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Resumo:
A historiografia já mostrou sobejamente a ascensão muito forte por que passaram as
atividades voltadas para o abastecimento durante o final do século XVIII e início do
seguinte. Mostrou também que isso teve enormes impactos no Sul. O objetivo aqui é o
de observar variedades intrarregionais de trajetos de atividades e localidades no meio da
curva para o alto que afetava todos eles. Para tanto, levamos em conta informações a
respeito de dois proprietários abastados, de acordo com os padrões locais: Domingos
Ináco de Araújo, de Palmeira, e Francisco de Oliveira Camacho, de São Francisco do
Sul. Enfatizamos as relações de ambos com a posse de escravos, com a atividade
mercantil, com a propriedade da terra e com o próprio mercado de abastecimento.

A historiografia já mostrou sobejamente a ascensão muito forte por que
passaram as atividades voltadas para o abastecimento durante o final do século XVIII e
início do seguinte (Lenharo, 1979; Prado Jr., 1972: 142ss; Fragoso, 1998; Barickman,
2003; Schwartz, 1992; Paulet, 1997 [1812/20]: 9 – sobre toucinho de Santos chegado ao
Ceará via Pernambuco –; Palacios, 2004). Mostrou também que isso teve enormes
impactos no Sul (Petrone, 1976; Hameister e Gil, 2007; Supryniak, 2006; Marcondes,
2001; Klein, 1989; Machado, 2008; Luna e Klein, 2005). O objetivo aqui é o de
observar variedades intrarregionais de trajetos de atividades e localidades no meio da
curva para o alto que afetava todos eles. Para tanto, levamos em conta informações a
respeito de dois proprietários abastados, de acordo com os padrões locais. Assim,
confrontam-se aspectos do trajeto de dois grandes proprietários situados em dois tipos
de lugar que foram afetados, cada um a seu modo, pela mencionada expansão.
Tratamos, então, de Francisco de Oliveira Camacho, do litoral catarinense (de sua parte
Norte, constituída por São Francisco do Sul), e de Domingos Inácio de Araújo, que, a
partir de Palmeira (Oeste de Curitiba), expandiu-se enquanto proprietário nas direções
Noroeste (Ponta Grossa), Oeste (Guarapuava) e Sul-Sudoeste (os campos de Palmas).
Tudo isso transcorreu, nos dois casos, durante a primeira metade do século XIX.
Eles não podem de forma alguma ser considerados representantes típicos,
exemplares, do segmento dos grandes proprietários em suas localidades – é de se
chamar a atenção, inclusive, para o fato de que ambos eram filhos de migrantes

internos: Araújo era filho de um proprietário migrante de Campanha do Rio Verde, em
Minas Gerais, que chegou em Curitiba no final do século XVIII e casou-se com filha de
grande família local1; o pai de Camacho mudara-se, talvez em meados do século XVIII,
da Laguna para São Francisco (Oliveira, 2008). Embora a condição de migrante de elite,
na direção da fronteira, não fosse exatamente algo raro nesse ambiente de amplos
espaços recém conquistados, cremos que o fato de terem sido da segunda geração desde
uma transferência de relativo fôlego os especificava frente aos outros potentados.
Assim, não foi sua representatividade que chamou nossa atenção para eles. Foi a
possibilidade de, observando seus casos, organizar uma série de informações a respeito
dos lugares em que viviam, ou antes dos tipos de lugar em que viviam: de um lado, a
área que tradicionalmente (desde o início do século XVIII) concentrava as fazendas de
gado de Curitiba e que, também atraindo outros migrantes, pobres e abastados,
funcionava no final do século XVIII e no início do seguinte como cabeça de ponte para
posteriores entradas rumo ao sertão2; de outro lado, um segmento de planície litorânea
ligado à produção de farinha de mandioca para o abastecimento, segmento este que,
embora fosse amplo, não estimulava, como será visto, a mesma espécie de cometimento
expansivo que o ambiente do planalto tornava quase urgente.
Estavam subindo; os dois, e mais ou menos ao mesmo tempo. Camacho pode ter
sua ascensão capturada através de fenômenos políticos. Domingos Inácio de Araújo,
também, muito embora tenhamos dados para datar o momento no qual apareceu como
proprietário alentado. Quanto a Camacho, em São Francisco do Sul, sabemos que, por
volta da Independência, figurava como tenente coronel de milícia: em 1814, era alferes
de Ordenanças e depois tenente; em 1817, comandante interino do distrito; em 1818,
construiu com seus recursos uma estrada que ligava São Francisco do Sul à barra do
Araquari3 e, finalmente, em 1819 foi elevado ao posto de Comandante dos Caçadores
Milicianos de São Francisco do Sul por seu compadre, o então governador da capitania,
Tovar e Albuquerque (1817-1821) (Piazza, 1994: 154-155). Sabemos que por essa
época ele era proprietário de escravos pelo fato de que foi acusado, em 1822, de fazer
arruaças pelas ruas juntamente com seus “escravos” e sua“facção”.4
Araújo, por outro lado, parece ter começado por volta do final da década de
1810 sua carreira como o senhor de escravos no interior da parentela de que fazia parte,
a julgar pelos registros de batismos de Palmeira. Durante esta década, casou-se com
filha de família originária de Paranaguá e centrada na gente da governança local – isto é,
no capitão mor José Carneiro dos Santos –, que combinava com isso a posse de imensas

