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“RADIoGRAFIA”	DE	PARATY	EM	1804:		
ASPECToS	AnTRÓPICoS

RESuMo:

O presente trabalho tem por objectivo traçar o 
panorama de Paraty a partir dos dados apresentados 
pelo Vice-Rei do Brasil, D. Fernando José de Portugal, 
ao príncipe regente D. João, dando cumprimento à 
resolução de 3 de Novembro de 1802, que tinha por 
objectivo apurar quais as “vilas e distritos dos Domínios 
Ultramarinos que pela sua população estado da sua 
cultura e comercio necessitam para acomodação dos povos 
e boa administração da justiça que neles se criassem 
juízes letrados”. Este documento, guardado no Arquivo 
Histórico Ultramarino, é bastante completo e tem 
anexas as respostas das câmaras consultadas, à data de 1 
de Janeiro de 1804. Por isso, permite a elaboração de uma 
análise sincrónica, isto é, a captação de uma espécie de 
“radiografia” de determinada localidade num momento 
preciso. O ponto da situação de Paraty nos inícios 
do século XIX, que nos é facultado pela análise dos 
documentos, permite-nos apurar e validar informações 
variadas e valiosas: estrutura demográfica, actividades 
dominantes, características territoriais costeiras, 
fisiográficas, geológicas, pedológicas e oceanográficas.

Palavras-Chave: Paraty, zonas costeiras, acção 
antrópica, caracterização socioeconómica

ABSTRACT:

The present work aims to trace the Paraty panorama 
based on the document of the Prince Regent D. João 
(King D. João VI, in the future) that order the Vice King 
of Brazil, (3th November 1802). This mission ordered by 
the Prince intends to establish what were the “villages 
and districts of Overseas Areas whose population in its 
culture and trade need for accommodation of people 
and proper administration of Justice that judges create 
literate in them”. The historical source used is stored 
in the Arquivo Histórico Ultramarino, in Lisbon 
(Portugal). The documents present a set of fairly 
complete information. It has annexed the responses 
of the municipalities surveyed (1st January1804). So, it 
allows a synchronic analysis, that means, the capture of 
a kind of “x-ray” of Paraty in 1804. 

The State of Paraty in the early 19th century that 
is provided by the analysis of the documents, allows us 
to refine and validate varied and valuable information: 
demographic structure, dominant economical activities, 
coastal territorial features, geological, pedological, 
geomorphological and oceanographic.

Keywords: Paraty, coastal zone, anthropic action, 
socioeconomic characteristics
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InTRoDução

A carta que o Príncipe Regente D. João (futuro 
Rei D. João VI) enviou ao seu Vice-Rei no Brasil, D. 
Fernando José de Portugal, a 3 de Novembro de 1803 
(note-se que o regente permanecia na Metrópole, uma 
vez que só em 1808, sob a ameaça das invasões francesas, 
deslocaria a corte para o Rio de Janeiro), ordenava que 
fosse feita uma consulta no sentido da atribuição de 
juízes de fora às localidades cuja população e volume 
das actividades económicas o justificasse. A figura do 
juiz de fora (também designado “ juiz por el-rei” ou 
“ juiz de fora parte”) não é de somenos. Trata-se de um 
magistrado régio com ofício da mais elevada confiança, 
dado ser o representante judicial do monarca ou seu 
delegado em chefe (no caso do Vice-Rei) no local para 
onde é nomeado. Era, um magistrado que, ao contrário 
dos juízes ordinários ou municipais, era designado pelo 
próprio monarca, estranho ao município, mormente 
letrado e com grau universitário, que era sustentado 
com ordenado certo pelos moradores do local para o 
qual se deslocava, o que também não acontecia com os 
“ juízes ordinários da terra” (TORRES, 1992, p. 417). 
Assim, era uma figura simultaneamente destinada à 
resolução dos pleitos mais complexos, que envolviam 
interesses da estrutura do poder central e que, 
consequentemente, assumia um carácter disciplinador, 
mas também intimidatório. Não é por isso despiciendo 
que numa zona de enseada e para onde confluía o ouro 
de Minas Gerais, a Metrópole estivesse tão preocupada 
com a putativa necessidade de se fazer representar 
permanentemente por um alto magistrado da sua 
inteira confiança (Figura 1).

