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O PARANÁ PROVINCIAL 
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  Figura 1  

          

Figura 2     

 
Figura 3 

 

Mapa da Província de São Paulo 
(que inclui o atual Paraná), em 
1850. Recortado do Brasilien und 
Guiana. (with) Umgebung von Rio 
Janeiro. E. Biedermann sculp. (Stich, 
Druck und Verlag des Bibliographischen 
Instituts in Hildburghausen, 1860). 
 
http://bp0.blogger.com/_SP4UaCdyU3g/R
3jgsf5R3WI/AAAAAAAAALs/oQ9kxSXh-
Kk/s1600 
h/Mapa+do+Paran%C3%A1+1850.bmp    
 

Mapa da Província do Paraná em 
1866. Recortado do New map of 
Brazil compiled from the latest 
government & other authentic 
sources, for William Scully, Editor of 
the Anglo Brazilian Times, Rio de 
Janeiro, 1866. Published By William 
Scully, Rio de Janeiro. Drawn & 
engraved by George Philip & Son, 
Liverpool & London. 
 
http://bp1.blogger.com/_SP4UaCdyU
3g/R3gOQv5R3TI/AAAAAAAAALU/N
gTDCBZ 
7-b8/s1600- 
h/Provincia+do+Paran%C3%A1+186

Mapa Político Rodoviário do 
Estado do Paraná – 2006 
Fonte e base cartográfica 
SETR/DER 
 
http://www.ipardes.gov.br/pdf/
mapas/infra_estrutura/parana
_politico_rodoviario.pdf 
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1. O processo de emancipação da província do Paraná 
 
 

No início do século XIX o território paranaense pertencia à província de São 

Paulo como a Quinta Comarca. A partir de 1811 tomou corpo à luta pela 

emancipação política do Paraná. Uma das primeiras tentativa de emancipação foi 

com Pedro Joaquim Correia de Sá, pretendente Capitão Mor, mas fracassou.  

Em 1821, vários defensores da emancipação organizaram-se num movimento 

que foi denominado de "Conjura Separatista", mas não tiveram sucesso. Mesmo 

com um desfecho nada favorável do movimento emancipatório de 1821, o desejo de 

autonomia permaneceu. Freqüentemente, as Câmaras de vereadores de 

Paranaguá, Morretes, Antonina, Lapa, Curitiba e Castro solicitavam a autonomia ao 

governo imperial brasileiro. Todos os pedidos e movimentos em prol da 

emancipação não surtiram efeito.  

Mas em 1835 ocorreu um fato favorável e decisivo para autonomia da Quinta 

Comarca. Os liberais do Rio Grande do Sul entraram em luta contra o Império, 

organizados na "Revolução Farroupilha". Aliado a este fator os liberais do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, revoltados com a política "conservadora" do 

governo central se uniram com os farrapos e organizaram uma única frente 

revolucionária. Mas faltavam os liberais da Quinta Comarca colaborar com esse 

movimento. Nessa conjuntura, rapidamente, o Governo Imperial buscou negociar o 

Os limites políticos e territoriais são historicamente construídos.  O local 

(cidade, estado, país) onde moramos passou por processos para estar como 

conhecemos hoje. O Brasil, desde as Capitanias Hereditárias até os Estados 

membros atuais, teve que definir politicamente seu espaço. O território 

paranaense tem sua história. Observando os mapas acima o que se pode 

perceber? Há diferenças entre eles? Como foi o processo de emancipação 

política e administrativa deste Estado?                 
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apoio dos liberais curitibanos, através de João da Silva Machado, o Barão de 

Antonina, e em troca eles teriam a promessa de emancipação da Quinta Comarca.  

Assim, com o fim da Revolução Farroupilha, reiniciou-se as discussões sobre 

o processo de emancipação com a entrada do projeto em 1843 na Assembléia 

Nacional, no Rio de Janeiro.  Após vários embates entre as elites paulista e 

paranaense, foi aprovada em 29 de agosto de 1853, a emancipação do Paraná de 

São Paulo. O documento nº1 apresenta a Lei que eleva o Paraná à categoria de 

Província. A instalação oficial foi realizada em 19 de dezembro de 1853, quando 

tomou posse o primeiro presidente da província paranaense o Sr. Zacarias de Góes 

e Vasconcelos, tendo Curitiba como Capital. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 1 
 

LEI  Nº 704 – 29 DE AGOSTO DE 1853 - Emancipação política do Paraná 
Eleva a Comarca de Coritiba na Provincia de São Paulo á cathegoria de Provincia 

com a denominação de – Provincia do Paraná. 
Dom Pedro, por Graça de Deos e Unanime Aclamação dos Povos, Imperador 

Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil. Fazemos saber a todos os Nossos 
Subditos que a Assemblea Geral Legislativa Decretou e Nós Queremos a Lei seguinte. 

