destes senhores forasteiros, por outro lado, eram pequenas, ou ao
menos menores que a dos escravistas já localizados na vila. A tabela 5 mostra isso com
clareza. Assim, não estranha que, mesmo constituindo quase metade dos senhores, os
forasteiros contribuíam proporcionalmente menos com o contingente escravo de
Guaratuba. Até 1809, se os forasteiros constituíam quase metade dos senhores, seus
cativos representavam entre 15 e trinta por cento dos cativos da localidade.
Na alta que se desenrola após 1809, houve redução do impacto da chegada de
forasteiros tanto sobre o número de senhores, quanto sobre o número de escravos.
Houve mesmo um decréscimo, em números absolutos, do movimento anual de recémchegados. Como já se havia visto a propósito da tabela 2, a expansão levava a uma
concentração maior da propriedade cativa em Guaratuba. Segue-se que era efetivamente
a chegada de novos senhores que criava a aparência de ser disseminada a posse de
cativos em uma localidade afastada como Guaratuba29.
Trata-se, então, de dar mais um passo na direção de verificar se era efetivamente
a presença dos forasteiros que desconcentrava a propriedade escrava em Guaratuba.
Pode ser feito um exercício neste sentido. Ele consiste em examinar qual seria a
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percentagem dos escravos da vila detidos pelos possuidores de escravarias com quinze
ou mais cativos caso os forasteiros não estivessem presentes entre os escravistas. Em
outros termos, trata-se de calcular a porcentagem retida pelos maiores escravistas de
Guaratuba considerando, em um primeiro momento, todos os senhores e, em um
segundo momento, somente os que não fossem forasteiros. Em 1801, por exemplo, os
senhores com mais de 14 cativos possuíam 36,5% dos escravos de Guaratuba. Excluídos
do cálculo os forasteiros, aquela percentagem aumentaria para 43,2%. Em 1805, os
proprietários de 15 ou mais escravos detinham 36,5% da população cativa. Descontados
os forasteiros, o percentual subiria para 52,8%.
O processo, assim, era apto a criar em nós uma certa ilusão de igualitarismo.
Tratava-se de ilusão, porque uma parte considerável de tais forasteiros voltariam a
desaparecer dos registros. Como também não apareciam em listas posteriores outros
membros de suas famílias30, fica difícil atribuir seu desaparecimento à morte.
Denominam-se aqui forasteiros efêmeros estes recém-chegados que, registrados pela
primeira vez em um dado ano, tornavam a desaparecer das listas nominativas feitas
cerca de quatro anos após. Esse foi o caso de metade dos forasteiros da lista de 1801 e
de um sexto (um em seis, mesmo) dos da listagem de 1805. Os forasteiros de 1809 e
1814 parecem ter-se enraizado, pois voltaram a ser registrados em Guaratuba nas listas
consultadas. Mas em 1817 eles passaram novamente a sumir, tendo este sido o caso de
dois quintos dos forasteiros daquele ano e de quase metade (quatro nonos) dos de 1820.
Os de 1824 voltaram a aparecer em listas seguintes, sem exceções. Mas todos os dois
forasteiros de 1828 desapareceram31.
Se até aqui se examinou a proporção dos forasteiros efêmeros no universo dos
forasteiros, é instrutivo verificar também a participação dos forasteiros efêmeros no
universo dos senhores de escravos. Isso leva a verificar que quase um terço (três, dentre
treze) dos escravistas registrados na listagem de 1801 haviam acabado de chegar e
tornariam a desaparecer muito rapidamente, proporção que viria a cair, em 1805, para
um em um universo de 14. Para 1817, seriam dois em 23, ou quase dez por cento.
Quanto a 1820, um sétimo (4 em 28) dos escravistas registrados foram de presença
efêmera na vila. Em 1828, novamente dois em 23, perfazendo quase dez por cento.
É de se ressaltar que os forasteiros efêmeros tendiam a escravarias ainda
menores que as dos forasteiros que se enraizavam. Quanto a 1801, os efêmeros tinham,
em média, o mesmo número de escravos que o conjunto dos forasteiros (1,3, em ambos