Deste modo, não causa espanto algum que D. 
João ordenasse ao seu valido no Brasil a urgência de: 
“ouvindo o ouvidor dessa commarca e as camaras das villas 
notaveis della me informeis com a precisa individuação dos 
districtos e villas aonde ainda não ha juizes de fora e que 
pela sua população de que me remetereis hum mappa exacto 
e pelo estado da sua cultura e commmercio precizão para 
commodidade dos povos e boa administração da justiça que 
nelles se criem de novo semelhantes lugares de magistratura” 
(AHU, Conselho Ultramarino, cx. 225, doc. 15424, p. 
2). Na ordem régia está contida esta indicação expressa 
de que fossem elaborados “mapas exactos” com os dados 
populacionais recolhidos porque era precisamente a questão 
do acesso à justiça por parte das populações locais que está 

na base desta intervenção” (Idem). Vejamos: este seria o 
mote, compreensível e louvável. Porém, logo adiante 
no diploma régio se acrescenta: “sendo-me presente em 
consulta do meu conselho ultramarino de sete de Agosto 
do ano proximo passado [1801] que o aumengto da 

população e riqueza de diversas villas e distritos dos 

meus dominios das americas [o destaque a negrito é da 
responsabilidade dos autores] multiplicando as relaçoens 
e complicando os interesses dos seus abitantes tem feito 
indispensavel que para a conservação da sua tranquilidade 
interior e para a mais prompta, commoda e legal [dec]izão 
de seus pleitos e desavenças”(Idem). Ou seja, o aumento 
da população e riqueza da região torna imperioso que 
as autoridades passem a ser mais vigilantes face aos seus 
direitos e impostos. 

Na sua resposta, o Vice-Rei esclarece que a ordem 
fora divulgada às autoridades locais a quem competia 
recolher e organizar a informação pretendida: “Tendo 
mandado ouvir as câmaras das principais villas e o ouvidor 
desta comarca, expedi também ordem ao da Ilha de Santa 
Catarina, por ser subordinada a esta capitania, e porque 
ignorava que V. A. havia determinado ao Governador 
informasse também sobre este assunto”. 

Este conjunto documental, que se conserva no 
Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa (AHU, 
Conselho Ultramarino, cx. 225, doc. 15424) e ao qual 
foi atribuído a data mais recente de 9 de Março de 1805, 
data da resposta enviada pelo Vice-Rei, é constituído 
não só pelas cópias das ordens régias e do ofício da 
resposta remetida pelo Vice-Rei, como também uma 
longa reflexão do ouvidor da comarca, José Albano 
Fragoso, sobre os assuntos em causa e ainda anexa as 
respostas recebidas das câmaras consultadas que, por 
sua vez, incluem informação descritiva e os mapas 
compilando os dados requeridos, tudo devidamente 
acompanhado de um ofício emitido pelas autoridades 
municipais (1 de Janeiro de 1804), que é portanto a data 
de referência dos dados nelas contidos (Idem, 2 e seg.). 
Não obstante, entre a ordem imperial e as respostas 
compiladas e enviadas pelo Vice-Rei medeiam 3 anos 
(1802-1805). É bem certo que a tarefa era complexa 
e incluía um levantamento tão meticuloso quanto 
possível, mas interesses vários poderão ter dilatado a 
resposta para além do tempo realmente necessário para 
inquirir o que era suposto. Utilizamos intencionalmente 
a palavra “inquirir” porque “mutatis mutandis”, a carta 
do Príncipe regente, nos seus propósitos, em muito 
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Figura 1:	Representação	de	Paraty	em	1761.	Manuel	Vieira	Leão	–	Cartas	topográficas	da	antiga	capitania	do	Rio	de	
Janeiro	(adap.)
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nos lembra as vetustas Inquirições Régias praticadas 
na Metrópole desde os remotos tempos de El - D. 
Afonso II de Portugal (1185-1223). Imbuídas de um 
espírito de centralização do poder administrativo e 
correcção de abusos e usurpações perpetrados por 
nobres e eclesiásticos lesando a fazenda real, tiveram 
estas por base a correcção e recuperação de direitos e 
bens (móveis e de raiz) sonegados ao tesouro, que na 
altura ainda não era propriamente público, mas sim 
monárquico, uma vez que não existia a clara distinção 
do que era património do rei e património do estado, 
segundo Hespanha (1982). Entretanto, a noção de 
centralismo régio seguira já o seu percurso, não só em 
Portugal como por toda a Europa Ocidental, ao ponto 
de ter atingido a extremada fase do absolutismo (de que 
foi ícon Luís XIV de França e a sua famosa frase “L’ 
État, c’est moi”), ou da igualmente despótica, mas mais 
subtil e “requintada” fase do absolutismo esclarecido, 
decorrente dos ideais iluministas da segunda metade 
do século XVIII, de que são emblemáticas, só para 
dar alguns exemplos,  as figuras de Frederico II da 
Prússia, Catarina II da Rússia, Carlos III de Espanha 
ou, mesmo, do Marquês de Pombal em Portugal, que 
embora não fosse rei era, ipso facto, o ministro de D. 
José I que implementava as práticas políticas coevas.

