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Resumo 

É sabido através da historiografia a respeito do Brasil Colonial que indígenas e europeus 
conviveram no Novo Mundo, e que vão dar corpo a uma população luso-brasileira. 
Convívio em grande parte conflituoso, sobretudo na preação dos indígenas por parte dos 
paulistas para trabalharem nas suas roças, sendo introduzidos em grande parte de maneira 
coercitiva. Desta maneira estarão inclusos nas fontes referentes à população colonial, em 
especifico a população da Vila de Curitiba e seus bairros – região do atual Paraná - , 
especificamente as Listas nominativas de Habitantes e os Registros Paroquiais, 
ressaltando os batismos, durante o século XVIII. Tais fontes tem origem diferenciada, a 
primeira diz respeito à administração colonial e a segunda a respeito dos sacramentos da 
Igreja. Tais fontes são indícios muito ricos da configuração da população da América 
portuguesa, assim como da dinâmica da sociedade colonial. Dessa forma procuro através 
da contextualização buscar caminhos para o entendimento desta discrepância, levantar 
questões muito mais que as responder. Observando o desenrolar de diversos fatores da 
historia colonial, sobretudo no contexto meridional da América portuguesa região a qual é 
conhecida pelo bandeirantismo e da mestiçagem, importantes fatores do contato entre 
europeus e indígenas. A região sobre enfoque é considerada como periferia da Capitania 
de São Paulo, partilhando em muito do seu contexto histórico. Assim este trabalho se 
volta para os indígenas no convívio com os luso-brasileiros, não em aldeias e 
aldeamentos, imersos em uma sociabilidade cotidiana. Não sendo motivo para interpreta-
los a partir da aculturação, mas como grupo introduzido no corpo social dos agrupamentos 
de origem européia que povoaram a América portuguesa. 
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Nos séculos XVI e XVII os paulistas se concentravam em atividades de subsistência, 
preando indígenas no intuito de angariar mão-de-obra para as roças dos diversos núcleos 
populacionais criados nas suas andanças nos sertões. Um destes núcleos populacionais é a Vila 
de Curitiba. Inicialmente esta localidade foi um empreendimento de extração do ouro, assim 
como a vila de Paranaguá no litoral, onde primeiro se explorou o ouro na região do atual Paraná, 
mais estas atividades não se mostraram muito promissoras. Mas acarretaram o povoamento, 
mesmo que parco, da região. Para a organização da vila, visto que o povoamento já ocorria desde 
o século anterior o Ouvidor Pardinho em 1721, conforme os historiadores paranaenses Altiva 
Pilatti Balhana, Brasil Pinheiro Machado e Cecília Maria Westphalen2, nas suas informações 
sobre Curitiba afirmava que “a comunidade vivia num raio de apenas sete léguas, ao redor da 
vila”3. Estes mesmos historiadores apontam para a integração da vila de Curitiba em relação à 
vila de Paranaguá, surgindo à primeira povoação em função desta segunda vila. E os 
trabalhadores da região foram sobretudo indígenas e seus descendentes, muitos indígenas 
aldeados da região paulista4 foram trazidos para a exploração do ouro em Paranaguá e Iguape5. 
Com base, sobretudo nos primeiros oito livros de Batismo da Matriz de Nossa Senhora da Luz da 
vila de Curitiba, que abarcam quase a totalidade dos batismos no século XVIII, em listas 
nominativas de habitantes que acusam a presença de administrados busco levantar questões 
acerca da população indígena nesta localidade. 

Toda a região do sul da América portuguesa concentrou a sua produção principalmente no 
milho e na pecuária, destacando-se no cenário colonial pela criação de gado em meados do século 
XVIII. A mão-de-obra aplicada nestas atividades foi a indígena e a africana, com presença de 
trabalhadores livres, se diferenciado das atividades açucareira e mineira, em que predominava o 
trabalho escravo, diferente também pela pobreza generalizada dos habitantes. No século XVIII, a 
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2 BALHANA, Altiva Pilatti, MACHADO, Brasil Pinheiro, WESTPHALEN, Cecília Maria. Historia do Paraná. 
1ºVol. 2ª edição. Curitiba: GRAFIPAR. 1969. 
3 Idem. p. 62. 
4 É preciso ter em mente que a região paulista, que abarca o Paraná, é uma área de fronteira meridional da América 
portuguesa, com limites instáveis, e com o passar do tempo segmentado na criação de novas capitanias com o 
advento do ouro em Minas Gerais e em Goiás. 
5 BALHANA, Altiva Pilatti, MACHADO, Brasil Pinheiro, WESTPHALEN, Cecília Maria. Op. Cit.. p. 34. 
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Capitania de São Paulo, atravessou um período de relativa prosperidade. Os historiadores atestam 
uma dinamização econômica, um crescimento no comércio entre capitanias, que beneficiou o 
Brasil meridional. Neste período houve uma maior estabilidade das atividades agrícolas e 
pastoris, com a abertura de novos caminhos, facilitando a comunicação, transporte e comércio 
entre diferentes localidades. Prosperidade que não atingiu a todos os habitantes do Brasil 
meridional. Como demonstra John Manuel Monteiro tais oportunidades comerciais serviram para 
aumentar a desigualdade, privilegiando um segmento restrito da população rural. E, o mesmo 
autor expõe que a fixação da atenção a oportunidades de comércio praticamente suspendeu as 
expedições de apresamento de índios, que eram fundamentais para a manutenção da quantidade 
de cativos nas roças paulistas6, e o recrutamento da mão-de-obra indígena foi o que inicialmente 
determinou o padrão da colonização do sul da América portuguesa, estando os índios inseridos 
firmemente na estrutura da sociedade paulista7.  

