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O Brasil construiu a sua própria nobreza e esta construiu o Brasil Colonial, tal como o 

conhecemos. A nobreza histórica do Brasil teve importante atuação social, econômica, 

política e cultural no período Colonial, no período Imperial e no período Republicano. 

A elite colonial, a classe dominante colonial, é uma grande rede social e política de 

famílias viabilizadas por longas genealogias de poder. Investigamos e demonstramos as 

características deste fenômeno em uma pesquisa anterior, publicada no livro “O Silêncio dos 

Vencedores. Genealogia, Classe Dominante e Estado no Paraná”. A cartografia do poder é 

uma complexa rede de famílias e poder, em patrimônios, cargos e insígnias simbólicas. Outra 

obra paradigmática sobre as relações entre as estruturas de parentesco e as estruturas de poder 

é a obra de Francisco Antonio Doria, “Os Herdeiros do Poder”. Há uma conexão entre 

estruturas de parentesco e estruturas de poder em termos de longa duração. Os poderes sociais 

e os poderes políticos também são, em boa parte, questões genealógicas. A classe dominante 

local sempre apresentou um grau variado de autonomia em relação às outras instâncias 

administrativas do Reino. O caráter belicoso, expansionista e escravista dos primeiros 

conquistadores e povoadores, do Brasil Meridional, são provas de que os interesses 

superiores, as agendas políticas e os interesses dos jesuítas e do Império Espanhol, não foram 

muito respeitados. Os antigos paulistas, os bandeirantes fundadores das vilas aqui estudadas, 

eram homens que procuravam novas liberdades na gênese de novas comunidades de fronteira, 

nas primeiras décadas do século XVII.  

A “nobreza da terra” forma o núcleo duro da classe dominante histórica. Um processo 

da Ouvidoria de Paranaguá, datado de 1782, em Curitiba, discorria sobre a idéia de nobreza 

na região. O embargante Miguel Martins Leme “é filho legítimo de Mateus Leme da Silva e 

de sua mulher Isabel Pedrosa e neto de Mateus Martins Leme, o qual foi Capitão-Mor neste 

distrito que conforme as leis lograva nobreza e esta também se transfere em seus filhos e os 

filhos naturais das pessoas que logravam nobreza não herdam, só sim seus filhos legítimos”1. 

                                                   
1 Processo 2304. Ano de 1782. DEAP. Arquivo Público do Paraná. 



 

 
Ricardo Costa de Oliveira 

2 Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime  |  Lisboa 18 a 21 de Maio de 2011  

Outro tipo de léxico político de distinção é verificado em termos de genealogia e 

descendência dos primeiros colonos da região. João Martins Leme, em 1725, reivindicava ser 

“descendente de povoadores e conquistadores desta capitania”2. Este tipo de discurso e de 

valores era bem representativo da identidade da primeira elite colonial da região. A sociedade 

era organizada em termos de hierarquias, valores e mentalidades senhoriais vinculados ao 

Antigo Regime vigente. A escravidão, a administração e o controle de gentes para o mundo 

do trabalho e da guerra eram decisivos. Uma biografia coletiva, uma prosopografia do 

senhoriato das vilas de Paranaguá e Curitiba, um grande inventário demográfico e 

genealógico da região, já foi realizado na extensa obra “Genealogia Paranaense”, de Francisco 

Negrão, com cerca de 35 mil indivíduos listados na referida pesquisa. Para São Francisco do 

Sul há as pesquisas de Antonio Roberto Nascimento e de Ricardo Costa de Oliveira, com 

muitos milhares de indivíduos listados. As biografias e genealogias revelam as redes de 

parentesco e de poder ao longo dos séculos na região. 

A nobreza no Antigo Regime pode ser segmentada para fins analíticos em várias 

subdivisões.  Uma classificação básica é a que a divide em alta, média e pequena nobreza.  

Já a pequena nobreza no Brasil, a “nobreza da terra”, era constituída pela presença de 

três estruturas formativas: A pequena fidalguia já titulada em Portugal, a nobreza Brasílica e a 

nobreza da acumulação primitiva.  

a) Pequena Fidalguia já titulada em Portugal: Um Antonio de Oliveira3 e os Lemes nos 

primórdios da Capitania de São Vicente, por exemplo. A genealogia de poder, o status e o 

prestígio já vinham anteriormente de Portugal atravessando o Atlântico. Se há uma família 

arquetípica da pequena fidalguia do Império Atlântico Português - tal é o caso dos Lemes4. A 

pequena nobreza é um conceito baseado no princípio da indeterminação de Heisenberg, mas 

encontramos muitos exemplos de que importantes membros da família Leme eram 

reconhecidos como “nobres” em muitos documentos primários. Não apenas um Pedro Dias 

Paes Leme enriquecido pelo ouro, mas um grande grupo de Lemes no Brasil. A origem 

                                                   
2 Documentos do  IHGP -Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Pacote 1, folha 7. 
3 Frei Gaspar da Madre de Deus. Memórias para a História da Capitania de São Vicente. Livraria 

Itatiaia Editora. 78. Título Oliveira. Genealogia Paulistana. 
4 Genealogia Paulistana. Título Leme. 

Os Lemes - um percurso familiar de Bruges a Malaca. Margarida Ortigão Ramos Paes Leme. Revista 

Sapiens. História, Patrimônio e Arqueologia. 2008. 
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estrangeira do nome Leme contribuía para a sua preservação no Brasil. “A integração dos 

Leme na fidalguia foi mais ou menos lenta5”.  

b) Nobreza Brasílica. A principal estrutura genealógica descendente dos maiorais 

Tupis pela linha mitocondrial, as linhagens femininas: Os descendentes de Tibiriçá-João 

Ramalho, Volume I da Genealogia Paulistana. Na Bahia seriam os Caramurus e em 

Pernambuco os Albuquerque Maranhão. No Rio de Janeiro tudo indica que seria um grupo de 

famílias como os Amaral Gurgel. No caso de São Paulo de Piratininga existe o túmulo de 

Tibiriçá na cripta da catedral da Sé de São Paulo, prova da importância, centralidade e 

principalidade do Maioral Tupi na fundação e nos primórdios da Capitania. Fenômeno 

singular da relação entre os indígenas e a formação das famílias bandeirantes. Em São 

Francisco do Sul são famílias como a do último Capitão-Mor de São Francisco do Sul, 

Antonio Carvalho Bueno e em Curitiba os descendentes do Capitão Antonio da Veiga Bueno, 

os descendentes do Capitão João Carvalho de Assunção e de Maria Bueno da Rocha6. 

C) Nobreza da acumulação primitiva. Quem era muito rico e quem era muito 

poderoso, no Antigo Regime, passava a se integrar nas estruturas da nobreza da terra. Um 

excelente exemplo é o do Capitão-Mor João Rodrigues França, de Paranaguá, um dos homens 

mais ricos e poderosos da capitania no início do século XVIII. A genealogia deles começava 

praticamente com eles mesmos7. 

Com o tempo a pequena nobreza no Brasil se torna a pequena nobreza Brasileira. 

Todas as três estruturas iniciais se fundem e se sintetizam ao longo dos séculos XVII e XVIII. 

O sistema era alimentado preferencialmente por novos colonizadores do Norte de Portugal. O 

tipo ideal era um jovem Minhoto, bem alfabetizado, conhecedor de relações mercantis, 

conhecedor de práticas agrícolas e eficiente empreendedor. As famílias em Portugal 

geralmente eram apontadas como famílias de lavradores, pequenos e médios proprietários de 

comunidades agrícolas do Norte de Portugal. A mesma gente que produziu, sustentou a língua 

portuguesa e a independência de Portugal em relação à Meseta Castelhana, daí entendemos o 

                                                   
5 Manuel Abranches de Soveral. Comunicação na lista Portugal-Gen 
6 Genealogia Paranaense. Título Mateus Leme. Volume IV. Francisco Negrão. 

Homens Bons da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco do Sul. Uma Elite Senhorial 

do Brasil Meridional nos séculos XVIII e XIX. Revista do Arquivo Histórico de Joinville, v1, n1, p.127-154. 

2007. Bandeirantes, Ameríndios e Africanos na Fundação de Curitiba. Ricardo Costa de Oliveira. In: Anthony 

Leahy. (Org.). Curitiba. 317 Anos de História, Tradição e Identidade. Curitiba: Instituto Memória, 2010, v. , p. 

