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Resumo

As áre as me ri di o na is da Amé ri ca por tu gue sa co nhe ce ram, a par tir
do fi nal do sé cu lo XVIII, um for te pro ces so de atra ção de li ber tos e de li -
vres de cor. Do ta das de con tin gen tes es cra vos não só pe que nos como re -
cen tes, as po pu la ções de tais áre as con ti nham uma al tís si ma pro por ção
de não-brancos li vres e li ber tos. Estu dar-se-á os pa drões de as sen ta men -
to de li vres de cor em Cas tro e Gu a ra tu ba (no atu al Pa ra ná). Isto é es tra -
té gi co para com pre en der o modo como um cam pe si na to ne gro se re la ci -
o na va com a fron te i ra agrá ria. Cas tro e Gu a ra tu ba ti nham se me lhan ças e 
di fe ren ças de ci si vas para a com pre en são de pro ces sos de mais lar go es co -
po. Gu a ra tu ba era uma iso la da vila li to râ nea, ao pas so que Cas tro cons ti -
tu ía lo cal de mais an ti go po vo a men to e de re la ção mais in ten sa com o
mer ca do in ter no, em bo ra a vila te nha sido fun da da tam bém no fim do
sé cu lo XVIII.

Pa la vras-chave: li ber tos, li vres de cor, fron te i ra agrá ria, Pa ra ná, eco no -
mia e so ci e da de, cam pe si na to re cons ti tu í do
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Abstract

“Ser ta ne jos” and Re pu bli can Co lo red Fre e men in Cas tro and
Gu a ra tu ba (1801-1835)

In the me ri di an are as of Por tu gue se Ame ri ca the re was, by the end
of the 18th cen tury, a pro cess of mu tu al in te rest bet we en fre ed sla ves and
whi te pe o ple. Ha ving a sla ve con tin gent not only small but re cent,
wit hin the po pu la ti on of the se are as the re was a very high pro por ti on of
free and fre ed non-whites. Here it will be stu di ed pat terns of whe re
co lo red fre e men have set tled down in Cas tro and Gu a ra tu ba (at this
mo ment Pa ra ná). This is stra te gi cal to un ders tand the re la ti ons hip
bet we en the Ne gro es of the hin ter land and the agra ri an fron ti er. Cas tro
and Gu a ra tu ba had de ci si ve si mi la ri ti es and dif fe ren ces when
com pre hen ding pro ces ses with big ger pur po ses. Gu a ra tu ba was an
iso la ted co ast vil la ge whi le in Cas tro the re was the ol dest town and it had
the most in ten se re la ti on with the in ter nal mar ket alt hough was foun ded 
also in the late 18th cen tury.

Key words: Fre ed pe o ple, co lo red fre e men, agra ri an fron ti er, Pa ra ná,
eco nomy and so ci ety.

Ré su mé

Pay sans et Ré pu bli ca ins Li bres de Cou le ur à Cas tro et à Gu a ra tu ba 
(1801-1835)

Les ré gi ons mé ri di o na les de l'Amérique por tu ga i se ont cons ti tué,
à par tir de la fin du XVIIIème siè cle, un at tra it pour des es cla ves af fran -
chis et pour des hom mes li bres de cou le ur. Les po pu la ti ons de ces ré gi -
ons-là éta i ent dot tés de con tin gents d'esclaves, de pe ti te ta il le et ré cents,
et comp ta i ent une pro por ti on très élé vée de non-blancs li bres et
d'esclaves af fran chis. Nous étu di e rons les modè les d'implantation des
ces hom mes de cou le ur li bres à Cas tro et à la Gu a ra tu ba (ré gi on de l'état
ac tu el du Pa ra ná). Cela est ca pi tal pour com pren dre le type de rap port
qu'un pay san noir ava it avec la fron tiè re agri co le. Cas tro et Gu a ra tu ba
ava i ent des res sem blan ces et des dif fé ren ces dé ci si ves pour la com pré -
hen si on de pro ces sus avec une plus lar ge por tée. Gu a ra tu ba éta it une pe -
ti te vil le iso lée du lit to ral, tan dis que Cas tro ava it un pe u ple ment plus
an ci en, avec une re la ti on plus in ten se avec le mar ché in té ri e ur, même si
le vil la ge ava it été fon dé éga le ment à la fin du XVIIIème siè cle.

Mots-clés: af fran chis, hom me li bre de cou le ur, fron tiè re agra i re, Pa ra ná, 
éco no mie et so cié té, re cons truc ti on d'implantations de pay sans.

Carlos A. M. Lima

318

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 04.10.2002
2ª Revisão: 15.10.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



A his to ri o gra fia da Amé ri ca por tu gue sa pos tu lou dois des ti nos
bá si cos no te ci do so ci al para li ber tos e não-brancos li vres.1

Em uma pri me i ra abor da gem, pen sa-se em uma in ser ção ines ca pá -
vel dos mes mos em re la ções de de pen dên cia pro mo vi das por me -
ga-atores se nho ri a is. Li vres po bres, in ca pa zes de ati vi da de eco nô -
mi ca au tô no ma, te ri am sua in ser ção na vida so ci al di ta da pe las ne -
ces si da des po lí ti cas de agro ex por ta do res do mi nan tes. No se gun do 
caso, a tô ni ca é dada pela pro li fe ra ção de ali an ças e de for mas in -
sus pe i ta das de so li da ri e da de, ten do em vis ta a re u nião de es for ços
para a so bre vi vên cia, com au to no mia, em meio à po bre za. A no -
ção-chave, nes te caso, é a de cam pe si na to.

A pri me i ra das in ter pre ta ções aci ma en ra i zou-se, na  his to -
rio grafia, em dois mo de los bá si cos. De um lado, na tra di ci o nal
con cep ção de mar gi na li za ção. O es sen ci al, nes te caso, é a de du ção
de sua con di ção a par tir da ca te go ria de “des ne ces si da de eco nô mi -
ca”. Ina ces sí vel o mer ca do, ape nas a ins tru men ta li za ção po lí ti ca de 
sua pro pen são à vi o lên cia os in se ri ria no te ci do so ci al. Este mo de lo 
é ex ces si va men te cen tra do na agro ex por ta ção, e por tan to só se per -
mi te atri bu ir a po si ção de mar gi na is àque les que não ex por ta vam
(A po si ção clás si ca des ta vi são é a de Fran co, 1974).

De ou tro lado, es tu dos que se li ber ta ram da ên fa se ex ces si va
na agro ex por ta ção ins ta u ra ram um po si ci o na men to am bí guo no
de ba te. Alguns cha ma ram a aten ção para a di nâ mi ca in ter na das
di ver sas re giões co lo ni a is e para a cen tra li da de dos cul ti vos vol ta -
dos ao abas te ci men to. Ou tros, con tu do, pu se ram em cir cu la ção
ar gu men tos que pro ble ma ti za ram o ma ne jo da ca te go ria cam pe si -
na to, por en fa ti za rem a pre sen ça de um mer ca do de ter ras, ou en -
tão a vi gên cia de for mas de ar ren da men to como cen tra is mes mo
em áre as de cul ti vos de abas te ci men to. As po lí ti cas do Esta do por -
tu guês e do nas cen te Impé rio bra si le i ro, ali a das a mo ti vos ba si ca -
men te mi li ta res — a vi zi nhan ça de gru pos in dí ge nas, as dis pu tas
de fron te i ras po lí ti cas, ou mes mo a pre sen ça de mo cam bos e qui -
lom bos — te ri am con fe ri do à li de ran ça das eli tes lo ca is um pa pel
vi tal na ocu pa ção de áre as no vas, pro du zin do me ca nis mos de con -
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cen tra ção do aces so à ter ra.2 O im pac to des te tipo de cons ta ta ção
so bre o pro ble ma da au to no mia e da de pen dên cia dos li vres po bres 
— e por tan to so bre as aná li ses a res pe i to de li ber tos e não-brancos
li vres — é am bí guo. Em al guns ca sos, pode le var a que se  cons -
truam vi sões do tipo cam pe si na to “aba i xo de cão”.3 Em ou tros,
como no de Hebe Mat tos, que, ao es tu dar Cam pos dos Go i ta ca zes
iden ti fi cou fe nô me nos lo ca li za dos de as sen ta men to de po bres
com base em ar ren da men tos, foi pos sí vel cha mar a aten ção para o
fato de que, mes mo ar ren dan do, li vres po bres pu de ram man ter
uma con di ção de re la ti va au to no mia em seu aces so a ati vi da des
pro du ti vas, para o que a pro te ção le gal da pro pri e da de de ben fe i to -
ri as deve ter con tri bu í do bas tan te (Cas tro, 1995, cap. 4).

Há, no en tan to, ou tra con cep ção, ten den te esta a en fa ti zar
mais as cons ta ta ções re la ti vas à exis tên cia, na or dem co lo ni al, de
um au tô no mo e vi sí vel, em bo ra pa u pe ri za do, cam pe si na to. Nes te
caso, pen sa-se em al gum grau de efi cá cia de es tra té gi as vol ta das
para o es ta be le ci men to au tô no mo so bre a ter ra, lan çan do mão de
tra ba lho fa mi li ar. Em ter mos es tru tu ra is, a con di ção de exis tên cia
des te cam pe si na to au tô no mo re si di ria no ca rá ter re la ti va men te
aber to da fron te i ra agrá ria, per mi tin do a au to no mia sem ex ces si -
vas res tri ções por par te de eli tes que se can di da tas sem a mo no po li -
zar o fa tor ter ra.4

Nes te tra ba lho, en tre tan to, es tu dam-se ne gros li vres e li ber -
tos e al guns pa drões ins cri tos em sua pre sen ça nas par tes me ri di o -
na is da ca pi ta nia/pro vín cia de São Pa u lo. Qual a re la ção en tre am -
bas as ques tões? O fato de este ar ti go tê-los por tema po de ria, à pri -
me i ra vis ta, pa re cer uma subs tan ci a li za ção de ca te go ri as ra ci a is,
como se a cor atri bu í da a al gu mas pes so as as trans for mas se ime di a -
ta men te em um gru po so ci al, do ta do de cons ciên cia de si e de ca -
pa ci da de (e von ta de) de ação co le ti va. Isto não deve ser pres su pos -
to, so bre tu do em vir tu de do fato de que a di fe ren ci a ção so ci al era
con si de rá vel no in te ri or do gru po, por ve zes no in te ri or de uma
mes ma área. Mas há uma sé rie de ques tões para cu jas res pos tas o
es tu do dos li vres de cor pode con tri bu ir mu i to. Em ou tros ter mos,
não-brancos li vres são aqui pen sa dos, aci ma de tudo, como uma
es tra té gia de pes qui sa.

Se a fron te i ra agrá ria ti ver re ti do um ca rá ter aber to, ela terá
re ce bi do im pac tos for tes da che ga das de mi gran tes in ter nos po -
bres. A pre sen ça de não-brancos li vres é de ci si va quan to a isso.
 Quanto a pro ces sos de acu mu la ção, e em ter mos me di a nos, os seus 
eram os pi o res pon tos de par ti da. Afi nal, pró xi mos ou dis tan tes,
to dos eram des cen den tes de es cra vos. Além dis so, e ain da pon do o
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acen to so bre o fato de des cen de rem de ca ti vos, li vres de cor fo ram
fi lhos da mo bi li da de so ci al ins ti tu í da em meio à con di ção su bor di -
na da na so ci e da de. Uma for ma es pe cí fi ca de mo bi li da de — a al for -
ria — re ti ra ra do ca ti ve i ro os pró pri os ato res con si de ra dos, ou en -
tão an ces tra is seus. Por isso os li vres de cor são es tra té gi cos na pes -
qui sa. Se a fron te i ra agrá ria ti ver sido re cep ti va a eles e às suas for -
mas de mo bi li da de so ci al, di fi cil men te se po de rá afir mar que um
mer ca do de ter ras, caso exis ten te, te nha mo no po li za do de ci si va -
men te o aces so à ter ra.