E neste contexto que ocorre a transição da supremacia da mão-de-obra indígena, dando 
espaço para os escravos oriundos da África o decréscimo da mão-de-obra ameríndia, diminuindo 
as incursões ao sertão para a preação do indígena, e a introdução em maior escala do escravo de 
origem africana, adquirido por paulistas mais abastados com preferência por adultos do sexo 
masculino, preferência que traçava o perfil demográfico dos cativos dos comerciantes com o trato 
nas minas8. Parte deste decréscimo da presença indígena nas vilas coloniais paulistas deveu-se a 
“migração intensa de boa parte da mão-de-obra indígena para as zonas auríferas”9, assim como a 
“crescente oposição da Igreja e do governo a escravização dos índios, aliada ao crescimento de 
atividades econômicas que viabilizavam a compra dos caros escravos africanos”10. Assim como a 
mortalidade do indígena, já afetado com as doenças trazidas pelos europeus, crescendo com a 
introdução dos africanos trazendo novas doenças, contra as quais os indígenas não possuíam 
defesa. Modificando sobremaneira o cotidiano dos habitantes da região. Introduzindo o elemento 
africano no convívio entre índios, mestiços e brancos, que foi uma característica social do 
período colonial, sobretudo no século XVIII. O tráfico de escravos representa, conforme 
Monteiro, uma ruptura com o período anterior ao ouro, mudando as bases da sociedade paulista, 
introduzindo características mais comerciais a população do planalto paulista. Observando os 
batismos dos cativos na Matriz de Curitiba Stuart Schwartz demonstra esta transição no período 
de 1731 a 174011. É possível observar nesta mesma documentação que a introdução de indígenas 
adultos, certamente frutos da preação, ocorrem na primeira metade do século XVIII, ressalto 
ainda a pequena quantidade de adultos nos assentos de batismos, o que deve indicar sub-registros, 
de forma que os proprietárias de cativos indígenas não deviam estar preocupados inicialmente na 
conversão do gentio. Apoio esta afirmação nos assentos que somente apresentam indicação de 
conversão anterior ao batismo a partir de 1732. (depois de estar instruído nos Mistérios da fé; 

                                                 
6 MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994. p. 195. 
7 LUNA, Francisco Vidal e KLEIN, Herbert S. Evolução da sociedade e economia escravista de São Paulo, de 1750 
a 1850. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. p. 29. 
8 MONTEIRO, op. Cit. P.220-221. 
9 Idem. p. 226. 
10 LUNA, Francisco Vidal e KLEIN, Herbert S. Op. Cit. p.28. 
11 SCHWARTZ, Stuart. Abrindo a roda da família: Compadrio e escravidão em Curitiba e na Bahia. In: _________ 
Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru, SP: EDUSC,  2001. p 277. 
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depois de instruído na doutrina cristã e principais mistérios de nossa santa fé; depois de instruída 
nos princípios da fé, são acrescentados ao batismo dos indígenas adultos). 

 

Batismos de indígenas adultos 
anos 1687-1690  1704-1710 1711-1720 1721-1730 1731-1740 1754 total  

quant.  2 7 23 2 12 1 47 

 

As designações destes adultos variam entre administrado, índio, gentio da terra, servo, 
filho de pagãos, nação Tapuia, Carijó, gentio do Cuiabá, Paresi, escravo, índio escravo, mas o 
que predomina é a indicação de escravo, mesmo atrelado a outra designação. A atribuição de 
identidade nestes casos não segue um padrão, variando de designações religiosas, passando pelas 
étnicas e predominando a jurídica, na condição de cativos, revelando a forma do cativeiro 
indígena na primeira metade do século XVIII. Batismos com mais de um adulto no mesmo 
assento também são comuns, isto também me parece indicio da pouca preocupação na conversão 
dos indígenas, assim como a introdução de lotes de cativos na sociedade luso-brasileira. Salvo 
dois assentos nos Campos Gerais, ocorridos ambos em 24 de Abril de 1729, batizados de 
Francisco e Marcos, adultos de nação Tapuia escravos. O restante dos batizados são arrolados na 
Matriz da vila de Curitiba. A incidência de homens é superior às das mulheres ocorrendo neste 
intervalo de tempo 27 assentos com indígenas do sexo masculino e 20 indígenas do sexo 
feminino, a preferência por cativas indígenas não parece se verificar segundo as informações 
trabalhadas. 

