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“No Brasil, ninguém é puro. E é por isso que o Brasil tem a cara do futuro”. Assim se pro-
nunciou o professor de Harvard, Henry Louis Gates Jr, em uma entrevista,1 a propósito do 
alto grau de miscigenação da população brasileira, característica tradicionalmente destaca-
da nos mais importantes estudos de história e sociologia, e que recentemente foi confirmada 
nas pesquisas do professor Sergio Danilo Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Esse geneticista encontrou altos índices de ancestralidade africana ou ameríndia na popu-
lação brasileira considerada “branca”, bem como altos índices de ancestralidade européia e 
ameríndia na população considerada “negra”.

Nos EUA, a pesquisa coordenada pelo professor Gates Jr também acusou esses resultados, 
em mais baixo grau, no entanto. Na reportagem da BBC, esse professor sugere uma explica-
ção. “A união entre brancos e negros nos Estados Unidos foi proibida até o final do século 20, 
embora continuasse havendo mistura, enquanto no Brasil a miscigenação ocorreu de forma 
mais intensa”. O geneticista Sérgio Danilo Pena corrobora a tese e acrescenta que, no Brasil, 
tradicionalmente, os filhos nascidos de uniões entre negros e brancos, se forem de pele clara, 
são considerados e tratados como brancos. Já nos EUA é irrelevante a cor da pele, eles serão 
sempre negros. Em outras palavras, Sergio Danilo Pena defende uma idéia já antiga, a de que 
o processo de racialização das relações sociais não vingou no Brasil, e até por isso comumente 
as pessoas se auto-identificam e identificam o outro mais pela cor da pele do que pela origem.

Os estudos desses geneticistas também esclarecem aspectos relativos à história do pro-
cesso de miscigenação no Brasil e nos EUA. Ainda na entrevista citada, somos informados 
que nos dois países os exames do cromossomo Y, que indica a linhagem paterna, mostraram 
grande componente europeu, enquanto a linhagem materna aparece bem mais diversificada 
entre européias, africanas e indígenas. A explicação, segundo Gates, é que nos dois países 
era comum que os colonizadores mantivessem relacionamentos sexuais – freqüentemente 
forçados – com escravas ou mulheres indígenas. 
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Esta é uma tese compartilhada por alguns cientistas sociais e por ativistas do movimen-
to negro brasileiro, mas não pela maioria. O historiador Manolo Florentino, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, chamado a dar sua opinião na reportagem da BBC, concorda que o 
relacionamento forçado fosse comum, mas destaca que análises recentes têm descoberto que 
a miscigenação também foi, em grande parte, resultado de relacionamentos consensuais entre 
portugueses pobres e mulheres negras e indígenas. “A riqueza aparta as pessoas, mas a pobre-
za une. Havia pelo Brasil, muitos portugueses pobres, aventureiros que vinham tentar a vida 
aqui. A miscigenação que existe hoje é também resultado dessa história de pobres amantes”.

As palavras de Florentino são esclarecedoras porque sugerem que as relações entre 
escravos e livres e entre brancos e negros, no Brasil, foram muito mais complexas do que 
indica a tese que vincula de forma direta miscigenação à violência sexual. Isso porque, como 
já ressaltou Rebecca Scott, por exemplo, em função do efeito cumulativo das manumissões, 
nas diferentes áreas do Brasil eram estreitos os laços entre livres e escravos. E se era rara a 
identidade política e de cor entre brancos ricos e brancos pobres, o caráter extensivo da pro-
priedade de escravos entre os pobres também criava tensões que dividiam livres e cativos. 
Desta perspectiva, afirma, surge um quadro muito mais complexo.2 

As inferências da autora são de grande interesse também porque constituem um conjunto 
de considerações dirigidos aos estudiosos do pós-abolição. Remetem, portanto, a uma discus-
são ainda muito viva nas Américas, polêmica cujos principais pontos o leitor brasileiro en-
contra sintetizada em Memórias do cativeiro, de autoria de Ana Lugão Rios e Hebe Mattos. Na 
introdução do livro, as historiadoras indicam que o tema das relações raciais nas Américas é 
questão antiga. No entanto, “durante muitos anos considerou-se mais ou menos a mesma coisa 
estudar as relações raciais no pós-abolição ou o destino das populações libertas, considerando 
ambas as situações uma herança do período escravista”.3 Nesse sentido, por muitos anos a 
abolição “se apresentaria quase como um não-fenômeno, incapaz de gerar mudanças”.4

A “construção do pós-abolição como um problema” é, segundo as autoras, fruto de um 
conjunto de pesquisas recentes sobre o pós-emancipação nas várias regiões das Américas. 
Essas pesquisas