os casos). Para 1805, eles tinham plantéis quase dois terços menores que a média geral
dos forasteiros (1,0, contra 2,7). Em relação a 1817, foi possível calcular ter havido uma
pequena vantagem a favor dos efêmeros: Sua média foi de 2,5, ligeiramente maior que a
do conjunto dos forasteiros (2,4). A média dos que desapareceriam dos registros em
1820 foi menor que a metade da relativa a todos os forasteiros (1,3, contra 3,0). Por fim,
nenhum dos forasteiros de 1828 viria a aparecer na lista nominativa de 1832, como já
foi visto. Assim, os padrões detectados de distribuição da propriedade escrava eram
muito influenciados pela presença no fim das contas efêmera de pequenos plantéis.
A disseminação da posse escrava era, portanto, uma ilusão, à medida que boa
parte das pequenas escravarias da vila não haviam sido produzidas pelas condições
vigentes na própria localidade. Além disso, como os domicílios respectivos tendiam a
desaparecer, as mesmas condições da vila não se mostravam capazes sequer de reter os
pequenos senhores que atraíam.
Ilusão ou não, no entanto, é preciso e possível comparar a chegada dos
forasteiros em Guaratuba e o efeito de disseminação da posse escrava daí resultante com
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outros processos descritos pela historiografia. Faz-se referência aqui ao estudo de José
Flávio Motta a respeito de Bananal, na mesma capitania/província de São Paulo, no
primeiro terço do século XIX. Motta estuda a posse de escravos em Bananal em três
momentos, quais sejam 1801, 1817 e 1829. O segundo daqueles anos teve
características bastante específicas, enfatizadas pelo autor. Foi intervalo de forte
imigração de escravistas32, o que, além de ter reduzido a idade média dos senhores,
esteve ligado a um processo de expansão da agricultura escravista no local, a uma
redução do tamanho médio das escravarias (como em Guaratuba) e a um maior
igualitarismo na posse de escravos, assim como ela pôde ser apreendida através da lista
nominativa respectiva (outro efeito da imigração de senhores semelhante ao que se deu
em Guaratuba)33. Para além disso, parece haver uma sugestão de que o café teria atraído
tais imigrantes34. Este último ponto definitivamente não se aplica a Guaratuba. Quanto a
esta, como se viu, o movimento de senhores parece ter tido um enraizamento sobretudo
conjuntural. Sugeriu-se, igualmente, que a chegada dos senhores móveis se deu
justamente em instante de retração relativa das atividades na vila e no conjunto do
Centro-Sul, de modo que esta parece ter entrado, na explicação da mobilidade
geográfica, apenas com o fator disponibilidade de terra, explicando-se o movimento em
si mais por dinâmicas das áreas de origem dos senhores imigrantes.
CONCLUSÕES
A pobreza e as restrições impostas a processos de acumulação, desse modo, não
produziam igualdade. O caso de Guaratuba efetivamente mostrava uma certa aparência
de igualitarismo, em confronto com outras localidades. Mas a palavra aparência diz
tudo, e se tratava efetivamente de uma ilusão dos números. Grande parte dos pequenos
plantéis que davam a impressão de que a diferenciação entre os senhores era fraca de
fato pertenciam a recém-chegados. Isso, por si só, não justificaria que se qualificasse
como aparente a relativa indiferenciação das posses escravas, pois poderia tratar-se de
processo de atração e de assentamento de imigrantes. Mas a idéia de aparência se
justifica, pois muitos dos forasteiros identificados desapareciam dos registros após
intervalos aparentemente muito curtos de permanência na vila.
Ao contrário, as condições da pobreza cristalizavam fortes processos de
diferenciação social. Parece ter sido intensa a monopolização das oportunidades de
avanço em meio à pobreza, oportunidades, aliás, parcas, como se vê pelo fato de que
mesmo as maiores posses da localidade eram, no confronto com outras áreas também
litorâneas, ou pelo menos também não-exportadoras, pequenas. Mas, parcas ou não as