71-100. 
7 Genealogia Paranaense. Título Rodrigues de França. Volume III. Francisco Negrão. 
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atávico anti-castelhanismo deste setor no Brasil, tal como aconteceu em 1640-1641, na 

Restauração da Coroa. É fenômeno do Minho e das regiões ao Norte de Lisboa. Com muito 

menos freqüência encontramos nas genealogias aos povoadores do Alentejo, por exemplo. Os 

latifúndios do Alentejo não produziram um excedente demográfico como o Minho ou os 

Açores. Este jovem segmento demográfico masculino do Norte de Portugal tinha uma 

capacidade de enriquecimento muito rápida nas oportunidades brasileiras e logo casavam com 

jovens moças da nobreza da terra no Brasil. Basta analisarmos as genealogias brasileiras para 

verificarmos o processo histórico de construção da classe dominante histórica do Brasil. As 

histórias familiares são muito semelhantes em termos gerais. Os genearcas fundadores das 

linhagens e genealogias, as sesmarias, as fazendas e engenhos. O domínio das Câmaras, os 

homens bons, as ordenanças, os padres das famílias, os tabelionatos e cartórios. Durante 

trezentos anos assim se formou o Brasil, com esse núcleo étnico primordial. Uma gente 

guerreira, expansionista, escravista e que adquiriu certo padrão econômico, social e político 

até o início de 1800.  

Outra característica central da pequena nobreza da terra brasileira era a absorção de 

outros grupos sociais pela guerra e escravidão. A incorporação genética de ameríndios e 

africanos era pequena na classe dominante, mas foi regular e decisiva para o sucesso 

geopolítico e etno-histórico desse grupo. Alguns membros desse grupo excepcionalmente 

atingiram cargos de alto poder no Reino. Podemos citar os casos de D. Francisco Lemos de 

Faria Pereira Coutinho, 17º Conde de Arganil, 52º bispo de Coimbra, um brasileiro, 

descendente mitocondrial das (reais ou imaginárias) “princesas ameríndias” de Piratininga. 

Curiosamente também o Marquês de Pombal apresentava uma linhagem mitocondrial 

Ameríndia porque descendia de índias pernambucanas ! Consultemos as genealogias ! 

Pequena nobreza é uma categoria ideológica. Devia se imaginar como tal e deveria 

haver reconhecimento desta condição do ponto de vista institucional. É comum encontrar 

documentos na Ouvidoria de Paranaguá, segunda metade do século XVIII, relativos a esta 

condição. Observe-se que a pequena nobreza só faz sentido se compreendida e integrada em 

uma comunidade local, por isso se trata de uma pequena nobreza. Trajetórias e itinerários 

mais longos já a inseririam em quadros diferentes. Temos que refletir mais sobre as condições 

e os valores de vários níveis da pequena, da média e da alta nobreza. Em cada uma podemos 

encontrar muitas nuances e subdivisões. Alta nobreza no Brasil só se enraíza em 1808, 

quando a Família Real passou para o Brasil e aqui permaneceria a sua principal linha. A vinda 

da Corte Joanina, em 1808, também significou a vinda em massa da alta nobreza para o 
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Brasil. Muitos grandes e titulares passaram para o Brasil. As mercês tornaram-se mais 

generosas. O Brasil mais uma vez era a salvação de todos. 

A pequena nobreza no Brasil apresentava várias formas de porosidades em sua gênese, 

em seus conflitos, em suas tensões, com diversas e diferentes passagens, absorções e 

miscigenações. 

Nobreza e miscigenação. Em Curitiba encontramos na Igreja os livros de assentos 

eclesiásticos separados em Brancos e Bastardos. A formação genética da população das vilas 

estudadas de Paranaguá, São Francisco do Sul e de Curitiba passava pela inclusão de 

indivíduos miscigenados. A primeira camada populacional brasileira do século XVI era uma 

camada com pouquíssimas mulheres européias. As linhas mitocondriais ameríndias são muito 

freqüentes. Também uma pequena contribuição africana é verificada. Os livros de batismo do 

século XVII e XVIII podem apontar as diferentes categorias raciais utilizadas na época e o 

processo de formação das famílias da pequena nobreza local também era composto pelo 

processo da miscigenação brasileira. A miscigenação nunca foi ou pode ser ocultada nas 

nobiliarquias e genealogias tradicionais, que sempre apontaram e valorizaram a contribuição 

ameríndia nas suas formações iniciais. O processo de mestiçagem e inclusão começava na 

escolha de padrinhos da elite para crianças pardas, o que muitas vezes era a comprovação de 

pais brancos, de importância social e política.   

Nobreza e Mecânicos. Outro tema clássico era a porosidade entre a pequena nobreza e 

as carreiras mecânicas. Havia certo trânsito social entre as duas categorias e muitos migrantes 

europeus, no começo da sua vida econômica nas vilas, se dedicavam aos ofícios mecânicos, 

como ferreiros, sapateiros, pedreiros, carpinteiros e outros. Alguns lentamente enriqueciam e 

serviam os honrosos cargos das vilas, o que era bastante comum. O que mostra que havia 

porosidade e não limites rígidos entre as categorias da pequena nobreza e dos ofícios 

mecânicos. 

Nobreza e Pobreza. Alguns ramos familiares da nobreza da terra empobreciam e 

decaíam ao logo das gerações. Se alguns indivíduos ascendiam nas hierarquias sociais, outros 

indivíduos lentamente empobreciam e se afastavam das elites.  Também aqui havia 

porosidade e não limites rígidos entre ser da pequena nobreza e ter parentes distantes 

considerados pobres, como verificamos em alguns testamentos e inventários. 

Nobreza e Adventícios. Os estabelecidos da nobreza da terra e os recém-chegados se 

relacionavam com maior ou menor integração e mais ou menos conflitos. Aqui mais uma 
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dinâmica encontrada em qualquer sociedade com mobilidades e migrações8. Os antigos na 

terra procuravam fechar o seu território e os novos construíam novas elites nas dinâmicas 

sociais, econômicas, políticas e culturais. A tensão entre os estabelecidos e as novas elites 

muitas vezes se resolvia pelos casamentos entre a velha tradição com o novo dinheiro, 

reproduzindo e atualizando as estruturas de poder ao longo do tempo. 

Nobreza e Mercadores. No Império Português existiu a figura do mercador fidalgo9 

nas hierarquias e nos circuitos mercantis superiores. Na esfera dos poderes locais e das vilas a 

conexão entre o comércio e a pequena nobreza era bastante freqüente. O Capitão-Mor de 

Curitiba, Dr. Lourenço Ribeiro de Andrade e o Capitão-Mor de São Francisco do Sul, João 

Pereira Lima possuíam lojas e muitos outros procuravam aumentar suas rendas com 

atividades mercantis. 

Os limites sociais da pequena nobreza para cima eram representados pelos poderes e 

abrangências de cargos monopolizados pela média nobreza, o mais visível era a gestão do 

governo das Capitanias. Se mesmo as Ouvidorias ainda podiam estabelecer conexões 

matrimoniais com segmentos da pequena nobreza local, o distanciamento da esfera de poder 

das Capitanias em relação aos poderes locais geralmente era intransponível.  

No Dicionário da língua portuguesa, de Antonio de Morais Silva, de 1813 é 

apresentada uma definição de "nobre" - conhecido, e distinto pela distinção, que a lei lhe dá 

dos populares, e plebeus, ou mecânicos, e entre os fidalgos por grandes avoengos, ou ilustres 

méritos"10. Segue que haveria duas formas da condição da nobreza, a nobreza natural, 

derivada da hereditariedade e a nobreza civil ou política, derivada das concessões. Luis 

Pereira de Oliveira também definia que a condição de nobre "devia fazer certa a sua 

qualidade e viver conforme a mesma"11  

Maria Beatriz Nizza da Silva, no seu livro “Ser Nobre na Colônia”, faz uma 

observação muito interessante: "Os historiadores não têm tido a paciência suficiente para 

consultar de forma profícua esses autores (os genealogistas e memorialistas do século XVIII), 

o então não os levam a sério, pensando que eles inventaram todos esses nobres de que falam e 

que o Brasil foi no início apenas terra de degredados. Também, por outro lado, ignoram que o 

                                                   
8 Os Estabelecidos e os Outsiders. Norbert Elias e John Scotson. Zahar. 2000. 
9 Vitorino Magalhães Godinho. Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa. Lisboa. Arcádia. 1975. 
10 Ser Nobre na Colônia. Nizza da Silva, 16. 
11 Ser Nobre na Colônia. Nizza da Silva, 21. 1806, XV. 
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conceito de nobreza é muito amplo, não se circunscrevendo aos titulares, aos grandes do 

Reino. A nobreza assumiu na Colônia múltiplas formas”12.  