 “... permitiram reavaliar também os estudos históricos sobre relações raciais 
e a idéia de ‘herança da escravidão’. Para tanto, o ponto de partida foi a percepção 
de que a construção das identidades raciais negras nas Américas não se fez como 
contrapartida direta da violência intrínseca à ordem escravista. Trata-se de reco-
nhecer que o processo de destruição da escravidão moderna esteve visceralmen-
te imbricado com o processo de definição e extensão dos direitos de cidadania 
nos novos países que surgiam das antigas colônias escravistas. E que, por sua vez, 
a definição e o alcance desses direitos estiveram diretamente relacionados com 
uma contínua produção social de identidades, hierarquias e categorias raciais, 
Nesse sentido, a historicidade das identidades e classificações raciais tornou-se 
questão central para o entendimento dos processos de emancipação escrava e das 
formas como as populações afrodescendentes e as sociedades pós-emancipação 
lidaram culturalmente com os significados da memória do cativeiro”.5
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Contudo, a periodização do processo de emancipação é uma diferença fundamental en-
tre a história brasileira e norte-americana. Como se sabe, à época de suas respectivas aboli-
ções, Brasil e EUA apresentavam um quadro populacional completamente diverso: em 1860 
havia mais de 4.000.000 de cativos nos EUA; no Brasil em 1819 eles eram 1.100.000 (cerca 
de 44% da população total), 1.500.000 (18%) em 1872, e pouco mais de 720.000 em 1887. 
Por outro lado, no Brasil, em 1800, as pessoas de cor livres representavam cerca de 12% da 
população total, e em 1872 elas eram 45%; em 1800 a população livre de cor compreendia 
20% do total da população de cor, e 74% em 1872, sendo que o componente mulato do total 
da população de cor havia chegado a 66%. Quadro em todo diverso dos EUA, onde, às vés-
peras da Guerra Civil, em 1860, os negros livres compreendiam apenas 11% da população 
não branca total.6

Ou seja, no Brasil “a produção social de identidades, hierarquias e categorias raciais” é 
muito anterior ao período final da escravidão. Em Sobrados & Mocambos, Gilberto Freyre já 
indicava que o século XIX foi um período de intensificação de fenômenos já presentes du-
rante a época colonial, como as alforrias e a miscigenação, ou seja, de enorme alargamento 
da população livre de cor, e declínio da população escrava. Por esta razão, acredito que no 
Brasil o uso social da cor, e não da raça, se deve ao fato de que a primeira funcionava melhor 
para marcar diferenças no interior da enorme população que não pertencia à elite, mas que 
também não era escrava – embora a maior parte dela fosse de origem africana, ameríndia 
ou, principalmente, mestiça. E em algumas localidades a produção social do “liberto”, do 
negro livre”, do “mulato”, do “pardo” e do “branco” é mesmo concomitante à produção social 
do “escravo”.

Por fim, destaque-se que boa parte daqueles que estudam escravidão e relações raciais 
no Brasil sugerem que no país a cor constitui categoria sociológica extremamente complexa, 
historicamente conformada a partir de inúmeras variáveis, algumas muito subjetivas. Como 
já indicou Russel-Wood:

“em nenhum lugar como na América portuguesa a população desafiou 
tanto a classificação fenotípica somente por cor, cabelo, constituição física e 
carcterísticas faciais e foram tão importantes a visão do outro, a visão de si 
mesmo, a postura e a “qualidade” – palavra que foge à definição mas que todo 
mundo entendia – para decidir qual o adjetivo ou expressão mais adequado 
para referir-se à cor do indivíduo. A cor da pele de alguém estava nos olhos do 
observador, mas o status social e econômico do observador e sua cor também 
desempenhavam seu papel em qualquer dessas atribuições, assim como a épo-
ca e a região.”7

Com vistas a contribuir para uma melhor compreensão de alguns desses aspectos, na 
presente comunicação procuro discutir a relação entre cor e hierarquia social no vilarejo 
de São José dos Pinhais, na passagem do século XVIII para o XIX. À época, este vilarejo era 
freguesia de Curitiba, situado à sudeste desta, em direção a Serra do Mar. Por então, sítios 
agrícolas, e de quando em quando uma fazenda, compunham a paisagem de seu território, 
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nos quais se praticava agricultura e criação de subsistência e de abastecimento do merca-
do interno. 

Desde a segunda metade do século XVII, escravos de origem africana eram trazidos para 
a região que hoje conforma, grosso modo, o Estado do Paraná. Chegaram africanos ao menos 
até 1855, em geral pelo porto de Paranaguá. Contudo, acredita-se que o mais comum era a 
aquisição de escravos negros nos principais centros de comércio de gado por onde passa-
vam os tropeiros dos Campos Gerais e dos Campos de Curitiba. Isso teria propiciado a con-
formação de uma população negra cativa majoritariamente crioula.8 Porém, como em toda a 
área paulista, até meados do XVIII a escravidão indígena foi mais importante. Vale lembrar, 
por exemplo, os números encontrados por Schwartz, em seu estudo sobre compadrio de 
escravos em Curitiba. Esse autor menciona que entre 1685 e 1709 era irrelevante o número 
de negros batizados na vila, e que somente em 1740 africanos e afro-brasileiros batizados 
finalmente excederam em número aos índios.9

Em 1782, a população da freguesia de São José dos Pinhais era de aproximadamente 
1000 pessoas, sendo escravas somente 15% delas; em 1830 os escravos representavam 
apenas 10,2% dos 3240 habitantes. Em todo o período, esses cativos pertenciam a pou-
cos senhores: em 1782 não havia escravos em 80,5% dos domicílios da freguesia, e esse 
índice subiu para 83,7% em 1827. Além disso, a maior parte dos escravistas do lugar 
tinha no máximo quatro cativos, tendência que se acentuou ao longo do tempo: em 1782 
eles representavam 58% dos escravistas do lugar, e esse índice subiu para 72% em 1827. 
Ressalte-se, ainda, que ao longo do período nenhum escravista do lugar possuía mais de 
20 cativos.10 