propriedades no planalto, exatamente em Palmeira. Araújo foi beneficiado, mediante
dote recebido na mesma década, com uma fazenda de grandes proporções em Ponta
Grossa. Em 1813, aparecia na documentação paroquial sem nenhuma patente5, mas
nesse ano foi pela primeira vez batizado na paróquia um escravo seu.6 Em 1816, já era
referido com a patente de furriel7, ao passo que a de capitão passou a ser-lhe atribuída
no início dos anos 18308, quando teria mais de quarenta anos de idade.
Como foi visto, os dois tornaram-se proprietários de terras, ou já pertenciam a
famílias proprietárias de terras, segundo padrões diferenciados, de acordo com as
características das respectivas áreas de atuação. Como estamos nos referindo a mercado
interno e ao fato de que eram freqüentes as combinações de atividade agrária com
inserção no mundo do comércio, é interessante ressaltar as relações que ambos tiveram
com o mundo dos negociantes. Domingos Inácio era tropeiro em alguma medida: nos
anos 1840, envolvido que estava nos conflitos relacionados à ocupação imperial de uma
área novíssima de expansão – os Campos de Palmas, que englobavam o Sul do atual
Paraná e boa parte do interior do atual estado de Santa Catarina –, seus interesses como
negociante de tropas eram a todo momento usados por seus adversários para acusá-lo de
malversação de fundos e corrupção de iniciativas.9 Além disso, quando de sua morte,
em 1851, a parcela de dívidas ativas (nenhuma dívida passiva, segundo a inventariante)
no seu monte era imensa, atingindo quase setenta contos de réis, isso sem contar os
lançamentos de um livro de assentos de dotes que tivera o cuidado de organizar, os
quais apontavam para transferências de mais de setenta contos de réis (entre as dívidas
ativas referidas mais de quarenta contos correspondiam a dívidas contraídas junto a ele
por seus herdeiros).10 Por fim, os procuradores estabelecidos por sua inventariante para
atender a negócios deixados pendentes por ele se espalhavam, majoritariamente, pelo
circuito das tropas de mulas.11 Quanto a Camacho, os dados são mais hostis. No
entanto, uma cópia de seu inventário desaparecido (ele morreu em 1862) sugere que,
embora fosse, segundo patamares locais, um importante produtor de farinha, cachaça e
açúcar de qualidade inferior, o valor de suas propriedades agrárias era muito pequeno,
totalizando cerca 2:030$000 mil-réis ao passo que sua fortuna devia ser muitíssimo
maior que isso – não se conhece seu monte –, pois seus trinta e oito escravos
alcançavam o valor de 27:150$000 contos de réis (Piazza, 1999: 47-48).
Assim, quanto a Camacho o melhor é ressaltar suas possíveis ligações com os
comerciantes de São Francisco do Sul. Ele pode ter sido um deles; pode, dadas suas
ligações com o Desterro, ter representado uma elite mercantil diferente avançando na

direção da vila; ou pode ainda ter estado do lado agrário da difícil relação entre
produtores agrários e elite mercantil. É seguro que, em seus conflitos muito intensos
com a câmara local na época da Independência, ele estava efetivamente em confronto
com comerciantes.
José Nicolau Machado e Jacinto Fernandes Dias, adversários de Camacho,
segundo a representação contra os excessos dele como tenente coronel de milícias feita
pela câmara12 apareceram, respectivamente, como mestre e senhor de uma sumaca que
ligava São Francisco ao Rio de Janeiro em 1812 (P1812, p. 95). Na mesma série,
Francisco de Paula Reis, que assinou a mesma representação, apareceu com o
“senhorio” de uma sumaca que ligava São Francisco ao Rio de Janeiro (P1812, p. 95).
Antonio de Carvalho Bueno, outro signatário, era sogro ou consogro (trata-se de
homônimos) de João Vicente Nóbrega13, e ambos aparecem como donos de
embarcações em uma relação das naves que, entre 1825 e 1828, foram apresadas por
“corsários argentinos”.14 É possível também que seus conflitos com os negociantes
locais o tenham levado a um estreitamento de laços com comerciantes de outras regiões,
principalmente de Desterro.
Outro aspecto que os aproximava era o fato de que, dentro dos complexos
esquemas políticos do I Reinado e do período regencial, ambos tinham, até certo ponto,
o lugar de braços locais de intentos centralizadores.
Nesse sentido, Camacho exerceu o cargo de Juiz Municipal de 1833 a 1838. Sua
escolha se deu já de acordo com as regras do Código do Processo Criminal de 1832 que
determinava a lista tríplice, com três nomes indicados pela câmara municipal cabendo
ao presidente de província escolher uma entre as três opções. Essa situação reforça a
inclinação de Camacho em sempre buscar concatenar-se com as autoridades provinciais,
assim como também é um bom exemplo das vicissitudes do Estado nacional no século
XIX com toda a sua ânsia centralizadora que gradativamente buscou reduzir os espaços
de manobras das elites locais por meio da cooptação de parte dessa elite.
Araújo, de sua parte, foi designado subdelegado em Palmeira no início dos anos
1840. O cargo já sugere muita coisa; mas a isso deve-se acrescentar, tendo em vista a
conjuntura aberta em 1842, com a rebelião dos liberais paulistas, que Domingos inácio
de Araújo chegou a receber tarefas que não pertenciam exatamente a sua jurisdição. Foi
encarregado de lidar com o problema da conquista dos índios em Palmas, que ficava
fora da área coberta oficialmente pelo município em que atuava naquele cargo (Curitiba,

que englobava Palmeira; Palmas, por outro lado, pertencia a Castro).15 O caráter
parcamente legítimo da comissão indica ligação com o projeto centralizador.
Um motivo essencial para estudar aspectos de suas trajetórias reside no fato de
que, nos pontos de partida das mesmas, estavam processos expansivos muitíssimo
demarcados. No litoral de Santa Catarina, isso pode ser monitorado por aproximações à
estrutura da população escrava por intermédio de mapas de população de 1805.16