Artigo 1º - A Comarca de Coritiba na Provincia de São Paulo fica elevada á 
cathegoria de Provincia com a denominação de – Provincia do Paraná – A sua extensão 
e limites serã os mesmos da referida Comarca. 

Artigo 2º - A nova Provincia terá por Capital a Cidade de Coritiba, em quanto a 
Assemblea respectiva não decretar o contrário. 

Artigo 3º - A Provincia do Paraná dará um Senador e um Deputado á Assemblea 
Geral: sua Assemblea Provincial constará de vinte Membros. 

Artigo 4º - O Governo fica authorizado para crear na mesma Provincia as 
Estações Fiscaes indispensáveis para a arrecadação e administração das Rendas 
geraes, submetendo depois o que houver determinado ao conhecimento da Assemblea 
Geral para definitiva approvação. 

Artigo 5º - Ficão revogadas as disposições em contrário. 
Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial manda executar o Decreto da 
Assemblea Geral que houve por bem sanccionar, elevando a Comarca de Coritiba na 
Provincia de São Paulo á cathegoria de Provincia, como assim se declara. 
Para Vossa Magestade Imperial Ver. 
 

http://politicaparana.blogspot.com/2007_12_19_archive.html 

Atividade 
 

 Analise o documento 1 ressaltando os pontos que se refere a autonomia política na 

província, em relação aos seus representantes, as ações governamentais e ao 

território. Anote suas considerações a partir deste documento.  
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Para entender um ponto importante desse estudo (Folhas) que diz respeito de 

divisões políticas de um território como, no caso, a emancipação do Paraná de São 

Paulo. buscaremos conhecer um pouco do que se trata  “geopolítica”. E Geopolítica, 

o que  é?  Vamos então, com texto abaixo,  saber e discutir o que este assunto tem 

a ver com formação histórica do Paraná província. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

A questão da geopolítica é muito ampla e apenas se buscou suscitar algumas 

discussões sobre as disputas e as estratégias de ação de Estados ou grupos sociais 

sobre um espaço, como forma de expandir o território ou defender fronteiras. A 

atividade a seguir tem por objetivo exercitar seu entendimento e abordar questões 

relacionadas ao que discutimos a partir do texto 1, vamos fazer um debate? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Debate: No Brasil alguns Estados sofreram divisões: ex. Goiás, Mato 

Grosso. No Paraná ainda existem discussões sobre divisão de território. Já ouviu 

falar do Território do Iguaçu? Que tal pesquisar sobre o assunto e debater com seus 

colegas? Uma divisão do território pode mudar em quê a economia e a política do 

Estado? 

    Não se esqueça de registrar, por escrito, as idéias surgidas no debate.  

Texto 1 
 

 Geo, você sabe o que significa?  A definição já deve ter sido dada na 5ª série pela 

sua professora de Geografia. O termo geopolítica não significa uma junção dos termos 

geografia e política; “é mais que isso, algo que diz respeito às disputas de poder no 

espaço. A palavra poder implica em dominação, numa relação entre desiguais, que 

pode ser exercido por Estados ou não. Esta dominação pode ser cultural, sexual, social, 

econômica, repressiva e/ou militar, o que levaria a dominação de um território. Mas o 

que é território? 

 Para Milton Santos (2005), o território é o chão e mais a população, é a base do 

trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida” (VÁRIOS 

AUTORES/Geografia, 2006, p.14). 
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2. O Paraná emancipado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras 4 e 5 são do primeiro e do último presidente do período provincial 

paranaense (1853-1889), na época do II Império no Brasil. Você tem conhecimento 

de: quantos governantes o Paraná teve na sua fase provincial? Quais os partidos 

políticos que existiam no Paraná província? Quais foram as principais políticas de 

governo desenvolvidas? 

Durante o período provincial, 1853 a 1889, o Paraná teve um grande número 

de governantes, totalizando: quarenta e um presidentes, cinqüenta e três períodos 

de governos, vinte e seis períodos de vice-presidência e retorno presidencial. A 

média de tempo calculada dos períodos governados foi de oito meses e meio para 

cada gestão presidencial. Os presidentes eram escolhidos entre os aliados do 

governo central e aqueles que pertenciam ao partido político dominante e nomeados 

diretamente pelo imperador D. Pedro II. A maioria dos governantes era proveniente 

de outras províncias brasileiras, mas ocorreram nomeações de políticos nascidos na 

província para o cargo de presidente e vice-presidente. 

A explicação para existência de um grande número de nomeações de 

governantes oriundos de outras regiões brasileiras para a província paranaense era  

de que a província tinha uma pequena projeção política e econômica no Império, 

            Figura 4                                                        Figura 5      

                            

                                                                                          
 
                                   
    
                    

Zacarias de Góes e Vasconcelos 

1º Presidente da Província do Paraná – 1853 
Fonte: CARNEIRO, Davi. História do 
período provincial do Paraná: galeria de 
presidentes 1853-1889. Curitiba: Tipografia 
Max Roesner, 1960. 
 

Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá 
Último Presidente da Província do Paraná – 
1889 
Fonte: CARNEIRO, Davi. História do período 
provincial do Paraná: galeria de presidentes 
1853-1889. Curitiba: Tipografia Max Roesner, 
1960. 
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possuindo em 1854 pouco mais de sessenta e dois mil habitantes. Assim, os 

políticos paranaenses não possuíam elementos com "boa formação político-

administrativa" para o cargo majoritário na província. Mas, a questão era que os 

políticos vindos de outras províncias pretendiam utilizar o cargo de presidente e vice-

presidente como trampolim para suas carreiras, almejando outros cargos de maior 

prestígio no Estado brasileiro. A presidência de províncias “com menor projeção 

política” era considerada como escolas de formação administrativa para seus 

ocupantes. No quadro a seguir apresentam-se os presidentes e os vices-

presidentes, os partidos do quais pertenciam, os períodos de governo e a origem 

dos governantes. 

Quadro I - Galeria de presidente e vice-presidentes da província do Paraná (1853-1889) 

Nº PRESIDENTES E VICE-
PRESIDENTES 

NOMEAÇÃO PERÍODO DE 
GOVERNO 

OBSERVAÇÃO 

1 Zacarias de Goes e 
Vasconcelos (Pres.)  
Conservador e em 1862 
passou a Liberal 

17.09.1853 19.12.1853 a 
03.05.1855 

1º Presidente e Instalador da Província. 
Origem: Bahia.  

2 Theófilo Ribeiro de Rezende 
(Vice) - Conservador 

17.09.1853 03.05.1855 a 
27.07.1855 

Nomeação para 2º vice-presidente. Origem: 
São Paulo. 

3 Henrique de Beaurepaire 
Rohan (Vice) – Liberal  

-27.07.1855 27.07.1855 a 
01.03.1856 

Origem: Rio de Janeiro  
  

4 Padre Vicente Pires da Mota 
(Pres.) – Conservador  

15.09.1855 01.03.1856 a 
26.09.1856 

Origem: São Paulo 
 

5 José Antônio Vaz de 
Carvalhaes (Vice)- Conservador 

06.09.1856 26.09.1856 a 
11.11.1857 

2º vice-presidente. 
Origem: São Paulo   

6 Francisco Liberato de Matos 
(Pres.) - Liberal    

18.08.1857 11.11.1857 a 
26.02.1859 

Origem: Bahia    

7 Luis Francisco Câmara Leal 
(Vice) - Conservador 

24.03.1857 26.02.1859 a 
02.05.1859 

3º vice-presidente  e  passou a 1º  vice no 
início de 1859. 
Origem: Rio de Janeiro 

8 José Francisco Cardoso 
(Pres.) - Liberal 

28.02.1859 02.05.1859 a 
16.03.1861 

Deposto pelas “Cardosadas” 
Origem: Rio de Janeiro 

9 Antônio Barbosa Gomes 
Nogueira (Pres.) - 
Conservador 

31.01.1861 16.03.1861 a 
31.03.1863 

Origem: Minas Gerais 

10  Manoel Antônio Ferreira 
(Vice) - Conservador 

26.11.1862  31.03.1863 a 
05.06.1863 

1º paranaense a compor o governo Provincial 
- 2º vice-presidente. Origem: Paraná 

11 Sebastião Gonçalves da Silva 
(Vice) – s/menção do partido 

26.11.1862 05.06.1863 a 
07.03.1864 

1º vice-presidente. 
Origem: Pernambuco 

12 José Joaquim do Carmo 
(Pres.) - Liberal 

23.01.1864 07.03.1864 a 
18.06.1864 

Origem: Rio de Janeiro 

13 André de Pádua Fleury (Pres.) 
- Liberal 

s/d 18.06.1864 a 
19.08.1864 

Origem: Paraná 

14 Agostinho Ermelino de Leão 
(Vice) – s/menção do partido 

s/d 19.08.1864 a 
18.11.1864 

1º período de governo. 
Origem: Paraná 

15 André de Pádua Fleury (Pres.) 
- Liberal 

12.10.1864 18.11.1864 a 
04.06.1865 

2º período de governo. 
Origem: Paraná 

16 Manoel Alves de Araújo (Vice) 
- Liberal 

10.12.1864 05.06.1865 a 
18.08.1865 

1º vice-presidente.  
Origem: Paraná 
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17 André de Pádua Fleury (Pres.) 
- Liberal 