Outra característica da escravidão no vilarejo diz respeito ao perfil sexo-etário 
dos cativos. Em 1803, por exemplo, a composição da população escrava era pratica-
mente igual à da população livre – em ambas havia perfeito equilíbrio dos sexos, cer-
ca de 35% da população era formada por crianças e 55% por adultos. Em 1827 havia 
um pouco mais de crianças entre os livres (38%) do que entre os escravos (32%), 
estes com um percentual mais alto de adultos (64%) do que os primeiros (53%), mas 
ainda mantendo o equilíbrio dos sexos.11 Por esses dados se pode concluir que, por 
então, pouco se comprava escravos no mercado externo à freguesia. Para a reposição 
ou incremento de suas escravarias, portanto, os pequenos senhores dependiam basi-
camente da reprodução endógena da comunidade de cativos.12 

Por fim, saliente-se que, historicamente, é provável que em São José dos Pinhais 
muitos descendentes de africanos e indígenas puderam ascender à condição de homens 
e mulheres livres. E assim, dentre os 1691 habitantes livres da freguesia em 1803, 55% 
foram recenseados como pardos, e uma pessoa foi identificada como negra. Em 1827, 
dos 2795 livres, 49,2% foram identificados como pardos e 27 (1,4%) como negros.13 

Tendo em vista essas características, nesta comunicação pretendo expor alguns 
aspectos relevantes acerca do processo de diferenciação social, através da designa-
ção da cor, no interior do grupo de escravos e pobres livres que viviam nesse locus 
social escravista, por certo, mas onde eram precários os elementos que costumam 
caracterizar tal ordenamento.
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Cor e status social dos escravos
A heterogeneidade original é uma característica do grupo cativo do Paraná, formado por 

africanos, crioulos e índios de diversas nações. Exemplo disso encontra-se no testamento 
aberto em 1722, de Isabel Fernandes da Rocha, moradora de São José dos Pinhais. Nele fo-
ram declarados dezoito “servos”,

“a saber inferiores de velhice Balthazar, Breutis escrava, [ileg.], Severina, 
Rufina Pascoa, todos carijós, pessoas de serviço, Anna mollata escrava, Louren-
ço mollato, Manoel mina, Antonio Tobe mina, Esmeria carijó; duas raparigas de 
dez annos de idade pouco mais ou menos por nome Barbara, mollata, Narciza, 
carijó, dous rapazes de campanha de sete para oito annos chamados [cor.+- 3 
pal.] Outro de idade de seis annos chamado Salvador, duas crianças mollatas 
por nome Angela e Clara escravas, mas hum rapas chamado João escravo.” 14 

Dos dados sobre composição sexo-etária e naturalidade dos cativos do Paraná no sécu-
lo XIX, presentes nas listas nominativas de habitantes, depreende-se que por então aquela 
heterogeneidade, antes tão marcante, estaria mais diluída. Nesses censos populacionais, a 
partir de 1798, os escravos eram discriminados especialmente pela cor (pardos ou negros). 
Um exemplo está na lista da freguesia de São José, de 1803, na qual foram registrados 255 
cativos, dos quais de 249 pude ler a cor. Destes, 157 (63%) foram identificados como pardos 
e 92 como negros, sendo que apenas 16 deles foram identificados como africanos. Em 1827, 
dos 285 escravos registrados em São José, 119 (42%) foram designados pardos e 166 ne-
gros, e destes, apenas oito foram recenseados como africanos.

No período, em toda a região paranaense, e não apenas em São José dos Pinhais, a popu-
lação cativa apresentava um alto percentual de pardos, com uma média, ao longo do período, 
de 34,1%. O mesmo ocorria entre os livres: em média, cerca de 28,8% deles eram pardos, 
enquanto apenas 2,3% eram negros. Se aceitarmos que, no Brasil, a cor “reforçava” social-
mente a condição de escravo, no Paraná isso era especialmente verdadeiro para aqueles ti-
dos como negros. Isso porque, como já assinalei, boa parte da população livre do lugar tinha 
exatamente a cor (parda) como ponto em comum com cerca de 1/3 da escravaria (os cativos 
pardos). Por um lado, isso pode sugerir que parte da população livre era vista “com um pé na 
escravidão”, e/ou que parte da população escrava, aos olhos dos recenseadores, tinha “um pé 
no mundo dos livres”. Afinal, como já se anotou,

“as designações de ‘negro’, ‘cabra’, ‘pardo’ e até mesmo a de ‘criolo’, embo-
ra não digam nada a respeito da condição social das pessoas assim nomeadas, 
mas sim de sua origem ou cor da pele, indicam a existência de outros níveis de 
diferenciação social que, para aqueles homens e mulheres coloniais, não eram 
subsumidos pelas distinções entre livres, forros e escravos.”15 

Para o caso dos escravos do Paraná (ou talvez para boa parte da região meridional do 
Brasil colônia), a partir de uma observação de Carlos Lima talvez se possa discutir um pouco 
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mais este aspecto. O autor formulou a hipótese de que haveria uma hierarquia dos cativos, 
a qual, tal como acontecia com os livres, estaria impressa na cor designada. Em um trabalho 
sobre a vila de Castro (nos Campos Gerais), nas primeiras décadas do século XIX, Lima ana-
lisou dados sobre as escravarias de duas fazendas. E o que de mais relevante percebeu foi a 
tendência de se identificar as mulheres como pardas, e os velhos como negros. Para o autor, 
isso estaria sugerindo...