oportunidades, elas eram efetivamente monopolizadas. E o eram de uma maneira muito
específica e exacerbada: Não se concentrava socialmente apenas a riqueza,
controlavam-se as oportunidades de executar trajetórias que levassem a ela e que
permitissem conservá-la e expandi-la. Isso foi visto a propósito das carreiras de
senhores aqui reconstituídas.
Um modelo que enfatize excessivamente a condição periférica de locais como
Guaratuba deixa o investigador desarmado para perceber o grau em que uma elite como
a que se viu ali pôde navegar marcada por uma percepção e um projeto auto-centrado.
Os estrangulamentos que se verificavam do ponto de vista do acesso ao mercado
(mesmo do interno, embora tal acesso se desse, como se viu a propósito das flutuações
na posse escrava), não impediam que ela se comportasse como elite de fato. Nunca
chegava a escravarias tão grandes como as que existiam em áreas menos isoladas, mas
era plenamente capaz de trilhar rotas nítidas para o alto e até mesmo de monopolizar
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tais rotas. Uma expressão como a de periferia não é muito apta a ajudar a compreender
como isto se dava, de modo que não auxilia muito na explicação dos padrões
verificados na propriedade escrava em Guaratuba.
Um ambiente como este não pode ser considerado como se apenas produzisse
projetos abortados em virtude de uma condição periférica. Antes, uma elite local se
formava e se perpetuava, ainda que apenas mediante mecanismos que lhe permitissem
açambarcar os recursos escassos da pobreza.
Um condicionamento diferente explicava, segundo o que se pôde ver aqui, o
forte processo de crescimento da população escrava que obras como a de Horácio
Gutiérrez apontaram para Guaratuba35. Tratava-se da chegada maciça de migrantes
internos proprietários de ínfimas escravarias.
Conforme foi apontado, era isto o que tornava possível a presença de pequenas
posses escravas na vila, já que processos dados internamente de mobilidade ascendente
não o faziam. Esta posição da questão, no entanto, produz um questionamento: Se as
condições da vila não eram aptas a permitir a constituição de suas próprias pequenas
escravarias, como se pode compreender que fossem atraídas exatamente por Guaratuba
as pequenas escravarias gestadas em outros locais? Se Guaratuba não produzia seus
próprios pequenos senhores, como haveria de atrair (como de fato atraía) os pequenos
senhores “dos outros”? A resposta aqui proposta para isto reside na periodização da
chegada dos migrantes escravistas. A movimentação geográfica de pequenos senhores –
ao menos dos que chegaram até Guaratuba – esteve associada com momentos de
retração econômica. Assim, o impacto da crise nas área de procedência dos migrantes
explicava o seu movimento. Os mecanismos de proliferação e de disseminação que a
retração punha em tela significavam, para os senhores migrantes, verdadeiros processos
de expulsão. Mas a indagação sobre o porquê deste movimento ter levado escravistas a
Guaratuba recebe resposta através da noção de que a pobreza local contribuía para o
processo com o fator disponibilidade de terra. Toda a ambigüidade da situação ganha
uma expressão muito nítida no fato de que muitos dos pequenos senhores migrantes que
se faziam notar em Guaratuba acabavam por migrar novamente, desaparecendo da vila.
Tudo aponta para a situação em que senhores migrantes procuravam a terra livre de
Guaratuba como recurso de oportunidade em meio a intervalos de retração.
A história da posse de escravos em meio à extrema pobreza não deve ser
contada, assim, como uma história de carências compartilhadas igualitariamente. Antes,
o que a caracterizava, a julgar pelo caso de Guaratuba, era a formação, realmente feroz,
de elites locais.
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TABELA 1: TAMANHO MÉDIO DAS ESCRAVARIAS, NÚMERO DE DOMICÍLIOS COM
ESCRAVOS E PARTICIPAÇÃO DOS ESCRAVOS NA POPULAÇÃO TOTAL
(GUARATUBA, 1782-1832, ANOS SELECIONADOS)