Alem da preação existiam outros modos de integração de ameríndios na sociedade 
colonial, assim, o contato com os indígenas também aconteceu pela catequização, como é 
conhecido pela história nas atividades de jesuítas junto aos indígenas, surgindo assim diversos 
aldeamentos na região sul da América portuguesa, mesmo porque várias destas missões serviram 
de fonte de cativos aos bandeirantes paulistas. A esta missão inaciana está presente a ideologia de 
que o índio é apto ao catolicismo. Não somente apto, mas impulsionado para esta religião.  Uma 
vez que os índios americanos já tinham sido catequizados pelo apóstolo São Tomé, que teria 
corrido todos os continentes pregando os evangelhos. E conforme o padre jesuíta Antonio Ruiz 
de Montoya12, missionário jesuíta na região do Paraná, Paraguai e Tape no século XVII, 
existiram diversos sinais da presença do apóstolo nas Índias Ocidentais. Dessa forma os 
indígenas teriam o catolicismo em si, mesmo que esquecido, cabia aos missionários lembra-los e 
traze-los novamente a cristandade. Portanto, “o indígena participa da lei natural implantada no 
homem por Deus, que o cria capaz de pertencer ao grêmio da Igreja e à relação hierárquica que 
ordena o Estado católico”13. Isto conforme as discussões da Segunda Escolástica que debateram a 

                                                 
12 RUIZ de MONTOYA, Antônio. Conquista espiritual feita pelos religiosos da Companhia de Jesus nas Províncias 
do Paraguai, Paraná, Uruguai e Tape. Porto Alegre: Martins Livreiro Ed. 1985. 
13 PÉCORA, Alcir. Vieira e a condução do índio ao corpo místico do império português (Maranhão, 1652-1661). In: 
COSTIGAN, Helena. Diálogos da Conversão: missionários, índios, negros e judeus no contexto ibero-americano do 
período barroco. Campinas, SP: Editora da UNICAMP. 2005. p. 84. 
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justificação da conquista na glosa de pregação a todas as criaturas estendendo “a fé ao índio sob 
alegação de sua pouca inteligência e disposição espiritual”14 

Os jesuítas se opondo a escravização indígena, defendendo que este deveria ser integrado 
ao corpo político hierárquico enquanto súdito livre, libertado pela conversão. A condição de 
vassalo se tornava empecilho para a escravização do índio. Assim a categorização de 
administrado, mascarava a obrigação do trabalho forçado da prestação do serviço pessoal a um 
colono responsável pela sua tutela15, tutela exercida em função do indígena não ser considerado 
apto a administrar a si mesmo, artifício utilizado para descaracterizar como escravidão os 
serviços prestados pelos indígenas administrados por particulares na capitania de São Paulo16. O 
serviço particular o indígena, pouco diferente da escravidão também era defendido como uso e 
costume da terra e como remédio para a pobreza dos paulistas conforme Monteiro17. 

 As diferentes motivações de paulistas e jesuítas em relação ao indígena geraram uma 
tensão entre os colonos e os inacianos. Sobretudo no século XVII, quando os paulistas realizaram 
incursões ao Guairá e Tape, onde existiam missões jesuíticas. E “para os inacianos a iniciação 
dos índios na cultura do colonizador deveria ocorrer através de sua conversão pacífica ao 
cristianismo, por meio da ação de enviados religiosos”18. A posição da Coroa portuguesa quanto 
à situação jurídica do índio vacilou, na tentativa de conciliar os interesses de colonos e jesuítas.  

“A partir da carta régia de 1570, em que d. Sebastião autorizava o apresamento de índios em guerras justas, 
uma lei de alforria se seguia outra, autorizando o cativeiro através de procedimentos paralegais como os 
leilões oficiais para venda de índios, as taxas cobradas por índio vendido como escravo, as ordens reais para 
preia e venda de lotes de índios para custear obras públicas e até para construir igrejas, como ocorreu com a 
catedral de São Luis do Maranhão”19.  

A Câmara Municipal de São Paulo também foi instrumento de defesa dos interesses dos 
paulistas em relação à servidão dos índios20. Mas é contraditório observar as listas nominativas 
de habitantes e perceber a parca presença dos administrados nos domicílios. Nesta documentação 
não é possível destacar identidades, uma vez que o objetivo desta documentação é o arrolar da 
população e atividades visando à produção e a defesa da possessão da Coroa portuguesa no 
Atlântico sul, ressalto também a grande presença dos administrados na Capela de Nossa Senhora 
da Conceição do Tamanduá, capela pertencente à fazenda de Antonio Luiz Tigre que em 1727 foi 

                                                 
14 Idem, p. 83. 

15 DAVIDOFF, Carlos Henrique. Bandeirantismo: verso e reverso, 4ª ed. Coleção tudo é história, 47, Ed. Brasiliense, 
1986. 

p. 37-8. 
16 MONTEIRO, Op. Cit. p. 137. 
17 Idem, p. 139. 
18 DAVIDOFF, Op. Cit. p. 33. 
19 RIBEIRO, Op. Cit. p. 88. 
20 MONTEIRO, Op. Cit. p. 132. 
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doada pelos herdeiros do proprietário ao Convento do Carmo de São Paulo21, de forma que 
quando da confecção das listas nominativas na segunda metade do século XVIII, esta já pertencia 
à ordem Carmelita. 