Por conseguinte, se pretendermos reputar a ordem 
régia emanada da Metrópole, podemos afirmar que ela 
incorpora uma série de experiências e conceitos quer de 
centralização do poder, quer de inquérito sobre suspeitas 
de usurpação de gentes e haveres e, concomitantemente, 
de foros e sempre os foros da coroa! Fora uma espécie 
de inquirição destinada a uma parte do império luso 
onde “explodem” gentes e haveres em Terras de Vera 
Cruz. Aliás, é absolutamente normal: o crescimento 
demográfico e económico implicam o crescimento da 
estrutura administrativa e judicial.

RESuLTADoS	E	DISCuSSão

Como atrás foi referido, o cumprimento da ordem 
era necessariamente moroso, uma vez que exigia que se 
reunisse uma série de estruturas, como fosse a requisição 
de pessoas para fazer a montagem e levantamento do 
inquérito o qual se direccionava para aspectos tão dis-
tintos como informações de carácter administrativo, da-
dos históricos, geográficos, demográficos e económicos, 
incidindo estes últimos sobre o volume e natureza das 

principais actividades locais. Talvez por isso mesmo, a 
câmara de Paraty justifica no ofício de 21 de Janeiro de 
1805 que: “Não pudemos com mais brevidade conseguir a 
execução deste negócio tão recomendado por V. Exª porque 
nos foi preciso recorrer ao sargento-mor comandante para 
mandar aos capitães de milícias que nos distritos de suas 
companhias tirassem o número da população, por ser este 
distrito muito extenso” (Idem, 40).

Não obstante, a meticulosidade como os dados 
foram compilados, o método e a procura de rigor 
na recolha e registo das informações, por parte das 
autoridades consultadas, aponta para uma credibilidade 
de informes que nos leva, a partir deles, a esboçar uma 
caracterização das localidades aí mencionadas, segundo 
um modelo que cada uma adoptou, com pequenas 
variantes, mas apresentando as informações requeridas.

Deixando de parte os documentos respeitantes às 
outras localidades inquiridas, passemos a uma análise da 
informação sobre Paraty, começando pela exposição feita 
pelo ouvidor da comarca, na passagem em que incide 
sobre o historial da localidade. Nele se revela que a vila 
de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty se converteu 
“de livre arbítrio no título de vila em 1654, com insígnias, 
formação e sem autoridade e aos 26 de Julho restituída 
pelo ouvidor geral João Velho de Azevedo, nos limites da 
obediência à Ilha Grande que se tinham esquivado”. Nesse 
sentido, ergueu o seu pelourinho (símbolo inequívoco de 
autonomia autárquica) em 1660 “a rogos do preeminente 
capitão Domingos Gonçalves de Abreu tendo por termo até 
S. Gonçalo, sendo governador Salvador Correia de Sá” 
(Idem, 22).

1.	Paraty,	1805	-	geografia,	história,	economia

Na aludida carta do ouvidor foram mencionados 
aspectos da geografia de Paraty, à luz das referências 
utilizadas à época, como a hidrografia do território 
(com a menção dos seus vinte e sete rios não navegáveis); 
a topografia “três planícies” e “uma única serra a cercá-
la pelo poente que se chama do Mar e é parte da que 
abraça toda a capitania com vária nomenclatura” (Idem, 
23); e, não obstante o autor enalteça, como é próprio 
do estilo, os aspectos mais notáveis da localidade que 
oferece, como diz “um prospecto risonho”, não deixa 
de sublinhar o problema decorrente da implantação de 
Paraty numa planície costeira abaixo do nível médio das 
águas do mar: “a situação não é, contudo, a mais saudável 
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por inferior ao nível do mar, sofrendo inundações e ficando 
as águas estagnadas em esgoto, o que tem remédio fácil” 
(Idem, 23), embora não refira qual fosse esse remédio, o 
que seria interessante ter registado (Figura 2).

