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O principal objetivo do trabalho monográfico aqui apresentado consiste em 
investigar a inserção de três grupos distintos no contexto da imigração e colonização no 
Paraná provincial: imigrantes, indígenas e nacionais. Buscamos enfocar a atuação 
desses sujeitos como agentes históricos nos diversos núcleos de colonização criados 
com auxílio do governo imperial e provincial ou por iniciativas particulares na 
Província do Paraná, entre 1853-1876. Assim, a pesquisa insere-se na temática mais 
geral da imigração e da colonização. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados os Relatórios de 
Presidente da Província do Paraná, escritos entre os anos 1854 e 1876. Esses 
documentos encontram-se disponíveis no Arquivo Público do Paraná, podendo ser 
encontrados também no endereço eletrônico dessa mesma instituição: 
 http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44.  

Esses relatórios passaram a ser escritos após a emancipação da Província do 
Paraná, em 1853. De acordo com um Aviso Circular Imperial, todo ocupante do cargo 
de presidente da Província tinha o dever de apresentar à Assembléia provincial um 
relatório, por meio do qual informasse a situação da província no ano anterior e 
prestasse contas das medidas de sua administração. 
 Por meio da leitura seriada desses documentos, pudemos perceber que eles 
tinham um padrão de elaboração, apresentado as mesmas temáticas principais, que eram 
organizadas em subitens, tais como: Família Imperial, Tranqüilidade Pública, Instrução 
Pública, Colonização, Colônias, Catequese, Indígenas, Aldeamentos, Polícia, Estradas, 
Culturas (trigo, chá, algodão, erva-mate), entre outras. Na maioria dos relatórios 
também eram apresentados anexos, como tabelas e mapas, que demonstravam os gastos 
do governo, crimes, entrada e saída de pessoas da província, importação e exportação, 
cadeiras ocupadas por professores, quadros das paróquias, a produção em determinadas 
culturas e os vencimentos dos mais variados cargos.  

Quando do início da pesquisa, com o desenvolvimento de um Plano de Pesquisa 
ligado ao PIBIC 2011-2012,1 nossa intenção era estudar o processo de imigração 
atrelado aos projetos de colonização da Província. Desde então, não restringimos a 
leitura das fontes aos itens relacionados diretamente à imigração ou colonização. Ao 
contrário, os Relatórios foram lidos em sua íntegra, para que pudéssemos ter a 
oportunidade de perceber de forma mais ampla as questões envolvidas nas 
considerações dos presidentes e de outras autoridades que lhes forneciam informações 
em relação à colonização. Dessa forma, pudemos perceber que a política colonizatória 
não se restringia apenas à imigração, envolvendo os outros grupos sociais que passaram 
a integrar os interesses da pesquisa. Também pudemos perceber que a política de 
colonização não se restringia às medidas diretamente atreladas à instalação de colônias, 
mas abrangia outros setores da administração pública, como por exemplo, a construção 
e melhoria das estradas e o investimento em educação.  

Assim, por meio das fontes utilizadas, reconstruímos o principal objetivo deste 
trabalho: investigar a inserção de imigrantes, nacionais e indígenas nos diversos núcleos 
de colonização criados com auxílio do governo imperial e provincial ou por iniciativas 
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particulares. Em concomitância com a análise das fontes primárias, trabalhamos com a 
bibliografia já existente sobre colonização. A leitura desses estudos ofereceu subsídio 
para a interpretação das fontes e estas, por sua vez, possibilitaram criticar e ampliar as 
abordagens dessas obras, pois estas em geral constituem uma espécie de sinonímia entre 
colonização e imigração, desconsiderando a figura do nacional, e mesmo do indígena 
neste processo. 

O trabalho monográfico foi estruturado da seguinte maneira: no primeiro 
capítulo, tratamos da inserção dos imigrantes nos projetos de colonização do Paraná e 
de como eles eram vistos pelas autoridades provinciais como os únicos elementos 
capazes de promover o desenvolvimento das colônias e da província em geral. No 
segundo capítulo, analisamos as avaliações dos presidentes de província em relação aos 
indígenas e a posição que estes ocupavam no projeto colonizatório. No terceiro e último 
capítulo, procuramos demonstrar que, além dos imigrantes e indígenas, os nacionais 
também estavam inseridos nos debates em torno da colonização da província, tendo 
eles, inclusive, um lugar de destaque no funcionamento dos núcleos coloniais, 
participando ativamente das atividades neles desenvolvidas. 