A nobreza passava pelo aparelho de Estado. Para reconhecer e visualizar os elementos 

da nobreza é preciso captar a rede de relações na formação da nobreza no Brasil: 

 

1 - Donatários de Capitanias Hereditárias. 

2 - Foros. Principalmente o de Fidalgo da Casa Real. 

3 - Ofícios da Fazenda e Justiça em níveis regionais (Capitanias) e centrais (Governo 

Geral)  

4 - Mercês em função das guerras (defensivas) e conquista territorial (entradas e 

bandeiras). Dentre as mercês estavam as Ordens de Cristo, Santiago e Avis. 

5 – Morgados 

6 - Nobreza da Terra. Sesmarias e latifúndio. 

7 - Homens Bons. Elites camarárias. 

8 - Ordenanças. Recrutamento. 

9 - Familiatura do Santo Ofício. Ainda que não significasse nobreza era uma forma de 

distinção. 

10 - Ofícios de Justiça. Letrados. Magistratura. 

11 - Carreiras Militares 

 

As diferentes conjunturas marcam os procedimentos também. Durante as grandes 

bandeiras e durante as guerras holandesas, negros e índios recebiam mercês e privilégios 

dificilmente encontrados em outros períodos. Nos períodos mais ameaçadores o mérito era 

essencial para a sobrevivência da pequena nobreza brasileira. Depois do período pombalino os 

negociantes de grosso trato também tiveram as portas das mercês escancaradas. A autora 

Maria Beatriz Nizza da Silva também comenta alguns casos de brasão de armas na colônia, 

bastante conhecidos da comunidade genealógica no Brasil. Muito interessante é o 

levantamento de casos individuais envolvendo a nobreza e a mestiçagem brasileira. 

A alta nobreza não participou da formação da genealogia brasileira até o século XIX. 

A média nobreza teria apresentado algumas famílias na genealogia brasileira. Seria o caso dos 

Correias de Sá no Rio de Janeiro, uma família titulada (Viscondes de Asseca) na metrópole. 

Não teriam estruturado uma linhagem familiar brasileira semelhante aos títulos genealógicos 

                                                   
12 Ser Nobre na Colônia. Nizza da Silva, 40. 
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principais de São Paulo, Bahia ou Pernambuco (quase todos misturados com estruturas 

indígenas). A primeira revolta política urbana brasileira foi contra a família Correia de Sá. 

Esta média nobreza (nas origens) não conseguiu se tornar brasileira e desapareceu 

politicamente no século XVIII/XIX. A pequena nobreza e o povo português formaram a 

genealogia brasileira. É o caso clássico das genealogias em São Paulo, Bahia, Pernambuco e 

Rio de Janeiro. Aqui temos as famílias e estruturas genealógicas brasileiras Quatrocentonas e 

agora Quinhentonas, os Donos do Poder e os Herdeiros do Poder. Haveria alguma diferença 

social, política ou simbólica no processo de nobilitação brasileiro do Antigo Regime ? Pouco 

importava a origem. Creio que após algumas gerações a questão da origem era irrelevante. 

Ficavam todos na mesma condição de "nobreza da terra". 

Havia uma diferença básica no tema. No Brasil o relevante era o processo de 

nobilitação, enquanto que em Portugal a dimensão central era a reprodução social da nobreza.  

O próprio termo "colônia" não era muito utilizado. Parece ser um anacronismo emprestado 

mais da arquitetura política britânica na América do Norte. Éramos o "Estado do Brasil", 

muito mais centralizado como estrutura política. Somente a metodologia genealógica pode 

revelar o encadeamento das famílias históricas, o que ofereceria uma compreensão mais 

profunda do fenômeno da "nobreza” no Brasil (e em Portugal). 

A questão das relações interétnicas no Império e no mundo lusófono já foi trabalhada 

por clássicos como o Gilberto Freyre e estrangeiros como Charles Boxer, para citar apenas os 

antigos clássicos. O fato é que a formação do Império Português foi a mais profunda 

experiência de mestiçagem política já conhecida, mesmo com as considerações sobre a 

desigualdade racial facilmente comprováveis. O Império Português por excelência foi o 

Brasil. Dos mais de 240 milhões de falantes da nossa língua, mais de 190 milhões estão no 

Brasil, ou quase 90 %, nove em cada dez ! O Brasil produziu a sua própria nobreza com o seu 

próprio processo de conquista e colonização. O povo português formou o Brasil nas contínuas 

movimentações vindas de maneira concentrada de dois grandes pólos povoadores: O Norte de 

Portugal e os Açores. A primeira "nobreza da terra brasileira" foi fundamentalmente 

miscigenada. Os troncos primeiros do Tibiriçá-João Ramalho em São Paulo, do Caramuru na 

Bahia e dos Albuquerque Maranhão em Pernambuco. As três genealogias clássicas do Brasil 

apontam este marco fundador. Os bandeirantes que rasgaram o Tratado de Tordesilhas e 

conquistaram terras castelhanas, os membros da Casa da Torre nos sertões nordestinos e os 

Albuquerque Maranhão revelam o processo de aliança com grupos indígenas e a conquista do 

território brasileiro contra os espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. As primeiras 

famílias brasileiras têm raízes mestiças e promoveram a continuidade dos grupos indígenas 
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com o projeto português. A mestiçagem africana também foi bastante presente. Uma rigorosa 

malha de pesquisa genealógica e agora as pesquisas de genealogia genética podem captar os 

pontos, em uma árvore genealógica brasileira, em que a presença africana ou escrava aparece. 

As presenças ameríndias ou africanas tiveram mais intensidade em algumas regiões do que 

em outras. A alta nobreza portuguesa só se veio para ficar no Brasil e se estabeleceu com a 

vinda da família real em 1808. Antes, não deitaram raízes na genealogia brasileira. Era um 

vice-rei que passava e ia embora sem contribuir muito13. A alta nobreza e a média nobreza 

monopolizavam os cargos superiores no Estado do Brasil e nas Capitanias e não se tornaram 

nobrezas brasileiras porque não se enraizaram na terra, sim nos cargos da administração 

estatal. Já a pequena nobreza se torna local por muitas maneiras. Muitas famílias da pequena 

nobreza portuguesa efetivamente tiveram filhos com escravas ou ex-escravas. Sempre o 

padrão do homem português com a mulher indígena ou africana. O tratamento ou o título de 

Dom foi relativamente restrito no Estado do Brasil. A "nobreza brasileira" é base social 

histórica da classe dominante tradicional no Brasil, que vai ganhando força política, 

consistência e consciência com os séculos, até se tornar a sede e o centro do Império, em 

1808. Esta nobreza da terra apresentou um padrão miscigenado bastante freqüente. Esta 

nobreza brasileira seguiu uma evolução política e formou a República, em 1889, com um 

regime político oligárquico no século XX. 