 

 

Presença dos administrados nas listas 
nominativas 

ano domicílios masc. fem. total 
1776 322 5 2 7 
1777 3 4 1 5 
1781 323 3 1 4 
1782 2124 26 37 63 
1786 2 0 2 2 
1791 1 0 1 1 
1792 425 11 24 35 
1793 2 6 23 2926 
1794 1 0 1 1 
1795 3 14 22 3627 
1796 3 7 2 9 

   

A distribuição dos administrados nas listas nominativas arroladas é inconstante, 
oferecendo somente uma imagem de um instante no passado. Este tipo de documentação também 
é limitado no sentido de observação da ascensão social, sendo problemático traçar trajetórias 
individuais para a verificação da mudança de status social sem o auxílio dos registros paróquias, 
que abarcam uma série de informações mais constante, trazendo quase sempre a condição dos 
sujeitos arrolados. Também se torna um problema quantificar a população indígena dado à 
inconstância dos dados, mais uma vez parece haverem subregistros. Tais fontes produzidas na 
segunda metade do século XVIII que se torna claro o intuito da Coroa portuguesa de controlar e 
disciplinarizar a população, relatos das autoridades coloniais demonstram, segundo Carlos 
Davidoff, a preocupação com o ordenamento social, com a falta de controle pelas autoridades 
administrativas e religiosas, o que poderia por em risco a segurança dos interesses da Coroa28. 

                                                 
21 BURMESTER, Ana Maria de Oliveira. A população de Curitiba no século XVIII (1751-1800) segundo os 
registros paroquiais. 107 p. Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1974. 
p.17. 

 
22 No ano de 1776 e 1777 são relacionados exatamente os mesmos domicílios. 
23 Dos 3 domicílios 2 são fazendas (fazenda do Palmital e Fazenda do Quanguiry). 
24 Dos 21 domicílios 11 estão localizados na fazenda da defunta Dona Antonia da Cruz França. 
25 Dois domicílios são fazendas, 30 administrados são da Capela de Nossa Senhora da Conceição do Tamanduá. 
26 Um domicílio é a Capela do Tamanduá com 28 administrados. 
27 Um domicilio é a Capela do Tamanduá com 32 administrados. 
28 DAVIDOFF, Op. Cit.. p. 81. 
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Disto surgiu a necessidade de produzir dados relativos à produção e população das vilas 
coloniais, para desta forma organizar milícias para a defesa da colônia frente aos índios do sertão 
e principalmente aos espanhóis na região sul do Brasil colonial, e também “conhecer a 
composição da população para melhorar a arrecadação”29, de forma que “a norma e o controle 
social caracterizaram-se enquanto projeto desta sociedade”30, Repensando o governar não mais 
tendo a família como referencial e sim a população, isto no governo esclarecido do Marques de 
Pombal.   

Em relação à administração particular podemos pensar no indígena como um 
desenraizado da sua sociedade tradicional, e re-socializado na sociedade Colonial. Nesta 
agregação do indígena ao corpo místico católico nos povoados do Brasil meridional, para além do 
trabalho e da catequese, a integração passava por um processo de mudança dos indígenas. 
Através da religião católica os indígenas eram batizados, casados, apadrinhados, desenvolvendo 
sociabilidades com os demais agrupamentos populacionais do Brasil meridional. Monteiro 
observa que a religião católica representa uma dissociação do índio com a sua sociedade anterior, 
sendo introduzidos no mundo católico através do batismo, adquirindo um nome cristão. Isto é 
verificável através dos registros paroquiais. 