 “...que o tempo e as modificações do sistema escravista no Brasil do século 
XIX interferiam no processo de diferenciação dos escravos em pardos e negros. 
Mas não era só isso. Lugares possivelmente diferentes de homens e mulheres, 
assim como de jovens e de velhos nas relações escravistas também tinham im-
pactos na questão.”16

De fato, nos dados sobre o conjunto dos cativos do Paraná, registrados nos mapas popu-
lacionais, também encontrei estas características. Em 1810, por exemplo, 45% das cativas 
do Paraná foram recenseadas como pardas, e em 1830 esse índice era de 38,5%. Nesses 
mesmos anos, dos escravos do sexo masculino, 39% e 35,4%, respectivamente, foram recen-
seados como pardos. Também encontrei uma relação entre cor e idade: em 1810, dos cativos 
com até dez anos, 55% eram negros, eram dessa cor 59% daqueles entre dez e 50 anos, e 
65% dos idosos; em 1830 esses percentuais eram, respectivamente, de 59%, 64% e 68%. 

O mesmo quadro estava presente na freguesia de São José dos Pinhais. Em 1803, 69,7% 
das escravas e 52,5% dos escravos eram pardos, em 1827 estes índices eram, respectiva-
mente, de 47,2% e 36,4%. Da mesma forma, em 1803, dentre os cativos com até nove anos, 
23,8% eram negros, daqueles entre dez e 49 anos, 39,4% eram negros, e estes representa-
vam 59,1% dos cativos com mais de 50 anos. Em 1827 esses índices eram, respectivamente, 
de 47,3%, 62% e 72,7%. 

No entanto, seria o caso de perguntar por que, afinal de contas, o sexo e a idade de al-
guém seria fator condicionante da atribuição de sua cor? Creio que se pode ao menos aven-
tar a hipótese de que, na região em estudo, se tendia a identificar os nascidos no lugar como 
pardos, e como negros os cativos comprados no mercado externo ao vilarejo. E porque no 
grupo dos escravos nascidos nas localidades em que estavam estabelecidos quando recense-
ados certamente existia proporcionalmente mais mulheres e mais crianças, isso pode levar à 
idéia de que ser homem e ser idoso pudesse ser fonte de discriminação social. 

Assim, “se o tempo e as modificações do sistema escravista interferiam no processo de 
diferenciação dos escravos em pardos e negros”, parece que esses dois fatores estariam con-
tribuindo não tanto para a constituição de “lugares possivelmente diferentes de homens e 
mulheres, assim como de jovens e de velhos nas relações escravistas”, mas principalmente 
para a distinção entre cativos “estrangeiros” (africanos ou crioulos) e aqueles cujas origens 
os integrava à população local (livre e escrava) mesmo antes de nascer – isso ao menos na 
ótica senhorial, que afinal, orientou a produção dos censos por mim utilizados. 

Aliás, também encontrei indícios da existência de uma situação privilegiada para os es-
cravos nascidos na freguesia quando o assunto era o casamento, pois naquele vilarejo, tudo 
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indica, os escravos e livres de cor da comunidade controlavam o mercado matrimonial, re-
servando algumas mulheres livres de cor para escravos e promovendo a união matrimonial 
de escravas com forros ou pardos e negros livres recém-chegados ao vilarejo.17 Além disso, o 
cruzamento das informações da lista de 1803 com uma listagem de registros de batismos e 
de casamentos da paróquia do Patrocínio de São José reforçam o quadro, pois encontrei uma 
forte tendência, nos casos de mães solteiras pardas, em se identificar seus filhos pela mesma 
cor; e no caso das mães solteiras negras, alguns dos filhos eram registrados como negros e 
outros como pardos. Dos poucos casais que pude identificar, encontrei a mesma tendência: 
um casal pardo teve seus filhos listados como pardos, um casal negro e dois casais mistos 
(negro com parda) tiveram parte dos filhos identificados como negros e outra parte como 
pardos. Enfim, parece que a designação da cor (parda ou negra) dos escravos, no Paraná, 
tinha ligação com a origem deles: aos nascidos no lugar haveria a tendência de se designar a 
cor parda; aos “estrangeiros”, a cor negra.

Cor e status social no mundo dos livres
Na passagem do XVIII para o XIX, como se viu, muitos pardos livres do Paraná eram descen-

dentes de indígenas ou mestiços de origem indígena e africana e/ou portuguesa. Outra parte da 
população de pardos e negros livres era, certamente, formada por libertos crioulos ou africanos, 
e seus descendentes, mestiços ou não. Alguns libertos e livres de cor seriam migrantes, ou filhos 
e netos destes. Pela lista nominativa de 1803, calculei que em São José dos Pinhais em torno de 
24% dos chefes de domicílios não brancos eram migrantes internos.18 Carlos Lima, em estudo 
com informações sobre a vila de Castro, anotou que cerca de 24% dos livres de cor eram migran-
tes internos em 1816 e em 1835.19 Enfim, a região do Paraná é exemplo típico de área de fron-
teira pobre da colônia, onde certamente existiam poucos homens brancos, e um número ainda 
menor de mulheres brancas, com uma população mestiça relativamente grande.20 E a existência, 
ali, de um grupo cativo basicamente crioulo, torna ainda mais complexa a tarefa de conhecer os 
critérios que norteavam a designação da cor das pessoas. 