Tabela 1. População escrava do litoral de Santa Catarina (1805)
escravos pretos
escravas pretas
escravos pardos
escravas pardas
razão de sexo

Desterro *
2 972
1 318
174
179
210

Laguna
708
473
37
44
144

São Francisco
356
245
138
133
130

Fonte: Oficio do Governador da Ilha de Santa Catarina, Luis Maurício da Silveira, ao Secretário

da Marinha e Ultramar [Visconde de Anadia] João Rodrigues de Sá e Melo, enviando mapas
das vilas, freguesias, tropas e engenhos e o desenho do aquartelamento da tropa de linha. Rolo
de microfilme 10. Arquivo Histórico Ultramarino: Projeto de Resgate de Documentação
Histórica Brasil/Portugal.
* Conjunto da Ilha de Desterro mais as freguesias de São José, São Miguel, Lagoa, enseada de
Brito e Necessidades.

Quanto ao Paraná, Domingos Inácio se envolveu com um importante processo
de expansão na direção de pastos novos localizados a Sul e a Oeste dos núcleos mais
antigos. A população escrava de Palmeira, “boca de sertão”, ajuda a verificar isso. Os
quarteirões de Curitiba que podem ser identificados como pertencentes à jurisdição
eclesiástica da capela de Nossa Senhora da Conceição do Tamanduá em 1797 eram área
ainda de fronteira. A razão de sexo dos escravos era alta para padrões paranaenses: 122.
Quanto aos cativos com 15 anos ou mais de idade, ela era ainda mais discrepante frente
aos patamares habituais na área: 144.17 Quanto a Palmeira em 1835, esta última taxa (ou
seja, contando apenas os escravos adultos) chegou a aumentar, atingindo 151. Mas a
razão de sexo calculada para toda a população cativa apontava para marcada
estabilização, ficando em 101.18
Esse desafogo dos espaços novos atingia de cheio a autoimagem dos
proprietários do planalto paranaense. Domingos Inácio proclamava participação ativa na
abertura, realizada no período joanino, dos campos de Guarapuava (ver, entre outros,
Franco Netto, 2007, Takatuzi, 2005 e Pontarolo, 2008). Em 1848, dizia não ter mais
“agilidade”, pois já tinha “m.s de secenta annos”. Mas afirmava também que o
cometimento expansivo com que se envolvia então, a abertura da estrada de Palmas, era
feito semelhante ao de Guarapuava, a bem da prosperidade “de m.a Prov.a”. Lembrava:
“outro tanto fis na discuberta de Guarapuava, m.s nesse tempo, mosso tudo vencia hoje
tenho a gloria de ver esse quinhão de nossa Prov.a bem florente”.19 Mas essa visão das
coisas escondia muito intensos conflitos em que Araújo entrara, no início dos anos
1840, pelo controle dos campos de Palmas (Bandeira, 1851).20

Quanto ao magnata de São Francisco do Sul, as perspectivas eram diferentes.
Ele parecia carecer, em seus cálculos, da perspectiva de que a fronteira poderia
desafogar seus projetos expansivos. Assim, mais que vê-lo conchavar em São Francisco
a expansão para espaços novos, vemo-lo em disputas muito ferozes pela preeminência
na sociedade local, inclusive mobilizando apoios externos, vindos dos braços
“imperializantes” (isto é, mais centralizadores) vindos do Desterro.
Dessa forma, um dos componentes explicativos possíveis para entender a
trajetória política de Camacho parece ter sido sua ampla capacidade em se inserir em
redes. A relação entre o proprietário e o governador permite captar indícios das suas
alianças. Até onde se sabe, Camacho batizou e criou uma filha ilegítima de Tovar e
Albuquerque, levando-a e criando-a em São Francisco do Sul. Casou a moça com
Crispin da família Gomes de Oliveira, seus grandes aliados na vila e também grandes
proprietários de escravos (Silva, 2004). Esse casal recebeu boa parte da herança do
tenente coronel quando da morte de sua viúva em 1874.
O tenente coronel se utilizou muito do estreitamento dos seus laços com o
governador da capitania. É no período do governo dele que Camacho consegue seus
maiores avanços dentro dos postos milicianos.
Tanto Camacho como Tovar e Albuquerque eram indivíduos demasiado
truculentos, pois um traço comum aos dois pode ser verificado nas fontes: ambos
tinham como método para exercer controle sobre seus subordinados milicianos o uso do
recurso à violência, e em público. Tovar e Albuquerque tinha a fama de deixá-los nus da
cintura para cima e açoitá-los até tirar muito sangue.21 Camacho parece ter sido um
adepto da técnica do compadre, pois em 1822 a câmara municipal emitiu uma
representação a Junta do Governo Provisório, em nome dos milicianos, acusando o
referido tenente coronel de praticar violência contra os membros do seu batalhão.22
Trata-se do mesmo documento em que foi possível verificar o envolvimento dos
comerciantes nas acusações contra Camacho. O curioso é que a câmara decidiu fazer
essa representação após a saída de Tovar e Albuquerque do governo, pois é provável
que essa reclamação não surtiria efeito algum se o ex-governador ainda fosse o líder
político-militar da capitania. Dessa forma, a câmara e os demais desafetos de Camacho
na vila podem ter aguardado a saída do seu compadre do governo para enfrentar o
tenente coronel em um momento no qual ele estava mais vulnerável, sem a proteção do
compadre.