Por ou tro lado, os es tu dos de His tó ria So ci al nos úl ti mos
tem pos se vêm mos tran do in sa tis fe i tos com um cen tra men to ex -
ces si vo em po si ções so ci a is. Eles vêm cha man do a aten ção para a
aná li se de pro ces sos, es tra té gi as e tra je tó ri as, rom pen do com ima -
gens es tá ti cas de ato res so ci a is (Re vel, 1998, pas sim).

Nes te tra ba lho, a pers pec ti va pro ces su al não apa re ce no tra -
ta men to dos da dos, mas an tes na es tra té gia mais am pla que mo ti -
vou a es co lha dos ca sos es tu da dos. Obser vam-se aqui os
não-brancos li vres de Cas tro e Gu a ra tu ba, duas lo ca li da des do que
hoje cons ti tui o Pa ra ná. É in te res san te com pa rar as duas vi las por -
que, não obs tan te suas di fe ren ças, am bas atra íam mi gran tes li vres
de cor. Hou ve um flu xo mi gra tó rio mar ca do e re la ti va men te cons -
tan te le van do não-brancos li vres a bus ca rem as sen tar-se ne las.
Assim, re pre sen ta vam dois ti pos di fe ren tes de atra ção, dan do mar -
gem a com pre en der des ti nos em par te au to-atribuídos por
não-brancos li vres. Em ou tros ter mos, como os dois lu ga res eram
mu i to di fe ren tes en tre si e, ain da as sim, atra íam mas sas com pa rá -
ve is de não-brancos li vres, ob ser var os mo dos di ver sos como es tes
gru pos se as sen ta vam nos des ti nos de seus pro ces sos mi gra tó ri os
in for ma mu i to a res pe i to de suas es tra té gi as de so bre vi vên cia e de
mo bi li da de.

Embo ra as ver sões que só viam nos li vres po bres mar gi na is e
des clas si fi ca dos te nham sido pre pon de ran tes, há já al gum tem po
que no vas ques tões vêm sen do in se ri das na te má ti ca dos li vres de
cor no Bra sil Co lo ni al e do sé cu lo XIX. Mar vin Har ris deu ên fa se
ao lu gar na vida so ci al que os pa drões mi gra tó ri os por tu gue ses (ou
uma en tão su pos ta au sên cia de tais pa drões) lhes con fe ri ram (Har -
ris, 1967). Her bert Kle in (1978) cha mou a aten ção para sua pu -
jan ça de mo grá fi ca, cons ta ta ção que re ce beu for te fun da men ta ção
dos es tu dos de Da u ril Alden a res pe i to da po pu la ção bra si le i ra no
fi nal do sé cu lo XVIII (Alden, 1963). Stu art Schwartz in se riu re fe -
rên ci as aos não-brancos li vres em suas pos tu la ções a res pe i to da
emer gên cia de um cam pe si na to no Bra sil da se gun da me ta de do
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sé cu lo XVIII (Schwartz, 1996:71). No in te ri or da his to ri o gra fia
bra si le i ra apa re ce ram es tu dos en fa ti zan do di ver sas for mas de aju -
da mú tua vi gen tes en tre li ber tos, para além dos la ços de de pen dên -
cia pes so al em re la ção a ex-senhores ou ou tros po ten ta dos (Oli ve i -
ra, 1988). Obser va ram-se pa drões ins cri tos em sua pre sen ça no
cam po do Su des te bra si le i ro nos sé cu los XVIII e XIX, le van do à
ên fa se no as sen ta men to cam po nês, li ga do sem pro ble mas à pre -
mên cia dos la ços fa mi li a res, mas ar ti cu la do de for ma mais sur pre -
en den te com a mo bi li da de ge o grá fi ca (Lima, 2000b re su me  bi -
blio grafia a este res pe i to). Tal mo vi men ta ção ge o grá fi ca, in clu si -
ve, le vou mu i tos de les a as sen ta rem-se em áre as de par ca pre sen ça
es cra va, cri an do si tu a ções nas qua is, já no fi nal do sé cu lo XVIII,
po pu la ções não-brancas li vres su pe ra vam em nú me ro os con tin -
gen tes es cra vos com os qua is con vi vi am. Este foi fre qüen te men te o 
caso nas par tes me ri di o na is da Amé ri ca por tu gue sa, e no ta da men -
te das lo ca li da des que hoje cons ti tu em o Pa ra ná (Lima, 2000b; Ba -
lha na, [1972] mos trou que, em 1822, a po pu la ção não-branca li -
vre do Pa ra ná era subs tan ci al men te ma i or que a res pec ti va po pu la -
ção es cra va). Estu da ram-se for mas de mo bi li da de so ci al e seus li -
mi tes a par tir da aná li se de ali an ças ma tri mo ni a is (Lima, 2000a).
Fo ram da dos pas sos de ci si vos na di re ção de com pre en der as se me -
lhan ças e di fe ren ças en tre seus com por ta men tos no cam po, con -
for me re giões di ver sas, em con fron to com os de ou tros gru pos,
che gan do-se à con clu são de que seu es ta tu to não di fe ri ria de modo
mar can te fren te aos de bran cos po bres (Kle in & Pa i va, 1996). His -
to ri a do res tam bém de fi ni ram pa drões em suas ten dên ci as mi gra -
tó ri as, acla ran do que es pra i a vam-se pelo ter ri tó rio da Amé ri ca
por tu gue sa como uma man cha de óleo. Em pro ces sos de mi gra ção
que po di am le var di ver sas ge ra ções, par ti am de seus lo ca is de pro -
ce dên cia — nor mal men te com for te con cen tra ção de po pu la ção
es cra va — di ri gin do-se ao lon go de gran des in ter va los para áre as
com pou cos es cra vos, mas com ter ra dis po ní vel, o que in du zia a
que seus nú me ros ab so lu tos em áre as cen tra is fos sem gran des, en -
quan to sua par ti ci pa ção na po pu la ção des tes mes mos lu ga res era
pe que na. Por ou tro lado, tan to em áre as no vas, quan to em lo ca is já 
aban do na dos pela agro ex por ta ção, seus nú me ros ab so lu tos po di -
am até mes mo ser pe que nos, mas sua par ti ci pa ção na po pu la ção
era, com pa ra ti va men te, mu i to gran de (Ka rasch, 1998; Go mes,
1993; Lima, 2000b). As es ti ma ti vas de Alden quan to à po pu la cão
bra si le i ra no iní cio do sé cu lo XIX são mu i to es cla re ce do ras quan to 
a isso (cf. Alden, 1999:535). O tipo de lo cal que se es tu da aqui é o
pon to de che ga da de mu i tos des tes pro ces sos mi gra tó ri os, de mo -
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bi li da de as cen den te e de es ta be le ci men to fa mi li ar na bus ca da au -
to no mia.

Alden (ibi dem) es ti mou que a po pu la ção não-branca li vre na 
ca pi ta nia de São Pa u lo era cer ca de 60% ma i or que o con tin gen te
es cra vo no iní cio do sé cu lo XIX. Isso por si só já cons ti tui in dí cio
de des vin cu la ção en tre am bos os con tin gen tes, ou seja, de que os
li vres de cor da ca pi ta nia não des cen di am dos ca ti vos lo ca is, ten do
sido, em vez dis so, imi gran tes. A isso se po dem acres cen tar da dos
qua li ta ti vos su ge rin do que fal ta va, na ca pi ta nia, aqui lo que po de -
ria ser con si de ra do um “elo” en tre as di nâ mi cas das po pu la ções es -
cra va e li vre de cor, vale di zer, um ro bus to gru po de li ber tos. De
fato, au to ri da des lo ca is in di ca vam que um tal gru po não exis tia
nas di men sões que se ri a de se es pe rar. Em 1797, por exem plo, o
go ver na dor Anto nio Ma nu el de Mel lo Cas tro e Men don ça res pon -
dia a cor res pon dên cia vin da de Lis boa a res pe i to de ter ços dos
Hen ri ques. Escre via ele que tais for ma ções não exis ti am na ca pi ta -
nia de São Pa u lo, dado ha ver nela “mu i to pou cos pre tos for ros”.5

Com pa ram-se duas lo ca li da des mu i to di ver sas nas par tes
me ri di o na is da ca pi ta nia de São Pa u lo, para em se gui da li dar com
al gu mas in for ma ções dis per sas re la ti vas ao con jun to da ca pi ta nia,
a fim de en tre ver, em ter mos qua li ta ti vos, al guns im pac tos da
ques tão, as sim como a per cep ção que se ti nha a seu res pe i to. Como 
se verá, Gu a ra tu ba era mar ca da por par ti ci pa ção mu i to for te dos
ne gros e par dos li vres e li ber tos na po pu la ção, mas tam bém na che -
fia de do mi cí li os, tor nan do-se, quan ti ta ti va men te ao me nos, um
po vo a do ne gro li vre. Cas tro, de ou tra par te, mos tra va pre sen ças
re la ti vas mu i to mais mo des tas dos não-brancos li vres em am bos os
uni ver sos. É fun da men tal no tar que, em bo ra Cas tro ti ves se par ti -
ci pa ção me nor dos não-brancos li vres na po pu la ção, a vila atra ía
imi gran tes li vres de cor em nú me ros ab so lu tos ain da ma i o res que
os mos tra dos por Gu a ra tu ba. Re su min do: em Gu a ra tu ba, par ti ci -
pa ção mu i to for te de um pe que no con tin gen te não-branco li vre;
em Cas tro, par ti ci pa ção pe que na na po pu la ção de um mu i to gran -
de con tin gen te de imi gran tes li vres de cor. O pa drão de Gu a ra tu ba 
se as so ci a va a uma am pla ofer ta de ter ras com pou cas pos si bi li da -
des de acu mu la ção, em vir tu de da po bre za lo cal. O de Cas tro
apon ta va para ma i o res opor tu ni da des de acu mu la ção, mas em um
am bi en te no qual li vres de cor ti nham que dis pu tar fa to res e opor -
tu ni da des com uma mas sa mais im por tan te de bran cos.

Ne nhu ma das duas lo ca li da des es te ve di re ta men te li ga da ao
mer ca do ex ter no. Gu a ra tu ba pro du zia pro por ci o nal men te mu i to
pe i xe e mu i ta fa ri nha de man di o ca, mas as con di ções para o aces so
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des sa pro du ção ao mer ca do eram re mo tas, em bo ra elas exis tis sem.
Isto con fi gu ra va uma si tu a ção — aces so ao mer ca do efe ti vo, mas
for te men te es tran gu la do — que, à sua ma ne i ra, re pro du zia aqui lo
que já foi con ce i tu a do como “mer ca do res tri to”, bas tan te afim a
prá ti cas da or dem da es pe cu la ção e do mo no pó lio (Kula, s/d.; Fra -
go so, 1993; Flo ren ti no, 1997). Cas tro es te ve mu i to en vol vi da
com as ro tas de trans por te do gado me ri di o nal para os mer ca dos
do Su des te, para além de uma for te pro du ção lo cal de gado e de ali -
men tos, com mais chan ces que a de Gu a ra tu ba no sen ti do de par ti -
ci par de cir cu i tos mer can ti li za dos da vida so ci al. Obser var, com
base em lis tas no mi na ti vas de ha bi tan tes, o ta ma nho das ma i o res
es cra va ri as de am bas as lo ca li da des em 1782 e 1832 (Gu a ra tu ba) e
1776 e 1835 (Cas tro) aju da a vi su a li zar suas di fe ren ças. A ma i or
es cra va ria de Gu a ra tu ba em 1782 pôde até ser ma i or que a mais
avul ta da de Cas tro em 1776. O sar gen to-mor Fran cis co José (so -
bre no me ile gí vel) ti nha na que la vila e na que le ano, 15 ca ti vos, ao
pas so que, na Cas tro de 1776, a ma i or es cra va ria era a do guar -
da-mor Fran cis co José de Andra de, com 12 es cra vos. Mas tudo
isso mu da ra subs tan ci al men te na dé ca da de 1830.