Na verdade, essa não é uma dificuldade restrita à região do Paraná colonial, pois em geral, 
como se viu, os historiadores concordam que, sob a escravidão, no Brasil a designação da cor das 
pessoas tinha mais relação com a sua inserção social do que propriamente com a ascendência 
étnica. Quando se refere à escravidão indígena na região paulista no século XVII, John Monteiro 
esteve atento à dimensão política da designação da origem. Ele comenta que embora no ínício 
dos apresamentos a maior parte dos cativos fosse do grupo Guarani (Carijós), os paulistas come-
çaram a introduzir no cativeiro índios das mais diferentes etnias. Neste sentido, segundo o autor, 
a generalização do termo carijó pode refletir uma estratégia dos colonos na tentativa de padroni-
zar uma população tão diferenciada, utilizando o modelo do cativo guarani.21

Hebe Mattos, por sua vez, já observou que a categoria “pardo”, típica do final do período 
colonial, tinha uma significação muito mais abrangente do que as de “mulato” ou “mestiço”. 
Destaca também que em todo o período escravista os termos “negro” e “preto” foram usa-
dos exclusivamente para designar escravos e forros, e que “preto” era sinônimo de africano, 
sendo os índios escravizados chamados de negros da terra. A autora também esteve atenta à 
historicidade dessas categorias, quando escreveu que:
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“Pardo’ foi inicialmente utilizado para designar a cor mais clara de alguns 
escravos, especialmente sinalizando para a ascendência européia de alguns de-
les, mas ampliou sua significação quando se teve que dar conta de uma cres-
cente população para a qual não era mais cabível a classificação de ‘preto’ ou 
de‘crioulo’, na medida em que estes tendiam a congelar socialmente a condição 
de escravo ou ex-escravo. A emergência de uma população livre de ascendência 
africana – não necessariamente mestiça, mas necessariamente dissociada, já 
por algumas gerações, da experiência mais direta do cativeiro – consolidou a 
categoria ‘pardo livre’ como condição lingüística para expressar a nova realida-
de, sem que recaísse sobre ela o estigma da escravidão, mas também sem que se 
perdesse a memória dela e das restrições civis que implicava.”22 

Mas esse não é o único aspecto que se deve considerar. Roberto Guedes Ferreira procu-
rou explicar a freqüente ocorrência de “mudança de cor” de um mesmo indivíduo, depen-
dendo da fonte em que foi mencionado, e/ou ao longo de sua vida. Para esse autor, uma vez 
que, como assinalaram Hebe Mattos e outros, hierarquia e posição social estão “manifestas 
na cor”, a designação dessa última, seguindo as primeiras, também era fluida e dependia de 
circunstâncias sociais, sendo negociada e reatualizada.23 No que diz respeito às listas nomi-
nativas de Porto Feliz, com as quais trabalhou, Guedes reconheceu a existência de uma carac-
terização pontual e personalizada, determinando que as mesmas pessoas freqüentemente 
mudassem de cor. Ele cita o exemplo de inúmeras famílias de livres, ora registradas como 
negras, ora como pardas ou mesmo brancas. 

Também nas listas de São José dos Pinhais pude recolher exemplos destas mudanças. 
Esse foi o caso do lavrador Manoel Alves, registrado como branco, em 1803, na lista da ter-
ceira companhia de São José (casa 9). Por então ele estava casado com a parda Ana Ferraz 
(de 20 anos) e com eles viviam três filhos, todos recenseados como pardos. No domicílio 
estavam agregadas uma viúva e sua neta de cinco anos (brancas) e Manoel possuía um es-
cravo. Em 1810 ele, a esposa e quatro filhos aparecem como brancos na lista (casa 354). É 
identificado como lavrador, mas em seu domicílio já não estão as agregadas e o escravo. Em 
1817 Manoel estava “ausente para sul” e Anna e seis filhos ainda são brancos, mas por então 
foram identificados como pobres (casa 17, 3a. cia). Em 1818 Manoel Alves novamente apare-
ce como “ausente para o sul”, dessa vez registrado como pardo, assim como sua mulher Anna 
e os seis filhos (casa 35, 3a. cia). Em 1824 Manoel continua no sul e Anna Ferraz encabeça da 
listagem do fogo, vivendo com cinco filhos. Eles foram recenseados como pardos e pobres 
(casa 56, 3a. cia). Em 1827, finalmente, Manoel Alves está de volta e foi recenseado com a es-
posa e três filhos. Ele volta a ser identificado como lavrador e todos foram registrados como 
pardos (casa 13, 3a. cia). Talvez um caso em que o empobrecimento determina um descenso 
na hierarquia social, expresso na designação da cor.