O locus regional da existência da pequena nobreza brasileira era a vila. A vila é a 

forma de conexão entre a esfera local do aparelho de Estado e a sociedade local. A vila 

representava o vínculo entre o urbano e o rural, o intercontinental e o regional, o público e o 

privado. A estrutura social e econômica começava com a gênese das propriedades, com as 

sesmarias e continuava com as suas instituições primordiais: a Igreja, os oficias da Câmara, o 

tabelionato, as irmandades, as ordenanças. A vila como a esfera do aparelho de Estado 
                                                   
13 “E a política da coroa de por a primeira nobreza a servir nas conquistas deu os seus frutos. Com 

efeito, detectamos um claro processo de aristocratização ou elitização dos critérios de recrutamento para o vice-
reinado e governos das capitanias brasileiras, entre os séculos XVII e XVIII, visível quer nas principais 
capitanias, quer na esmagadora maioria das capitanias subordinadas. No Brasil, tomado como um todo, os 
descendentes de titulares da primeira nobreza de corte e de fidalguia inequívoca passam de 20% dos nomeados 
no século XVII para 45% no século XVIII; nas capitanias principais, passa de 57% para 82%. Em sentido 
inverso, verifica-se uma clara redução do numero de "brasílicos" nomeados. Na America portuguesa, a 
porcentagem dos naturais desce de 22% no século XVII para apenas 10% no século seguinte, quando os naturais 
da terra representavam apenas 3% dos nomeados nas capitanias principais (antes alcançavam 27%), 
desaparecendo nos governos da Bahia e do Rio”. Cf. Mafalda Soares da Cunha e Nuno G. Monteiro, 
"Governadores e capitães-mores do império atlântico português nos séculos XVII e XVIII", in: N. G. Monteiro, 
P. Cardim e M. S. da Cunha (org.), Optima Pars. Elites Ibero-Americanas do Antigo Regime, Lisboa, Imprensa 
de Ciências Sociais, 2005, p. 211-214. Citado por Nuno Gonçalo Monteiro. A circulação das elites no Império 
dos Braganças (1640-1808): Algumas notas. Revista Topoi. Julho de 2009. 

 http://www.thefreelibrary.com/Notes+on+elite's+circulation+in+the+Braganca+Empire+(1640-
1808)%2F+A...-a0220135916 
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representava o mundo institucional da pequena nobreza da terra na sua organização dentro da 

Câmara, nos cargos e oficiais que a constituíam. As vilas eram fundadas em terras alodiais. 

Havia no Brasil do início do século XVIII 65 vilas e oito cidades14. O século XVIII 

apresentaria grande crescimento e multiplicação no número das vilas e das rotas mercantis 

pelo território. O sistema crescia quantitativamente. 

As fontes utilizadas para a análise das vilas de Paranaguá, Curitiba e São Francisco 

devem revelar as personalidades, famílias e linhagens da pequena nobreza local. A biografia 

coletiva e a prosopografia das vilas deve ser o levantamento de documentos como as fontes 

primárias: Fontes eclesiásticas. Livros de batismos, matrimônios e óbitos. Maços de 

população. Listas das dízimas urbanas. As fontes secundárias cobrem as Memórias de 

Antonio Vieira dos Santos e a Genealogia Paranaense. A historiografia regional das origens 

das elites da Capitania de São Vicente e de São Paulo pode ser encontrada nas obras pioneiras 

do século XVIII de Frei Gaspar da Madre de Deus – “Memórias para a História da Capitania 

de São Vicente” e de Pedro Taques de Almeida Paes Leme – “Nobiliarquia Paulistana 

Histórica e Genealógica”. 

A nobreza da terra da Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. Antonio Vieira 

dos Santos na sua Memória Histórica de Paranaguá listou um pouco mais de cem indivíduos 

na governança da vila entre 1700 e 175015. Na segunda metade do século XVIII foram 

listados um pouco mais de duzentos indivíduos na “sinopse dos cidadãos paranaguenses da 

nobreza mais principais que serviram nos cargos da governança desde 1750 a 1800”.  A 

população do litoral do atual Paraná era avaliada em 8.884 habitantes, em 180016. A 

proporção de indivíduos principais para a segunda metade do século XVIII seria de menos de 

5% para a população total. Em 1818, os chefes de domicílios com terras e com escravos 

representavam apenas 8% do total registrado em Paranaguá17. Praticamente 50%, a metade 

dos chefes de domicílios, não possuía nem terras e nem escravos.  Para as vilas do território 

do atual Paraná, apenas 8% das propriedades possuíam mais de 5 escravos, com quase 70% 
                                                   
14 Azevedo, Aroldo de. Vilas e cidades no Brasil colonial. Ensaio de geografia urbana retrospectiva. 

Boletim 208 da FFCL da USP Geografia. São Paulo, 11, 1956, 
15 “Sinopse dos cidadãos paranaguenses mais principais que serviram os cargos da governança em 

Paranaguá desde o ano de 1700 a 1750”. Antonio Vieiria dos Santos. 
16 Estruturas Populacionais do Paraná no Ano da Independência. 349. Um Mazzolino de Fiori . Vol1. 

Altiva Pilatti Balhana. Organizadora Cecília Maria Westphalen.2002 
17 Tabela 4, página 107. Donos de Terras e Escravos no Paraná: Padrões e Hierarquias nas primeiras 

décadas do século XIX. Horácio Gutierrez. História. São Paulo. V. 25. N1. 2006. 

http://www.slideshare.net/culturaafro/donos-de-terras-e-escravos-no-paran-1359553 
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dos escravos. 15% das propriedades possuíam entre 1 a 4 escravos, o que representava mais 

de 30% do total de escravos18. Ao lado da pequena nobreza local havia um grande grupo de 

pequenos proprietários com poucos escravos e poucas terras. 

Gabriel de Lara, Capitão Povoador de Paranaguá, era natural de Santana de Parnaíba. 

Filho de Diogo de Lara e de Antonia de Oliveira. Neto materno de Antonio de Oliveira Gago 

e de Antonia Gonçalves. Bisneto de Antonio de Oliveira, fidalgo da Casa Real, Capitão-Mor 

de São Vicente em 1538.  O poder local, muitas vezes, era hereditário. 

A nobreza da acumulação primitiva em Paranaguá. João Rodrigues França teve a sua 

patente de Capitão-Mor de Paranaguá em 1707. Esta era uma família vinculada com a 

mineração de ouro e grandes fazendas de gado no planalto. Vários filhos foram religiosos. 

Lucas Rodrigues de França, natural de Paranaguá (batizado em 25/10/1692?), filho do 

Capitão-Mor João Rodrigues França, natural de Conceição de Itanhaém e de Francisca 

Pinheira, natural de Santos. Neto paterno de Jacomo Rodrigues, francês e de Maria de França, 

moradores em Itanhaém. Neto materno do Capitão José Pinheiro Machado e de Maria Pinta, 

moradores na vila de Santos19. 

O inventário de João Rodrigues França, de 1715, foi avaliado pelo Ouvidor Pardinho, 

em 1721, em mais de 70 mil cruzados20, uma quantia gigantesca para a região. Atividades 

vinculadas à mineração, grandes fazendas no planalto e muitas propriedades no litoral e nos 

Campos Gerais formavam o patrimônio do Capitão-Mor de Paranaguá. A descendência do 

Capitão-Mor João Rodrigues de França forma o título Rodrigues de França, da Genealogia 

Paranaense, Volume III, família importantíssima para a formação do Paraná e de grande 

riqueza e patrimônio. Boa parte da elite política do litoral paranaense, em trezentos anos, está 

descrita nesse volume. 

O Capitão-Mor João Rodrigues de França teve a filha Maria de Ascenção, casada em 

segundas núpcias com André Gonçalves Pinheiro21. Provedor dos Reais Quintos do ouro da 

Fundição de Paranaguá, Mestre de Campo e Capitão-Mor de Paranaguá entre 1717 e 1731. 

Maria Angélica Gomes de França, filha de Francisca Pinheiro e do seu segundo 

marido, o Capitão Veríssimo Gomes da Silva, neta de Maria de Ascensão e de seu primeiro 

marido, o Capitão Francisco Rodrigues Godinho, foi casada com o José Carneiro dos Santos, 

                                                   
18 idem. Tabela 5, página 109. 
19 Processo de Genere Lucas Rodrigues França 4-1-76. Ano de 1713. Cúria de São Paulo. 
20 Arquivo Histórico Ultramarino. AHU-ACL-N-Sao Paulo. Nº Catálogo: 332 
21 Genealogia Paranaense. Volume III, 7. 
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Capitão-Mor de Paranaguá no ano de 176622. José Carneiro dos Santos era natural da 

freguesia de Santiago da Carreira, Arcebispado de Braga. O Capitão-Mor e sua esposa 

possuíam várias fazendas nos Campos Gerais e chegaram a possuir 130 escravos em 178923. 

Eram freqüentes os casamentos entre as famílias dos Capitães-Mores. O Capitão Francisco 

Carneiro dos Santos, filho do Capitão-Mor José Carneiro dos Santos, de Paranaguá, casou 

com Dona Ana Maria de Jesus, filha do Capitão-Mor João Pereira Lima, de São Francisco do 

Sul24. 

Entre 1724 e 1807 houve 14 ouvidores em Paranaguá25, quase todos eram nascidos em 

Portugal. O segundo ouvidor, Antonio Santos Soares, casou com Dona Joana Rodrigues de 

França, da família do Capitão-Mor João Rodrigues de França26. Também o terceiro ouvidor, 

Manoel dos Santos Lobato, casou com Dona Antonia da Cruz França, neta do Capitão-Mor 

João Rodrigues de França27. 