A ma i or es cra va ria de Gu a ra tu ba em 1832 era a de Cris pim
Anto nio de Mi ran da, que pos su ía en tão 31 ca ti vos. Na Cas tro de
1835, por ou tro lado, foi pos sí vel lo ca li zar 13 es cra va ri as com mais 
de trin ta ca ti vos, a ma i or de las a fa zen da do Ca pão Alto de Nos sa
Se nho ra do Car mo, com pos ta por 99 es cra vos.

Além dis so, am bas as lo ca li da des eram re cen tes. Gu a ra tu ba
foi fun da da em 1771, em meio a es for ços pom ba li nos para ga ran -
tir a de fe sa das par tes me ri di o na is da Amé ri ca por tu gue sa, ten do
em vis ta ata ques es pa nhóis. Cas tro, em bo ra área de ocu pa ção mais
an ti ga, ti nha, ain da no fi nal da dé ca da de 1770, po pu la ção ra re fe i -
ta, fa zen do par te do ter mo da vila de Cu ri ti ba. Des ta cou-se en -
quan to mu ni ci pa li da de au tô no ma em 1789. Mas, em bo ra am bas
as mu ni ci pa li da des fos sem de fun da ção re cen te, seus des ti nos fo -
ram bas tan te di ver sos.

Entre 1782 e 1832, a po pu la ção es cra va de Gu a ra tu ba pas -
sou de 30 para 151, mul ti pli can do-se por cin co. O de sem pe nho de 
Cas tro foi di fe ren te. Em 1776, ha via 221 es cra vos nes ta vila. Em
1835, o con tin gen te ca ti vo lo cal sal ta ra para 1.833, ten do, por tan -
to, au men ta do mais de oito ve zes.6 Estes nú me ros fa zem mais sen -
ti do quan do com pa ra dos com os das res pec ti vas po pu la ções li vres.

Em 1776, ha via, na par te de Cu ri ti ba de sig na da como fre -
gue sia de San ta na de Yapó (que pos te ri or men te pas sa ria a cons ti -
tu ir o mu ni cí pio de Cas tro), 1.046 ha bi tan tes li vres. Em 1835, já
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pas sa ra a 5.754, ten do, por tan to, ocor ri do uma mul ti pli ca ção por
mais que cin co do con tin gen te não-escravo de Cas tro. A po pu la -
ção li vre de Gu a ra tu ba teve evo lu ção se me lhan te en tre 1782 e
1832. No pri me i ro ano, ha via 201 re si den tes li vres em Gu a ra tu ba, 
nú me ro que, em 1832, pas sou a 892. Isto re pre sen tou uma mul ti -
pli ca ção por pou co me nos que cin co. Em ou tras pa la vras, en tre
cer ca de 1780 e a dé ca da de 1830, as po pu la ções li vre e es cra va de
Gu a ra tu ba e a po pu la ção li vre de Cas tro au men ta ram cer ca de cin -
co ve zes. Mas, en tre 1776 e 1835, o con tin gen te es cra vo de Cas tro
mul ti pli cou-se por oito. Tem-se en tão que a po pu la ção es cra va de
Cas tro teve um di na mis mo mu i to ma i or que a de Gu a ra tu ba, o
que de mons tra o im pac to de con di ções me lho res de aces so ao mer -
ca do in ter no por par te da vila do pla nal to.

Pas so, as sim, a ob ser var os da dos a res pe i to da pre sen ça
 destes ne gros e par dos na po pu la ção li vre, para o que re me to à Ta -
be la 1. Ambos os lo ca is es ta vam em pro ces so de cres ci men to en tre
o fi nal do sé cu lo XVIII e o iní cio do se guin te. Em li ga ção com isso, 
am bos re ce bi am for te con tin gen te de mi gran tes ne gros e par dos,
mas li vres. Obser van do, na ta be la, as por cen ta gens en tre pa rên te -
ses na quar ta co lu na, vê-se que tais nú me ros ex pres sam a par ti ci pa -
ção, den tre os ca be ças de do mi cí lio li vres de cor, da que les que nas -
ce ram fora das lo ca li da des es tu da das. Ou seja, as por cen ta gens
cor res pon dem aos imi gran tes não-brancos que lo gra ram es ta be le -
cer do mi cí li os au tô no mos. As duas vi las mos tram um im pac to for -
te, mas de cres cen te, dos imi gran tes en tre os li vres de cor que che fi -
a vam fo gos. Em Gu a ra tu ba, os imi gran tes eram mais de qua tro
quin tos de les em 1801, des cen do para me ta de em 1832. Em Cas -
tro, os mi gran tes in ter nos den tre os ca be ças de do mi cí lio fo ram
dois ter ços dos li vres de cor che fes de fogo em 1804, des cen do para
um quar to em 1835. Como se ob ser va, a par ti ci pa ção dos imi gran -
tes en tre os ca be ças de fogo li vres de cor era de cres cen te, mas não
apon ta va para uma sa tu ra ção, pois um quar to de imi gran tes ain da
é uma pro por ção sig ni fi ca ti va. A me nor pro por ção foi a al can ça da
em Cas tro, onde ain da as sim os mi gran tes in ter nos ti nham, ain da
em 1835, par ti ci pa ção subs tan ci al en tre os ca be ças de do mi cí lio
não-brancos.

Vê-se na ta be la que a par ti ci pa ção de li vres de cor na po pu la -
ção li vre era mu i to gran de, em am bos os lo ca is. Em Cas tro, os
não-brancos li vres fo ram, ao lon go de todo o pe río do, cer ca de um
quar to ou pou co mais da po pu la ção li vre, en quan to, em Gu a ra tu -
ba, sua par ti ci pa ção na po pu la ção li vre era as som bro sa, os ci lan do
ao re dor dos três quar tos.
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Como vem sen do pres su pos to aqui, a par ti ci pa ção dos li vres
de cor en tre os che fes de fogo é mais im por tan te para o ar gu men to
que sua pre sen ça re la ti va na po pu la ção, pois o pri me i ro in di ca dor
nos de i xa mais pró xi mos da au to no mia do cam pe si na to. Isso dá
sen ti do à cons ta ta ção de que a pre sen ça re la ti va dos do mi cí li os
che fi a dos por li vres de cor em am bos os lo ca is era pró xi ma à sua
pre sen ça re la ti va na po pu la ção, em bo ra li ge i ra men te me nor, de
modo que eram gran des as chan ces de au to no mia. Em Cas tro, seus 
fo gos abar ca vam en tre um quin to e um quar to do con jun to dos
do mi cí li os, ao pas so que, em Gu a ra tu ba, a pro por ção cor res pon -
den te era de en tre dois ter ços e três quar tos. Eles eram mu i tos e
mu i to pre sen tes nos dois lo ca is, mas mu i to mais em Gu a ra tu ba
que em Cas tro.

Um pa râ me tro me lhor ain da para me di-lo é a pro por ção da
po pu la ção não-branca li vre fren te ao con tin gen te ca ti vo.7 Em Cas -
tro, os li vres de cor sem pre cons ti tu í ram um con tin gen te ape nas li -
ge i ra men te me nor que a po pu la ção es cra va. Isto, para uma área em 
que a pre sen ça es cra va em gran des nú me ros era re la ti va men te re -
cen te, é mu i to. Os li vres de cor lo ca is cer ta men te não eram des cen -
den tes de ca ti vos pre sen tes an te ri or men te na área. Eram, ni ti da -
men te, imi gran tes, ou des cen den tes mu i to pró xi mos de mi gran tes 
in ter nos. Assim, não se deve re ter uma ima gem de con de na ção ao
imo bi lis mo em si tu a ções de de pen dên cia. Ten do fi ca do evi den te
que eram mi gran tes, fica tam bém evi den ci a do que ali es ta vam por
res pon de rem a es tí mu los pro ve ni en tes da dis po ni bi li da de de ter ra.

Tudo fica ain da mais evi den te em Gu a ra tu ba. Em 1801, os
li vres de cor eram en tre sete e oito ve zes mais nu me ro sos que os es -
cra vos lo ca is. Em 1820, ha via cer ca de cin co li vres de cor para cada
es cra vo. Em 1832, os não-brancos li vres eram mais de qua tro ve zes 
mais nu me ro sos que os ca ti vos de Gu a ra tu ba. A po pu la ção es cra va
lo cal, em con fron to com a mas sa de li vres de cor que vi via ali, pode
ser con si de ra da in sig ni fi can te.

Os da dos até aqui ex pres sos mos tram que am bas as áre as
eram lo ca is de ocu pa ção re cen te, com ter ra li vre apta a atra ir imi -
gran tes que na épo ca se de fi ni am como ne gros e par dos, por de fi ni -
ção, po bres. Mas isso era mais evi den te e im pac tan te em Gu a ra tu -
ba que em Cas tro. A po bre za lo cal era, para pa râ me tros co e vos, re -
al men te im pres si o nan te: du ran te o meio sé cu lo es ten di do en tre
1782 e 1832, os es cra vos em Gu a ra tu ba qua se nun ca che ga ram a
cons ti tu ir 15% da po pu la ção to tal, ten do às ve zes fi ca do um pou -
co aba i xo dos 10%. Já a po pu la ção ca ti va de Cas tro os ci lou en tre
um quar to e um quin to do con tin gen te to tal da vila no pe río do.
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O caso de Gu a ra tu ba era re al men te mu i to es pe cí fi co. Esta
ín fi ma e iso la da vila li to râ nea, con for me já se viu, foi ins ti tu í da
por ra zões de de fe sa, sem que seu sí tio se mos tras se fun da men tal -
men te atra ti vo an tes dis so. Ina u gu ra do o po vo a men to, no en tan -
to, a vila tor na-se um po vo a do ne gro, e, ao me nos quan ti ta ti va -
men te, este ter mo era mais apro pri a do ali que na ma i or par te da
Amé ri ca por tu gue sa. Isso pode ser vis to atra vés das por cen ta gens
dos não-brancos no to tal da po pu la ção li vre e na par ti ci pa ção dos
fo gos che fi a dos por eles no con jun to dos do mi cí li os lo ca is. Os li -
vres de cor eram pou co mais de três quar tos da po pu la ção li vre lo -
cal. Além dis so, che fi a vam au to no ma men te algo pró xi mo tam bém 
de três quar tos dos fo gos de Gu a ra tu ba. Embo ra hou ves se no lo cal
uma pe que na eli te es cra vis ta bran ca, tra ta va-se de um po vo a do ne -
gro, de fato.