s/d 18.08.1865 a 
23.03.1866 

3º período de governo. 
Origem: Paraná 

18 Agostinho Ermelino de Leão 
(Vice) – s/menção do partido 

31.01.1866 23.03.1866 a 
15.11.1866 

2º vice-presidente - 2º período de governo.  
Origem: Paraná 

19 Polidoro César Burlamaque 
(Pres.) – s/menção do partido 

06.09.2866 15.09.1866 a  
11 /17.08.1867 

Abandona o governo em 17.08.1867 
Origem: Piauí 

20 Carlos Augusto Ferraz de 
Abreu (Vice) - Conservador 

23.03.1867 16.08.1867 a 
23/31.10.1867 

1º vice-presidente. 
Origem: Rio de Janeiro 

21 José Feliciano Horta de Araújo 
(Pres.) - Liberal 

29.09.1867 31.10.1867 a 
05.05.1868 

Origem: Minas Gerais 

22 Carlos Augusto Ferraz de 
Abreu (Vice) - Conservador 

s/d 05/29.05.1868 a 
14.09.1868 

2º período de governo. 
Origem: Rio de Janeiro 

23 Antônio Augusto da Fonseca 
(Pres.) - Conservador 

22.07.1868 14.09.1868 a 
01.09.1869 

Pediu demissão em 27.03.1869 
Origem: São Paulo 

24 Agostinho Ermelino de Leão 
(Vice) - – s/menção do partido 

s/d 28.08.1869 a 
26.09.1869 

3º período de governo. 
Origem: Paraná 

25 Antônio Luís Afonso de 
Carvalho (Pres.) – s/menção 
do partido 

20.10.1869 27.11.1869 a 
28.08.1870 

Origem: Bahia 

26 Agostinho Ermelino de Leão 
(Vice) – s/menção do partido 

s/d 20.04/05.1870 a 
24.12.1870 

4º período de governo. 
Origem: Paraná 

27 Venâncio José de Oliveira 
Lisboa (Pres.) - Conservador 

s/d 24.12.1870 a 
15.01.1873 

Origem: Rio de Janeiro 

28 Manoel Antônio Guimarães 
(Vice) - Conservador 

03.01.1873 15.01.1873 a 
13.06.1873 

3º vice-presidente – Visconde de Nácar - 
Origem: Paraná 

29 Frederico José de Araújo 
Abranches (Pres.) - 
Conservador 

29.03.1873 13.06.1873 a 
02.05.1875 

 
Origem: São Paulo 

- Agostinho Ermelino de Leão 
(Vice) – s/menção do partido 

s/d 02.05.1875 a 
08.05.1875 

5º e último período de governo.  Origem: 
Paraná 

30 Adolfo Lamenha Lins (Pres.) - 
Liberal 

10.04.1875 03.05.1875 a 
16.07.1877 

Origem: Pernambuco 

31 Manoel Antônio Guimarães 
(Vice) - Conservador 

s/d 16.07.1877 a 
17.08.1877 

2º período de governo. 
Origem: Paraná 

32 Joaquim Bento de Oliveira 
Junior (Pres.) - Conservador 

04.07.1877 17.08.1877 a 
07.02.1878 

Origem: Minas Gerais 

33 Jesuíno Marcondes de Oliveira 
e Sá (Vice) - Liberal 

01.02.1878 07.02.1878 a 
23.03.1878 

1º período de governo – 1º vice-presidente. 
Origem: Paraná 

34 Rodrigo Otávio de Oliveira 
Menezes (Pres.) - Liberal 

30.01.1878 23.03.1878 a 
31.03.1879 

Origem: Bahia 

35 Jesuíno Marcondes de oliveira 
e Sá (Vice) - Liberal 

s/d 31.03.1879 a 
23.04.1879 

2º período de governo. 
Origem: Paraná 

36 Manoel Pinto de Souza Dantas 
Filho (Pres.) - Liberal 

15.03.1879 23.04.1879 a 
04.08.1880 

Origem: Bahia 

37 João José Pedrosa (Pres.) – 
Liberal 

25.07.1880 04.08.1880 a 
03.05.1881 

1º paranaense nomeado pelo Imperador - 
Origem: Paraná 

38 Sancho de Barros Pimentel 
(Pres.) - Liberal 

24.03.1881 03.05.1881 a 
26.01.1882 

Origem: São Paulo 

39 Jesuíno Marcondes de Oliveira 
e Sá (Vice) - Liberal 

s/d s/d 3º período de governo. 
Origem: Paraná 

40 Carlos Augusto de Carvalho 
(Pres.) - Liberal 

01.02.1882 06.03.1882 a 
26.05.1883 

Origem: Rio de Janeiro 

41 Antônio Alves de Araújo (Vice) 
- Liberal 

14.05.1883 26.05.1883 a 
03.09.1883 

1º vice-presidente – 1º período de governo. 
Origem: Paraná 

42 Luís Alves Leite de Oliveira 
Belo (Pres.) - Liberal 

30.06.1883 03.09.1883 a 
05.06.1884 

Origem: Rio de Janeiro 
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43 Brasílio Machado de Oliveira 
(Pres.) - Liberal 