A imigração européia no Brasil teve início no século XVI, com os portugueses 
aportando no litoral e explorando os bens que aqui encontravam. Porém, essa primeira 
manifestação imigratória não era voltada ao povoamento e à colonização, tendo, na 
verdade, um caráter de exploração. É somente a partir do século XVIII que se tem uma 
nova orientação colonizadora nas Américas, resultado da crescente preocupação com os 
vazios demográficos, característicos no Brasil daquele período. 

Na Europa, muita gente estava disposta a emigrar. Os fatores que levavam essas 
pessoas a virem para a América eram diversos: a Revolução Industrial, o crescimento 
populacional e os conseqüentes desequilíbrios demográficos, a maior liberdade para 
emigrar devido à quebra de certos laços que prendiam o indivíduo ao lugar onde nasceu, 
problemas políticos, a unificação de Itália e Alemanha e a esperança de encontrar 
melhores condições de vida além-mar. Assim, no século XIX a América, sendo 
abundante em terras, acabou se tornando o centro das atenções daqueles europeus que 
sonhavam com melhores condições de vida e de trabalho.2 As mudanças relacionadas 
ao ao trabalho na Europa também teriam influência nesse contexto. Muitos 
trabalhadores europeus resistiam à proletarização e optavam pela emigração, buscando 
terras baratas e férteis na América.3 Dessa forma, evidenciou-se simultaneamente um 
impulso de repulsão, ocasionado pela conjuntura do país do qual se deslocavam os 
imigrantes, e um impulso de atração da imigração, tão desejada e neces 4sária ao Brasil.  

                                                           

Diferentemente daquilo que se evidencia em São Paulo, os governos das regiões 
meridionais não estavam preocupados em atrair imigrantes para suplantar a falta de mão 
de obra nos grandes latifúndios produtores de café, agravada pelo fim do tráfico 
negreiro. A preocupação desses sujeitos dizia respeito ao preenchimento dos vazios 
demográficos, bem como ao desejo de se desenvolver uma produção agrícola 
significativa. Então, diante de falta generalizada de mão de obra, tanto nas lavouras de 
exportação quanto nas de subsistência, uma política imigratória diferenciada se 
desenvolveu em cada uma das províncias. Numa perspectiva nacional, foi sempre mais 
significativa a imigração destinada a suprir a carestia de trabalhadores das grandes 

 
2 Petrone, Maria Thereza Schorer. O Imigrante e a pequena propriedade. São Paulo: Ed. Brasiliense, 
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3 WILLENS, Emilio. Aculturação dos alemães no Brasil. p. 33.   
4 ANDREAZZA, Maria Luiza. Paraíso das Delícias: Estudo de um grupo imigrante ucraniano (1895 – 1995). 
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fazendas paulistas que aquela voltada à colonização visando povoamento. O Brasil 
Meridional, no entanto, teria sua história marcada por essa última tendência.5 

Com a proibição do tráfico de escravos africanos, em meados do século XIX, a 
elite cafeeira paulista passou a sofrer com a falta de força de trabalho nas lavouras de 
café. Então, solucionou-se o problema com a substituição do tráfico externo pelo 
interno, através da compra de mão de obra escrava de outras províncias do Brasil. Essa 
transferência de mão de obra em massa, concentrada e direcionada aos latifúndios 
exportadores de café de São Paulo, deu origem a uma carestia de trabalhadores rurais 
em vários pontos do país, inclusive no Paraná.6 Diante desta realidade, os imigrantes 
passaram então a ser vistos como a solução para esse problema e a temática da 
imigração passou a figurar significativamente nos discursos dos presidentes da 
província. Várias das ações governamentais passaram a ter o intuito de promover uma 
onda imigratória de europeus morigerados e laboriosos para o Paraná, o que seria 
fundamental para a solução de problemas tanto relativos à ocupação de território, 
quanto ao desenvolvimento das atividades agrícolas. 