Se isso fica cla ro quan do se ob ser va a par ti ci pa ção dos li vres
de cor de um modo es tá ti co, tra tar a ques tão de ma ne i ra di nâ mi ca
en ri que ce ain da mais a per cep ção. Obser va-se que Gu a ra tu ba per -
mi tia mais que Cas tro uma evo lu ção mais re gu lar tan to da po pu la -
ção não-branca li vre quan to da quan ti da de de fo gos che fi a dos por
eles. A mo vi men ta ção dos nú me ros en tre 1804 e 1816, no caso de
Cas tro, e en tre 1805 e 1817, quan to a Gu a ra tu ba, es cla re ce este
pon to. Entre 1804 e 1816, tan to a po pu la ção li vre de cor quan to o
nú me ro de do mi cí li os que ela en ca be ça va re du zi ram-se em Cas tro. 
No to can te a Gu a ra tu ba, a his tó ria foi in te i ra men te ou tra. Os da -
dos de 1817, com pa ra dos aos de 1805, tor nam a con fir mar a tra je -
tó ria re gu lar men te as cen den te da po pu la ção li vre de cor e dos fo -
gos che fi a dos por es sas pes so as. Pros se guia o pro ces so de cres ci -
men to de am bos os in di ca do res, mos tran do que tais gru pos en -
con tra vam me lho res pos si bi li da des de es ta be le ci men to au tô no mo 
na lo ca li da de li to râ nea que na do pla nal to.

Inclu ir a dé ca da de 1830 nes te tipo de ra ci o cí nio no va men te
ilus tra bem o pon to. O de sem pe nho de Cas tro, nes te caso, como
que com pen sa tra ve ja men tos an te ri o res. O nú me ro de não bran -
cos li vres em 1835 é qua se o do bro do ob ser va do em 1816, e o de
do mi cí li os che fi a dos por eles cres ceu em mais de 100%. O que te -
ria ocor ri do en tre um e ou tro mo men to? O que fa cul tou à ex pe -
riên cia de Cas tro tor nar-se tão se me lhan te à de Gu a ra tu ba?

Como hi pó te se bas tan te pla u sí vel, su ge re-se que a cir cuns -
tân cia pro pi ci a do ra de tal mu dan ça de de sem pe nho em Cas tro foi
a aber tu ra de no vas áre as de ocu pa ção a Su do es te do cen tro da vila,
no bojo da con quis ta a in dí ge nas da área que, mais tar de, vi ria a
tor nar-se a vila de Gu a ra pu a va. Em 1835, as áre as no vas in cor po -
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ra das à cri a ção de gado no pla nal to já re ce bi am a de no mi na ção de
Sex to Dis tri to de Cas tro. O que se en tre vê aqui é a cir cuns tân cia
de que no vas áre as te ri am de sa fo ga do a ofer ta de ter ras no nú cleo
ori gi ná rio da vila, da mes ma ma ne i ra que te ri am ofe re ci do aos po -
bres lo ca is e imi gran tes no vos pon tos de ocu pa ção.

Obser var a pre sen ça de li vres de cor nes ta área nova — Gu a -
ra pu a va — aju da a per ce ber a di nâ mi ca ina u gu ra da por sua aber -
tu ra. Fa ço-o com base em lis tas no mi na ti vas para os anos de 1828 e 
1835 (des ta can do Gu a ra pu a va dos da dos já vis tos a res pe i to de
Cas tro como um todo).

Em 1828, ha via 249 ha bi tan tes li vres na par te de Cas tro que
se tor na ria pos te ri or men te Gu a ra pu a va. Des tas 249 pes so as li vres, 
123, ou qua se 50%, não eram bran cas. Esta por cen ta gem cons ti -
tu ía qua se o do bro da pro por ção dos li vres de cor no con jun to da
vila de Cas tro ao lon go do in ter va lo es tu da do (que foi de 1/4,
apro xi ma da men te). No caso es pe cí fi co de Gu a ra pu a va, a pos si bi -
li da de dos não-brancos li vres en ca be ça rem seus pró pri os do mi cí li -
os tam bém era ma i or que nas ou tras áre as da vila. Em toda Cas tro,
os do mi cí li os de li vres de cor eram me nos que um quar to do to tal,
como já foi vis to. Na área de Gu a ra pu a va, di ver sa men te, os fo gos
de não-brancos eram qua se 2/5 (39%).8

Qu an do, na lis ta de 1835, se iso la o 6o dis tri to de Cas tro
( Gua rapuava), ob ser va-se que os nú me ros ab so lu tos de li vres de cor
e de seus do mi cí li os ha vi am cres ci do mu i to em re la ção a 1828. Por
ou tro lado, re pe tia-se a si tu a ção de que as pro por ções de não-
 brancos li vres na po pu la ção li vre e de seus do mi cí li os no in te ri or do
uni ver so dos fo gos con ti nu a vam a ser mu i to ma i o res que no res tan -
te da vila de Cas tro. Na Gu a ra pu a va de 1835, ha via, den tre 467 ha -
bi tan tes li vres (ín di os ex clu í dos), 214 li vres de cor, per fa zen do uma
pro por ção de 45,8%. Os 72 fo gos en ca be ça dos por es tes úl ti mos,
além dis so, cons ti tu íam 48,6% dos 148 do mi cí li os do dis tri to.
Lem bro que, se gun do a Ta be la 1, as pro por ções res pec ti vas para o
con jun to da vila de Cas tro eram de 26,3% e 27,5%. Ter ras no vas
abri am o lo cal para a che ga da de mais imi gran tes de cor.

Vê-se, en tão, que a par te de ocu pa ção mais re cen te de Cas tro 
era aque la que ti nha pro por ci o nal men te mais li vres de cor. Tudo,
por tan to, é mu i to con sis ten te com a pos si bi li da de, aci ma aven ta -
da, de que a aber tu ra de Gu a ra pu a va como área nova de Cas tro a
par tir, gros so modo, dos anos 1820 le vou a par ti ci pa ção dos
não-brancos na vida da vila a as su mir uma di nâ mi ca pa re ci da com
a ob ser va da em Gu a ra tu ba. Isto re pli ca, na pe que na es ca la, o que
se vem ob ser van do quan to ao con jun to da Amé ri ca por tu gue sa:
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Ta be la 1
Da dos so bre a Pre sen ça Re la ti va, em Gu a ra tu ba e Cas tro, de
Não-Brancos Li vres e dos Do mi cí li os por Eles Enca be ça dos

(1801-1835)
Ano A — nº de

habitante
s

não-branc
os livres

% da pop.
não-branca

livre no
total da

pop. livre

B — nº de
domicílios 
encabeçad

os por
não-branc
os livres

(% de
domicílios 
encabeçad

os por
não-branc

os
imigrante

s)

% dos
domicílios
chefiados

por
não-brancos 

livres no
total dos

domicílios

A/B*

Guaratuba

1801 389 74,8 63 (85,7) 71,6 6,2

1805 399 77,5 69 (84,1) 71,9 5,8

1809 399 73,6 71 (83,1) 70,3 5,6

1814 459 77,1 83 (69,9) 71,5 5,5

1817 481 74,1 94 (72,3) 69,1 5,1

1820 645 74,0 136 (63,2) 70,8 4,7

1824 663 75,5 147 (63,9) 74,6 4,5

1828 691 78,3 160 (60,6) 78,1 4,3

1832 658 73,8 149 (57,1) 74,1 4,4

Castro

1804 1050 27,4 142 (64,1) 21,6 7,4

1808 161 (52,2) 22,2

1812 152 (38,2) 21,6

1816 870 24,4 131 (23,7) 19,8 6,6

1820 170 (20,6) 21,2

1835 1513 26,3 309 (23,8) 27,5 4,9



áre as com ter ra li vre não co bi ça da pe las ati vi da des agro ex por ta do -
ras atra íam uma pe que na mas pro por ci o nal men te im por tan te nu -
vem de mi gran tes li vres de cor (Lima, 2000b).

A úl ti ma co lu na da Ta be la 1 des ti na-se a um in di ca dor mu i -
tís si mo tos co — em bo ra útil — a res pe i to das pos si bi li da des de li -
vres de cor al can ça rem au to no mia como cam po ne ses. Já fi cou ex -
pres so que o re sul ta do da di vi são do nú me ro de li vres de cor pelo
de do mi cí li os en ca be ça dos pe los mes mos não-brancos li vres in di -
ca mais do que des cre ve. Não es ti ma, por tan to, o ta ma nho mé di os
dos do mi cí li os. A di vi são men ci o na da ser ve ape nas como in di ca -
dor das chan ces de es ta be le ci men to au tô no mo de li vres de cor, e o
faz por per mi tir com pa ra ções, tan to no tem po quan to no es pa ço.
No po vo a do de ne gros li vres — Gu a ra tu ba —, como se vê na Ta be -
la 1, a ra zão en tre o nú me ro de li vres de cor e o nú me ro de do mi cí -
li os che fi a dos por eles é sis te ma ti ca men te me nor que a vi gen te em
Cas tro. Di ga mos que, em Gu a ra tu ba, uma pro por ção mu i to ma i -
or de li vres de cor adul tos che fi a va seus pró pri os do mi cí li os. Isto
con diz com a cons ta ta ção de que Gu a ra tu ba mos tra va-se mais ni ti -
da men te um po vo a do de ne gros e par dos li vres. Ma i or pro por ção
de les con se guia ins ti tu ir seus fo gos au tô no mos. Nes ta vila, em
1805, ha via me nos que seis li vres de cor para cada do mi cí lio che fi -
a do por eles. Já na Cas tro de 1804 ha via mais que sete li vres de cor
para cada fogo au tô no mo de não-branco li vre.

A Gu a ra tu ba de 1816 mos tra va uma re la ção de 5,1. Cas tro,
em 1816, a ti nha de 6,6. As chan ces de es ta be le ci men to ne gro au -
tô no mo con ti nu a vam a mos trar-se ma i o res no li to ral que no pla -
nal to. Qu an to à dé ca da de 1830, os de sem pe nhos de am bas as lo -
ca li da des se apro xi ma ram, em bo ra ain da se mos tras sem um tan to
mais fa vo rá ve is em Gu a ra tu ba. A apro xi ma ção das re la ções vi gen -
tes nas duas vi las, in clu si ve, teve o sen ti do de uma ma i or apro xi -
ma ção dos da dos de Cas tro em re la ção aos de Gu a ra tu ba, e não o
con trá rio. Cas tro se apro xi mou mais da si tu a ção de po der con ce -
der ma i or au to no mia a seus ha bi tan tes li vres de cor. Como se viu,
deu-se, du ran te a dé ca da de 1820, um fe nô me no ca paz de ex pli car
esta aco lhi da mais fa vo rá vel de Cas tro a imi gran tes não-brancos li -
vres, e tal fe nô me no foi a aber tu ra de áre as no vas, ar ran ca das a ín -
di os, no que vi ria mais tar de a cons ti tu ir o mu ni cí pio de Gu a ra pu -
a va.

Assim, as duas vi las se di fe ren ci a ram mar ca da men te quan to
à ques tão aqui tra ta da du ran te a ma i or par te do pe río do es tu da do,
mas apro xi ma ram-se vi va men te ao fi nal do in ter va lo. Gu a ra tu ba
foi, du ran te qua se todo o pri me i ro ter ço do sé cu lo XIX, mais re -
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cep ti va à au to no mia dos li vres de cor. Mas a dis po ni bi li da de de
ter ras no vas em Cas tro teve, ao fi nal do in ter va lo tra ta do, efe i to
pa re ci do.