29.07.1884 05.06.1884 a 
21.08.1885 

Origem: São Paulo 

44 Antônio Alves de Araújo (Vice) 
- Liberal 

s/d 24/26.08.1885 a 
18.09.1885 

2º período de governo. 
Origem: Paraná 

45 Joaquim de Almeida Faria 
Sobrinho (Vice) - Conservador 

30.08.1885 20.09.1885 a 
29.09.1885 

1º vice-presidente – 1º período de governo. 
Origem: Paraná 

46 Alfredo D’Escragnolle Taunay 
(Pres.) - Liberal 

30.08.1885 29.09.1885 a 
03.05.1886 

Origem: Rio de Janeiro 

47 Joaquim de Almeida Faria 
Sobrinho (Pres.) - 
Conservador 

18.10.1886 03.05.1886 a 
26.12.1887 

2º paranaense p/ nomeação direta do 
Imperador. 3º período - Origem: Paraná 

48 Antônio Ricardo dos Santos 
(Vice) - Conservador 

15.12.1887 29.12.1887 a 
09.12.1888 

2º vice-presidente em 03.12.1887 e 1º em 
15.12.1887- Origem: Paraná 

49 José Cesário de Miranda 
Ribeiro (Pres.) - Conservador 

23.12.1887 09.02.1888 a 
30.06.1888 

Origem: Minas Gerais 

50 Ildefonso Pereira Correia 
(Vice) – s/menção do partido 

26.11.1887 30.06.1888 a 
04.07.1888 

Barão de Serro Azul 
Origem: Paraná 

51 Balbino Candido da Cunha 
(Pres.) - Conservador 

15.06.1887 04.07.1888 a 
29.05.1889 

Origem: Minas Gerais 

52 Jesuíno Marcondes de Oliveira 
e Sá (Pres.) - Liberal 

15.06.1889 16.06.1889 a 
23.08.1889 

3º e último paranaense presidente – 4º p. de 
governo.  Origem: Paraná      

53 Joaquim José Alves (Vice) - 
Liberal 

15.06.1889 03.09.1889 a 
11.09.1889 

1º vice-presidente. 
Origem: Paraná 

- Jesuíno Marcondes de Oliveira 
e Sá (Pres.) - Liberal 

s/d 12.09.1889 a 
16.11.1889 

5º e último período de governo. Origem: 
Paraná 

 
Fonte: CARNEIRO, Davi. História do período provincial do Paraná: galeria de presidentes 1853-
1889. Curitiba: Tipografia Max Roesner, 1960. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Os governantes se dividiam em dois partidos políticos: Conservador e Liberal. 

A nomeação de representantes deste ou daquele partido ao cargo majoritário da 

província era dada pelas alianças políticas que faziam com o Imperador. Os dois 

partidos disputavam os cargos entre si, contudo, seus programas políticos não 

diferiam um do outro, ou seja, não havia uma oposição efetiva que pudesse dificultar 

a nomeação dos presidentes em relação ao partido que faziam parte.  Isso porque 

Atividade 
 

 Observando o quadro I do período provincial paranaense contou com vários 

governantes. Você sabe quantos governantes o Paraná teve nas últimas duas 

décadas? Quais as prioridades de cada governante?  De que regiões eram 

oriundos? Quais partidos políticos representavam?  Pesquise e elabore um quadro 

semelhante ao “quadro I” com informações sobre os governantes das últimas duas 

décadas (nomes, partidos, região de origem, principais políticas de governo, etc). 
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os partidos na província eram dominados 

pelas oligarquias locais que escolhiam os 

seus representantes para o governo.  

Essa forma de disputa pelo poder, 

também é conhecido como coronelismo ou 

mandonismo local.  Joaquim Nabuco, um 

político da época, dizia que não havia nada 

mais parecido com um liberal do que um 

conservador na oposição e vice-versa. Assim, 

no Paraná província, essas relações de poder 

garantiam às elites locais o seu domínio 

econômico e social para a manipulação dos 

cargos públicos. Entre os liberais os principais 

líderes foram: Jesuíno Marcondes de Oliveira e Manuel Alves de Araújo, que 

formavam as famílias dos Barões do Tibagi e dos Campos Gerais. Os líderes do 

partido Conservador foram Manuel Antonio Guimarães (Visconde de Nacar) e 

Manoel Francisco Correia, que formavam as famílias do litoral que controlavam o 

comércio importador e exportador da erva-mate. 