Em uma devassa da Ouvidoria na vila do Rio de São Francisco do Sul, em 1726, 

encontramos documentada a referência de Francisco de Miranda Tavares28, homem nobre, 55 

anos, cunhado do sindicado, que era o Capitão-Mor Agostinho Alves Marinho. A atuação do 

Capitão-Mor Agostinho Alves Marinho foi questionada pelo Ouvidor Lanhas Peixoto, o 

primeiro Ouvidor da recém criada Comarca de Paranaguá. O Escrivão da Procuradoria era 

Luís de Almeida Barbosa e também estavam presentes Antonio Correa, José Batista Velasco, 

morador em Paranaguá e João Gomes de Malheiros, meirinho da correição29. 

A família Tavares de Miranda tem origem no Brasil com a vinda do português 

Francisco de Miranda Tavares, que em 1631 casou com Izabel Paes Borges de Cerqueira, 

filha de Simão Borges de Cerqueira e de Leonor Leme30. Simão Borges de Cerqueira era 

natural de Mesão Frio, Portugal. Moço da Câmara do rei Dom Henrique e filho de Belchior 

Borges de Sousa de Louzada, fidalgo da Casa Real e Cavaleiro de São Thiago de acordo com 

Silva Leme. Simão Borges de Cerqueira ocupou o cargo de tabelião e escrivão de órfãos 
                                                   
22 Genealogia Paranaense. Volume III, 402. 
23 José Carlos da Veiga Lopes. História da Fazenda Santa Rita. Curitiba. 2005. Página 93. 
24 Genealogia Paranaense. Francisco Negrão. Volume III, 422. 
25 Antonio Vieira dos Santos. Memória Histórica de Paranaguá. Volume II. Página 27 e 28. 
26 Genealogia Paranaense. Volume III. Página 5. 
27 Genealogia Paranaense. Volume III. Página 5. 
28 A família Tavares de Miranda 
29 Arquivo Histórico Ultramarino. AHU-ACL-N-São Paulo Avulsos. Rio de São Francisco. Documento: 

3625. 1726, Março, 10 
30 Silva Leme. Genealogia Paulistana. V3, 511-512 
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desde o final do século XVI até o ano de 1632, quando faleceu. Simão Borges de Cerqueira 

participou de expedições aos sertões a partir de 1595, inclusive tendo participado das 

bandeiras de Nicolau Barreto contra o Guairá, em 1602 e também na bandeira de Antonio 

Raposo Tavares, na mesma direção, em 1628. Foi Simão Borges de Cerqueira escrivão da 

Câmara em 1601, escrivão do público e judicial e notas do juiz dos índios, da ouvidoria e da 

alcaideria a partir de 1602 com exercício vitalício nessa condição. Na Genealogia Paulistana 

encontramos uma grande massa de dados pesquisados por Luiz P. Moretzsohn de Castro que 

conectam a genealogia dos Borges de Cerqueira com segmentos da nobreza portuguesa em 

tradicionais linhas de poder do Estado lusitano. Com a correção de Carvalho Franco o quadro 

se altera, mas sem dúvida alguma se constata a vinculação dessa família com as estruturas 

políticas e burocráticas do poder colonial português, uma vez que eram detentores de 

ocupações privilegiadas na incipiente burocracia no Brasil. Leonor Leme era filha de Fernão 

Dias Paes com Lucrécia Leme, da conhecida família Leme de São Paulo, cuja trajetória na 

construção das bases do poder colonial brasileiro são amplamente conhecidas pelo público 

especializado nas suas conexões entre capital mercantil, poder político e bandeirantismo. 

Francisco de Miranda Tavares era natural de Beja, Portugal e foi proprietário do ofício de 

escrivão de órfãos de São Paulo. Do seu casamento em São Paulo em 1631 com Izabel Paes 

Borges de Cerqueira tiveram cinco filhos. João Tavares de Miranda foi o genearca Meridional 

da família no atual Paraná e em Santa Catarina. Foi casado com Isabel Domingues e exerceu o 

cargo de avaliador em 1697 em Curitiba e o de escrivão em Paranaguá em 1699, tendo 

falecido em Curitiba em 1710. Silva Leme descreve como a esposa de João Tavares de 

Miranda como Izabel de Brito, filha de Antonio Pedroso de Alvarenga com Maria de Brito. 

Francisco Negrão na sua Genealogia Paranaense havia escrito que apresentaria um título 

sobre os Miranda de Tavares, mas a sua importante obra não apresentou esse importante título 

prometido. O Capitão João Tavares de Miranda, falecido em Curitiba, teria tido os seguintes 

filhos além dos descritos por Silva Leme : 

1 Capitão Simão Borges de Cerqueira , inventariante do seu pai. Aparece no segundo 

livro do Primeiro Tabelionato de Curitiba. 

2 Francisco de Miranda Tavares. Casado com Antonia Alves de Siqueira (11). 

Francisco foi Juiz Ordinário em Curitiba até 1717. Aos 8 dias do mês de agosto de 1717 a 

requerimento do Juiz Ordinário Francisco de Miranda Tavares se juntaram os oficiais da 

Câmara e nela fez entrega da vara, dizendo que despejava a terra de morada para outra parte e 

com efeito entregou para seguir o seu intento de que mandaram a meu escrivão fizesse este 
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termo em que todos assinaram. Francisco Tavares de Miranda se mudou de Curitiba para São 

Francisco do Sul, conforme procuração de 1720 no Primeiro Tabelionato de Curitiba. 

A linhagem dos Capitães-Mores de São Francisco do Sul formava o centro da nobreza 

local. Sebastião Fernandes Camacho, Capitão-Mor de São Francisco do Sul de 1733-1755 

casado com Margarida de Siqueira e Avelar, filha de Manoel Manso de Avelar e de Urbana 

Rodrigues Velho31. Tiveram a filha Clara Fernandes, batizada em 1718, Nossa Senhora do 

Desterro, casada com João Tavares de Miranda, Capitão-Mor de São Francisco do Sul de 

1758 a 1769. Tiveram o filho Antonio Tavares de Miranda, Capitão-Mor de São Francisco do 

Sul de 1773 a 1780 e Francisco de Miranda Tavares, pai de Antonio Eugenio 

de Miranda Tavares, Capitão-Mor de São Francisco do Sul em 1821. Maria do Nascimento de 

Jesus, filha do Capitão-Mor João Tavares de Miranda, casou com João Pereira Lima, Capitão-

Mor de São Francisco do Sul de 1781-1798. 

A seqüência mostra como o cargo de Capitão-Mor de São Francisco do Sul foi 

monopolizado por uma única família da nobreza local ao longo de muitas décadas.  

Os homens bons de São Francisco do Sul foram descrito em um documento de 1780, 

“O Rol das pessoas que servem na República dessa vila do Rio de São Francisco”. Foram 

listados 45 indivíduos, dos quais 20 eram descritos como parentes no próprio documento. Os 

homens bons representavam apenas 1% da população, as suas famílias representavam menos 

de 5% do total de 4000 habitantes da vila e região, na conjuntura de 1780. Discutimos 

detalhadamente as origens e os itinerários dos indivíduos listados pelo Rol de 1780 em outro 

artigo.32  

Também em Curitiba o cargo de Capitão-Mor passou por uma seqüência familiar. O 

Capitão-Mor de Curitiba, 1765-1799, Dr. Lourenço Ribeiro de Andrade, era formado em 

Coimbra. Filho do Capitão Miguel Rodrigues Ribas e de sua mulher Maria Rodrigues de 

Andrade. Formado em Coimbra, participante das expedições ao oeste, nos sertões do Tibagi e 

Guarapuava. Era descendente de João Rodrigues Seixas, o primeiro escrivão da Câmara de 

Curitiba33. Lourenço Ribeiro de Andrade foi casado com Izabel de Borba Pontes e foram os 

pais de Antonio Ribeiro de Andrade, Capitão-Mor de Curitiba (1803-1826), que foi casado 

com Francisca de Paula Carneiro, filha de Francisco Carneiro Lobo e de Maria de Jesus 
                                                   
31Antonio Roberto Nascimento. A Descendência do fundador de São Francisco do Sul. 
32 Homens Bons da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco do Sul. Uma Elite 

Senhorial do Brasil Meridional nos séculos XVIII e XIX. Revista do Arquivo Histórico de Joinville, v1, n1, 

p.127-154. 2007. 
33 Francisco Negrão. Genealogia Paranaense. Volume II. Página 444. 
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Vasconcellos, neta paterna do Capitão-Mor de Curitiba (1743-1748), Leão de Mello e 

Vasconcellos e de Rosa de Jesus34. Na lista nominativa dos habitantes de Curitiba do ano de 

1797, o Capitão-Mor Lourenço Ribeiro de Andrade possuía 20 escravos. A rede social e 

política do Capitão-Mor podem ser encontradas na Genealogia Paranaense, nas listas 

nominativas e no inventário de bens rústicos de 1818. A família teve importantes cargos na 

Câmara de Curitiba e os netos seguiriam com muito poder e influência na fase Imperial35. 