Como se vê na Ta be la 1, as duas vi las apre sen ta ram uma ra -
zão de cres cen te en tre o con tin gen te li vre de cor e o nú me ro de fo -
gos por eles che fi a dos. Isto sig ni fi ca que am bas as lo ca li da des fo -
ram pro gres si va men te re cep ti vas a fo gos au tô no mos dos
não-brancos li vres. Mas as evo lu ções quan to a isso fo ram bas tan te
di fe ren tes em Cas tro e Gu a ra tu ba. Nes ta úl ti ma vila, a re cep ti vi -
da de à au to no mia cres ceu con ti nu a men te, sem per cal ços. A po pu -
la ção não-branca li vre cres cia con ti nu a men te, ao pas so que o nú -
me ro de fo gos de não-brancos o fa zia — tam bém de modo con tí -
nuo — em pro por ções ain da mais ele va das.

Em Cas tro, tudo foi mais aci den ta do. A ra zão ha bi tan tes/fo -
gos não-brancos li vres de cres ceu en tre 1804 e 1816. Mas não eram
os fo gos que es ta vam au men tan do de nú me ro. Era a po pu la ção
não-branca li vre — ou seja, a ca pa ci da de de atra ir imi gran tes des te
tipo — que es ta va di mi nu in do. Entre 1816 e 1835, por ou tro
lado, tudo mu dou. A po pu la ção li vre de cor vol tou a cres cer. Mas o 
nú me ro de seus fo gos au tô no mos au men tou mais ain da. O li to ral,
de fi ni ti va men te, era mais re cep ti vo à au to no mia de ne gros e par -
dos li vres. Mais que a con tra po si ção en tre li to ral e pla nal to, no en -
tan to, o que se deve le var em con ta são as di fe ren ças en tre as con di -
ções que se ve ri fi ca vam nas duas vi las. A po bre za de Gu a ra tu ba
per mi tia que mi gran tes che gas sem e fos sem bem re ce bi dos sem
mu i tos pro ble mas, e de modo con tí nuo. Per mi tia tam bém que os
fi lhos de li ber tos e li vres de cor se es ta be le ces sem au to no ma men te
qua se que so men te ao sa bor do fato de atin gi rem as ida des em que
isso era so ci al men te es pe ra do. A po bre za lo cal não cri a va mu i tos
mo ti vos para a dis pu ta por fa to res. Em Cas tro, di ver sa men te, essa
his tó ria de au to no mia do cam pe si na to e de es ta be le ci men to de fi -
lhos em do mi cí li os que lhes per ten ces sem so fria os ci la ções mais
in ten sas. O mer ca do, suas flu tu a ções e a his tó ria es pe cí fi ca da
fron te i ra agrá ria no lo cal, se de todo não eli mi na vam a aber tu ra
para os não-brancos li vres, ao me nos fa zi am flu tu ar brus ca men te o 
im pac to da ne ces si da de de dis pu tar fa to res (Bar ros, 1997, tam bém 
cha ma a aten ção para o fato de que con tar a his tó ria da fron te i ra
em um dado lo cal pres su põe ob ser var as os ci la ções con jun tu ra is).

Hebe Mat tos, ao ob ser var as aná li ses a res pe i to do cam pe si -
na to, cha mou a aten ção para uma os ci la ção das con cep ções ne las
pre sen tes ao lon go do par au to no mia/su bor di na ção. Em um ex tre -
mo, o cam pe si na to é en ten di do atra vés da ên fa se no tra ba lho fa mi -
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li ar, no aces so à ter ra e na au to no mia na ges tão de suas ati vi da des.
No ou tro ex tre mo, a per cep ção de que aque la au to no mia “se fa ria
sem pre em re la ção a uma or dem ou gru po do mi nan te”, ca paz de
su bor di nar e ex tra ir ex ce den tes da pro du ção cam po ne sa (Mat tos,
2001:333, ên fa se no ori gi nal). O que os da dos cons tru í dos para a
com pa ra ção en tre Cas tro e Gu a ra tu ba su ge rem é que, mes mo em
áre as no vas, aque la os ci la ção, para além da his to ri o gra fia, des cre ve 
va ri e da des efe ti vas de exis tên cia cam po ne sa na Amé ri ca por tu gue -
sa Mat tos acres cen ta, se gun do mi nha le i tu ra, que um mo vi men to
no in te ri or do eixo au to no mia/su bor di na ção con ta par te subs tan -
ci al da his tó ria do cam pe si na to no Bra sil, com a au to no mia pre va -
le cen do du ran te a vi gên cia da es cra vi dão, ten do-se dado um trân -
si to para ma i or apro xi ma ção com o ex tre mo su bor di na ção a par tir
do fi nal do sé cu lo XIX (ibi dem:340ss). Em ge ral, per ma ne cia-se,
nos dois lu ga res, mais pró xi mo do ex tre mo au to no mia do es pec tro 
de pos si bi li da des. Mas o caso de Cas tro mos tra va flu tu a ções que
po di am, cir cuns tan ci al men te, com pli car o qua dro.

Há, no en tan to, mais ele men tos a des ta car quan to à ra zão
ha bi tan tes/fo gos. Como fi cou vis to, a ra zão ha bi tan tes/fo gos
não-brancos li vres sem pre di mi nu iu em am bas as áre as. Vale di zer
que a ca pa ci da de de au to no mi zar-se da re fe ri da po pu la ção ten deu
sem pre a cres cer ao lon go dos pro ces sos de for ma ção e cres ci men to 
das duas vi las. Inter pre to isso como si nal de que, no ge ral, a es ta bi -
li da de e as pos si bi li da des de au to no mia des te cam pe si na to ne gro
ten de ram, em am bas as lo ca li da des e, de modo ge ral, du ran te o pe -
río do con si de ra do,9 a au men tar. Assim se en ten de a for te che ga da
de imi gran tes não-brancos li vres no lo cal. Assim se en ten dem tam -
bém al guns da dos já pos tos à dis po si ção pela his to ri o gra fia. Para
ci tar ape nas um, lem bre-se que a po pu la ção das áre as que vi ri am a
con for mar o Pa ra ná era com pos ta, no iní cio da dé ca da de 1820,
por um con tin gen te não-branco li vre uma vez e meia ma i or que a
po pu la ção es cra va (Ba lha na, 1972). Áre as como esta, por tan to,
atra íam for te men te gran des con tin gen tes de li vres de cor. O fato
de tal atra ção se ter exer ci do sem pre, e de ter mes mo cres ci do ao
lon go do meio sé cu lo es ten di do en tre 1780 e 1830, gros so modo,
mos tra a subs tan ci al par ti ci pa ção dos não-brancos li vres no es ta -
be le ci men to da agri cul tu ra e da pe cuá ria em par tes im por tan tes do 
que hoje cons ti tui o Pa ra ná.

Re to man do a ques tão que deu iní cio a este tra ba lho, se hou -
ve uma tal con tri bu i ção de ne gros e par dos li vres ao po vo a men to
de Cas tro e Gu a ra tu ba, fi ca-se com mu i to mais con for to para afir -
mar que as con di ções da fron te i ra agrá ria eram bas tan te re cep ti vas
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ao mi gran te po bre. Isso con duz a que as con clu sões des te es tu do
se jam mais afins à ter ce i ra das con cep ções re su mi das na in tro du -
ção. O fato de ter ras no vas ou não tão no vas as sim não se rem de in -
te res se ime di a to para a agro ex por ta ção tor na va-as re cep ti vas à pre -
sen ça de li vres po bres, re pre sen ta dos exem plar men te nes te tra ba -
lho pe los li vres de cor mi gran tes. Ter ras no vas re cep ti vas  cons ti -
tuíam a es pe ci fi ci da de do sex to dis tri to de Cas tro (Gu a ra pu a va).
Ter ras re cep ti vas não tão no vas as sim re su mem o caso de Gu a ra tu -
ba, que, já com mais de cin qüen ta anos de es ta be le ci men to, con ti -
nu a va abri gan do um nú me ro cada vez ma i or de não-brancos li vres
e, mais ca rac te ris ti ca men te, uma quan ti da de cres cen te de do mi cí -
li os au tô no mos che fi a dos por eles. Mas o caso de Cas tro mos tra
que o pro ble ma do aces so à ter ra po dia ter so lu ções ex tre ma men te
cam bi an tes, sub sis tin do o fato de que não se pre ci sa va es pe rar pela
agro ex por ta ção para que, oca si o nal men te, um mer ca do de ter ras
se for mas se.

Por ou tro lado, fi cou mu i to cla ra a pu jan ça e a es ta bi li da de
da pre sen ça, em si tu a ção de au to no mia, de não-brancos li vres nas
par tes me ri di o na is da ca pi ta nia/pro vín cia de São Pa u lo no fi nal do 
sé cu lo XVIII e na pri me i ra me ta de do se guin te. Um caso ocor ri do
em Gu a ra tu ba aju da a di men si o nar o im pac to dis so em ter mos so -
ci a is e po lí ti cos. Em 1797, a po pu la ção de Gu a ra tu ba se re u niu
para que i xar-se pelo fato de o vi gá rio lo cal ter pre ten di do co brar
dos pa ro qui a nos um tos tão, a tí tu lo de or de na do. A Câ ma ra lo cal,
di an te dis so, fez com que vi es sem “a sua pre sen ça as pes so as re pu bli -
ca nas des ta Vila e os mais an ti gos da cri a ção da mes ma etc” (ên fa ses 
mi nhas). La vra da ata con ten do re pú dio ao ato do pa dre, foi ela as -
si na da pe los ofi ci a is da edi li da de e por mais 31 mo ra do res (as tais
“pes so as re pu bli ca nas”). O con fron to des ta lis ta com os da dos da
lis ta no mi na ti va de 1798 é sur pre en den te. Fo ram lo ca li za dos no
cen so 24 dos que as si na ram a ata. Ape nas qua tro eram re fe ri dos
como bran cos, sen do que dois não che fi a vam do mi cí li os, um era
ca be ça de fogo e não pos su ía es cra vos e o úl ti mo bran co era pro pri -
e tá rio de dois ca ti vos. To das as ou tras vin te “pes so as re pu bli ca nas”
(mais de 80% do to tal dos “re pu bli ca nos”) eram re fe ri das, em
1798, como mu la tos que, em bo ra não pos su ís sem es cra vos, che fi -
a vam os do mi cí li os onde re si di am.10 O que se vê nes te caso é que
seu nú me ro lhes dava voz na mu ni ci pa li da de, e mes mo al gu ma res -
pe i ta bi li da de, ex pres sa na de sig na ção de “mu la tos” como “pes so as
re pu bli ca nas”. Sen do al guns de les os “mais an ti gos da cri a ção” da
vila, os me ca nis mos de or ga ni za ção cor po ra ti va os en glo ba vam.
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Era pos sí vel, dado o mo de lo hi e rár qui co que en for ma va a con cep -
ção de so ci e da de, sua in clu são su bor di na da.