Apesar dos óbices decorrentes da situação atrás 
descrita, o facto é que o enquadramento geográfico 
costeiro de Paraty - a que o ouvidor se refere - forneceu à 
vila as condições para se tornar num porto por excelência, 

Figura 2:	Vila	de	Parati	por	Jean	Baptiste	Debret	em	1827.	quarenta	Paisagens	Inéditas	do	Rio	de	
Janeiro,	São	Paulo,	Paraná	e	Santa	Catarina.	Companhia	Editora	nacional,	São	Paulo	1970

servindo de entreposto comercial para a troca de produtos 
europeus com os das regiões confinantes - Minas Gerais, 
Santos e São Paulo - pontuando na chamada rota do 
ouro e pedras preciosas que, provenientes de Minas 
Gerais, ali chegavam para serem enviados para Portugal 
(Figura 3).

Mesmo depois do declínio da exploração aurífera 
de Minas, o porto de Paraty continuou a ser muito 
utilizado pelos tropeiros de São Paulo e Minas Gerais 
que, dali, enviavam os seus produtos, sobretudo para o 
Rio de Janeiro.

Nas palavras do ouvidor, a vila era um “ foco do 
comércio interno do continente, próxima ao mar […] 
guarnecendo seu porto as embarcações costeiras, que todas 
ali ancoram.” (Idem, 22-23) E especifica: “Enquanto 
porém a seu comércio, não posso dar cálculo nem mesmo 
por aproximação por não ter alfândega, nem livros de 

que se extraia o conhecimento razoável da importação e 
exportação, sendo certo que nesta vila se faz a permuta dos 
géneros que baixam de Minas, Santos e S. Paulo, levando os 
géneros europeus, com preferência o sal que as embarcações 
de Pernambuco trazem, levando em troca farinha e mais 
mantimentos” (Idem, 25). 

As autoridades muncipais de Paraty, sobre o 
mesmo assunto, procuraram esboçar um cálculo do 
volume do comércio da vila, embora não especifiquem 
a fonte em que se basearam e, a esse propósito, referiam: 
“Entram nesta vila, uns anos por outros, de negócio 
marítimo vindo da cidade do Rio de Janeiro e de outros 
portos, cinquenta e nove contos de reis que se consome nesta 
mesma vila. Dela se exporta para as capitanias de S. Paulo 
e Minas, para onde segue uma estrada geral [estrada real]. 
Exporta-se desta vila para a cidade do Rio de Janeiro e 
outros portos, uns anos por outros, de negócio interior 
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vindo das capitanias de S. Paulo e Minas sessenta contos 
de reis em toucinho, açúcar e fumo, além do que fica nesta 
mesma vila” (Idem, 43).

Contudo, ambas as fontes são concordantes quanto 
ao facto de Paraty ser um porto de grande dinâmica 
comercial.

É exactamente por ter em conta esta exposição de 
Paraty enquanto zona costeira, por um lado favorável 
ao comércio, por outro vulnerável à pirataria, que o 
ouvidor considera: “Torna-se indispensável a existência 
de um magistrado sobretudo para coibir as embarcações 
estrangeiras aí frequentes honestando-se com a capa da 
necessidade e recursos de hospitalidade abusando do 
sagrado do direito das gentes, infestando a costa com 
contrabandos tão difíceis de vedar” (Idem, 25). Esta 
questão do contrabando e pirataria não é despicienda, 
sendo até abundantemente corroborada por outras 
fontes documentais coevas, nomeadamente por 
documentação também do Conselho Ultramarino, 
que se conserva no mesmo fundo. Alguns casos de 
pirataria ou tentativas irregulares de abordagem deste 
porto de Paraty espelham-se em processos complexos, 
com implicações diplomáticas até, e que se arrastaram 

durante anos, como o do navio Boa Viagem, ocorrido 
na última década do século XVIII, ou seja, com uma 
grande proximidade no tempo relativamente à época em 
que o ouvidor elabora este relatório (AHU, Conselho 
Ultramarino, cx. 161, doc. 12072; cx. 163, doc. 12194; 
cx. 172, doc. 12736; cx. 177, doc. 12989).