As atas de batismo seguem uma ordem cronológica, sobretudo nos batismos das crianças 
na matriz da Vila de Curitiba, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz, esta já era paróquia em 
174731. Com base nos Registros paroquiais é possível acompanhar a trajetória de famílias e 
observar a dinâmica da posição social hierárquica, mas ao mesmo tempo maleável. A separação 
em diferentes livros conforme a qualificação social (livro dos Brancos, livros dos escravos, 
bastardos e administrados) já demonstra a configuração hierárquica. Mas o acompanhar das 
trajetórias é obstado pela inconstância dos sobrenomes, até o momento não houve uma forma de 
verificar a forma de adoção dos sobrenomes, no caso dos cativos a dificuldade é maior pois 
escravos e administrados apresentam tendenciamente somente o primeiro nome, adquirindo um 
segundo nome quando da ascensão social, no momento em que mudam de status social, de cativo 
para forro ou liberto. Em alguns casos é possível notar a adoção do sobrenome dos senhores, ou 
padrinhos. O desmembramento das paróquias é outro fator que dificulta o acompanhar das 
trajetórias, pois os batismos que anteriormente eram registrados na Matriz passam a ser 
assentados somente na nova paróquia. Este fenômeno acontece durante o século XVIII, na 
Paróquia de Nossa Senhora da Luz, a paróquia de São José dos Pinhais foi criada em 1757, a 
paróquia de Santo Antonio da Lapa em 1769, e a de Sant’Ana do Iapó em 1770, esta englobou 
mais duas capelas nos Campos Gerais (Santa Bárbara do Pitangui e Capão Alto) que 
anteriormente eram arroladas nos livros da Matriz32. 

Assim muito dos administrados indicados nos assentos reaparecem posteriormente livres 
do estigma social de administrados, adquirindo a qualificação de bastardos, forros, ou ambos, e 

                                                 
29 NADALIN, Sergio Odilon. História e demografia: elementos para um diálogo. Campinas: Associação Brasileira 
de Estudos Populacionais – ABEP, 2004. p. 48. 
30 BURMESTER, Ana Maria de Oliveira. Disciplinarização e trabalho: Curitiba, fins do século XVIII, inícios do 
século XIX. In.: História questões & debates. Curitiba 8(14/15): 117-127 Jul-Dez. 1987. p. 117. 
31 BURMESTER, Op. Cit. p.16. 
32 Idem. p. 47. 
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mesmo não sendo indicada a sua qualificação social, o que leva a crer que estes ex-administrados 
atingem a categoria de livres. Como exemplo, reconstruí com base somente nos batismos a 
trajetória do casal Severino Rodrigues (Severino Rodrigues Lopes) e Joana de Oliveira (Joana 
Pires de Oliveira, Joana Pires) casados, ele indicado como bastardo e ela como administrada de 
Bárbara Rodrigues da Cunha em 1749 e bastarda nos registros seguintes, possuem 5 filhos (Maria 
28/02/1749; Francisco 08/10/1758; Vicente 27/01/1765; Manoel 29/07/1767; Maria 22/05/1771) 
nenhum dos filhos tem indicação de condição, mas é possível observar a desvinculação do 
cativeiro da mulher, indicada como bastarda de 1765 em diante, anterior a isto, em 1758 o casal é 
indicado somente com os primeiros nomes e ambos na condição de forro/bastardo, administrados 
que foram de Bárbara Rodrigues da Cunha. É interessante notar que a condição de forro é 
apagada nos registros paroquiais, mas a condição de bastardos permanece em todos os batismos. 

Em outro exemplo, João Batista (João, João Batista da Silva, João Batista Rodrigues) e 
Quitéria (Quitéria Mansa, Quitéria Mansa de Siqueira) casados, nos registros de 1755, 1766 e 
1770 (indicados como mulatos) são indicados como administrados, em 1790 e 1793 não há 
indicação de condição e há complementações dos seus nomes, o que leva a crer que a adição de 
sobrenomes é sinal da libertação dos cativos, a desvinculação do cativeiro. Também nos anos de 
1790 e 1793 seus filhos batizados são indicados como legítimos, a legitimidade parece estar 
vinculada deste modo à condição dos pais. Segundo o dicionário de Bluteau33 a legitimação é a 
ação de declarar um filho natural como legítimo e legitimar se refere a um filho bastardo, a 
legitimidade é a razão que qualifica uma pessoa ou coisa por legítima, e legitimo é filho nascido 
do legitimo matrimonio. Tendo as mulheres como referencial, as que apresentam condição são 
1361, nos oito livros de assentos de batismo observados, mas somente 32 registros são indicados 
com a criança na condição de legítima, com uma concentração quase que absoluta na década de 
1790. Com somente 3 administradas, 7 bastardas, uma comensal, 5 escravas, 15 forras, uma forra 
bastarda. Pensando no período que se concentram os filhos legítimos há que se relacionar que 
este período é o que mais apresenta ex-cativos, reforçando a idéia de que o desembaraçar-se do 
cativeiro é pré-requisito para a legitimidade dos filhos. 

Recuando mais no tempo o casal Ventura e Simoa (1727 indicados ele como gentio da 
guiné e ela gentio da terra), inicialmente 1717, são indicados como servos de Francisca Pinheira, 
nos outros registros são indicados como servos 1723, e Ventura como escravo em 1725, 1727, 
1729, 1732, Simoa é designada como escrava 1725, 1727 e 1732, mas é indicada como 
administrada em 1729. Nestes ambos são indicados como cativos de Cristóvão Pinheiro, e em 
1729 são indicados como moradores dos Campos Gerais tanto os cativos quanto o proprietário. 
Estes assentos na primeira metade do século XVIII indicam a forma do cativeiro indígena com 
características de escravidão conforme já indicado anteriormente. 