ANO

N. MÉDIO DE
ESCRAVOS POR
DOMICÍLIO
ESCRAVISTA*

N. MÉDIO DE
ESCRAVOS POR
DOMICÍLIO

Nº DE
DOMICÍLIOS COM
ESCRAVOS**

POPULAÇÃO
ESCRAVA COMO
PERCENTAGEM
DA POPULAÇÃO
TOTAL

1782
6,0 (5)
0,8
5 (13,2)
13,6
1783
6,2 (5)
0,8
6 (13,6)
14,9
1794
4,0 (3)
0,5
7 (12,3)
11,4
1798
5,0 (3)
0,7
8 (13,1)
11,6
1799
4,8 (2)
0,6
8 (12,1)
9,7
1801
4,0 (2)
0,6
13 (14,7)
9,2
1804
3,9
0,5
12
1805
3,7 (2)
0,5
14 (14,6)
9,2
1809
4,2 (2)
0,8
20 (19,8)
13,6
1814
5,2 (4)
0,9
19 (16,4)
14,3
1817
4,8 (3)
0,8
23 (16,9)
14,5
1820
5,0 (3)
0,7
28 (14,6)
13,9
1824
6,8 (4)
0,8
23 (11,7)
15,1
1828
6,7 (3)
0,8
23 (11,2)
14,9
1832
6,0 (3)
0,8
25 (12,5)
14,5
* O número entre parênteses corresponde à mediana.
** O número entre parênteses corresponde à porcentagem dos domicílios escravistas
sobre o total de domicílios.
Fontes:
1799 e 1804: MELO, Kátia Andréia V. de .Preços e Rendimentos em Guaratuba
(1798-1817). Curitiba : UFPR, 2000 (Relatório de iniciação científica), p. 13.
Demais anos: Arquivo Público do Estado de São Paulo .Listas de habitantes de
Guaratuba, 1782-1832 (foram utilizadas cópias microfilmadas sob a guarda do
CEDOPE/DEHIS/UFPR).
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TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E DOS ESCRAVOS POR FAIXAS DE
TAMANHO DAS ESCRAVARIAS NO MEIO RURAL DO RIO DE JANEIRO (1790-1830) E
EM GUARATUBA (1798, 1817 E 1828)
1-4
5-9
10-19
20 ou +
Total (n. absoluto)

1-4
5-9
10-19
20 ou +
Total (n. absoluto)

1-4
5-9
10-19
20 ou +

Rio de Janeiro, 1790-1807
Senhores (%)
Escravos (%)
20,9
4,3
31,1
15,5
28,4
29,5
19,6
50,7
148
2020
Rio de Janeiro, 1810-1825
Senhores (%)
Escravos (%)
16,0
2,0
25,3
7,5
26,0
15,1
32,7
75,4
150
3470
Rio de Janeiro, 1826-1830
Senhores (%)
Escravos (%)
15,4
1,8
32,7
9,8
19,2
14,2
32,7
74,3
52
1130

Guaratuba, 1798
Senhores (%)
Escravos (%)
62,5
30,0
25,0
32,5
12,5
37,5
8
40
Guaratuba, 1817
Senhores (%)
Escravos (%)
65,2
30,9
21,7
24,6
8,7
22,7
4,4
21,8
23
110
Guaratuba, 1828
Senhores (%)
Escravos (%)
60,9
21,4
13,0
11,0
17,4
36,4
8,7
31,2
23
154

Total (n. absoluto)
Fontes: Rio de Janeiro – FLORENTINO, Manolo e GÓES, José Roberto .A paz das senzalas.
Famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c.1790-c.1850. Rio de Janeiro : Civilização
Brasileira, 1997, p. 53. Guaratuba – Vide tabela 1.

TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E DOS ESCRAVOS POR FAIXAS DE
TAMANHO DAS ESCRAVARIAS EM CURITIBA (1797) E EM GUARATUBA (1798)
Curitiba, 1797
Guaratuba, 1798
Domicílios (%)
Escravos (%)
domicílios (%)
Escravos (%)
1-4
57,7
19,8
62,5
30,0
5-9
23,3
25,4
25,0
32,5
10-19
12,7
27,5
12,5
37,5
20 ou +
6,3
27,3
Total (n. absoluto)
189
1144
8
40
Distribuição dos domicílios por faixas de tamanho das escravarias, incluindo os fogos sem
escravos
Curitiba, 1797
Guaratuba, 1798
0
78,7
86,9
1-4
12,3
8,2
5-9
4,9
3,3
10-19
2,7
1,6
20 ou +
1,4
Total (n. absoluto)
889
61
Fontes: Guaratuba – Vide tabela 1.
Curitiba – Arquivo Público do Estado de São Paulo .Listas de habitantes de Curitiba, 1797
(Foi consultada cópia microfilmada presentemente sob a guarda do CEDOPE / DEHIS / UFPR).
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TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E DOS ESCRAVOS POR FAIXAS DE
TAMANHO DAS ESCRAVARIAS EM CASTRO (1776 E 1835) E GUARATUBA (1782 E 1832)
Castro, 1776
Guaratuba, 1782
Domicílios (%)
Escravos (%)
domicílios (%)
Escravos (%)
1-4
77,6
48,4
40,0
16,7
5-9
17,9
36,2
40,0
33,3
10-19
4,5
15,4
20,0
50,0
20 ou +
Total (n. absoluto)
67
221
5
30
Distribuição dos Domicílios por faixas de tamanho das escravarias, incluídos os fogos sem
escravos
Castro, 1776
Guaratuba, 1782
0
67,8
86,8
1-4
25,0
5,3
5-9
5,8
5,3
10-19
1,4
2,6
20 ou +
Total (n. absoluto)
208
38
Castro, 1835
Guaratuba, 1832
Domicílios (%)
Escravos (%)
Domicílios (%)
Escravos (%)
1-4
60,0
19,4
64,0
23,8
5-9
23,5
23,3
16,0
14,6
10-19
10,9
20,6
12,0
27,2
20 ou +
5,6
36,7
8,0
34,4
Total (n. absoluto)
285
1833
25
151
Distribuição dos Domicílios por faixas de tamanho das escravarias, incluindo os fogos sem
escravos
Castro, 1835
Guaratuba, 1832
0
75,9
87,5
1-4
14,5
8,0
5-9
5,7
2,0
10-19
2,6
1,5
20 ou +
1,3
1,0
Total (n. absoluto)
1181
201
Fontes: Castro – 1776: LIMA, Adriano Bernardo Morais .Comunidade escrava e alforria em
Curitiba (1790-1825). Curitiba : UFPR, 2000 (Relatório inédito, apresentado a Exame de
Qualificação dos Cursos de Pós-Graduação em História da UFPR); 1835: Arquivo Público do
Estado de São Paulo .Lista de habitantes de Castro, 1835. (foi consultada cópia microfilmada
sob a guarda do CEDOPE/DEHIS/UFPR). Guaratuba – Ver tabela 1
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TABELA 5: SOBRE A PRESENÇA DE FORASTEIROS ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DE
CATIVOS (GUARATUBA, 1801-1832)*
ano