Dessa maneira, para sistematizar a argumentação,

um grande diferencial

apresentado por Camacho que contribuiu na sua capacidade de reiterar-se como
liderança local foi a sua circulação política pela capitania/província, principalmente no
eixo São Francisco do Sul – Desterro. Em toda a sua vida, foram inúmeras as idas e
vindas de Desterro. Desde a sua adolescência quando lá morou para estudar latim para
seguir carreira eclesiástica até a sua ativa participação na Assembléia Legislativa
Provincial sendo obrigado, pelo cargo, a morar na ilha de Desterro alguns meses por
ano. Tais estadas na capital permitiam o estabelecimento de redes regionais que
garantiam a ele certa autoridade na vila de São Francisco do Sul.
Diferença semelhante se percebe nas atitudes de ambos quanto aos índios.
Domingos Inácio envolveu-se em amplos conflitos relacionados não só aos campos de
Palmas, mas também ao controle dos Gê da região, isto é, na fronteira expansiva.
Camacho, por sua vez, gostava de vangloriar-se de ter criado uma linha de defesa
quanto a índios não especificados (Guttler, 1994).
De acordo com a tabela 1, a população escrava de São Francisco do Sul não era
a que parecia mais africanizada de Santa Catarina. No entanto, era também a
municipalidade mais antiga do litoral, de modo que a razão provável para que a
população escrava não alcançasse o nível verificado no Desterro e na Laguna era
exatamente a sua antiguidade. Dois tipos de dado ajudam a atestar isso. O primeiro é a
maior proporção de pardos no interior da população escrava, pois de acordo com a
mesma tabela, essa vila era a que possuía o maior índice de pardos na composição da
sua escravaria chegando a taxa de aproximadamente 28% enquanto as duas outras vilas
apenas beiravam os 5%. Dessa maneira, é possível aventar que essa vila estivesse mais
avançada em um processo de crioulização em comparação com as outras duas, todavia
sua razão de sexo ainda se mostra muito alta sugerindo que o tráfico atlântico também
descarregava peças em seu porto. Essa assertiva se corrobora, sobretudo, ao comparar a
razão de sexo escrava de São Francisco com a de Paranaguá. Essa vila litorânea também
se concentrava no mercado de abastecimento da farinha, entretanto seu apelo ao tráfico
se mostra menos intenso que o do litoral catarinense.
Tabela 2: Distribuição por sexo da população escrava de Paranaguá em anos
selecionados
Escravos
Escravas
Razão de sexo
547
603
91
1803
552
576
96
1810
Fonte: Costa e Gutiérrez, 1985: 63-64 e 88-90.

Paranaguá é uma vila que data do século XVI, ou seja, é ainda mais antiga que
São Francisco do Sul o que reforça o argumento de que a antiguidade da localidade
pode ser um fator importante para se pensar os níveis de crioulização, haja vista que os
índices de pardos em Paranaguá atingem em 1803 a taxa de 41% (476 cativos de 1 150)
e em 1810 chega a 37% (415 cativos de 1 128; Costa e Gutiérrez, 1985: 63-64, 88-90).
O segundo fator que permite ver o menor nível de africanização de São
Francisco do Sul comparada a Laguna e Desterro pode ser verificada no fato de que
essa vila já atingia o nível de “maturidade” necessário para que se expulsasse um
contingente de migrantes negros livres. Isso pode ser verificado a partir dos dados
populacionais de Guaratuba. Em lista nominativa de 1801 desse último município,
datada de 1801, são arroladas 128 famílias, sendo apontada a procedência do chefe de
domicílio em pelo menos 88 delas. Dessas todas, 18 são chefiadas por indivíduos
oriundos de São Francisco do Sul, ou seja, dentro do conjunto de famílias que se
conhece a procedência, 20% migraram de São Francisco do Sul para “planta(re)m para
o seu gasto”23, de acordo com as informações da lista. A mera existência de uma parcela
substantiva de negros livres na população já constitui indicador dos efeitos da
antiguidade do povoamento na população escrava.
Outro aspecto que permite mapear os padrões de cada uma das áreas pode ser
encontrado na propensão de cada um dos dois para empatar recursos em terra e em
escravos, sendo estratégias muito distintas, indicando diferentes ambientes no que
concerne à estruturação de unidades produtivas. Os empates de Araújo em terras e
outros bens de raiz (103:051$700, sendo quase 74 contos em bens de raiz e quase trinta
contos em animais24) eram mais de nove vezes maiores que o montante que ele deixava
expresso em escravos (10:998$000). Quanto a Camacho, a relação era inversa, pois
como observado, seu investimento em mão-de-obra era pouco mais de treze vezes maior
do que em bens de raiz (2:030$000 rs em bens de raiz e 27:150$000 rs em escravos).25
Outra característica que os diferenciava era o cometimento de avanço na direção
de fronteiras. Camacho, a julgar pelos bens de raiz descritos em seu inventário,
limitava-se a estabelecer unidades agrárias no termo de São Francisco do Sul. Araújo,
por outro lado, possuía, ao morrer, propriedades em Palmeira – onde sediava sua vida –,
Guarapuava, Ponta Grossa (derivadas de dote recebido em função de sua união com
família de Paranaguá possuidora de imensas propriedades no planalto interiorano) e
Palmas (através de um filho que havia tido antes de casar-se).26 Em parte, o contraste
referido precisa ser relativizado. Camacho parece ter possuído diversos tratos de terra, a