As principais políticas desenvolvidas pelos governantes foram: fortalecimento 

da política administrativa e econômica, organizar a cidade de Curitiba como capital 

da província, construções e melhorias de estradas, melhoria da segurança pública, 

implantar a instrução pública, promoverem a integração social e econômica do 

interior com a capital da província, implantar e investir em colônias de povoamento e 

colônias indígenas através da política de “catequese e civilização dos índios” com o 

estabelecimento de aldeamentos. 

Para compreendermos um pouco mais sobre a questão da política vamos 

discutir sobre o que é poder e ideologia?  

 

 

 

 

 

Texto 2  
O Poder se expressa nas diversas relações sociais, assim, pode-se falar em 

Relações de Poder. Onde existem Relações de Poder, existe política. Por sua vez, a 

política se expressa nas diversas formas de poder e pode ser entendida como a política 

relacionada ao Estado, como também, em um sentido mais amplo, e não menos 

importante, em outras dimensões da vida social.  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/poder.  
 

Oligarquia: governo de poucas 
pessoas, pertencentes ao mesmo 
partido, classe ou família. 
 
Coronelismo ou mandonismo 
local: é um tipo de exercício de 
poder de origem patrimonialista ou 
patriarcalista, assentado no 
prestígio pessoal do proprietário 
(que também dirige, de forma 
centralizada, as atividades 
econômicas locais). Ignorando os 
dispositivos locais, impõe suas 
vontades por meio de favores 
pessoais, da barganha e da 
violência direta. (MAGALHÃES, 
2005, P.25). 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3-       A   política  de  povoamento   do   Paraná   com   migrantes  

           europeus no governo provincial 
 

A população do Paraná, segundo dados do governo, é composta pela maior 

diversidade étnica do Brasil. São alemães, poloneses, ucranianos, italianos etc., 

num total de 28 etnias1. Você já parou para pensar: como esses povos foram 

inseridos no processo de povoamento do território?   

Essa diversidade étnica ganhou ênfase a partir da política de povoamento 

com o estabelecimento de colônias de migrantes europeus, política inaugurada 

quando o Paraná deixou de ser a Quinta Comarca da província de São Paulo em 

1853.  

                                                
1 Informações obtidas a partir do site: http://www3.pr.gov.br/e-parana/pg_etnias.php - acesso dia 23/01/2008 

Texto 3 
“Ideologia é um termo usado no senso comum contendo o sentido de "conjunto 

de idéias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo, 

orientado para suas ações sociais e, principalmente, políticas".  E mais, a  ideologia de 

uma sociedade é a ideologia de sua elite dominante, e sua função é adequar, justificar e 

dar explicações sobre a legitimidade de uma determinada situação. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia   

Atividade 
 

 Após a leitura dos textos 2 e 3 faça uma comparação com as discussões mais 

recentes presentes em jornais e revistas, e anote em seu caderno os temas que 

expressam essa visão de domínio ideológico.  Aproveite para debater com seus 

colegas de sala. 
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A migração estrangeira para povoar o Paraná teve inicio em 1828, quando 

chegaram os primeiros alemães na região de Rio Negro, e continuou com a posse 

do primeiro presidente da província Zacarias de Góes e Vasconcelos. Ele via o 

imigrante como o individuo “trabalhador” que traria técnicas e desenvolveria a 

agricultura de que a província necessitava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 4 
O povoamento era uma das importantes preocupações das autoridades 

provinciais que tinham a “missão” de povoar o território de 200 mil quilômetros quadrados, 
que por volta de 1854 disseminava uma população de 60.625 habitantes, distribuída nas 
cidades de Curitiba e Paranaguá, nas sete vilas (Guaratuba, Antonina, Morretes, São José 
dos Pinhais, Lapa, Castro e Guarapuava), nas seis freguezias (Campo Largo, Palmeira, 
Ponta Grossa, Jaguariaiva, Tibagi e Rio Negro) e quatro capelas curadas (Guaraqueçaba, 
Iguaçu, Votuverava e Palmas). Essas povoações contavam, uma pela outra, de mil a cinco 
mil habitantes, o resto eram os campos gerais, a floresta e a Serra do Mar (MARTINS, 
1999, p.77-78). 
 

Observe a seguir a Lei de incentivo à imigração estrangeira no documento 2 e faça 

um breve comentário escrito. 

Documento 2 -  Lei nº 29 – de 21 de março de 1855. 
 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, presidente da Província do Paraná. Faço saber a todos os seus 
habitantes que a assembléia legislativa provincial decretou e eu sancionei a lei seguinte: 

Art. 1º - Fica o governo autorisado a promover a emigração de estrangeiros para esta província, 
empregando neste sentido os meios que julgar mais convenientes, e preferindo sempre attrahir os colonos e 
demais estrangeiros que já se acharem em qualquer das províncias do Brasil. 