A – Tamanho
médio do
conjunto das
escravarias

B - Total
de escravarias

C - Tamanho
médio das
escravarias de
forasteiros

F – Contingente
E–
D - N. de
escravo
escravarias de Continpertencente a
gente
forasteiros
escravo forasteiros (F/E%)
(D/B%)

1801
4,0
13
1,3
6 (46,2)
52
8 (15,4)
1805
3,7
14
2,7
6 (42,9)
52
16 (30,8)
1809
4,2
20
3,6
9 (45,0)
85
25 (29,4)
1814
5,2
19
5,0
1 (5,3)
99
4 (4,0)
1817
4,8
23
2,4
5 (21,7)
110
12 (10,9)
1820
5,0
28
3,0
9 (32,1)
141
27 (19,1)
1824
6,8
23
2,5
2 (8,7)
156
5 (3,2)
1828
6,7
23
2,0
2 (8,7)
154
4 (2,6)
1832
6,0
25
3,0
3 (12,0)
151
9 (6,0)
* Utilizam-se, no conjunto deste trabalho, listas nominativas anteriores à de 1801. Mas
o procedimento agora encaminhado requer que a listagem indique a procedência dos
senhores, pois os “forasteiros” aqui levados em conta são apenas os novos senhores
nascidos fora de Guaratuba, e as listas anteriores a 1801 não fornecem procedências.
Fontes: Vide tabela 1.
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FIGURAS 1 A 5: TRAJETÓRIAS PELA POSSE DE ESCRAVOS DE SENHORES DE
GUARATUBA (1783-1832)
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1814