Embo ra não se co nhe ça o re sul ta do des sa con ten da, ela mos -
tra o quan to a am pla cir cu la ção de li vres de cor pelo te ci do so ci al,
do mes mo modo que seu nú me ro im pac ta va a vida so ci al em São
Pa u lo. Pode ser en con tra da uma lon ga sé rie de re fe rên ci as des te
tipo, o que im põe que se ob ser ve um pou co da si tu a ção vi gen te na
área mais am pla da ca pi ta nia de São Pa u lo. Um re la to da dé ca da de
1820 mos tra não só a for te ten dên cia à mo vi men ta ção dos des cen -
den tes, por ve zes pró xi mos, de li ber tos, como tam bém a cir cuns -
tân cia de que esta mo vi men ta ção po dia es tar li ga da a es tra té gi as fa -
mi li a res. Na ses são de 20 de ou tu bro de 1825 do Con se lho da Pre -
si dên cia da Pro vín cia de São Pa u lo, foi dis cu ti do um re que ri men to 
de Igna cio, Ben to, Esco las ti ca e Jozé, “fi lhos, os trez pri me i ros de
Ben to, e o quar to Neto, por ser fi lho da ter ce i ra Sup pli can te, Vi -
cen cia, e Be ne dic ta fi lhas de Fran cis ca”. Em 1781, Ben ta e Fran cis -
ca ha vi am ob ti do es cri tu ra de li ber da de, sob a con di ção de fi ca rem
“sem pre agre ga da[s] a seus Se nho res”, en quan to es tes vi ves sem. O
re que ri men to ia no sen ti do de que “esta con di ção per so na lís si ma
não de via trans cen der a seus fi lhos, nas ci dos já de ven tre li vre, e
como tais tam bém li vres”. Em ou tros ter mos, pa re ce ter sido ques -
ti o na da pe los ex-senhores a li ber da de de mo vi men tos dos fi lhos ti -
dos pe las for ras após a ma nu mis são. Mas é mu i to sig ni fi ca ti vo o
fato de que o con tes ta do pe los ex-proprietários era a li ber da de de
mo vi men tos, e não a con di ção ju rí di ca dos que des cen di am de
seus ex-escravos. Isso pode mos trar até que pon to a mo vi men ta ção
ge o grá fi ca cons ti tu ía uma ten dên cia. Em pa re cer, Fran cis co Igna -
cio de Sou za Qu e i roz opi nou que “a con di ção de as es cra vas li ber -
tas ser vi rem a quem lhes deu a li ber da de não trans cen de aos fi lhos
de las, de que se não co gi tou, quan do se pas sou a es cri tu ra. Só uma
cláu su la ex pres sa, de que ten do fi lhos, fos sem es tes su je i tos à mes -
ma con di ção, po dia des fa zer a re gra ge ral, de que nas ce li vre o fi lho
de mu lher li vre”.11 O es sen ci al a res sal tar, no en tan to, pren de-se à
in sis tên cia em mo ver-se, em mi grar. Aliás, não deve pas sar de sa -
per ce bi do algo que cons ti tu ía mais que um de ta lhe: é pos sí vel que
quem de se jas se mi grar e en fren tas se cons tran gi men tos ins ti tu ci o -
na is fos se uma fa mí lia, aliás ex ten sa. Em sen do essa a si tu a ção, o
caso pode es tar ilus tran do, e de ma ne i ra mu i to in ten sa, o quan to a
mo vi men ta ção soía re ter for te re la ção com o en ca mi nha men to de
es tra té gi as de re pro du ção fa mi li ar.

Essa ques tão da per cep ção da mo vi men ta ção e da au to no mia 
dos li vres de cor no fim do sé cu lo XVIII pode ser acom pa nha da
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tam bém atra vés das ati tu des dos go ver na do res da ca pi ta nia. Aque -
le fe nô me no lhes pa re cia novo e im por tan te, e li dar com ele era
algo que lhes es ta va a exi gir até uma cer ta dose de ima gi na ção ins ti -
tu ci o nal.

Em 1804, o go ver na dor da en tão ca pi ta nia de São Pa u lo ra -
ci o ci na va so bre o modo como li dar com um re gi men to de mi lí ci as
com pos to por pro por ção apa ren te men te gran de de “mu la tos”. De -
fen dia que o pri me i ro aju dan te de tal re gi men to de via ter a pa ten te 
de ca pi tão, re ce ben do sol dos dos de aju dan te, como pro vi dên cia
para li dar com o fato de não se rem bran cos: “por que sen do os Ofi -
ci a is des te Cor po Mu la tos, ne nhum Ofi ci al de hon ra nele quer ser -
vir para não ser man da do por um de les na fal ta dos res pec ti vos Ofi -
ci a is ma i o res”.12

A es tra ti fi ca ção so ci al evo can do a cor atri bu í da se mos tra
com cla re za no caso, ex pres sa na re pug nân cia de ofi ci a is re pu ta dos
por bran cos por, even tu al men te, po de rem ter que re ce ber or dens
de aju dan tes de sig na dos como mu la tos. No en tan to, trans pa re ce
igual men te do tex to do go ver na dor a cir cuns tân cia de pes so as de -
sig na das como mu la tas par ti ci pa rem de ins ti tu i ções nas qua is, em -
bo ra se gre ga dos em re gi men tos es pe cí fi cos, es ti ves sem for te men te
en vol vi dos com ques tões de pres tí gio. Dois anos de po is dis so, o
ge ne ral Hor ta vol ta va a re fe rir-se a re gi men to for ma do por “mu la -
tos”. Tra ta va do dé ci mo pri me i ro re gi men to da ca pi ta nia, “cha ma -
do dos Úte is”. “Esse Cor po é com pos to de Mu la tos For ros”, e no
go ver no an te ri or se for ma ram três ou qua tro “Com pa nhi as avul -
sas, a que meu an te ces sor ajun tou ou tras de novo para com ple tar o
Re gi men to”.13 Hor ta não gos ta va nada do fato de que os por ele
con si de ra dos “ho mens ab je tos, e de uma tão in fe ri or qua li da de
[...] cin jam uma ban da, e en trem na roda da mais Ofi ci a li da de”, le -
van do em con ta ha ver “ho mens bran cos em quem se po dem pro ver 
os Pos tos de Alfe res, Te nen tes e Ca pi tães”. E per gun ta va: “Como
pode na ver da de li son je ar-se um ho mem de bem, que ser ve o es ta -
do” com pa ten tes mi li ta res se ele pu der ver “con de co ra do, com
igual Pa ten te, e hon ras um Mu la to Alfa i a te, ou Sa pa te i ro, ou tro
que ele co nhe ceu Escra vo, e fi nal men te ou tro que ain da que for ro
é ca sa do com uma Ne gra Ca ti va, como são de or di ná rio os que atu -
al men te ser vem nes te Cor po?”14 No va men te a re je i ção de qual quer 
in ver são da hi e rar qui za ção só cio-racial. Mas se nota igual men te, e
mais uma vez, uma lin gua gem de com pe ti ção por pres tí gio cer can -
do não-brancos li vres, in clu in do os que man ti nham re la ções tão
pró xi mas com a co mu ni da de es cra va a pon to de ca sa rem com ca ti -
vas. Além dis so, é pos sí vel que a de fi ni ção de “mu la to” do go ver na -
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dor es con des se uma for te di fe ren ci a ção so ci al da que les as sim re fe -
ri dos.

Em ou tro ofí cio de 1804, o mes mo go ver na dor fa zia re fe rên -
cia a mais um des ti no pos sí vel de não-branco li vre na ca pi ta nia de
São Pa u lo, des ti no este que o al ça ria a vôos ain da mais al tos. Tra ta -
va-se do re que ri men to de um tal Fran cis co de Sa les Fer nan des, so -
li ci tan do o pos to de se cre tá rio de um dos re gi men tos re gu la res da
ca pi ta nia. Na épo ca do an te ces sor do ge ne ral Hor ta, Fer nan des ha -
via sido ocu pa do “em vá ri as es cri tas per ten cen tes à Se cre ta ria de
Go ver no”. Mas o go ver na dor Hor ta jul ga va-o “um ho mem co nhe -
ci da men te Mu la to, sem Ca rá ter, ou qua li da de al gu ma que o au to -
ri ze”. Su ge ria que Fer nan des ti nha vin do “fu gi ti va men te de Mi nas
para esta Ci da de”, onde te ria mes mo co me ti do cri mes e fal si fi ca -
ções. Hor ta foi de pa re cer que o ple i to do “Mu la to” não de via ser
aten di do, mas o que in te res sa aqui é de tec tar mais uma es tra té gia
de não-brancos li vres sen do en ca mi nha da. Nes se caso, um per cur -
so cla ra men te aris to crá ti co era aqui lo que Fer nan des ten ta va tri -
lhar, e ele era um dos mi gran tes in ter nos aos qua is este ar ti go vem
se re fe rin do. Se algo como essa es tra té gia po dia che gar até a do cu -
men ta ção ofi ci al, tra ta va-se cer ta men te de co i sa ain da mais di fun -
di da na vida quo ti di a na, sen do, por tan to, mais um caso a jus ti fi car 
a ên fa se que vem sen do pos ta na enor me ca pa ci da de de cir cu la ção
au tô no ma de não-brancos li vres na ca pi ta nia de São Pa u lo de fi na -
is do sé cu lo XVIII e iní cio do se guin te.

O qua dro pro du zia mes mo me di das de en qua dra men to hi e -
rár qui co dos não-brancos li vres15. Em abril de 1798, o go ver na dor
Cas tro e Men don ça es cre via ao Se cre tá rio de Esta do a res pe i to de
Itu e seu dis tri to. Dado, es cre via, o “gran de nú me ro de ho mens
Mes ti ços, e li ber tos”, jul gou “con ve ni en te ao Real Ser vi ço, for mar
des ta gen te um Re gi men to de Mi lí ci as de Infan ta ria”, ao qual
dar-se-ia o nome de Re gi men to dos Ser ta ne jos. De sa í da, ob ser -
ve-se que a de no mi na ção pro je ta da tra ía uma per cep ção mu i to
con den sa da de sua dis per são ge o grá fi ca. Men don ça ob je ti va va “ter 
em res pe i to os ser tões da que la vi zi nhan ça”, além de “do mes ti car, e
fa zer so ciá ve is es tes ho mens su je i tan do-os à dis ci pli na de seus res -
pec ti vos Ca bos”. Assim eles po de ri am mes mo ser “de gran de im -
por tân cia na oca sião de al gum rom pi men to de guer ra”, tan to mais
quan to ali vi nha “de sem bar car a Estra da do Sul, ou Cu ri ti ba”.16 É
cer to, po rém, que as des pe sas apa ren te men te ne ces sá ri as as sus ta -
ram a Co roa, que não apro vou o pla no. Infor ma do, Men don ça
tor nou a to car no as sun to, e nes sa oca sião mu dou um pou co a ên -
fa se na des cri ção de quem pre ten dia re cru tar, em bo ra tor nas se a re -
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fe rir ques tões de in te res se para o pre sen te ar gu men to. Essa se gun -
da re fe rên cia do go ver na dor aos Ser ta ne jos apa re ceu em ofí cio de
ja ne i ro de 1800, e re for mu la va os acen tos da car ta an te ri or ao ex -
por que pre ten dia re cru tar “ho mens de toda a qua li da de”, e não
mais ape nas não-brancos li vres. Qu e ria-os, e esse é o re for ço do
que se afir ma va mais aci ma, “ca pa zes de en tra rem no ser tão por vi -
ve rem em bas tan te pro xi mi da de dele”. No va men te mos tra va dar
gran de im por tân cia à per cep ção de sua dis per são e de sua mo vi -
men ta ção ge o grá fi ca.