É que, em boa verdade, embora não tenham 
existido áreas de mineração aurífera no estado do Rio 
de Janeiro, diversas foram as consequências e reflexos 
no seu território do período mais dinâmico da extracção 
de ouro, ou seja, o século XVIII. O Rio de Janeiro terá 
nos seus limites importante fracção do percurso do ouro 
e será o local de embarque do mesmo para Portugal e 
de desembarque de escravos e produtos para o interior 
(Figura 4).

Os caminhos oficiais por que passava o ouro, 
entendidos como aqueles que tinham guardas e/ou casas 
de registro e eram reconhecidos pela Coroa portuguesa, 
eram três, listados segundo sua ordem cronológica:
 1.	 	Caminho	 Velho	 do	 ouro (de Paraty até Minas, 

passando por São Paulo);
 2.	 	Caminho	novo	do	ouro ou Caminho	de	Garcia	

Rodrigues	 Paes (indo do Porto do Pilar, hoje 

Figura 3:	De	Paraty	a	Magé:	o	segmento	de	comarca	em	causa.
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Figura 4:	Mapa	da	estrada	Real	(caminho	do	ouro	e	dos	diamantes).	Disponível	em	http://www.instituto	
cidadeviva.org.br/inventarios/sistema/wp-content/uploads/2008/06/oscaminhosantigos.pdf	 (acedido	 em	
Ja	neiro	de	2013).
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Duque de Caxias, até Minas);
 3.	 	Variante	 do	 Caminho	 novo ou Variante	 do	

Proença (indo do Porto Estrela, atualmente Magé, 
até encontrar o Caminho Novo na região do rio 
Paraíba do Sul).

Cumprindo ainda o propósito de traçar um 
panorama da dinâmica económica da região e das 
exigências que tal acarretava relativamente ao exercício 
da justiça, o ouvidor dedica-se a analisar as actividades 
agrícolas, descrevendo o tipo de culturas praticadas e a 
sua rendibilidade financeira e o movimento mercantil 
da região, já que embora recenseando 42 artífices, não 
especifica qualquer das suas profissões, nem faz nenhuma 
menção ao sector secundário, salvo no que respeita aos 
engenhos de açúcar e alambiques de aguardente, como 
adiante se verá. 

Sobre o sector agrícola, o autor critica a ganância 
de alguns proprietários: “Esmoreceu muito a cultura 
nesta vila e são a maior parte dois os motivos: o cansaço 
da terra por não ter onde se dilatem (falta de adubos já 
se torna ingrata); o desejo de enriquecer depressa faz o 
segundo por se darem a plantar canas em lugar impróprio 
e sem escolha. Neste vício caíram os plantadores de cana 
no saco de Mamamgua, Cajaíba, e Costa do Cairuçu, e 
do rio Taquari até Manbucaba, que não produzindo por 
impróprias deixaram seus proprietários perdidos, o que não 
sucedia em mantimentos. “ 

Na informação enviada pelas autoridades de 
Parati, os dados são lacónicos: “Importa a agricultura 
desta vila, uns anos por outros, trinta e nove contos de reis, 
tão somente em aguardente e açúcar que se exporta para a 
cidade do Rio de Janeiro e outro diferentes portos pois todos 
os mais mantimentos se consomem na sustentação dos povos 
deste país” (Idem, 24).

O ouvidor não deixa passar em branco esta 
escassez de dados e comenta que a Câmara considerou 
insignificantes os valores da produção agrícola local, 
mas fê-lo por abordar o problema de forma redutora, 
não tendo em conta que Paraty produzia não só para si 
como também para vender a comerciantes e abastecer os 
navios, o que não diz abertamente, mas está implícito por 
outras referências: “A colheita que a câmara dá sem valor 
pelo consumo dos cultores merece sua contemplação pois é 
axioma que toda a terra sustenta o número proporcionado 
de habitantes quando a cultivam. Dá-se aqui grande 
número de consumidores externos quais os agentes de 

comércio e se para todos não basta a produção não deixa de 
ser vendida grande parte, pois o ano passado se verificara 
em dez mil alqueires de farinha que equivale a cinco mil 
sacos e a 1280 são a 6.400$000 e o café, arroz, etc. deu 
2.103$840, andando o feijão por igual soma em cálculo. 
Nos sete engenhos falha o do açúcar pois anos comuns 
produz só dez mil e quinhentas arrobas que a 1680 faz 
2.520$000. Na aguardente, ao contrário, tem progresso e, 
sobretudo, na manipulação que lhe segura de aumento, sete 
mil reis em pipa sobre as demais [...]. Deve regular-se a mil 
e seiscentas pipas por ano, que a trinta e dois mil reis faz 
este artigo 51.200$000, sendo a soma de tudo 64.327$680 
reis. Esta a resulta da produção calculada” (Idem, 24-25).