1817

1820

1824

1828

1832
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5

35,0

30,0

Crispim
Antonio de
Miranda

25,0

Antonio dos
Santos
Bueno

20,0

Francisco de
Sales
Bitencourt

15,0

10,0

Manoel
Correa
Matoso

5,0

0,0
1809

1814

1817

1820

1824

1828

1832
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Para referências, vide abaixo a tabela 1. É ilustrativo comparar os desempenhos de Guaratuba
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8
Cf. GUTIÉRREZ .op. cit., p. 165.
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Secretário de Estado”, de primeiro de setembro de 1800.
11
“Ofícios do General Horta aos Vice-Reis e Ministros, 1802-1828”, in Documentos
interessantes para a História e costumes de São Paulo. v. 94, p. 88.
12
“1854: Guaratuba invoca a reta justiça do presidente Zacarias”, in Boletim do Arquivo do
Paraná. ano 9, n. 15, 1984, p. 5
13
Neste mesmo texto será visto que pequenos proprietários de escravos de áreas próximas eram
atraídos para a vila. Um outro trabalho a respeito de Guaratuba, em preparação, mostrará a
forte capacidade da vila no sentido de atrair também imigrantes pobres, sem escravos.
14
FRAGOSO, João Luís .Homens de grossa aventura. Rio de Janeiro : Arquivo Nacional,
1992, passim.
15
FRAGOSO João Luís e FLORENTINO, Manolo Garcia .O arcaísmo como projeto. Rio de
Janeiro : Diadorim, 1993, cap. 3.
16
Apud MAFRA .op. cit., p. 112.
17
Apud MAFRA .op. cit., p. 128
18
Sobre preços, JOHNSON Jr., JOHNSON Jr, Harold .A preliminary inquiry into money, prices
and wages in Rio de Janeiro - 1763-1823. In: ALDEN, Dauril (ed.) .Colonial Roots of
Modern Brazil. Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, 1973; quanto
a africanos desembarcados, FLORENTINO, Manolo G. .Em costas negras. São Paulo :
Companhia das Letras, 1997, p. 51; em relação a preços de escravos no Rio, LIMA, Carlos
A. M. .Escravos artesãos: Preços e família (Rio de Janeiro, 1789-1839). In: Estudos
econômicos. v. 30, n. 3, 2000.
19
Uma fundamentação possível para esta posição da questão é VILAR, Pierre .Ouro e moeda
na História. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1980, passim.
20
Ver a respeito FLORENTINO .op. cit., pp. 46-7 e BERLIN, Ira e MORGAN, Philip D. .Labor
and the shaping of slave life in the Americas. In: BERLIN e MORGAN (ed.). Cultivation
and culture. Charlottesville: University Press of Virginia, 1993, p. 5.
21
Assim como no Nordeste, segundo MATTOSO, K. .Conjoncture et société au Brésil a la fin
du XVIIIe siécle: Prix et salaires à la veille de la Révolution des Alfaiates - Bahia 1798. In:
Cahiers ds Ameriques Latines. n. 5, jan-jun/1970.
22
Retenha-se sempre em mente que aumentos no número de escravos e de escravistas em
Guaratuba são quase constantes ao longo do período, tendo em vista tratar-se de área em
processo de ocupação. O que se enfatiza aqui são as variações no ritmo de crescimento
daqueles números.
23
Em outro trabalho, relativo ao Rio de Janeiro, levantei dados apontando na direção de que
intervalos de retração instigavam as unidades domésticas a como que desdobrarem-se,
apelando para a “agilidade” para enfrentarem a crise. No Rio de Janeiro, isso parece ter-se
exprimido em uma redução do tamanho médio dos domicílios (não só quanto a seus
habitantes escravos, mas também no tocante a livres) e em uma relativa redução da
complexidade da combinação de atividades no interior de cada um deles. Sugiro agora que
Guaratuba recebia os efeitos de processos como estes desenrolados em outras localidades
(isto é, nos locais de origem dos senhores migrantes). Na retração, a “agilidade” exacerbada
conduzia escravistas à migração, a qual podia desembocar em áreas de oferta de terras mais
franca, como Guaratuba. Cf. LIMA, Carlos A. M. .Pequenos patriarcas: Pequena produção
e comércio miúdo, domicílio e aliança no Rio de Janeiro (1786-1844). Rio de Janeiro :
IFCS/UFRJ, 1997 (Tese de Doutoramento), pp. 198-217.
24
A contraposição litoral/planalto na capitania de São Paulo, tinha um papel na explicação das
diferenças entre Curitiba e Guaratuba quanto à concentração da posse de escravos. Isso
porque aquela contraposição indica discrepâncias quanto às atividades desenvolvidas, por
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sua vez aptas a lançar luz sobre diferentes capacidades de ligar-se ao mercado interno. Mas
ela não pode ser absolutizada. As informações sobre concentração da propriedade escrava
em localidades litorâneas da capitania de São Paulo mostram fortes disparidades, aptas a
corroborar a proposição de que os padrões de concentração da posse de escravos vigentes em