Art. 2º - Para que tenha effeito a disposição do artigo antecedente poderá o governo despender 
annualmente até a quantia de 10:000$000, alem dos reembolsos dos avanços que fizer passagem e 
alimentação dos imigrantes, segundo os contractos que realizar. 

Art. 3°- Os colonos serão, por ora, principalmente destinados aos serviços das estradas da 
província, podendo o governo pagar, sem indemnização alguma, a metade da passagem áquelles que 
nellas se empregarem por espaço de cinco annos. 

Art. 4º - Os colonos que quizerem dar à agricultura e que não tiverem de o fazer por sua própria 
conta serão destribuidos pelos lavradores, principalmente pelos de café, chá e trigo, que se obrigarem a 
pagar por prestações, dentro de três annos e sem juro algum, as despezas que com elles houver feito o 
governo, do que prestarão fiança idônea. 

Art. 5° - O governo velará a que nos ajustes feitos com esses lavradores não sejão de modo algum 
lezados os interesses dos colonos. 

Art. 6° - A passagem das crianças menores de seis annos poderá ser puramente as expensas da 
província. 

Art. 7° - Para a boa execução desta lei e fiel cumprimento dos contractos fará o governo 
regulamento impondo penas. 

Art. 8º - O governo, estudando o systema de colonização mais adequado ás circunstancias da 
província, o submeterá á consideração da assembléia legislativa provincial, em sua próxima reunião, com os 
regulamentos que houver organizado, indicando também os embaraços que se opõe a sua execução, e 
propondo os meios de s obviar. 

Art. 9º - Ficam revogadas as disposições em contrario.” 
 
Fonte: PARANÁ. Leis, Decretos, Regulamentos e Deliberações. Tomo II. Governo da Província do 
Paraná. 1855 –1857. Curityba: Typographia Penitenciária. 1912. p.16 e 17. 



13 
 

Essa lei inaugurou oficialmente o processo de povoamento com migrantes 

europeus, no Paraná província. O grande impulso foi entre as décadas de 1860 e 

1880, durante a qual se instalaram, por todo o território, mais de sessenta núcleos 

coloniais, oficiais e particulares. A entrada de migrantes europeus durante a 

província foi de 19.215 indivíduos (MARTINS, 1989, p.69). Quase a totalidade dos 

presidentes do período provincial, com exceção de um e outro, investiram nessa 

política de povoamento, que marcou significamente o Paraná e selou um rumo que 

não seria abandonado, o que promoveu a diversidade étnica presente no Estado 

hoje. 

 

 

 
Quadro 2 - Colônias de migrantes europeus no Paraná província 

Até o ano de 1853 existia no Paraná Três Colônias de migrantes:  
 Colônia do Rio Negro com alemães (1829);  
 Colônia Tereza, no Ivaí, com franceses (1847);  
 Colônia do Superagui, em Guaraqueçaba, com suíços, alemães, franceses e outros 

(1852). 

Ano de 1860 
 Colônia do Assungui, no Serro Azul, com ingleses, franceses, italianos, alemães e 

outros. 

Ano de 1869 
 Colônia Argelina, em Curitiba, com franceses da Argélia, alemães, suíços, ingleses e 

italianos. 

Ano de 1870 
 Colônia do Pilarzinho, em Curitiba, com poloneses, alemães e italianos 

Ano de 1871 
 Colônia São Venâncio, em Curitiba, com alemães, poloneses e suecos. 

Ano de 1873 
 Colônia Abranches, em Curitiba, com alemães e poloneses. 

Ano de 1875 
 Colônia Santa Cândida, em Curitiba, com poloneses, suíços e franceses;  
 Colônia Orleans, em Curitiba, com poloneses, italianos, franceses e outros;  
 Colônia Alexandra, em Paranaguá, com italianos; Colônia Pereira, em Paranaguá, com 

italianos e espanhóis. 

Ano 1876  
 Colônia Bento Inácio, em Curitiba com poloneses, siberianos e galicianos;  
 Colônia Lamenha, em Curitiba com poloneses, silesianos e alemães; 
  Colônia Dom Augusto, em Curitiba, com poloneses;  
 Colônia Dom Pedro, em Curitiba com poloneses, galicianos e silesianos:  
 Colônia Tomaz Coelho, em Araucária, com poloneses, galicianos e silesianos. 