Estes frag men tos de do cu men ta ção ofi ci al so bre li vres de cor 
em São Pa u lo têm os ci la do en tre uma per cep ção dos mes mos que
os pu nha nos es ca lões mais ba i xos da hi e rar quia dos ho mens li vres
e mo men tos de cla ro re co nhe ci men to de que sua cir cu la ção no te -
ci do so ci al pa u ta va-se pela au to no mia que, no li mi te, po dia mes -
mo di fe ren ciá-los so ci al men te de uma ma ne i ra in sus pe i ta da. Fo -
ram vis tos tan to ca sos de pro fun da su bor di na ção dos li vres de cor,
quan to si tu a ções nas qua is al can ça vam, ou jul ga vam pos sí vel al -
can çar, po si ções de pres tí gio na so ci e da de. Essa re la ti va men te for -
te di fe ren ci a ção so ci al dos não-brancos li vres con di zia com a au to -
no mia em que foi sur pre en di da sua mo vi men ta ção. Não é de se es -
tra nhar, as sim, que uma ava li a ção a res pe i to dos mes tres pe dre i ros
e car pin te i ros da ca pi ta nia, em 1804, pu ses se em jogo um pou co
dis so tudo. Fran ca e Hor ta su ge ria que São Pa u lo, di fe ren te men te
do Rio de Ja ne i ro e da Ba hia, não pos su ía mes tres de peso. Os exis -
ten tes se ri am to dos “Mes tres de jor nal”, in di can do con di ção su -
bor di na da no in te ri or do ar te sa na to. O “Co mum de les tra ba lham
[sic] como Ofi ci a is, sen do pela ma i or par te Mu la tos, e Pre tos, de
ma ne i ra que nem uma pe que na Casa se faz aqui de em pre i ta da”,
di zia, li gan do cor atri bu í da e po si ção in fe ri o ri za da. Mas Hor ta
tam bém ava li a va a pos se de es cra vos pe los mes mos e, se bem é ver -
da de que o go ver na dor acha va pou cos os es cra vos de ar tí fi ces, ain -
da as sim se via obri ga do a re co nhe cer que even tu al men te os ar te -
sãos mu la tos e ne gros da ca pi ta nia os pos su íam. Eles ti nham
“quan do mu i to [...] um até dois Escra vos pró pri os do seu ofí cio”.17

Até mes mo uma vi são dog ma ti ca men te hi e rar qui zan te dos li vres
de cor de i xa va en tre ver a per cep ção de sua di fe ren ci a ção so ci al. A
au to no mia ins cri ta em seu modo de cir cu lar no te ci do so ci al era a
raiz dis so tudo.

O pro ble ma da di fu são dos não-brancos com au to no mia é
uma ques tão in te i ra ain da por ave ri guar mais de ti da men te. Os re -
sul ta dos ex pres sos mais aci ma con tri bu em nes ta di re ção, mas não
se deve pen sar que os ca sos de Cas tro e Gu a ra tu ba cons ti tu í ram si -
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tu a ções es pe cí fi cas e iso la das. A si tu a ção em Cu ri ti ba era se me -
lhan te à de Cas tro, em bo ra as pro por ções fos sem um pou co me no -
res. Nela, em 1797, os fo gos en ca be ça dos por li ber tos e li vres de
cor cons ti tu íam qua se um quin to (19,7%) do to tal de do mi cí li -
os.18

Na vila de São Pa u lo dos anos de 1765 e 1767, os do mi cí li os
che fi a dos por li ber tos e li vres de cor al can ça vam pou co mais de
10%.19 Isso não che ga nem per to dos da dos de Gu a ra tu ba. Mas
não se deve es que cer que, na vila de São Pa u lo da dé ca da de 1760, a 
pas sa gem da es cra vi dão in dí ge na para a afri ca na era re la ti va men te
re cen te (Mon te i ro, 1994). Em Gu a ra tu ba sim ples men te não ha via 
acon te ci do tal pas sa gem, pois a for ma ção da vila foi fe nô me no
pos te ri or à re fe ri da tran si ção nas áre as do pla nal to de ocu pa ção
mais an ti ga, como Cu ri ti ba (a tran si ção em Cu ri ti ba pode ser pe ri -
o di za da a par tir de Schwartz, 1996:145). Ain da as sim, a com pa ra -
ção in di ca uma pe ri o di za ção, su ge rin do que o fim do sé cu lo XVIII
é um ba li za men to se gu ro para a ex plo são da pre sen ça ne gra li vre
nas par tes me ri di o na is da Amé ri ca por tu gue sa.

Ou tro exem plo nes sa di re ção, des ta vez mais me ri di o nal no
in te ri or da ca pi ta nia, é o de Ja cu pi ran ga, que, em 1836, ain da era
par te da mu ni ci pa li da de de Igua pe, cor res pon den do a dois de seus
“quar te i rões”. Era área de ocu pa ção re cen te, da tan do esta do fi nal
do sé cu lo XVIII e do iní cio do se guin te. A no vi da de do es ta be le ci -
men to ali pode ser aqui la ta da pela de fi ni ção dos mar cos usa dos
pelo re cen se a dor para re fe rir os li mi tes do se gun do dos quar te i rões 
que vi ri am a cons ti tu ir Ja cu pi ran ga. O quar te i rão n. 15 de Igua pe
lo ca li za va-se no rio Ja cu pi ran ga, ini ci an do na Bar ra do Ca pin zal e
indo “rio aci ma até o úl ti mo mo ra dor” (Alme i da, 1949:46). Era,
por tan to área es tra té gi ca para es tu da rem-se não-brancos li vres. Na 
área de Ja cu pi ran ga, ha via, em 1836, 31 do mi cí li os en ca be ça dos
por li vres de cor, sen do que ape nas um pro vi nha de fora de Igua pe,
ten do mi gra do de São Fran cis co (ibi dem:42-52. Esta obra con tém
uma trans cri ção da lis ta no mi na ti va de Ja cu pi ran ga para o ano
men ci o na do, trans cri ção esta que ser viu de base para as apro xi ma -
ções fe i tas aqui). Tra ta va-se, en tão, de área que com por ta va a imi -
gra ção de não-brancos pro ve ni en tes de pe que nas dis tân ci as, em
bus ca de ter ra, mos tran do, tam bém por aí, a enor me di fu são do fe -
nô me no que es tu dei mais de per to em re la ção a Cas tro e Gu a ra tu -
ba. Aque les 31 do mi cí li os cons ti tu íam 49% dos fo gos dos dois
quar te i rões de Igua pe que vi ri am a dar ori gem a Ja cu pi ran ga.
Olhan do tudo mais de per to, tem-se uma ima gem ain da mais ví vi -
da da pro li fe ra ção de não-brancos li vres e au tô no mos no lo cal. No
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quar te i rão mais novo (o tal de mar ca do com indo até o “úl ti mo
mo ra dor”), a par ti ci pa ção dos fo gos au tô no mos de li vres de cor era 
de mais que me ta de (54%). É gran de a se me lhan ça com o que foi
vis to so bre o caso de Cas tro e Gu a ra tu ba. As áre as mais re cen te -
men te aber tas de uma dada vila re pre sen ta vam for tís si mos im pul -
sos para a pro li fe ra ção de ne gros e par dos li vres.

Ja cu pi ran ga fa zia par te de uma área que, ain da em 1798, as
au to ri da des da ca pi ta nia afir ma vam pos su ir ter re nos co ber tos de
ma tos, in di can do pos si bi li da de de ocu pa ção. A ex pli ca ção do go -
ver na dor para esta ca rac te rís ti ca era tam bém sig ni fi ca ti va para os
pro pó si tos des te tra ba lho: “fal ta de ha bi tan tes, ou tal vez [...] po -
bre za dos que vi vem nes ta Ca pi ta nia”.20

Cu ri ti ba, São Pa u lo e a par te de Igua pe que vi ria a cons ti tu ir
Ja cu pi ran ga re pli cam com es pe ci fi ci da des e aju dam a pe ri o di zar o
fe nô me no que foi o ob je to des te ar ti go. A di nâ mi ca da que le fe nô -
me no em Cas tro e Gu a ra tu ba per mi tiu avan çar na per cep ção de
suas con di ções e de seu sen ti do. No fi nal do sé cu lo XVIII e no iní -
cio do se guin te, os não-brancos li vres da ca pi ta nia/pro vín cia de
São Pa u lo ex pan di am seu nú me ro e fir ma vam no te ci do so ci al a vi -
si bi li da de de sua mu i to in ten sa mo vi men ta ção ge o grá fi ca em bus -
ca de ter ra e de au to no mia, o que che ga va ao pon to de im pac tar a
per cep ção da so ci e da de re ti da por eli tes lo ca is e ad mi nis tra do res
co lo ni a is.

Fi cam in di ca das per gun tas re la ti vas a como tudo isso aca -
bou. Para ci tar ape nas um exem plo, um tra ba lho so bre li ber tos e
modo de vida cam po nês em São Pa u lo na se gun da me ta de do sé cu -
lo XIX os viu as sen tan do-se ape nas me di an te au to ri za ção se nho ri -
al, além de ter cha ma do a aten ção para as for tes ame a ças, tam bém
par ti das do alto, sob as qua is eles pre ci sa vam la bu tar (Ma cha do,
1993). Por ou tro lado, um tra ba lho so bre com pa drio en tre li vres
de cor em Cu ri ti ba en tre 1850 e 1852 mos trou te rem sido mu i to
in co muns, en tre os pa dri nhos de seus fi lhos, tan to os com tí tu los
que in di cas sem po si ção so ci al ele va da, quan to re pe ti ções de no -
mes de pa dri nhos, as qua is in di ca ri am, caso exis ten tes, que a pa -
tro na gem te ria tido um peso mu i to for te em seu modo de vida. Pa -
dri nhos de cri an ças li vres de cor pa re cem ter sido, de um modo ge -
ral, vi zi nhos e/ou pa ren tes, dado que se mos tra con sis ten te com o
que se de fen de aqui a res pe i to da pre va lên cia da au to no mia en tre
os não-brancos li vres da área que hoje cons ti tui o Pa ra ná (San dim,
2000). Além dis so, ou tro tra ba lho re cen te for ne ceu um tes te mu -
nho qua li ta ti vo im por tan te so bre a pro li fe ra ção, na área do atu al
Pa ra ná, de mi gran tes in ter nos li vres de cor em mo men tos mais
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pró xi mos de me a dos do sé cu lo XIX. Uma es cra va fu gi da de Gu a ra -
pu a va em me a dos do sé cu lo XIX des lo cou-se para e es ta be le ceu-se
em Cam po Lar go, lo ca li da de pró xi ma a Cu ri ti ba. O cu ri o so e
ines pe ra do re si de em que ela lo grou, du ran te cer ca de um ano, fa -
zer-se pas sar por li ber ta, até que fi nal men te foi des co ber ta (a isso
se se guiu um caso de fi li cí dio, ana li sa do com de ta lhe em Ara ú jo
[2000], sen do este o tra ba lho don de se re ti ra ram as in for ma ções
so bre a fu gi ti va). Mu i tas ve zes se cha ma a aten ção para o in ten so
ris co que li ber tos cor ri am de se rem cap tu ra dos em vir tu de de se -
rem ti dos por es cra vos. O caso da que la mu lher re pre sen ta va o in -
ver so. Mu i tas ve zes tam bém se en fa ti za que só em am bi en te ur ba -
no se ria co mum es cra vos se fa ze rem pas sar por li vres. Mas ela o fez
em área ni ti da men te ru ral, tan to as sim que po si ci o nou-se como
“agre ga da” (Ara ú jo, 2000). Des se modo, todo um pro gra ma de
pes qui sas fica su ge ri do para com pre en der como se pas sou da si tu a -
ção an tes des cri ta para a apon ta da quan to ao fi nal do sé cu lo.