Os imigrantes europeus eram então considerados os mais capazes de 
desenvolver a agricultura, tirando proveito de toda a fertilidade dos solos paranaenses. 
Estas considerações ficaram bastante evidentes nos relatórios dos presidentes da 
província, como o elaborado por Liberato de Matos, em 1858, no qual expressa que  

 
só quando colonos morigerados e laboriosos vierem povoar vossas terras vastas e 
fecundas, aparecerá a abastança dos gêneros alimentícios e abundantes sobras do 
consumo irão dar nova vida ao comércio de exportação dos produtos agrícolas.7 
  

Além dessa visão otimista em relação ao imigrante europeu, os presidentes ainda se 
baseavam na crença de que a salubridade, a fertilidade do solo, a amenidade do clima e 
a hospitalidade do povo paranaense seriam elementos que fariam com que os imigrantes 
sentissem que não tinham saído da Europa, afinal, estariam em um lugar em muito 
semelhante àquele que haviam deixado para trás. Vaz de Carvalhaes, em 1857, afirmou 
que 

a pasmosa salubridade dessa província, a amenidade de seu clima, a uberdade das suas 
terras, a hospitalidade de seus habitantes, e sobretudo a rápida fortuna que nela têm 
adquirido os alemães vindos da colônia Dona Francisca, e outros pontos, estabelecerão 
em cedo essa corrente de emigração espontânea que tanto desejamos, e que tão 
necessária é ao rápido progresso d’esta e de todas as províncias do Império.8 
 

Porém, mesmo com todos os esforços governamentais e a fertilidade do solo e o 
bom clima paranaense - elementos considerados facilitadores da adaptação do imigrante 
europeu - a imigração e o projeto de colonização a ela relacionado, pouco se 
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desenvolveram. No período estudado, os presidentes consideravam que a província 
ainda não havia atingido o grau de desenvolvimento agrícola almejado. Muitos 
presidentes relacionaram esse fracasso no desenvolvimento agrícola com a falta de boas 
vias de comunicação na província. Para eles, a construção de estradas era essencial, 
porque estas permitiriam aos colonos imigrantes escoarem seus produtos, afinal, “sem 
vias de comunicação cômodas e meios rápidos de transporte, o comércio definha, a 
agricultura desaparece e a riqueza pública e particular deixam de existir.” Para muitos, 
esta seria “a causa da pouca imigração para esta província”.9  

Além da falta de estradas com boas condições de tráfego, os presidentes 
passaram a relacionar o insucesso dos núcleos coloniais à índole de alguns imigrantes, 
que acabavam por contrariar a grande expectativa sobre eles construída. A atitude de 
alguns colonos europeus, juntamente com o desenvolvimento limitadíssimo dos 
núcleos, fez com que a desilusão também passasse a figurar nos discursos oficiais. 
Polidoro Cesar Burlamaque, em 1867, por exemplo, defendeu a idéia de que as altas 
despesas feitas nas colônias, até então improdutivas, “poderiam ser aplicadas em 
benefício de outro qualquer melhoramento público do país.”10 Diante de tais 
contestações, passou-se a ponderar aquilo que estava sendo feito pelo governo em favor 
da imigração e da colonização. Nesse contexto, surgem outros sujeitos que também 
teriam relação com o processo de colonização da província paranaense: os indígenas e 
os nacionais. 

Ao defenderem a necessidade da introdução de imigrantes, os presidentes de 
província construíram a imagem de um Paraná provincial marcado pelo vazio 
demográfico. Ao comentar a mesma postura expressa pelos presidentes da Província de 
Santa Catarina no século XIX, Wittmann observou que “parecia até que as terras 
estavam apenas aguardando moradores”. A utilização do termo “vazios demográficos”, 
assim, remete a idéia de que ninguém habitava esses espaços, “os índios, no entanto, já 
viviam lá”.11 Essa mesma situação  pôde ser verificada nos relatórios dos presidentes do 
Paraná. A historiografia, por sua vez, acabou aceitando a ideia dos vazios demográficos, 
constantemente afirmando que a imigração foi incentivada pela preocupação com vazios 
demográficos, característicos do Brasil nos séculos XVIII e XIX.12  