Guaratuba devem ser explicados igualmente pela pobreza – ou pela precariedade do processo
de acumulação – no local, expresso muito concretamente em menor importância ou quase
ausência de grandes escravarias e maior participação de domicílios sem escravos. Assim é,
por exemplo, que a posse de cativos em 1801 era mais concentrada em Ubatuba que em
Guaratuba. As percentagens de fogos sem escravos foram de, respectivamente, 72 e 85%. As
de domicílios com um só cativo foram de 8 e 5%. As de fogos com seis ou mais escravos,
enfim, foram de, respectivamente, 6 e 2%. Sobre Ubatuba em 1801, vide MARCÍLIO .op.
cit., p. 105.
25
Quanto à percentagem de domicílios sem escravos, é interessante notar que outras
comunidades litorâneas da capitania de São Paulo apresentavam proporções de domicílios
sem escravos substancialmente menores que as de Guaratuba. Era o caso, por exemplo, de
Ubatuba, onde os fogos não-escravistas somavam entre 75% e 70% do total. Cf. MARCÍLIO
.op. cit., p. 101, para o final do século XVIII. Esta situação se repetia em São Sebastião, no
período 1778 a 1836, quando a proporção de domicílios sem escravos sobre o total girou ao
redor dos 60%, grosso modo. Cf. FERNÁNDEZ, Ramón G. .Concentração da riqueza e
crescimento econômico no Litoral Norte paulista (1778-1836). In: Estudos: Sociedade e
agricultura. n. 10, abril/1998, p. 176. A proporção de dois quintos alcançada pelos
domicílios escravistas em São Sebastião é muitíssimo maior que a parcela de menos de um
quinto alcançada pelos fogos com cativos em Guaratuba. Cf. tabela 1. A proporção do
contingente escravo na população total também era significativamente maior em São
Sebastião e Ubatuba, em comparação com o que se lê na tabela 1 a respeito de Guaratuba.
Nesta vila, os escravos dificilmente alcançaram a proporção de 15% da população, ao passo
que em Ubatuba sua proporção variou de 21% em 1798 a 39% em 1836 (Cf. MARCÍLIO
.op. cit., p. 101.). Em São Sebastião, os cativos eram 39% da população já em 1798, de
acordo com FERNANDEZ .op. cit., p. 169.
26
Possivelmente, a menor disponibilidade de trabalho familiar levava a uma também menor
capacidade de repor cativos falecidos. Uma curva de rendimentos agrários como esta foi
traçada para outra localidade do litoral da capitania de Sào Paulo, tendo em vista período
semelhante. Cf. METCALF, Alida .Recursos e estruturas familiares no século XVIII, em
Ubatuba, Brasil. In: Estudos Econômicos. n. 13, 1983.
27
É muito importante não se perder de vista que não se está enfatizando apenas a
monopolização pelos Miranda da capacidade de possuir muitos escravos. Além disso, há a
muito mais decisiva circunstância de que os Miranda monopolizavam a capacidade de
ascender. De certo modo, eles controlavam a possibilidade de trilhar trajetos para o alto.
28
O problema da mobilidade intergeracional será tratado em outra oportunidade.
29
Cabe realizar uma pequena incursão pela procedência dos senhores de Guaratuba. Note-se
que, até o momento, tem-se definido como forasteiro o recém-chegado. Agora, observam-se
tão somente os locais de nascimento dos senhores de Guaratuba listados em 1801 e 1828.
Em 1801, nenhum deles havia nascido na própria vila, sendo um de São Francisco, 2 de
Curitiba, dois de Paranaguá, três de Santa Catarina (provavelmente a ilha), um de Iguape, um
de “Nossa Senhora do Rosário” (Paranaguá?) , um de “São José”, um da Ilha do Faial e um
de São Sebastião. Quanto a 1828, e dentre os 23 escravistas, quatro eram já nascidos na
própria Guaratuba, mas sete eram de São Francisco, oito de Paranaguá, um de Pernambuco,
um de Cananéa e dois de Portugal.
30
No mínimo, não apareciam membros aptos a ser capturados pela leitura aqui realizada da
fonte, pois na eventualidade de falecimento de ambos os cônjuges de um dado domicílio, por
exemplo, dificilmente seria possível localizar eventuais filhos que passassem a encabeçar os
fogos. Os familiarizados com listas nominativas sabem que apenas raramente filhos
residindo no domicílio de seus pais apareciam na listagem com um sobrenome.
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Torno a enfatizar que considerei como permanência – e portanto excluí dos cálculos feitos
acima - o fato das viúvas dos forasteiros aparecerem em listas posteriores.
32
Motta trabalha com procedências, ou seja, locais de nascimento. Nesse sentido, não cabe
muito comparar seus números com aqueles que se obteve para Guaratuba.
33
Cf. MOTTA, José Flávio .Corpos escravos, vontades livres. Posse de cativos e família
escrava em Bananal (1801-1829). São Paulo : FAPESP/Annablume, 1999, pp. 118-143.
34
Idem, ibidem, p. 151.
35
Cf. GUTIÉRREZ .op. cit., em relação ao intervalo 1798-1830.