julgar, principalmente pelo fato de ter feito transferências tão grandes como uma que
realizou em favor de uma certa “Colonização Industrial do Sahi”: faixa de terra com
mais de dez quilômetros de linha de costa, no continente fronteiro à Ilha de São
Francisco. No entanto, nota-se uma perspectiva de não se afastar demais do porto,
permanecendo tudo, até onde se sabe, no termo de São Francisco do Sul.
Ambas as características – relação entre os investimentos em terra e em
trabalhadores e ligação com a expansão territorial – deviam derivar das diferenças entre
o que se passava na área do gado e naquela da agricultura de abastecimento.
Possivelmente, ambos os proprietários estiveram à frente de um processo de
incremento da parte crioula de suas escravarias. Quanto a Araújo, já foi visto que a
população escrava de Palmeira executou um trajeto que a levou de uma leve maioria
masculina, no final do século XVIII, antes da abertura de campos novos a Oeste
(Guarapuava, para onde, aliás, Domingos se vangloriava de ter ido como conquistador),
para a estrita igualdade na distribuição por sexo dos escravos. Isso quanto à população
escrava que o circundava. Em seu trajeto mesmo, é preciso conciliar duas observações
contraditórias: foi o proprietário que mais frequentemente levou africanos à pia batismal
em Palmeira, mas também foi um dos que mais frequentou a mesma pia como
proprietário de recém nascidos escravos (ver, na tabela 3, os três proprietários de
Palmeira que mais batizaram escravos entre 1831 e 1850). Quanto a Camacho, conhecese uma carreira fulminante como proprietário de crianças escravas nascidas na própria
São Francisco. Segundo Denize Aparecida da Silva, e embora tivesse 38 escravos
quando morreu, batizou, entre 1845 e 1862, 37 crianças escravas. Ainda assim, cerca de
1/4 de sua escravaria era composta por africanos em 1862.
Tabela 3: Os três proprietários de Palmeira que levaram mais escravos à pia
batismal entre 1831 e 1850 e os escravos que batizaram
n. de africanos
n. de crianças
proprietário
batizados
batizadas
Teodoro Ferreira Maciel
4
15
Dona Clara Madalena dos Santos
17
Capitão Domingos Inácio de Araújo
6
10
Fonte: Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Palmeira. Assentos de batismos,
livros 2 e 3.
Algo extremamente revelador quanto a Camacho se relaciona a esses batismos.
Como se disse, foram 37 as crianças escravas batizadas entre 1845 e 1862. No entanto,
segundo seu inventário, apenas 14 de seus escravos tinham menos que dezoito anos de

idade. Caso todos esses desaparecimentos tenham resultado de óbitos, o que é provável,
isso significa que as chances de sobrevivência dessas crianças eram muito pequenas.
Essa aparente explosão de “regionalismo epidemiológico” (Curtin, 1968; Marcílio,
1984: 193-207) pode dar uma terrível, embora indireta, imagem dos destinos daqueles
africanos que a estrutura da população escrava do litoral catarinense nos fez entrever.
Pode até mesmo dar conta de mostrar as razões pelas quais tantos africanos eram
adquiridos.
De fato, os dados relativos à população escrava de 1805 mostram ao mesmo
tempo ânsia por adquiri-los – a relativamente alta razão de sexo faz pensar em muitos
africanos – e instabilidade na capacidade de reprodução das escravarias – pois isso
trazia consigo, além de mortes pelo “regionalismo epidemiológico”, um impacto
negativo sobre a capacidade de reprodução endógena derivado da preponderância
masculina. Assim é que, se as estimativas de população de Saint-Hilaire forem
razoáveis quanto a 1841 (ele também as fornece para 1820, mas estas são menos críveis,
por referirem uma população escrava de 871 pessoas, 13% menor que a de 1805), teria
havido em São Francisco, no início dos anos 1840, 1280 escravos (SAINT-HILAIRE,
1978 [1851], p. 146). Tal estimativa apontaria para uma taxa de crescimento da
população escrava de tão somente 0,6% ao ano.
Quanto a Palmeira, a imprecisão de limites leva a que seja melhor comparar dois
momentos da população escrava de uma parte substancial de Curitiba, e nos referimos,
quanto a isso, à grande faixa Leste-Oeste com que ficamos quando excluímos a Lapa (e
que, portanto, inclui as partes mais a Oeste do núcleo da vila – a área da capela, depois
freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Tamanduá, origem de Palmeira). Em
1797, havia 1353 escravos nessa área.27 Ao passo que em 1830 eles eram 1772
(somamos as entradas relativas a Curitiba, Palmeira e São José dos Pinhais presentes em
Gutiérrez, 1988). A taxa de crescimento correspondente foi de 0,8% ao ano.
Concluímos que se tratava de dois caminhos muito diferentes para chegar mais ou
menos no mesmo lugar.
Ao se olhar para a estrutura ocupacional das duas regiões, é possível notar
diferentes tendências que são relacionadas às distintas maneiras como se inseriam no
mercado de abastecimento.