Essa tendência, que é marcante na historiografia referente à imigração no 
período, pode ser explicada pelo fato de que o país, no século XIX, buscava o que então 
se considerava progresso: as províncias queriam aumentar sua produção de riquezas; os 
fazendeiros buscavam mão de obra; empresários europeus visavam lotar seus barcos 
com a carga ociosa que habitava a Europa; as companhias de colonização lutavam por 
concessões territoriais, visando negociação com imigrantes; e finalmente, os imigrantes 
buscavam oportunidades para vencer. Nesse quadro de expectativas, ninguém se 
preocupou com os indígenas.13 

Fazendo a análise dos relatórios produzidos  no período aqui delimitado (1854 a 
1876), o que percebemos é uma tendência geral de caracterizar os índios como 
selvagens ou seja, não aldeados, como uma verdadeira ameaça ao projeto colonizatório, 
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uma vez que espalhavam o medo e a desconfiança naqueles que seriam os agentes desse 
projeto: os colonos imigrantes. Porém, nesses mesmos relatórios, encontramos 
“posições contrárias às comuns”14: em muitos relatórios percebemos que os presidentes 
viam os índios como potenciais trabalhadores rurais, bem como elementos de povoação. 
Em 1859, o presidente Liberato de Matos destacou a importância de se “chamar à vida 
civilizada o maior número possível de selvagens”15 ressaltando ser este um dever de 
caridade e também algo de interessante à sociedade em geral. Ou seja, tem-se uma 
postura bastante diferenciada, na qual o indígena não aparece como uma ameaça ao 
projeto colonizatório, mas sim como um potencial colono. 

Além dos indígenas, os nacionais também passaram a figurar nos relatórios dos 
presidentes da província, relacionados ao projeto colonizatório. Investigando as fontes, 
pudemos perceber que esses sujeitos, além de estarem presentes nas colônias ao lado 
dos imigrantes, representavam a grande maioria dos habitantes nesses núcleos coloniais. 
No relatório de 1856, o presidente Pires da Motta menciona a presença de brasileiros na 
colônia Thereza, através de um índice demográfico bastante significativo:  

 
“(...) à proporção que os colonos daquela nacionalidade [franceses] abandonavam o 
estabelecimento, crescia o número de povoadores brasileiros, pela agregação de 
famílias habitantes dos municípios de Castro e Guarapuava. Hoje conta a colônia 
171 brasileiros, e 19 franceses.”16  
 

Essa presença expressiva de nacionais, em detrimento do número de estrangeiros nas 
colônias, fez com que entrasse em pauta, nos debates sobre colonização, a 
possibilidade de entregar nas mãos desses sujeitos aquelas colônias que não 
progrediam, bem como a realização de ações governamentais voltadas 
especificamente para esses sujeitos, como por exemplo, no âmbito da instrução 
pública.  

Mesmo sendo negligenciados pela historiografia, que privilegia os imigrantes 
estrangeiros ao tratar da colonização do Paraná, percebemos que tanto os indígenas, 
quanto os nacionais foram sujeitos presentes e atuantes no processo de formação dos 
núcleos coloniais, sendo estes últimos até mesmo os responsáveis pela manutenção e 
progresso de alguns desses núcleos.  

Então, contando com o apoio de estudos já realizados e consolidados sobre a 
temática da imigração/colonização paranaense, esta pesquisa se propôs a reavaliar a 
posição dos imigrantes nesses processos, bem como a inserir os sujeitos nacionais e 
indígenas nesse contexto de formação de núcleos coloniais, que tanto marcariam a 
História do Paraná. Consideramos que a relevância desta pesquisa reside no fato de 
tratar de grupos que em geral não são enfatizados pela historiografia voltada ao tema 
da colonização no Paraná.  

Ao terminar o trabalho, que iniciou na Iniciação Científica e foi ampliada na 
realização da monografia, avaliamos que esta é uma temática que ainda oferece 
muitas outras possibilidades de abordagens, de problematização e de fontes a serem 
consultadas. Por isso, nos sentimos bastante instigados a continuar a pesquisa sobre o 
tema, considerando que ela traria grande contribuição para a historiografia do Paraná.  
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