A relação dos indivíduos indicados para eleitores da Câmara Municipal de Curitiba, 

entre 1776 e 1827, era composta por 118 indivíduos, com apenas 41 escolhidos como 

eleitores em todo o período36. Sempre um número muito reduzido de homens bons em relação 

à população, muitas vezes próximo a apenas 1-3% da população total. 

A Nobreza Brasílica formou os bandeirantes. O bandeirantismo foi um fenômeno 

controlado por poucos grupos familiares. Umas dez redes de parentesco todas ligadas entre si 

e com forte presença tupiniquim. O que significou o bandeirantismo ? A posse das terras além 

do Tratado de Tordesilhas. A formação do território brasileiro. O seu empreendimento reuniu 

as energias de uma nova sociedade criada na fusão entre os tupiniquins e os portugueses. Uma 

bandeira possuía um contingente indígena muito maior que o número de "brancos". Os tupis 

eram descritos como mais ferozes que os portugueses. Grupos de combate extremamente 

operacionais e bem adaptados aos sertões. Violência e crueldade resultavam como produto da 

busca e apreensão de mão-de-obra para a economia paulista dos séculos XVI e XVII. 

Primeiro defenderam São Paulo contra os tupinambás (tamoios) e franceses do Rio de Janeiro 

e depois passaram à ofensiva. 

Essa linha vem dos primeiros fundadores.  De acordo com a Genealogia Paulistana 

houve significativa descendência de Tibiriçá, Maioral de Piratininga, com uma de suas filhas 

e o pioneiro português João Ramalho.  Em Curitiba esta linha está representada por Antonio 

Bueno da Veiga, neto de Amador Bueno, o moço, participante da grande bandeira que 

                                                   
34 Genealogia Paranaense. Volume II, 537. Volume III, 602  e Genealogia Paulistana. Volume III, 

Título Prados, 217.  
35 Luiz Adriano Gonçalves Borges. Particularidades familiares. A trajetória de Manuel Mendes Leitão 

no Paraná, Século XIX. Curitiba. 2009. Página 36-39. 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/19620/1/BORGES,%20L%5B1%5D...pdf 
36  Elites Políticas Municipais no Brasil Colônia. Homens Bons da Curitiba setecentista. Fernando 

Cunha. 200. Páginas 40-41 e 372-77 
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destruiu as reduções espanholas do Guairá. Amador Bueno, o moço, era filho de Amador 

Bueno, o “aclamado” de 164137.  

Isabel da Silva de Jesus casou com o Alferes Miguel de Miranda Coutinho em 

Curitiba, em 27/9/1742. Já analisamos as relações entre os bandeirantes fundadores de 

Curitiba e o seu padrão de vida social e econômica38.  Isabel da Silva de Jesus era filha do 

Capitão João Carvalho de Assunção e de Maria Bueno da Rocha39, filha do capitão Antonio 

Bueno da Veiga, filho de Baltazar da Costa Veiga, potentado em arcos, que seguiu na 

bandeira de Fernão Dias Pais em 1676 em Minas Gerais. O chefe dos paulistas na guerra dos 

emboabas foi o Capitão-Mor Amador Bueno da Veiga, irmão de Antonio Bueno da Veiga, 

localizado na região de Curitiba e filho de Baltazar da Costa Veiga. Antonio Bueno da Veiga 

estava em Curitiba desde 1684, posteriormente iria para Minas Gerais. O pai de Baltazar era 

Jerônimo da Veiga, falecido em 1660, casado com Maria da Cunha (título dos Cunha Gago e 

Prado). A mulher de Baltazar foi a Maria Bueno de Mendonça, filha do Amador Bueno (o 

moço)40 e neta de Amador Bueno da Ribeira(o aclamado), que foi casado com Bernarda Luiz. 

Todos faziam parte do principal núcleo do poder mameluco seiscentista de São Paulo, 

descendentes dos maiorais tupis (Tibiriçá, Piquerobi), com João Ramalho, os Pires, o 

Carvoeiro e outros. Domingos Antunes Maciel documenta os seus “Autos de Nobilitate 

Probande”, em Lisboa, em 175641.  João Ramalho consta no documento da Torre do Tombo 

de Justificação de Nobreza de Domingos Antunes Maciel de Contreiras Ponce de Leon de 

Zuniga42. Esta genealogia, real ou imaginária, é central para toda a genealogia brasileira. Boa 

parte da elite política da região conquistada e colonizada pelas bandeiras nos atuais estados de 

São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais 

descende destas linhagens dos primórdios de Piratininga. A genealogia da família Carvalho 

Bueno, descendente de Amador Bueno, em São Francisco do Sul, já foi pesquisada por 

                                                   
37 OLIVEIRA, R. C. . Bandeirantes e Cristãos Novos em Curitiba. Revista da Academia Paranaense de 

Letras, Curitiba, v. 43, p. 101-115, 2000 
38 OLIVEIRA, R. C. . Bandeirantes, Ameríndios e Africanos na Fundação de Curitiba. In: Anthony 

Leahy. (Org.). Curitiba. 317 Anos de História, Tradição e Identidade. Curitiba: Instituto Memória, 2010, v. , p. 
71-100. 

39 Genealogia Paulistana. Silva Leme. Volume 3,204. 
40 Op. cit. Volume 1,419. 
41 O processo foi transcrito nos Anais do Museu Histórico Nacional. Volume XIV, 1953. 
42 Feitos Findos, Maço 9, Documentos 22, ANTT. Torre do Tombo. 
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Antonio Roberto Nascimento43. Era a família do último Capitão-Mor do Rio de São Francisco 

do Sul, Antonio Carvalho Bueno. 

A pequena nobreza brasileira apresentou um comportamento extremamente dinâmico. 

A sua característica central no século XVII era a guerra de movimento, com a conquista e 

colonização das novas terras fundamentadas no princípio do Uti Possidetis. A unidade étnica 

primordial do Brasil se estruturou a partir da pequena nobreza brasileira. A unidade étnica e a 

nova língua de guerra, o Português Brasileiro, expandida pelos grandes espaços e sertões da 

América do Sul. 

No ensejo do IV Centenário de São Paulo surgiu a expressão e o discurso identitário 

de “quatrocentão”44. Os “quatrocentões” eram as famílias paulistas descendentes dos 

fundadores e povoadores de Piratininga. No Rio de Janeiro, logo depois, também foi 

comemorado IV Centenário da fundação, com a participação das famílias consideradas como 

descendentes dos primeiros povoadores45. 

Todas as famílias antigas, que genealogicamente documentem a sua presença na 

região na virada dos séculos XVII para o XVIII, podem ser consideradas como os 

“trezentões” de Santa Catarina e do Paraná. Os “trezentões” do Sul do Brasil também são 

“quatrocentões” paulistas (agora, no século XXI, quinhentões), dadas as conexões variadas 

com a Genealogia Paulistana. Essas famílias, com nomes há trezentos anos no território 

paranaense e catarinense, com suas parentelas, têm uma etnicidade específica, uma identidade 

nacional brasileira própria e uma inserção no processo de construção estatal no Brasil 

Meridional de maneira distinta e especial. 

Nas décadas de 1620-1630-1640 o Estado do Brasil passa por momentos dramáticos. 

Uma guerra no Nordeste, contra a Holanda e os judeus de Amsterdam. Outra guerra no Sul, 

contra o Império espanhol e os jesuítas da Gobernación del Guayrá. As reduções jesuíticas e 

as povoações do Império Espanhol ao leste do Rio Paraná foram eliminadas pelos 

bandeirantes, que depois fundariam Curitiba.  A configuração territorial do Brasil enfrentou 

ao mesmo tempo as duas guerras no ciclo da Restauração de uma nova dinastia portuguesa a 

partir de 1640. 