Tabela 4: Estrutura ocupacional de São Francisco do Sul (1805)
Faixas
Mercadores
etárias
Religiosos Escrivães e vendeiros Artesãos Lavradores
11 a 15
11
16 a 20
168
21 a 25
1
1
120
26 a 30
1
2
7
95
31 a 35
2
1
102
36 a 40
1
3
4
74
41 a 45
1
5
3
75
46 a 50
1
1
1
46
51 a 55
4
59
56 a 60
1
1
1
37
61 a 65
1
1
41
66 a 70
2
21
71 a 75
1
1
27
76 ou +
1
23
Total
4
2
16
27
899

Total
11
168
122
105
105
82
84
49
63
40
43
23
29
24
948

Fonte: Oficio do Governador da Ilha de Santa Catarina, Luis Maurício da Silveira, ao
Secretário da Marinha e Ultramar [Visconde de Anadia] João Rodrigues de Sá e Melo,
enviando mapas das vilas, freguesias, tropas e engenhos e o desenho do aquartelamento da
tropa de linha. Rolo de microfilme 10. Arquivo Histórico Ultramarino: Projeto de Resgate de
Documentação Histórica Brasil/Portugal.

À medida que os dados relativos a São Francisco do Sul já vêm agregados (tratase de um mapa de população), teremos que submeter os dados de Palmeira a um mesmo
tratamento, o que é especialmente grave no tocante às faixas etárias. Por outro lado, os
dados de São Francisco vêm organizados ao redor da ocupação principal do domicílio.
Os de Palmeira, provenientes de listas nominativas, permitiriam capturar algumas
combinações de ocupações (lavradores que também venderam gado, artesãos que
“plantam para o seu sustento” etc). Mas, como é essa a estruturação dos dados de São
Francisco, consideraremos apenas a ocupação principal nos fogos de Palmeira.

Tabela 5: Distribuição dos cabeças de domicílio do sexo masculino de Palmeira por
ocupações de referência (1835).
Faixas
ReliNegoCriado- Jornaleiros
TroLavrares
e outros*
peiros
dores
total
etárias
giosos ciantes Artesãos
16 a 20
1
2
1
4
21 a 25
2
3
2
7
14
26 a 30
2
1
2
4
16
25
31 a 35
1
2
1
1
7
12
36 a 40
3
2
2
7
8
22
41 a 45
1
2
2
1
1
9
16
46 a 50
1
1
4
4
2
1
9
22
51 a 55
2
3
5
10
56 a 60
1
2
2
1
6
12
61 a 65
2
1
3
66 a 70
1
1
1
3
71 a 75
1
1
76 ou +
1
1
1
1
4
Total
1
15
18
19
21
2
72
148
* Jornaleiros, pobres, sem informação e registros ilegíveis.
Fonte: AESP. Lista de habitantes da freguesia de Nossa senhora da Conceição da
Palmeira, 1835 (cópias microfilmadas pretencentes ao DEAP).
É necessário levar em conta as diferentes conjunturas em que os dados foram
colhidos quanto às duas localidades. Mas salta à vista a maior importância da presença
de negociantes ou assemelhados na área do tropeirismo (cerca de 10%, contra
aproximadamente 2% em São Francisco do Sul).28 Por outro lado, o conjunto dos
produtores agrários (criadores e lavradores, no caso de Palmeira; só lavradores, no de
São Francisco) dá resultados inversos: os produtores rurais eram quase a totalidade da
população no litoral (95%), ao passo que os mesmos compunham parcela pouco menor
que dois terços no planalto (61%). Mas a agricultura do milho e do feijão
frequentemente aparecia nos registros como uma segunda atividade.
É sugestiva a combinação de reprodução natural das escravarias com uma
aparentemente maior difusão das relações mercantis em Palmeira (caso possamos
interpretar assim a presença mais marcante de negociantes na população). Em São
Francisco passava-se exatamente o contrário.
Linha semelhante é sugerida pelas escravarias descritas e avaliadas nos
inventários abertos por ocasião das mortes de ambos. Mesmo que Camacho tenha
recorrido ao tráfico de escravos ilegal, é muito provável que os africanos que tinha ao
morrer tenham sido adquiridos antes da proscrição do comércio de almas africanas (ver
quadro 1, no apêndice). Quanto a Domingos Inácio de Araújo, a questão é outra. O
segundo mais velho dos africanos que possuía ao morrer teve seu batismo por nós