Na lista nominativa de Paranaguá encontrei situação contrária, na casa de Manoel Láza-
ro, registrado como pardo em 1803.24 Ele era alfaiate e cabo de ordenança, e vivia com sua 
mãe Thereza Maria, viúva, também parda, e com Marianna, uma menina exposta branca. 
Na lista de 1813 esse alfaiate foi novamente registrado, agora como branco, e casado com 
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a branca Maria Junqueira. Thereza Maria permanecia chefiando o domicílio e identificada 
como parda, embora não haja a alusão de que fosse a mãe de Manoel.

Também essa mudança é de dificil interpretação, pois inúmeras hipóteses podem ser 
levantadas, e nenhuma delas poderia ser comprovada: ele pode realmente ter omitido sua 
filiação para “passar por branco”, ou talvez não fosse mesmo filho de Thereza Maria, sendo 
incorreta a informação fornecida pelo resenceador de 1803; pode ser também que em 1813, 
com base na cor da esposa, o recenseador tenha presumido a cor do marido, e assim por 
diante. Qualquer uma dessas hipóteses, contudo, nos indica que deve estar correta uma ou-
tra inferência de Roberto Guedes Ferreira, a de que a designação da cor do individuo tendia 
a acompanhar a da família (nesse exemplo, o laço parental mencionado, primeiro com a mãe 
e depois com a esposa, foi o fator determinante para a designação da cor do indivíduo).

Carlos Lima formulou outra hipótese interessante, ao observar duas vilas do Paraná, 
também naquele período, uma menor e menos diferenciada socialmente (Guaratuba, do li-
toral) e outra maior e mais diferenciada (Curitiba, no planalto), esta, com um significativo 
grupo de não brancos livres que eram proprietários de escravos. O autor partiu do princípio 
de que as diferentes aberturas para processos de acumulação nas duas vilas significavam 
brechas de tamanho também diverso para processos de mobilidade ascendente, inclusive 
de não-brancos. Isso se traduzia em mecanismos díspares de atribuição da cor às pessoas. 
Assim,

“as possibilidades diferentes de ascensão social – embora dentro de limi-
tes modestos – levavam a que se enxergassem mestiços de maneiras diversas. 
No ambiente mais dinâmico de Curitiba, o espectro de atribuições de cor se 
ampliava. Na estagnada Guaratuba, por outro lado, a situação era mais simples 
do ponto de vista social, com uma pobreza plana, pouco diferenciada interna-
mente. Neste último caso, todos os que fossem livres não brancos eram vistos 
como pardos.”25 

Outro complicador era a existência de distinção social apesar da cor. Exemplo disso é a his-
tória de Manoel de Carvalho e Melo (decerto rara, porém emblemática), resgatada por Silvia Lara 
a partir de uma carta por ele dirigida ao Vice-Rei, na qual afirmava ser “homem pardo e filho de 
homem branco senhor de engenho, que sempre o criou com estimação, tanto nos estudos da 
gramática como também das artes liberais”. Manoel apresentou-se como Mestre de Capela e de 
meninas na vila de São Salvador, e pedia ao Vice-Rei que lhe concedesse a “faculdade para poder 
usar [...] do ornato da espada ou espadim, quando sair composto”. Na análise da autora, isso sig-
nifica que, sendo pardo, Manoel podia ser identificado com categorias sociais não condizentes 
com sua pessoa. Aos seus olhos e aos dos demais, entretanto, bastava-lhe trazer uma espada ou 
espadim à cinta, para que qualquer dúvida fosse logo dirimida. Portanto, cor, símbolos da condi-
ção senhorial, relações familiares, instrução e poderio eram articulados, utilizados e aceitos como 
marcas distintivas da condição social diferenciada.26

Enfim, o conjunto de inferências formuladas por esses e por outros autores nos faz acreditar 
que a arbitrariedade quanto ao fenótipo obedecia a padrões sociais, à reiteração das hierarquias, 
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tanto a que caracterizava o conjunto maior, quanto suas múltiplas expressões, presentes no inte-
rior das centenas de vilas e freguesias que formavam a sociedade colonial e escravista brasileira. 

De minha parte, diria ainda que é possível, ao menos na região aqui estudada, pensar esse 
quadro não apenas frente às oscilações entre as categorias de negros e pardos, mas especialmen-
te entre esta última e a de brancos. Foi o que pude intuir dos exemplos expostos mais acima e ao 
observar as variações percentuais das populações das vilas paranaenses no período. 

Gráfico 1 – Variação % de brancos, pardos e negros na população livre (Paraná, 1798-1830)

  

 Fonte: COSTA, Iraci del Nero da & GUTIÉRREZ, Horácio. Paraná. Mapas de habitantes 1798-1830. São Paulo: 
IPE/USP-FINEP, 1985, passim.

Gráfico 2 – Variação % de brancos, pardos e negros na população livre (Curitiba, 1798-1830)

Fonte: COSTA, Iraci del Nero da & GUTIÉRREZ, Horácio. Paraná. Mapas de habitantes 1798-1830. São Paulo: 
IPE/USP-FINEP, 1985, passim.
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Gráfico 3 – Variação % de brancos, pardos e negros na população livre (Paranaguá, 1798-1830)

Fonte: COSTA, Iraci del Nero da & GUTIÉRREZ, Horácio. Paraná. Mapas de habitantes 1798-1830. São Paulo: 
IPE/USP-FINEP, 1985, passim.