                                                   
43 Antonio Roberto Nascimento. Os Carvalhos Buenos. Gráfica Nossa Senhora Aparecida. Guaxupê. 

2004. 
44 Maria Helena Bueno Trigo. Os Paulistas de Quatrocentos Anos. Ser e Parecer. Anna Blume. 2001. 
45 O IV Centenário do Rio de Janeiro. Brasil Genealógico. Revista do Colégio Brasileiro de Genealogia: 

1965, Tomo II, N°3, 
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A grande maioria dos “trezentões”, catarinenses e paranaenses, descende dos 

primeiros colonizadores portugueses, podendo contar com certa mistura com grupos 

indígenas e africanos no período colonial, mais misturas variadas com grupos imigrantes 

alemães, italianos, poloneses e outros no final do século XIX e no século XX. Os “trezentões” 

apresentam o caráter universalista da formação da etnia e da cultura brasileira no Sul do 

Brasil. 

 Anthony D. Smith46 define um grupo étnico como um grupo que possua um nome 

coletivo, uma ancestralidade real ou imaginária, mitos, memórias de um passado 

compartilhado, um foco cultural em elementos simbólicos, estruturas de parentesco, 

contigüidade física, religião, língua, filiação tribal, nacionalidade, características fenotípicas e 

um conjunto variado de elementos culturais em comum 

A pequena nobreza brasileira, os “homens bons” e suas famílias históricas, a classe 

dominante tradicional do período colonial formou o “ethnic core”47 brasileiro - o núcleo 

étnico na formação da Nação e do Estado Brasileiro. O conceito de nação começa a se definir 

no processo de expansão do período colonial. A nação como uma comunidade politicamente 

imaginada48, limitada e soberana, com uma administração, taxação, mobilização militar, 

guerras e com consciência política em processo de gênese e desenvolvimento com um projeto 

de um novo Estado Nacional. 

A consciência de grupo etno-histórico e etno-nacional, a formação de uma 

comunidade política imaginada, que representa os fundamentos do nativismo e nacionalismo 

brasileiro, tudo isto necessariamente passa, nas origens, pela gênese e pela história da pequena 

nobreza histórica brasileira colonial. A primeira camada demográfica, a estrutura das 

sesmarias, os cargos da vila, as ordenanças, os padres, a mentalidade escravista dos “homens 

bons” formando o primeiro núcleo étnico e a primeira elite brasileira. O caráter universalista e 

miscigenador, a cultura do grupo, a mobilidade, Presenciam e se relacionam como 

protagonistas na chegada de outros grupos organizados. Presenciam e se relacionam como 

protagonistas das mudanças administrativas ao longo de trezentos anos. A origem das vilas do 

Paraná e de Santa Catarina vem cumprindo aniversários de trezentos anos da sua criação. Os 

tricentenários não são comemorados pela falta de documentações exatas. Representações 

ficcionais e mesmo falsificadoras têm sido produzidas e comemoradas, tal como no caso da 

                                                   
46 The Ethnic origins of Nations. Blackwell Publishers Ltd. The dimensions of ethnie. Página 22.  
47 National Identity. Anthony D. Smith.Penguin Books. London. 1991. Páginas 38-42, 54, 57, 61, 68.,  
48 Benedict Anderson. Nação e Consciência Nacional. Ática, São Paulo , 1989. 
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farsa de Gonneville, em São Francisco do Sul, por exemplo. Não há nenhuma prova da 

presença do navegador francês na região.   

     As primeiras vilas fundadas no que se tornaria o litoral catarinense representam 

uma primeira camada populacional estruturante na região. Os fundadores das vilas de São 

Francisco do Sul, Laguna e Desterro formavam uma população com características 

relativamente homogêneas e bastante aparentadas entre si. Os primeiros povoadores de Santa 

Catarina formavam já uma síntese proto-brasileira, com a presença de portugueses europeus 

e portugueses nascidos no Brasil, com variável miscigenação com os grandes grupos de 

origem tupi-guarani do litoral, mais a contribuição africana em grau variado. Outros ibéricos e 

mesmo europeus também podiam ser verificados, de maneira mais rara. Essa população 

possuía valores culturais e políticos em processo de fusão. A tremenda mobilidade geográfica 

e as constantes movimentações territoriais muitas vezes de maneira seminômade é outra 

característica desses grupos iniciais, muitas vezes em constante movimento. Um grupo já bem 

adaptado ao Brasil e bom conhecedor da flora e fauna da região, com várias gerações de 

existência na Capitania de São Vicente, na região de Paranaguá e Curitiba. O processo 

expansionista e a firme determinação na conquista e colonização de novas terras é outra 

característica importante desse grupo primordial na criação do que será a Capitania de Santa 

Catarina.  

    Nos documentos antigos muitas vezes encontramos a expressão "descendentes dos 

conquistadores e povoadores". Essa gente seiscentista gostava de guerra e as fronteiras do 

Brasil estariam onde estivesse o último deles. A origem comum e a mesma ancestralidade 

marcam os trezentões. 

    A língua portuguesa já começa a adquirir uma certa variante brasileira, o padrão 

brasileiro e o tupi e o guarani também são bastante utilizados pelas populações formadoras do 

Brasil Meridional. A língua e a filologia da língua portuguesa falada pelos bandeirantes são 

elementos de continuidade das línguas do Norte de Portugal e do Brasil arcaico49. Uma 

cultura material também já adaptada às condições agro-ecológicas do litoral é decisiva para o 

sucesso da colonização e para o estabelecimento das primeiras bases econômicas da região. A 

produção de mandioca como o principal sustento, o conhecimento da caça e da pesca nas 

praias e faixas litorâneas, nos manguezais e nas ilhas e rios do litoral são tecnologias 

formadas em milênios, desde a rica herança ameríndia. As primeiras formas de cultura 

material mais complexas, as primeiras ferramentas, a base indígena foi aperfeiçoada em 

                                                   
49 Filologia Bandeirante. Heitor Megale. Humanitas. Fapesp. 2000. 
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termos de meios de navegação nos rios e no mar, canoas, embarcações variadas. As primeiras 

técnicas de construção adaptadas para as condições de clima e solo do litoral. Agricultura, 

pesca, gastronomia, arquitetura, artesanato, sotaques, religiosidades, crendices, folclore, 

música, danças, vestuário.  Em pesquisa anterior investigamos a história e a genealogia de 

algumas das mais antigas famílias brasileiras do litoral do Paraná e do Norte de Santa 

Catarina, a família Miranda Coutinho e a família Oliveira50. 

    A mestiçagem é reconhecida como um fato da vida social. Ao contrário de outras 

sociedades da América em que a mestiçagem depois foi discriminada e negativamente 

percebida, no Brasil a primeira sociedade e a primeira elite formada já nasceram do encontro 

entre os portugueses e os tupis, como no caso de Piratininga. A Genealogia Paulistana 

começa pela miscigenação entre portugueses e tupis formando a estrutura genealógica mais 

tradicional, no sentido real ou imaginário, que é a dos descendentes de Tibiriçá e de João 

Ramalho. O próprio Tibiriçá é importantíssimo símbolo dessa nova sociedade ao ser 

homenageado, prestigiado e enterrado no templo religioso católico de São Paulo, hoje na 

cripta da Catedral da Sé de São Paulo. As principais famílias bandeirantes de São Paulo 

conduzem a conquista e colonização do Centro-Sul do Brasil, lutando contra indígenas e 

contra o Império espanhol, na longa disputa geopolítica pela posse de vastas regiões.    