 Observe no quadro a seguir como os migrantes europeus foram distribuídos e 

de qual etnia pertenciam. 
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Ano 1877 
 Colônia Riviére, em Curitiba, com franceses, poloneses e alemães;  
 Colônia Nova Itália, em Antonina e Morretes, com italianos;  
 Colônia Santa Felicidade, em Curitiba, com italianos; 

Ano 1878 
 Colônia Dantas, em Curitiba, com italianos;  
 Colônia Alfredo Chaves, em Curitiba, com italianos;  
 Colônia Santa Maria do Novo Tirol, em São José dos Pinhais, com italianos;  
 Colônia Zacarias, em São José dos Pinhais, com poloneses e silesianos;  
 Colônia Inspetor Carvalho, em São José dos Pinhais, com poloneses e italianos; 
 Colônia Muricy, em São José dos Pinhais, com poloneses e italianos;  
 Colônia Antonio Rebouças, em Campo largo, com italianos e poloneses;  
 Colônia Otávio, em Ponta Grossa, com alemães do Volga; 
 Colônia Sinimbu, em Palmeira, com alemães do Volga; 
 Colônia Virmond, na Lapa, com alemães do Volga. 

Ano 1879 
 Colônia Maria Luiza, em Paranaguá, com italianos, alemães e espanhóis;  

Ano 1883 
 Colônia Mendes Sá, em Campo Largo, com italianos e poloneses.  
 

Ano 1886 
 Colônia Alice, em Campo Largo, com poloneses;  
 Colônia Barão de Taunay, em Araucária, com poloneses;  
 Colônia Santa Gabriela, em Curitiba, com italianos e poloneses;  
 Colônia Antonio Prado, em Curitiba, com poloneses e italianos;  
 Colônia Presidente Faria, em Curitiba, com poloneses e italianos. 

Ano 1887 
 Colônia Maria José, em Curitiba, com italianos;  
 Colônia João Alfredo, no Rio Negro, com alemães e poloneses;  
 Colônia São Lourenço, no Rio Negro, com alemães. 

Ano 1888 
 Colônia Visconde de Nacár, em Paranaguá, com italianos; 
 Colônia de Santa Cruz, em Paranaguá, com italianos;  
 Colônia Santa Rita, em Paranaguá, com italianos. 

Ano 1889 
 Colônia Balbino Cunha, em Campo largo, com italianos;  
 Colônia Dona Mariana, em Campo Largo, com italianos. 
 

Fonte: PARANÁ. Dicionário histórico-biográfico do Paraná. Curitiba: Chain, 1991. p.90-91. 

 
A população que constituía o período provincial paranaense em 1854 

contava com 60.625 habitantes dos quais quase 16% eram escravos, em torno de 

10.000. Mas com a entrada de migrantes, a partir da década de 1860, e com a saída 

de escravos para a lavoura paulista ocorreram mudanças no quadro demográfico da 

província. A população, com o censo de 1872, totalizava 126.722 habitantes, 
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incluindo 10.560 escravos (8,3%) (Dicionário histórico-biográfico do Paraná, 1991, 

p.383).  

 

 

 

 

 

Nesse período, não podemos esquecer, que havia uma população indígena, 

cujo cálculo é apresentado em torno de 10.000 índios, dado este que aparece 

constantemente nos relatórios dos presidentes de província e é repetido em ofício do 

diretor geral dos índios.  

 

    

 

 

 

Mas, no relatório do presidente Gomes Nogueira de fevereiro de 1863, a 

estatística sobre o número de índios da província foi calculada em 40.000 índios. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Texto 5 
A composição da população do Paraná, segundo a cor, no século XIX, variou de 

58,6% de brancos e 41,4% de negros, pardos e mulatos em 1800, a 55,1% de brancos e 
44,9% de negros, pardos e mulatos em 1822, 57,2% de brancos, sem população da 
Lapa, e 42,9% de negros, pardos e mulatos em 1854, e 55% de brancos e 45% de 
negros, pardos e mulatos, em 1872. (Dicionário histórico-biográfico do Paraná, 1991, p.383) 
 

Texto 6 
A par dos esforços, que fazemos em prol da colonisação, convêm, senhores, 

não nos esquecermos desses milhares de selvagens, que, habitando os nossos sertões, 
partilhão a sorte das feras, e são mais hostis que ellas. Segundo calculos, que não estão 
mui longe da verdade, orça-se em 10.000 o numero de selvagens contidos no território 
inculto da nossa província (ROHAN,1856, p.49). 

 

Atividade 
 

 Após a leitura e discussão dos dados no quadro 2 e nos textos 5, 6 e 7, faça uma 

pesquisa na Secretaria de Cultura para conhecer as associações de grupos étnico-

culturais que existem em sua cidade, por exemplo: alemães, japoneses, negros, 

indígenas etc., e monte um painel descrevendo como eles se organizam e o que 

preservam como tradição (maneira de vestir, alimentação, danças, religião, música 

etc.). 

Texto 7  
Em estado de completa selvageria, errantes pelas mattas, pode calcular-se em 

mais de 40.000 das tribus Cayuás, Guaranys, Coroados e Botucudos, além de outras 
pequenas tribus pouco conhecidas (NOGUEIRA, 1863, p.100). 
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