Identificadas as produções locais: farinha, café, 
arroz, feijão, açúcar e aguardente, o destaque, pela 
positiva, vai pois para crescimento da produção de 
aguardente, em detrimento dos demais artigos. O 
ouvidor remete para os especialistas a afirmação 
científica das causas do sucesso desta produção 
crescente de aguardente: “Os químicos talvez descubram 
examinando a causal da melhoria se do terreno, das águas, 
ou das lenhas ela provem” (Idem, 24). 

Seja qual for o segredo do incremento desta 
produção de aguardente, o facto é que ela leva alguns 
autores a assumir que, aqui, em Paraty, o “ciclo do ouro” 
foi substituído pelo “ciclo da aguardente”. 

Voltando a recorrer às informações fornecidas 
pelos outros documentos do Conselho Ultramarino, 
que também se encontram neste mesmo Arquivo é 
possível corroborar esta percepção quanto à mudança 
de orientação do objecto económico principal da região. 
Especificamente sobre Paraty na cronologia próxima das 
datas a que nos reportamos, essa outra documentação 
permite-nos verificar que, ao longo da primeira metade 
do séc. XVIII, entre 1703 e até 1757 predominam os 
documentos cuja temática principal gira em torno do 
ouro - mais precisamente dez dos treze documentos ou 
processos documentais compreendidos nestas datas. 
Posteriormente, e até próximo da data em estudo, isto 
é, na segunda metade do séc. XVIII e até aos alvores 
do XIX, não há mais nenhuma referência ao ouro e 
predominam os processos de licenciamento de sesmarias, 
o que traduz quão intenso se tornou o movimento de 
arroteamento de terrenos concretamente com vista à 
criação de explorações agrícolas vocacionadas sobretudo 
para a plantação de cana e instalação de engenhos para 
produção de aguardente. Neste período, concretamente 
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nos cerca de cinquenta anos que medeiam entre 1756 e 
1807, mas com maior frequência entre a última década 
do século XIX e os primeiros anos do século seguinte, há 
registo, nas fontes consultadas, de 10 pedidos de terras de 
sesmaria para este fim, em toda a extensão do território 
de Paraty, sendo comum alegar no requerimento o facto 
de já se ter construído o engenho (v. a este respeito peças 
dos processos do capitão José da Silva Mariz ou de Rosa 
Maria do Rosário que se conservam, respectivamente, 
em AHU, Conselho Ultramarino, cx. 145, doc. 11262 e 
cx. 219, doc. 15099). 

Nas suas alegações finais, e tendo sempre presente 
o propósito de evidenciar as vantagens de colocar um 
magistrado na vila, o ouvidor tece algumas interessantes 
considerações gerais sobre o facto de Paraty, tal como toda 
a América, estar numa fase de expansão e crescimento a 
que um efectivo exercício da justiça só poderia beneficiar, 
nomeadamente contribuindo para a erradicação dos 
males de que aquela jovem sociedade já enfermava. 
Para tal, recorre mesmo a uma fundamentação erudita 
radicada nas doutrinas económicas de Adam Smith, 
apostando em reformas institucionais, que passariam, 
em seu entender, por alterações no quadro jurídico, fiscal 
e económico. Para a Paraty do ouvidor, o magistrado 
seria só a primeira conquista. “O julgado letrado tem 
nestas duas vilas justo emprego e atrevo-me a propor com 
vantagem pública a anexação da vila de Resende que pelo 
rio Pirai dá as mãos ao termo da Ilha Grande, sem que 
tema a vista da extensão, já porque a América está ainda 
na sua infância, pois a cultura é na razão da sua povoação 
lesta na razão daquela; já porque assim cessa o motivo que 
traz em movimento o povo da vila novamente erecta; já 
porque segundo Smith [citação de Adam Smith, a partir 
de uma tradução francesa, segundo autor, na sua nota 
44, que refere: “Recherche sur la richesse des nations, liv. 
4, ch. 6, deuxième partie”] cada colono tomou mais terras 
do que precisava porque não paga renda, nem taxa, não 
tira a vantagem própria e reveza anualmente e por isso a 
dimensão das léguas não deve fazer impressão e quando 
variarem as circunstâncias se fará a reparação” (Idem, 25-
26).