Neste sentido Muriel Nazzari34 aponta para uma configuração social de São Paulo no 
século XVII em duas camadas, em que a elite compunha-se dos descendentes mestiços dos 
primeiros portugueses mais os portugueses que vieram depois, enquanto que índios e uma 

                                                 

33 BLUTEAU, Raphael. Vocabulário portuguez e latino. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de JESU, 1712. 
34 NAZZARI, Muriel. O desaparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, Brasil, 1600-
1900. São Paulo: Companhia das Letras. 2001. 



 9

pequena quantidade de escravos compunham o estrato social inferior. Configuração que se 
modifica no século XVIII, com um grande crescimento da população livre, inclusive com a 
incorporação de índios libertos e também com a chegada de europeus. O fácil acesso a terra 
comportou este incremento da população livre, proporcionando meios para a subsistência sem 
sujeição, não sendo cativos ou dependentes de outrem. Isso fortaleceu a configuração agrária da 
sociedade meridional brasileira no período colonial. Monteiro também aponta para a integração 
de indígenas na “camada mais miserável e explorada da sociedade colonial”35. De modo que é 
possível identificar os indígenas “livres” ainda arrolados nos livros destinados a escravos, 
administrados, bastardos. Assim esta sociedade demonstra seu caráter hierárquico e ao mesmo 
tempo fluido, pois no mesmo processo de ascensão social, na mudança de estatuto social do 
indígena, são demonstradas as limitações, ou seja, estes indígenas que adquiriram a liberdade 
ainda compõem a camada social mais pobre da população colonial, o que aponta para uma 
diferenciação não somente social, mas também econômica. 

Na integração do indígena a sociedade colonial fator importante foi a mestiçagem que foi 
característica muito forte desta sociedade, ocorrendo em larga escala e consequentemente 
“entrelaçava senhores e índios em uma relação fugidia, sempre encoberta pelas malhas da 
dominação”36, e “com a evolução da escravidão, a proximidade étnica cedia lugar a distinções 
baseadas em posição social e nas relações de produção”37. Desta forma percebemos que o 
incremento da população livre no século XVIII descrito por Nazzari não ocorre sem que haja uma 
forma de distinção dos ex-cativos. Estes, conforme Monteiro, no final do século XVII 
configurarão como uma população de condição incerta, circulando entre o cativeiro e a 
liberdade38. São comuns também à incidência de filhos ilegítimos de mães índias ou bastardas e 
de pais incógnitos, estes frutos de uniões ilícitas tinham uma condição incerta, engrossando a 
camada social que circulava entre as diferentes condições jurídicas, mas a tendência desta era 
seguir a condição social da mãe. Na vila de Curitiba, somente nos assentos de batismo que 
indicam a mãe como administrada a quantidade de mulheres solteiras e casadas é praticamente 
igual39. Mesmo considerada como ilícita a miscigenação ocorria em larga escala, e os índios 
crioulos e mestiços podiam receber avaliações elevadas no comércio de cativos, com preços 
próximo ou superior ao escravo africano40.  

Mesmo muito freqüente a mestiçagem por sua vez, parece ambígua nesta ordem, em que 
tais grupos estariam afastados. Muito já se discutiu sobre este fenômeno e a historiografia 
brasileira há pouco tempo avanço neste assunto. O contato do europeu com o indígena no 
passado entendido como uma relação de cunho racial, em função dos estudos do Instituto 

                                                 
35 MONTEIRO, op. cit. P. 154. 
36 Idem, P.211. 
37 Idem. p. 211. 
38 Idem. p. 212. 
39 De 691 registros de mães administradas, 262 são solteiras enquanto que 253 são casadas. 
40 Idem. p. 156. A este respeito Monteiro diferencia os termo mameluco e bastardo no século XVII, ambos 
indicavam a prole de pai branco e mãe indígena, mas os primeiros tinham a paternidade reconhecida, estando em 
liberdade, próximos a identidade portuguesa. Enquanto que os bastardos não possuíam o reconhecimento paterno e 
estavam vinculados ao segmento cativo da população. No século XVIII o termo bastardo passou a indicar qualquer 
ascendência indígena, e o termo mameluco caiu em desuso. 
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Historio e Geográfico Brasileiro. Karl Von Martius considerava o contato negro, branco e índio, 
mas sem considerá-lo, e como bom naturalista os encarava como o “cruzamento de plantas ou 
animais”41 . E até a década de 1930 os estereótipos a respeito de africanos e ameríndios se 
perpetuaram com traços libidinosos e aversões ao trabalho, e nas palavras de Vainfas “até o 
limiar dos anos 1930 o que se poderia chamar de historiografia brasileira tratava, pois, a 
miscigenação, não como problema de investigação, mas como problema moral ou patológico que 
caiba resolver para o bem da Nação” 42. Posterior a isto surge à obra de Gilberto Freyre, Casa 
grande e senzala, em 1933, muda a abordagem do conceito de raça para o conceito de cultura 
entrelaçando a mescla cultural e miscigenação étnica. Obviamente que esta obra recebeu muitas 
criticas e análises, sobretudo apontando para a vocação de miscigenação dos portugueses como 
argumento frágil. Mas o que pretendo ressaltar é a atenção ao cultural e a diminuição da 
atribuição de raças inaugurada por Freyre. Com um salto para a década de 1980 o estudo da 
mestiçagem cresce, sobretudo em relação ao escravo africano, e “nem tanto em relação ao índio, 
que praticamente não foi objeto dos historiadores, exceto como alvo da catequese, mão-de-obra 
da colonização ou inspiração do imaginário europeu”43. Com exceção de Sergio Buarque de 
Holanda, na obra Caminhos e fronteiras, publicado no ano de 1957, que trata da importância da 
cultura indígena na formação do Brasil. Há que se ressaltar a carência de pesquisas a respeito dos 
ameríndios na historia do Brasil, de forma que ainda existem diversos assuntos que se relacionam 
aos índios, e que ainda não foram observadas pelos historiadores. 