Além dis so, o modo como se con ce bem as re la ções so ci a is na
área deve ser re pen sa do a par tir do que se viu aqui. Isso por que
nem tudo que unia li vres de cor e po ten ta dos lo ca is era de pen dên -
cia pes so al. Os pa drões de ocu pa ção tam bém po dem ser re vis tos,
pois a vida ru ral da Amé ri ca por tu gue sa se mos tra, mais uma vez,
mu i to mais va ri a da e com ple xa que o in di ca do pela no ção de ex -
clu si vi da de da gran de pro pri e da de (em bo ra não se ne gue a cen tra -
li da de des ta úl ti ma), so bre tu do em si tu a ção de po vo a men to ralo
como o que ca rac te ri za va a área es tu da da.

As con cep ções cor ren tes so bre re la ções co mu ni tá ri as e hi e -
rar quia so ci al tam bém de vem ser re vis tas. O con tin gen te dos li vres 
de cor não era em ab so lu to so ci al men te pla no. Para além de seu
nú me ro e de sua dis per são, a au to no mia per cep tí vel no modo
como se as sen ta vam na ter ra es tra ti fi ca va-os de ma ne i ra apa ren te -
men te in ten sa. Isso, além de com pli car as per cep ções cor ren tes de
hi e rar quia so ci al, deve ser en fa ti za do por que faz es pe rar uma va ri e -
da de mu i to gran de nos ti pos de in te ra ção em que pu de ram en vol -
ver-se.21 Tudo, en fim, nos en ca mi nha a re pen sar as re la ções so ci a is, 
os pa drões de ocu pa ção, as re la ções co mu ni tá ri as e a pró pria hi e -
rar quia so ci al no Cen tro-Sul da Amé ri ca por tu gue sa.
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Notas

1. Há boas ra zões para usar a ex pres são “não-brancos li vres”, con for me isso é fe i to re pe -
ti da men te nes te tex to. A pri me i ra de las li ga-se a que ela é pre fe rí vel a “li vres de cor”
— em bo ra esta úl ti ma tam bém seja even tu al men te uti li za da, in clu si ve no tí tu lo —,
por cons ti tu ir esta úl ti ma tra du ção di re ta do “co lo red fre e men” nor te-americano,
po den do, por tan to, fa zer es que cer as di fe ren ças vi gen tes en tre as si tu a ções do Sul es -
cra vis ta dos Esta dos Uni dos e da Amé ri ca por tu gue sa. “Não-brancos li vres” tam bém
é me lhor que algo como “ne gros e par dos li vres”, pois é pre ci so pro ble ma ti zar a pers -
pec ti va de que es tas ca te go ri as cons ti tu am uma clas si fi ca ção. Nos lu ga res es tu da dos
— Cas tro e Gu a ra tu ba — não só se al te ra va a cor atri bu í da a de ter mi na das pes so as,
como tam bém va ri a vam os cri té ri os vi gen tes nas lis tas no mi na ti vas, de modo que,
em al guns anos, ha via tan to par dos quan to ne gros em Gu a ra tu ba, ao pas so que, em
ou tros, to dos eram des cri tos como par dos. Além do mais, ocor ria fre qüen te men te
em um dos lu ga res — Cas tro — o em pre go si mul tâ neo, para pes so as di fe ren tes, das
ca te go ri as “par do” e “mu la to”, cri an do pro ble mas im por tan tes de clas si fi ca ção.

2. Da im por tan te bi bli o gra fia que re fe ren da este po si ci o na men to da ques tão cito, em
par ti cu lar, Sil va (1990), Li nha res e Sil va (1999, cap. III) e Bar ros (1997).

3. A ex pres são apa re ce em um ar ti go de Mintz (1978:31), em bo ra in ser ta em ar gu men -
to di fe ren te. Ali, Mintz dis cu te cri ti ca men te as aná li ses que em bu tem no con ce i to
mes mo de cam pe si na to uma vi são exa ge ra da men te cen tra da, se gun do ele, na con -
cep ção de ex pro pri a ção de ex ce den tes pro du zi dos no tra ba lho cam po nês por par te
de ou tros gru pos so ci a is.

4. Encon tram-se po si ções como esta em Fra go so & Flo ren ti no (1993), Fa ria (1994) e
Lima (1997).

5. Cf. o ofí cio de 21 de no vem bro de 1797 ao Con se lho Ultra ma ri no em Do cu men tos
Inte res san tes para a His tó ria e Cos tu mes de São Pa u lo, São Pa u lo, Insti tu to His tó ri co e
Ge o grá fi co de São Pa u lo, v. 29, p. 43. Nas ci ta ções de tex tos de épo ca pre sen tes nes te
ar ti go, atu a li zo a gra fia e man te nho pon tu a ção e ma i ús cu las.

6. Os da dos re la ti vos a Cas tro em 1776 pro vêm do tra ba lho de Mo ra es Lima (2000). As
in for ma ções re la ti vas a Gu a ra tu ba em 1782 e 1832, as sim como as re la ci o na das a
Cas tro em 1835, re sul ta ram de con sul ta di re ta às lis tas no mi na ti vas res pec ti vas, em
có pi as mi cro fil ma das dos ori gi na is de po si ta dos no Arqui vo Pú bli co do Esta do de
São Pa u lo.

7. Os con tin gen tes es cra vos de Cas tro e Gu a ra tu ba não cons tam da Ta be la 1. Eles po -
dem ser con sul ta dos em Cos ta e Gu tiér rez (1985), bem como nas lis tas no mi na ti vas
e ma pas de po pu la ção res pec ti vos.

8. Obser ve-se que, nes se con jun to de da dos a res pe i to de Gu a ra pu a va, fo ram omi ti dos
os ín di os. Isso se de veu ao ob je ti vo de com pa rar a si tu a ção de Gu a ra pu a va com a do
res tan te do mu ni cí pio de Cas tro, onde não ha via for tes con cen tra ções in dí ge nas, a
jul gar pe las lis tas no mi na ti vas. De veu-se tam bém ao fato de se ter, ne ces sa ri a men te,
que di fe ren ci ar a si tu a ção dos ca in gan gues fren te à dos não-brancos li vres que es tu do
aqui. Qu an to àque le gru po, vide Ta ka tu zi (2000). O ma te ri al re la ti vo a 1828 foi ta -
bu la do a par tir de Arqui vo Pú bli co do Esta do de São Pa u lo. Lis tas de ha bi tan tes de
Cas tro, 1828 (Foi con sul ta da có pia mi cro fil ma da per ten cen te ao De par ta men to de
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His tó ria da UFPR). So bre a ocu pa ção de Gu a ra pu a va é im por tan te con sul tar Mar -
con des e Abreu (1991).

9. Já fo ram vis tas as os ci la ções que isso teve na mer can ti li za da vila de Cas tro.

10. A re fe rên cia quan to à lis ta no mi na ti va de 1798 pode ser en con tra da na ta be la in clu í -
da no tex to. A ata de 1797, com a lis ta dos que a as si na ram, foi re pro du zi da por um
his to ri a dor de Gu a ra tu ba, Jo a quim da Sil va Ma fra (1952:64-6).

11. Cf. Atas do Con se lho da Pre si dên cia da Pro vín cia de São Pa u lo, anos de 1824-1829.
In: Do cu men tos Inte res san tes..., v. 86, 1961, pp. 66-7.

12. Cf. Ofí ci os do Ge ne ral Hor ta aos Vi ce-Reis e Mi nis tros, 1802-1808. In: Do cu men tos
Inte res san tes... v. 94, 1990, p. 132 (Ofí cio ao Vis con de de Ana dia, de 30 de ju nho de
1804).

13. Em 19 de agos to de 1797, de fato, Anto nio Ma nu el de Mel lo Cas tro e Men don ça es -
cre via em ofí cio ha ver en tão “três Com pa nhi as Avul sas de ho mens par dos, de que
ago ra man dei alis tar o nú me ro con ve ni en te para de les for mar um re gi men to”. Car tas 
de Anto nio Ma nu el de Mel lo Cas tro e Men don ça di ri gi das a D. Ro dri go de Sou za
Cou ti nho, Se cre tá rio de Esta do. In: Do cu men tos Inte res san tes..., v. 29, p. 13. Tudo in -
di ca que a pro li fe ra ção de li vres de cor em São Pa u lo era tra ta da como no vi da de, exi -
gin do no vas pro vi dên ci as, con for me fica exem pli fi ca do pe los in ten tos de or ga ni za -
ção dos mes mos em ter mos mi li ta res, pro ces so este que en vol veu, no mí ni mo, tan to
Cas tro e Men don ça quan to Fran ca e Hor ta.

14. Idem, p. 170 (Ofí cio ao Vis con de de Ana dia, de 25 de ju nho de 1806).

15. Sil va (1999) tam bém en fa ti za pos tu ras de con tro le so ci al es pe ci fi ca men te vol ta das
para não-brancos li vres no fi nal do sé cu lo XVIII, em bo ra se tra te de in ter pre ta ção
mu i to di ver sa da que la que se en ca mi nha aqui, sem con tar que o am bi en te per nam -
bu ca no era pro fun da men te di fe ren te do da ca pi ta nia de São Pa u lo, como é sa bi do.

16. Vide o ofí cio de 26 de abril de 1798 ao Se cre tá rio de Esta do. In: Do cu men tos Inte res -
san tes..., v. 29, p. 61.

17. Idem, p. 219 (Ofí cio a Luiz de Vas con ce los, de 26 de ou tu bro de 1804).

18. Cf. Arqui vo Pú bli co do Esta do de São Pa u lo. Lis tas de ha bi tan tes de Cu ri ti ba, 1797.
Foi con sul ta da có pia mi cro fil ma da per ten cen te ao DEHIS/UFPR.

19. Cf. Re cen se a men tos (1765-1767). In: Do cu men tos Inte res san tes...., 1937, v. LXII.

20. Ofí cio de 25 de abril de 1798 do ge ne ral Anto nio Ma nu el de Mel lo Cas tro e Men -
don ça ao Se cre tá rio de Esta do. In: Do cu men tos Inte res san tes.... v. 29, p. 56. A cons ta -
ta ção re la ti va à so bre vi vên cia de ma tas che ga a in clu ir a área de Gu a ra tu ba. Idem, p.
58.

21. Pen sar nos es cra vos aju da a com pre en dê-lo, à me di da que os ho ri zon tes des tes úl ti -
mos de vem ter sido mu i to afe ta dos pela es pes su ra do con tin gen te de li vres de cor na
ca pi ta nia, sen do tal ter mo — “es pes su ra” — em pre ga do aqui com dois sig ni fi ca dos.
Jus ti fi ca-se por que os des cen den tes de es cra vos cons ti tu íam seg men to mu i to mais
nu me ro so que o dos pró pri os ca ti vos. Isso, como já foi vis to, in di ca que não eram
des cen den tes dos es cra vos lo ca is, mas su ge re tam bém que um seg men to com o qual
ca ti vos in te ra gi am co ti di a na men te apre sen ta va for te efi cá cia (quan to a es ta be le -
cer-se na ter ra, so bre tu do) em meio a uma flu i dez mu i to gran de. Mas o ter mo in di ca
tam bém que a au to no mia tran qüi la em que eles fo ram sur pre en di dos nes te tra ba lho
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es tra ti fi ca va in ter na men te os li vres de cor da ca pi ta nia/pro vín cia, su ge rin do for te va -
ri e da de nas in te ra ções en tre eles e os ca ti vos lo ca is.
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