Assim, até meados do século XIX, os padrões 
socioeconómicos da região mantêm-se vigorosos graças 
ao desenvolvimento de uma economia de subsistência 
direccionada para o comércio local, a qual se sobrepôs 
à dependência do mercado internacional, com especial 
destaque para o português.

Estrategicamente posicionada, Paraty conseguiu 
fazer valer potencialidades. Esta é uma das causas 
explicativas da sua independência face a Angra dos Reis, 
depois de um atribulado processo litigioso entre ambas 
as localidades. Contudo, em 28 de Fevereiro de 1667, 
o rei D. Afonso VI, considerando o crescimento e a 
superioridade económica de Paraty, passou o povoado 
para condição de vila, com o pomposo nome de Vila de 
Nossa Senhora dos Remédios de Paraty (A colonização 
de Paraty, disponível em http://www.paraty.tur.br/
colonizacao.php, acedido em Janeiro de 2013).

2.	Análise	demográfica

A partir da conjugação das informações dos dados 
apresentadas por José Albano Fragoso, o ouvidor da 
comarca, com os dados compilados e apresentados pela 
câmara de Paraty e apresentados nos mapas de população 
que tinham sido pedidos pelas autoridades imperiais, 
conseguimos um apreciável nível de pormenorização na 
análise da composição demográfica da freguesia única da 
vila de Paraty; a saber, o número de fogos e habitantes, 
com especificações etárias (maiores ou menores de 
idade, consoante têm mais de 14 anos, segundo o 
critério seguido em Paraty que não é o mesmo de Angra, 
por exemplo), étnicas (pretos, brancos, pardos e índios, 
segundo a terminologia do mapa populacional), com 
indicação da sua condição de livres, libertos ou escravos, 
diferenciação por sexos e distribuição por profissões 
(Figura 5).

No texto do ouvidor há mesmo a análise de alguns 
dados demográficos com a apresentação das respectivas 
conclusões: o crescimento vegetativo ou natural, 
calculado sobre a diferença entre taxa de natalidade e 
taxa de mortalidade (“sendo os nascidos para com os mortos 
na razão de 1/3 de vantagem”); o rácio entre população 
livre e população escrava “sendo os livres para os escravos 
como nove décimos (9/10)”.

Porém, precisamente porque pertencera a Angra 
(até 1667, como atrás ficou dito), e esta também foi 
objecto de arrolamento demográfico na documentação 
que vimos seguindo, ensaiou-se uma análise comparativa 
entre os dados concernentes às duas vilas, neste período. 
Além disso, a recolha de dados feita pelas respectivas 
câmaras e enviada ao Vice-Rei segue um modelo muito 
semelhante, nestes dois casos de Paraty e Angra, o que 
permite mais facilmente compará-las. Aliás, embora 
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noutras localidades o modelo de resposta fosse parecido, 
porque respeita os tópicos requeridos, neste caso a forma 
é tão próxima que leva a pensar que terá havido mesmo 
uma troca de informações entre as autoridades destas 
vilas sobre o modo de apresentar a resposta. 

Do total da população - 6104 habitantes - 
subtraídos os escravos, “deduzidas as mulheres e os 
menores restam de livres 1056, de que são vinte clérigos, 
onze empregados na justiça, quarenta e dois artífices, vinte 
e quatro em comércio e vinte e nove em o de mantimentos, 
cinquenta pessoas de fora em barcos [...] seiscentos e oitenta 
e quatro lavradores” (Idem, 23-24). Pelas contas do 
ouvidor, fica por revelar apenas a ocupação de 196 dos 
1056 homens adultos livres (brancos, pardos ou pretos) 
de Paraty (Figura 6).

Quanto aos dados demográficos, em ambas 
identificam-se os indivíduos por sexo, raça, estatuto 
(livre ou escravo) e idade, com a particularidade (não 
explicável) de não haver qualquer menção a índios, na 
recolha de Paraty; além desta diferença surpreendente, 
há uma pequena variante no critério de identificação 
dos menores do sexo masculino, considerando-se os de 

Paraty, com 14 anos ou menos e os de Angra com 16 
anos, ou menos; contudo, esta pequena diferença, não 
se traduz numa variação significativa da proporção entre 
jovens e adultos, em ambas as localidades (Figura 7).