Ao serem introduzidos na sociedade colonial, os indígenas, ganham traços identitários que 
são delineados pelos colonos de origem européia, a marca da origem tribal persiste, por se tratar 
de uma sociedade de características corporativas, em que a identidade é utilizada para a 
diferenciação entre grupos. É necessário ressaltar que a identidade que figura em tais fontes é 
fruto da atribuição exógena, assim a designação de grupo somente é válida na perspectiva da 
atribuição da identidade no batismo, no casamento, no óbito e nas listagens de população 
configuradas no século XVIII, de forma que a atribuição de uma identidade, de uma etnia 
certamente será arbitrária. 

A respeito da definição dos grupos étnicos Fredrik Barth, na obra Grupos étnicos e suas 
fronteiras de 1969, substituiu uma concepção estática de identidade étnica, por uma concepção 
dinâmica, sendo uma abordagem mais sociológica do que etnológica, atribuindo valor histórico a 
constituição de identidades. Assim os grupos como essência e não como construção não tem 
sentido em uma abordagem relacional, em que a afirmação de grupo se constrói na oposição ao 
outro. Barth elabora o conceito de fronteira étnica para se opor aos conceitos de isolamento 
geográfico como constituinte de uma identidade. Há que se ressaltar também a ingenuidade de 
pensar em uma unidade étnica, conforme Monteiro chama a atenção para uma falsa unidade do 
grupo tupi, em que traços semelhantes não são necessariamente constitutivos de uma unidade. E a 
dificuldade na escolha de critérios para a atribuição de identidades, sendo tais critérios moveis e 
instrumentalizados pelos atores sociais, inexistindo uma única forma de designação de etnia ou 
identidade. 

                                                 
41 VAIFAS, Ronaldo. Colonização, miscigenação e questão racial: notas sobre equívocos e tabus da historiografia 
brasileira. Tempo. UFF.  Vol. 4, nº. 8: 7-22, Dez. 1999. p. 8. 
42 Idem. p. 10. 
43 Idem. p. 15. 
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 Poutignat e Streiff-Fernart, apontam para a emergência das identidades em um contexto 
pluriétnico, estes se tornando pertinentes em situações plurais. Pensando a América do sul a partir 
dessa premissa, encontramos diversas identidades possíveis, e em contato. Identidades 
provenientes da Europa, África e América, alem de novas identidades provenientes das gerações 
nascidas no continente Americano, fruto do contato destes diferentes agrupamentos. E para os 
mesmos autores  

“nos séculos XVIII e XIX, as pertenças de classe diferenciavam fortemente os indivíduos (em termos de 
dialeto, de costumes culinários ou vestimentas), conferindo às diferentes classes sociais características quase 
étnicas, a uniformização dos estilos de vida em grande parte esvaziou-as de seus poderosos símbolos culturais, 
ao passo que os símbolos étnicos preservaram de modo latente um poderio inerente, tornando-os facilmente 
utilizáveis para fins políticos”44  

Tenho como norte as duas informações anteriores, a da pluralidade de grupos em contato, e 
caracterização política da diferenciação étnica. Esta ultima no contexto administrativo português 
da sociedade de corpos, com diferentes atribuições e possibilidades membros do corpo 
hierárquico. Dessa forma os indígenas são englobados nesse corpo, qualificados como vassalos 
da Coroa, aos quais são reservados o seu lugar e atributos em uma diferenciação próxima à 
étnica, em designações como índios, administrados, Carijós, Paresi, Tapuia, categorização 
exógena, identidade de caráter coletivo, apontadas pela população de origem européia e 
representantes da Coroa e da Igreja. Tais atributos possuem uma característica étnica por serem 
designadas a grupos ameríndios e seus descendentes presentes nas vilas coloniais. E tais 
atribuições podem ser instrumentalizadas pelo grupo, afirmação imprecisa se embasada na 
documentação paroquial, mas presente na historiografia a respeito dos ameríndios.  