Gráfico 4 – Variação % de brancos, pardos e negros na população livre (São José dos Pinhais, 

1798-1830)

   

Fonte: COSTA, Iraci del Nero da & GUTIÉRREZ, Horácio. Paraná. Mapas de habitantes 1798-1830. São 
Paulo: IPE/USP-FINEP, 1985, passim.

De acordo com os dados dos mapas populacionais, para seis anos entre 1798 e 1830, o 
peso proporcional dos grupos de brancos e de pardos variou, no tempo, sempre no sentido 
inversamente proporcional, indicando mudanças na atribuição da cor de uma parcela de 
indivíduos, ora como brancos, ora como pardos. No mesmo período, a variação do percen-
tual de negros tinha uma dinâmica independente (gráfico 1). Aliás, encontrei essas carac-
terísticas igualmente em Curitiba (gráfico 2), em Paranaguá (gráfico 3) – para citar as duas 
principais vilas da comarca no período – e mesmo no conjunto da população da freguesia de 
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São José dos Pinhais (gráfico 4).
Tal variação sugere que a designação da cor nos censos paulistas (as listas nominativas) 

e nos mapas populacionais dependia também de quem o preenchia, ou de quem fornecia as 
informações. Por essa razão, há que se olhar com mais vagar aquela interessante inferên-
cia de Carlos Lima, de que o espectro de atribuições de cor da população se ampliava em 
ambientes escravistas economicamente mais dinâmicos. Quando se tratava de locus sociais 
pouco diferenciados internamente, haveria a tendência a perceber os livres não brancos de 
forma mais homogênea, sendo eles, em geral, identificados como pardos. Tendo a concordar 
com esse autor, como já indiquei, mas acrescentaria que talvez a cor dos livres fosse avaliada 
também em função da maior ou menor presença de cativos no lugar. 

Minha observação de que, em São José dos Pinhais, provavelmente a cor negra era atri-
buida a escravos recém-chegados, e a cor parda aos cativos ali nascidos e integrados social-
mente, sugere que muitos escravos eram designados como pardos exatamente porque eram 
vistos como integrantes da comunidade de não-brancos (livres ou não) do lugar. Talvez tal 
percepção ocorresse também porque o grupo cativo era muito pequeno (e cada vez me-
nor) na freguesia. Não por acaso, conforme se reduzia a presença de escravos, ao longo das 
primeiras décadas do Oitocentos, crescia o peso percentual de pardos entre os agregados 
(como se viu, 74% deles eram pardos ou negros em 1803; índice subiu para 82% em 1827), 
certamente o grupo de livres socialmente mais próximo do grupo cativo. 

Mas não apenas em ambientes de “escravidão rarefeita” esses critérios atuavam. No-
vamente recorrendo às pesquisas sobre Porto Feliz, efetuada por Roberto Guedes Ferrei-
ra, observei que naquela vila paulista, num período de incremento acelerado da população 
escrava, devido à expansão da economia canavieira, ocorreram alterações importantes na 
designação da cor dos agregados (tabela 1). 

Tabela 1 – Quantidade de agregados, de acordo à cor

Porto Feliz - SP (1798 e 1843)

Branco Pardo Preto/Negro Total

Ano % % % %

1798 18 7,2 125 50,4 105 42,3 248 100,0

1843 204 39,8 225 43,8 84 16,4 513 100,0

Fonte: Banco de Dados de Roberto Guedes Ferreira, elaborado a partir das listas nominativas de habitantes 
de Porto Feliz (SP), de 1798 e 1843.

Note-se, na tabela, que em 1798, quando ainda era pequena a população cativa da vila, 
quase todos os agregados foram identificados como pardos ou negros. Com a entrada maciça 
de escravos (quase todos africanos) uma grande parcela da população agregada marcou (ou 
teve marcado) seu afastamento em relação à comunidade dos escravos: muitos deixaram de 
ser negros, e um contingente ainda maior se tornou branco. Embora ao longo desse período 
Porto Feliz tenha recebido muitos migrantes, não há como explicar apenas por esse viés 
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aquela tão brusca transformação na configuração da cor do grupo agregado. Enfim, con-
quanto fossem homens e mulheres livres, em São José dos Pinhais ou em Porto Feliz, era a 
escravidão (com suas especifidades regionais e conjunturais) e seus estigmas, que em gran-
de medida, eu suponho, orientava a designação social da cor dos livres e, portanto, também 
a construção social da hierarquia que os diferenciava. Era a escravidão, enfim, que orientava 
o processo histórico de miscigenação em uma sociedade que, como nos mostrou Gilberto 
Freyre, se misturava sem deixar de preservar as diferenças.