Outro dado significativo é o facto de, nos dois 
casos, a população branca representar cerca de 50% 
do conjunto populacional; mais ainda, o facto de, na 
população branca, o número de mulheres adultas exceder 
o número de homens, também em ambas as vilas, o que 
é uma clara inversão do que fora o quadro demográfico 
característico do Brasil desde o século XVI.  

Relativamente à organização da vida doméstica 
há uma diferença assinalável quanto à constituição 
dos fogos. Percebe-se que a população de Angra é 
cerca de o dobro da de Paraty, mas o número de fogos 
é aproximadamente uma vez e meia superior, em 
Angra, o que significa uma maior lotação dos núcleos 
habitacionais nesta vila comparativamente a Paraty.

Em síntese, podemos ressaltar que numa análise 
que contraste a população de Paraty e Angra, nos inícios 
do século XIX, se torna evidente que:
 1.  Há um critério diferente na identificação dos 

Figura 5:	Mapa	da	população	do	distrito	da	vila	de	Paraty	(AHu,	Conselho	ultramarino,	cx.	225,	doc.	15424,	p.	43).
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Figura 6:	Mapa	da	população	do	distrito	da	vila	de	Angra	dos	Reis	da	Ilha	Grande	(AHu,	Conselho	ultramarino,	cx.	225,	doc.	
15424,	p.	41).

Figura 7:	Distribuição	da	população	por	etnias	e	estatuto.
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menores do sexo masculino, considerando-se os 
de Paraty, com 14 anos ou menos e os de Angra 
com 16 anos, ou menos (contudo, tal não altera 
significativamente a proporção jovens/adultos em 
ambas as localidades).

 2.  A população de Angra é aproximadamente o dobro 
da de Paraty, mas o número de fogos é apenas cerca 
de 1,5 superior.

 3.  Em Paraty há mais brancos (52%) do que em 
Angra (45%).

 4.  Nos dois casos, a população branca representa 
cerca de 50% da população total.

 5.  Na população branca, o número de mulheres 
adultas excede o nº de homens (clara inversão do 
quadro demográfico do Brasil desde o séc. XVI).

 6.  Em Paraty há 9,1% de libertos e em Angra apenas 
3,6%.

 7.  Em Angra há índios (embora apenas 2,7%) e em 
Paraty estes não são referidos. 

ConCLuSão

Recorde-se que o propósito desta carta, que serviu 
de fonte principal para o desenvolvimento do presente 
estudo era, em resposta à solicitação régia, averiguar da 
necessidade e número de juízes de fora necessários ao 
bom funcionamento da comarca. O ouvidor da comarca, 
José Albano Fragoso (em ofício que também anexa) 
depreende que “se manifesta necessidade de serem dois 
juízes de fora, um para as vilas de Santo António de Sá 
e Magé, outro para as vilas da Ilha Grande, Paraty e 
Resende” (Idem,3).
 •  A estrutura populacional estaria relacionada 

com as actividades dominantes, as quais eram 
condicionadas por 3 eixos principais: geologia 
(Serra do Mar, caminho do ouro); geologia/
pedologia (cana, cachaça); geologia costeira 
(posicionamento e relacionamento com a laguna e 
sua fisiografia).

 •  A localização de Paraty permitiu que fizesse valer 
as suas potencialidades. Esta foi, seguramente, uma 
das causas explicativas da sua independência face a 
Angra dos Reis, depois de um atribulado processo 
litigioso entre ambas.

 •  Paraty está no “fundo” da baía e Angra mais na 
parte mediana, pelo que teria a defesa relativamente 
facilitada aquando de ataques de piratas e corsários.

 •  Mesmo depois do declínio da exploração aurífera 
de Minas, o porto de Paraty continuou a ser muito 
utilizado pelos tropeiros de São Paulo e Minas 
Gerais que, dali, enviavam os seus produtos, 
sobretudo para o Rio de Janeiro. 

 •  Até meados do século XIX, os padrões 
socioeconómicos da região mantêm-se vigorosos 
graças ao desenvolvimento de uma economia de 
subsistência e direccionada para o comércio local, 
a qual se sobrepôs à dependência do mercado 
internacional (com especial destaque para o 
português).
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