capturado, com a data de 30 de outubro de 183129, mostrando que quase todos os
africanos que possuía foram adquiridos durante a ilegalidade (ver quadro 2 do
apêndice). Fica a sugestão de que o envolvimento mais forte de Santa Catarina com o
tráfico de escravos precedeu a ilegalidade, o que corresponde às estimativas de Joaquim
Norberto de Souza e Silva sobre a população escrava da província, que, em 1849, por
exemplo, não tinha mais uma razão de sexo tão elevada quanto a de 1805 (era então de
123, menor que mais baixa, por município, em 1805; cf. Silva, 1986 [1870]: 120).
Já o Paraná que entrevemos com Araújo corresponde mais à imagem de que as
chegadas de africanos – nunca muito altas, no fim das contas – tiveram que esperar a
ilegalidade (o que já se esperava, dadas as constatações conhecidas de Gutiérrez, 1988).
Quanto à presença de crianças (menos que 15 anos de idade) nas escravarias, tanto as de
Camacho quanto as de Araújo compunham cerca de um quarto do contingente possuído
por cada um deles.
Por outro lado, embora houvesse predomínio masculino entre os adultos (15 ou
mais anos de idade) nos dois casos, ele era bem mais marcado no caso de Camacho (17
homens e 11 mulheres) que no de Araújo (9 homens e 7 mulheres). No caso do
catarinense, isso pode ter representado uma espécie de ruína da situação prevalecente
nas primeiras décadas do século XIX. Assim é que, na faixa etária dos 15 aos 29 anos,
havia na escravaria de Camacho 5 homens e 7 mulheres, situação um pouco mais
próxima da de Araújo, que, com as mesmas idades, possuía 3 homens e 5 mulheres. Por
outro lado, se atentarmos exclusivamente para os cativos com 40 anos de idade ou mais,
poderemos entrever impactos restantes daquela situação dos primeiros anos do século
XIX: Camacho tinha 9 homens e 4 mulheres nas faixas etárias dos mais idosos. No caso
de Domingos Inácio de Araújo, tratava-se de 3 homens e uma mulher.
Considerações finais
Cruzando informações sobre cada um dos dois com dados mais agregados
disponíveis em fontes e na bibliografia, pudemos examinar diversos aspectos dos
processos de crescimento derivados do atendimento da demanda por alimentos. Quanto
à posse de escravos, as carreiras de Araújo e de Camacho traziam indícios de momentos
circunscritos de ênfase na posse de cativos do sexo masculino, mas desembocavam na
perspectiva da reprodução natural das escravarias. Mas foi possível também observar
diferentes comportamentos quanto às fronteiras e em relação à terra, com o porto de São
Francisco do Sul atraindo os produtores agrários, enquanto os espaços abertos do
planalto, a extensão de seus caminhos e as características da pecuária estavam mais

ligados à dispersão e ao absenteísmo. O entorno dos dois proprietários também nos
deixou diante de uma sugestão que merece posteriores investigações, qual seja a de que
um mesmo processo de expansão das relações mercantis conduziu a duas diferentes
elites mercantis. A litorânea parece ter sido, tendo em vista, inclusive, os conflitos nos
quais Francisco de Oliveira Camacho se envolveu, muito mais monopolizada,
provavelmente em função do impacto do porto, de suas instituições e da presença de um
aparato estatal mais antigo ao seu redor. Os negociantes do planalto, por outro lado,
compunham uma camada mais alargada, mais voltada para conflitos que envolviam os
processos de expansão e menos entrincheirada em gargalos da atividade comercial.
É verdade que Domingos Inácio de Araújo tinha filhos, e Francisco de Oliveira
Camacho não. Mas ainda assim, o enorme investimento de Araújo na reprodução de sua
casa nos fala com muita eloquência do ambiente de unidades agrárias vinculadas, ou
informalmente tais, combinadas com a tendência já vista à dispersão (agregue-se que
enfrentando as mudanças institucionais que, a partir de 1835, aceleraram o combate
politicamente motivado aos vínculos). De alguma forma ligado a isso, estiveram as
tendências inversas notadas nos dois proprietários quanto a suas inversões em escravos
e em bens de raiz.
Os dados de contexto utilizados só puderam ser lidos nessa direção em virtude
de os termos considerado juntamente com informações que nos fizeram entrever as
estratégias dos dois proprietários. Procedendo assim, cremos ter logrado avançar na
direção de uma maior explicitação das grandes diferenças entre trajetos microrregionais
no interior dessa unidade mais ampla constituída pelo Sul.
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Apêndice 1
Escravaria de Francisco de Oliveira Camacho (São Francisco do Sul, 1862)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Lourenço (crioulo de 72 anos) 150$000
Jacinto (de nação com 48 anos) 1:000$000
Deodoro (crioulo de 44 anos) 900$000
Marcelino (crioulo de 32 anos) 1:300$000
Ricardo (de nação com 46 anos) 1:000$000
Salvador (de nação com 48 anos) 900$000
Antonio (crioulo de 30 anos) 1:000$000
Tomás (crioulo de 20 anos) 1:100$000
Vitor (pardo de 37 anos) 900$000
Jacó (crioulo de 18 anos) 1:000$000
Evaristo (pardo de 21 anos) 1:000$000
Ismael (crioulo de 24 anos) 800$000
Barnabé (crioulo de 14 anos) 900$000
Jorge (crioulo de 13 anos) 900$000
Jordão (crioulo de 12 anos) 900$000
Mateus (crioulo de 6 anos) 500$000
Pedro (crioulo de 3 anos) 200$000
Marcolino (pardo de 1 ano) 150$000
Vicente (pardo de 23 anos) 1:300$000
João (crioulo de 63 anos) 200$000
Miguel (crioulo de 66 anos) 200$000
Pedro (de nação com 56 anos) 100$000 rs “por ser doentio”.
Francisco (de nação com 46 anos) 500$000 rs “por ser doente do peito”.
Josefa (conga de 45 anos) 800$000
Maria (crioula de 23 anos) 900$000
Constança (crioula de 22 anos) 900$000
Norberta (crioula de 21 anos) 900$000
Lauriana (crioula de 16 anos) 950$000
Agostinha (crioula de 21 anos) 900$000
Graciana (crioula de 16 anos) 800$000
Camila (crioula de 15 anos) 900$000
Cândida (crioula de 14 anos) 700$000
Fermina (parda de 12 anos) 650$000
Eva (de nação com 47 anos) 600$000
Joana (crioula de 4 anos) 300$000
Emiliana (crioula de 2 anos) 200$000
Bernarda (crioula de 50 anos) 300$000
Bernardina (crioula de 42 anos) 450$000

Fonte: Piazza, 1999.