 Dessa forma “a abordagem de Barth pressupõem o contato cultural e a mobilidade das 
pessoas e problematiza a emergência e a persistência dos grupos étnicos como unidades 
identificáveis pela manutenção das suas fronteiras”45. E esta fronteira é mantida, conforme as 
fontes, pela atribuição externa.  

Assim os nomes étnicos não são absolutamente referenciais “mas igualmente descritivos 
do tipo de ator social com o qual trabalhamos e da relação apropriada a seu respeito num dado 
contexto”46. Assim o termo administrado é indicativo da posição do ator social, submetido à 
tutela de outrem, e assim com os demais termos que designam os indígenas no mundo social 
luso-brasileiro servem de afirmação de valores de contraste. Alem do caráter associativo de 
alguns termos que remetem à origem étnica dos indígenas incorporados a cultura ocidental (Tape, 
Carijó, Paresi, Tapuia). 

Todas estas demarcações, atribuições parecem compor uma barreira entre as diferentes 
fontes de atribuições. Mas é justamente o contrário disto, esta fronteira é fluida, mesmo porque 
esta pode ser deslocada, modificada, acentuada em um ou outro sentido. Assim as fronteiras  

                                                 
44 PUTIGNAT, Philippe, STREIFF-FERNART, Jocelyn. Teorias de etnicidade, seguido de Grupos étnicos e suas 
fronteiras. São Paulo: Fundação Editara da UNESP, 1998. p. 97. 
45 Idem. p. 112. 
46 Idem. p. 115. 
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“nunca são oclusivas, e sim mais ou menos fluidas, moventes e permeáveis. Na América Latina, a fronteira 
que separa os indígenas dos mestiços é suficientemente leve para que seja suficiente a um indígena que 
aprenda a falar corretamente o espanhol e adquirir atributos culturais considerados como definidores da 
cultura crioula para deixar de ser considerado como um indígena”47.  

 

Mesmo se referindo a América espanhola, a afirmativa é válida para a parte portuguesa da 
América, ao retomarmos a historiadora Muriel Nazzari que afirma que no século XVIII houve um 
incremento da população livre com a introdução de indígenas ao estamento dos livres, é notável a 
mobilidade social e a permeabilidade desta fronteira.  E é claro que esta possibilidade de fluxo de 
sujeitos nas fronteiras nas trocas de estatutos é possível, e nos inícios da colonização muitos 
europeus adotaram hábitos indígenas, se introduzindo em tribos. A este processo inicial da 
colonização européia Darcy Ribeiro chamou Cunhadismo, “isso se alcançava graças ao sistema 
de parentesco classificatório dos índios, que relaciona, uns com os outros, todos os membros de 
um povo”48. Assim o estrangeiro aceitando uma índia como companheira (temericó), passando a 
produzir afinidades com os parentes, produzindo alianças que muito contribuíram para a fixação 
dos europeus em território Latino Americano. 

Encerrando estas observações acerca da população indígena na vila de Curitiba no século 
XVIII retomo as informações trabalhadas anteriormente no intuito de sintetizar as observações 
descritas. Assim os batismos da Matriz de Nossa Senhora da Luz nos apresentam um contingente 
diminuto de indígenas adultos introduzidos na vila, estes são claramente recrutados como mão-
de-obra, e dada às características da época e da região, com características muito próximas a 
escravidão, estes trabalharam nas roças de subsistência, não descartando o emprego destes no 
transporte para o porto de Paranaguá de mercadorias como erva mate, alem do emprego destes 
como guias nas andanças pelo sertão. Para a segunda metade do século XVIII tanto as listas 
nominativas de habitantes e os batismos indicam uma consolidação do regime da administração 
particular, dada à proibição da Coroa portuguesa em relação à escravização dos indígenas. Em 
ambas as fontes a categoria administrado se faz presente, mas em um movimento de diminuição 
do contingente dos administrados. Ao mesmo tempo em que a população pobre e livre é 
incrementada com a introdução de ex-cativos, incluindo em muito os indígenas que foram 
introduzidos de forma coercitiva no convívio com os luso-brasileiros, e seus descendentes 
figuravam na camada livre da população do planalto curitibano. Mas o que mais salta aos olhos 
na documentação apresentada é o parco registro da introdução dos cativos indígenas no final do 
século XVII e primeira metade do XVIII, conforme os assentos de batismo, e pouca presença dos 
administrados nas listas nominativas de habitantes na segunda metade do século XVIII. Isto pode 
ser atribuído em parte ao grande numero de morte dos índios pelas doenças dos brancos e 
africanos, assim como a integração dos cativos a camada livre e pobre da população curitibana.  

   

                                                 
47 Idem. p. 154-155. 
48 RIBEIRO, Darcy, O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 
72. 
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