 
Notas

1 2 SCOTT, Rebecca J. “Exploring the Meaning of Freedom: post emancipation societies in comparative 
perspective.” In: SCOTT, Rebecca J. et al (orgs). The abolition of slavery and the aftermath of emancipation in 
Brazil. Duke University Press: 1988, pp. 407-428.
3 RIOS, Ana Maria Lugão e MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro. Família, trabalho e cidadania no pós-
abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p.17.
4 Idem, p. 21.
5 Idem, p. 28 e 29.
6 MERRICK, Thomas & GRAHAM, Douglas. População e Desenvolvimento Econômico no Brasil de 1800 até a 
atualidade, Rio de Janeiro: Zaar, 1981.
7 RUSSEL-WOOD, A J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 
297.
8 WESTPHALEN, Cecilia Maria. “A introdução de escravos novos no litoral paranaense”. In: Revista de His-
tória. São Paulo, Universidade de São Paulo, 44 (89) , jan./mar. 1972, pp. 139-154 e GUTIÉRREZ, Horácio. 
“Crioulos e africanos no Paraná, 1798-1830”. In: Revista Brasileira de História. V. 8, n. 16, março-agosto/1988.
9 SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru (SP): Edusc, 2001, p. 218.
10 Listas nominativas de Habitantes de São José dos Pinhais (LNHSJP), 1782 e 1827. Cópias do acervo do 
CEDOPE – DEHIS/UFPR, originais no Arquivo do Estado de São Paulo (AESP). Os dados de mapa populacional 
de 1830 estão em COSTA, Iraci & GUTIERREZ, Horácio. Paraná. Mapas de População. 1798-1830. São Paulo: 
IPE, 1985, p. 183.
11 LNFPSJ, 1803 e 1827. Cópias do acervo do CEDOPE – DEHIS/UFPR, originais no AESP.
12 Este quadro talvez possa ser estendido à boa parte da Capitania de São Paulo, pois os autores que estu-
dam a escravidão paulista nas áreas econômicas de subsistência e abastecimento costumam encontrar uma 
estrutura sexo-etária bastante semelhante à de São José dos Pinhais. Francisco Vidal Luna, por exemplo, ao 
estudar treze localidades da capitania São Paulo, em 1776, 1804 e 1829, a partir de listas nominativas, ob-
servou que nas áreas de exportação a razão de masculinidade era mais alta do que nas de subsistência e 
abastecimento, nas quais existia maior equilibrio quantitativo entre os sexos. As áreas de cultivo para expor-
tação apresentaram os menores índices de população cativa infantil. Inversamente, em Curitiba, Mogi das 
Cruzes, São Paulo e São Sebastião resultaram os maiores valores, a refletir, para o autor, a predominância de 
atividades pouco voltadas para o mercado externo e, portanto com menor capacidade de compra de novos 
escravos adultos, em idade produtiva, servindo-se, provavelmente, de uma maior parcela de cativos nascidos 
na própria região. LUNA, Francisco Vidal. “Casamento de Escravos em São Paulo: 1776, 1804, 1829”. In: NA-
DALIN, MARCILIO & BALHANA. História e População. Estudos sobre a América Latina. São Paulo: ABEP/IUSSP/
CELADE, 1990, pp. 226-136.
13 LNHSJP, 1803 e 1827. Cópias do acervo do CEDOPE – DEHIS/UFPR, originais no AESP.



442

Cacilda Machado

14 Processos de Auto de contas, 1727, cópias do CEDOPE-UFPR, originais no Arquivo Dom Leopoldo Duarte. 
Cúria Metropolitana de São Paulo.
15 LARA, Silvia Hunold. Campos da violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 350.
16 LIMA, Carlos A. M. “Um pai amoroso os espera: sobre mestiçagem e hibridismo nas Américas Ibéricas.” 
In: GEBRAN, Philomena et al. Desigualdades. 1ª ed. Rio de Janeiro, 2003, v. 1, p. 71.
17 MACHADO, Cacilda. A Trama das Vontades: negros, pardos e brancos na produção da hierarquia social 
(São José dos Pinhais – PR, passagem do XVIII para o XIX). Tese de doutorado. Rio de Janeiro: IFCS/UFRJ, 
2006, cap. 5.
18 Sobre os agregados, infelizmente, as listas de São José não dão esta informação.
19 LIMA, Carlos A.M. “Sertanejos e pessoas republicanas: livres de cor em Castro e Guaratuba (1801-1835)”. 
Estudos Afro-asiáticos, 2002, ano vol. 24, n. 2, pp. 317-344.
20 SCHWARTZ, Stuart. “O Brasil colonial; 1580-1750: as grandes lavouras e as periferias”. In: BETHEL, Les-
lie. História da América Latina: A América Latina Colonial vol II, São Paulo: Editora USP, Brasília DF: Fundação 
Alexandre de Gusmão, 1999, pp. 384-385.
21 MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994, pp.165-166.
22 MATTOS, Hebe. Escravidão e cidadania no Brasil Monárquico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, pp. 6-18.
23 FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social. Porto Feliz, São Paulo, 
c. 1798 – c. 1850. Tese de doutorado, PPGHIS-UFRJ, 2005, p. 82.
24 Lista Nominativa de Habitantes de Paranaguá, 1803, 3a. Cia, casa 4.
25 LIMA, Carlos A.M. “Um pai amoroso os espera: sobre mestiçagem e hibridismo nas Américas Ibéricas”. 
Op. cit., pp 71-72.
26 LARA, Silvia H. Campos da Violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1988, pp. 350-351. Roberto Guedes Ferreira, em sua tese de doutorado já citada (2005) 
também traz alguns ótimos exemplos dessa distinção social apesar da cor.