Apêndice 2
Escravaria de Domingos Inácio de Araújo (Palmeira, 1851)
1

Inácio (liberto por testamento, com a condição de servir por 4 anos) 250$000
Serviço de Inácio – 150$000
2
Bento (preto crioulo de 63 anos) 200$000
3
Pedro (de nação com 42 anos) 700$000
4
Manoel (mulato crioulo de 38 anos) 800$000
5
Januário (mulato crioulo domador de 25 anos) 1:000$000
6
Lourenço (preto de nação de 35 anos) 650$000
7
Vicente (preto de nação de 40 anos) 100$000
8
Florindo (mulato crioulo de 16 anos) 700$000
9
Francisco (mulato crioulo de 12 anos) 500$000
10
Martinho (preto crioulo de 4 anos) 200$000
11
Esmeria (mulata crioula aleijada de 42 anos) 200$000
12
Catarina (mulata crioula de 16 anos) 800$000
13
Rufina (mulata crioula de 13 anos) 750$000
14
Inês (mulata crioula de 9 anos) 450$000
15
Francisca (preta crioula de 26 anos) 700$000
16
Tereza (de nação com 27 anos) 680$000
17
Maria (preta crioula de 22 anos) 500$000
18
Marta (preta crioula de 1 ano) 100$000
19
Domingos (de nação com 36 anos) 700$000
20
João (crioulo de 25 anos) 500$000
21
Maria (crioula de 24 anos) 700$000
22
Gabriela (crioula de 2 anos) 200$000
Fonte: DEAP. Inventário post mortem – Domingos Inácio de Araújo, 1851, JP 6870
1

Sobre os pais de Domingos Inácio de Araújo e sobre a época aproximada de seu casamento,
ver Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Palmeira. Assentos de batismos, livro 1, fl 5v.
2
Em uma lista de habitantes de Guarapuava do fi dos anos 1820, escrevia-se que a maior parte
dos maiores proprietários da área não vivia nas fazendas que tinha ali, sendo, como eram,
habitantes de Palmeira. Cf. AESP. Lista de habitantes da freguesia de Nossa Senhora de Belém
de Guarapuava, 1828 (cópia microfilmada pertencente ao DEHIS). Um deles era Domingos
Inácio de Araújo.
3
Esse ambiente dos “comissionados” também afetou Araújo, que se envolveria durante os anos
1840 com a abertura de caminho entre Palmeira e Palmas. Ver a respeito Araújo ao presidente
da província de São Paulo, 9/11/1843, AESP, Ofícios diversos de Curitiba, C 209, P 3, D 49, O
1004. No âmbito dessa iniciativa, a posição de Domingos Inácio seria a de “prestante cidadão”.
Ver Câmara Municipal de Curitiba ao presidente da província de São Paulo, 18/12/1843, AESP,
Ofícios diversos de Curitiba, C 209, P 3, D 53, O 1004. Segundo o próprio Domingos Inácio,
tratava-se do fato de que, a partir de outubro de 1843, o governo provincial o encarregou de
“este, e outros muitos negocios a bem daquelle paiz” (Palmas). Ver Araújo ao presidente da
província de São Paulo, 4/1/1844, AESP, Ofícios diversos de Curitiba, C 209, P 4, D 2, O 1004.
4
Registro das Correspondências da Junta Governativa Provisória com o Ministério da Guerra
– 1822 à 1824. Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, Acervo n. 1 Estante n. 5D.
Universidade Federal De Santa Catarina. Núcleo de Estudos Portugueses. Série Filológica.
Tomo: XXV – V. 1.Transcrição Paleográfica: DOLENGA, Ila; MARTINEZ, Leonil; LISBOA,
Patrícia; CONRAT, Vanderléia. pp. 102-104.
5
Ver Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Palmeira. Assentos de batismo, livro 1, fl. 5v.
6
Idem, fl 10.
7
Idem, fl 34.
8
Idem, fl 216.
9
Por exemplo: Araújo ao presidente da província de São Paulo, 15/8/1842, AESP, Ofícios
diversos de Curitiba, caixa 209, ordem 1004.

10

DEAP. Inventário post mortem – Domingos Inácio de Araújo, 1851, JP 6870.
Idem.
12
Documentos do Archivo do Governo do Estado – S. Francisco. In: Revista Trimensal do
Instituto Histórico e Geographico de Santa Catarina. v. V, 1916, pp. 58-62.
13
Mitra Diocesana de Joinville. Assentos de batismo da paróquia de Nossa Senhora da Graça
de São Francisco Xavier do Sul. Livro 8 (1829-1838), fl. 26 (registro de 19/06/1830)
14
Relação das embarcações apresadas pelos corsários argentinos, pertencentes a catharinenses
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