    A síntese entre as populações fundadoras e o aparelho de Estado é notável na esfera 

local. A existência da infra-estrutura estatal na forma da vila colonial, que foi o espaço de 

poder central na consolidação da ordem política e social. A existência da Igreja, uma 

freguesia católica com seu padre, forma um ambiente cultural específico do catolicismo 

interpretado e vivido nas origens do Brasil. Um catolicismo bastante flexível na perspectiva 

comportamental e apto para a dinâmica das relações sociais flexíveis e informais da formação 

da sociedade do Sul do Brasil. A pequena estrutura burocrática da vila, com seus oficiais 

eleitos, era o elo local do Império, um Estado intercontinental, que começava na sua cabeça 

metropolitana, em Lisboa, com o rei e passava pelos diversos espaços de poder e por diversas 

autonomias. O Estado do Brasil (a esfera central do aparelho de Estado na América), as 

Capitanias (a esfera regional do aparelho de Estado) e as vilas ( a esfera local do aparelho de 

Estado) organizavam autonomias de descentralização e hierarquias de subordinação nas ações 

políticas e fiscais. O sentido político e a existência dessa sociedade-estado que caracterizava 

os primeiros povoadores é uma verdadeira cultura dos cargos do Estado, do gosto de um 
                                                   
50  Famílias Históricas do Litoral Paranaense. A Família Miranda Coutinho. 

Palestra no Arquivo Público do Paraná. 2005. Ricardo Costa de Oliveira. Ver também o nosso artigo: 
Oliveiras Entre Alemães. Ricardo Costa de Oliveira. Oliveiras Entre Alemães. Estudo de Caso da Classe 
Dominante Catarinense : 1995. Revista de Sociologia e Política 4/5. GEES-UFPR 
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Estado Forte há atravessar os séculos. A aplicação na guerra é outra característica decisiva. 

Desde a Península Ibérica, desde a criação de Portugal, no Minho, houve um projeto de 

expansão e de confronto. Guerras e conflitos contra Mouros, Judeus, Ameríndios, Africanos, 

Franceses, Holandeses, Ingleses e Castelhanos. Guerras contra piratas, marinheiros e soldados 

inimigos. Com sentimentos belicosos, mas ao mesmo tempo um profundo sentimento de 

assimilação e de incorporação ao corpo étnico e nacional. O que é diferente, a princípio 

estranho, deve ser domesticado e integrado na ordem nacional. O outro é ao mesmo tempo um 

objeto de conflito e de assimilação, um corpo inimigo a ser combatido e a ser incorporado à 

sociedade.  No território paranaense, conquistado da Gobernación espanhola del Guayrá, e no 

litoral catarinense, a dinâmica é a mesma de séculos de guerras de expansão, de conquista e 

de colonização de novas terras. 

    O mundo do trabalho é o mundo da escravidão. A escravidão indígena dos 

administrados e bastardos, e a escravidão africana, pautam as relações sociais. Ao longo do 

tempo muitos escravos alforriados vão se integrando na sociedade. Uma estrutura de classes 

com escravos, mas com importante segmento de homens e mulheres pobres e livres, na 

grande maioria de origem ameríndia e mesmo africana, compõem boa parte das gentes do 

litoral nas décadas iniciais. Esta população pobre forma a grande massa popular brasileira 

denominada de cabocla, caiçara e cafusa. São brasileiros e o termo caboclo já chegou a ser 

considerado ofensivo, uma marca preconceituosa e que ao longo dos séculos foi resignificado 

e se tornou um termo de originalidade e mesmo de brasilidade. A estrutura social escravista 

gerou diferenças e desigualdades sociais.  

    As dificuldades iniciais em uma sociedade com pequeno número de homens, uma 

demografia reduzida no número e na composição inicial dos povoadores, a falta de mercados 

internos e de grandes produtos de exportação, uma vez que a cana-de-açúcar e o ouro não 

tinham competitividade e volume na região, tudo isso aponta uma pobreza relativa e um lento 

crescimento, mas sempre cumulativo e a população vai lentamente crescendo, mesmo com as 

saídas para as fronteiras e novas vilas ao sul e ao oeste.  

    Muitos elementos do folclore da região vêm desse período. As festas do Divino 

Espírito Santo no litoral e as Cavalhadas no planalto lembram a história desse grupo na 

região. Uma cultura material e imaterial vai se elaborando. As bases iniciais são duramente 

construídas, os primeiros portos, os primeiros trapiches, as primeiras casas, as primeiras 

igrejas, as primeiras instituições políticas, as primeiras vilas, as bases iniciais da civilização 

são implantadas e serviriam de apoio para todos os outros grupos sociais que chegassem à 

região ao longo dos séculos.   
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    Se as primeiras formas de organização da vida social, econômica, cultural e política 

foram formadas com os primeiros povoadores no final do século XVII e início do século 

XVIII, também as primeiras famílias foram criadas e surgiram os primeiros "catarinenses" e 

“paranaenses” nascidos na região – os trezentões. A vila de Paranaguá, em 1648, a vila de 

Curitiba, em 1693 e a vila do Rio de São Francisco do Sul, em 1660, institucionalizam a 

esfera local do aparelho de Estado no que seria a Comarca Meridional da Capitania de São 

Paulo. A criação da Capitania de São Paulo, em 1710, reúne as três vilas de Paranaguá, 

Curitiba e São Francisco do Sul, que passam a formar uma nova comarca em 1724. Em 1738 

ocorre a criação da Capitania de Santa Catarina, um período de consolidação da região.  

   Uma das dificuldades da pesquisa dos trezentões é a dificuldade nas fontes 

genealógicas. Um dos problemas na pesquisa é a documentação.  Muitos arquivos 

eclesiásticos dos períodos iniciais não sobreviveram aos tempos. A pesquisa é árdua em 

documentos muito antigos para a região, muitas vezes realizados em arquivos de fora da 

região, geralmente pouco organizados, mal indexados e com várias restrições e dificuldades 

de acesso. Somente a exaustiva e dura pesquisa nos documentos pode resgatar os elementos 

da sociedade e da cultura trezentona na região. Ainda mais raros são os casos de famílias 

trezentonas com a existência de linhas masculinas (cromossomo Y) e femininas (DNA 

mitocondrial) na região ao longo de trezentos anos. A pesquisa deve resolver com grande 

esforço documental os problemas com a documentação histórica pertinente. 

    Outro problema de pesquisa, além das lacunas e problemas documentais, é o fato de 

as famílias antigas mudarem constantemente os nomes. Os nomes muitas vezes mudavam e 

variavam de geração em geração. Além de se mudarem muitas vezes, também os nomes não 

apresentam regularidade e pais e filhos têm muitas vezes nomes diferentes, bem como os 

irmãos, para não falar nos netos e nas mulheres, muitas vezes com nomes devocionais. As 

famílais trezentonas mudaram muito os nomes de família, o que é um quebra-cabeça para os 

atuais genealogistas.  

    Uma vantagem para quem pesquisa o grupo superior dos trezentões, no caso as 

famílias da classe dominante, é o estatuto de "homens bons". São as famílias da governança, 

as famílias proprietárias. Aí a documentação é abundante, desde as sesmarias, as bases da 

grande propriedade. Os documentos dos oficiais da câmara. Os processos de genere dos 

padres. A documentação camarária enviada para autoridades de fora, os processos da 

ouvidoria, os documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, por exemplo. A documentação 

estatal abrange em boa parte a história dos homens bons.  
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    Os trezentões acompanham todas as mudanças sociais, econômicas, culturais e 

políticas no território da região ao longo de mais de três séculos. As mudanças na escravidão, 

as mudanças tecnológicas, as mudanças político-administrativas, os limites que vão e vem, 

tudo isso é testemunhado pelas famílias trezentonas. Os grupos que chegam e aos poucos vão 

se nacionalizando, as mudanças também que cada novo grupo migrante traz e contribui para o 

todo.   

    Os trezentões presenciam e se relacionam como protagonistas frente à chegada dos 

grandes grupos organizados de imigrantes, tais como os açorianos, no período colonial e os 

alemães, italianos, poloneses, no período Imperial. A recepção dos novos grupos 

populacionais é uma das tarefas dos estabelecidos.  

Um dos mais importantes componentes identitários dos trezentões é o seu caráter 

universalista e assimilador de todos os outros grupos para a identidade brasileira. Nos 

trezentões a dimensão étnica é associada com a identidade nacional. É o primeiro grupo a 

formar a identidade e a consciência brasileira com as suas diversas miscigenações e 

amálgamas. Ameríndios, africanos e imigrantes europeus são “abrasileirados” pelos 

trezentões da classe dominante histórica do Paraná e de Santa Catarina. Os estrangeiros 

aprendem a língua do Brasil e são integrados na sociedade local. 

    O modelo de família era a família extensa, a verdadeira unidade social de ação 

coletiva e de ação política. Elementos culturais muito antigos, como o nepotismo no poder 

público, encontram as suas remotas e mais intensas raízes e origens na implantação da 

sociedade e do Estado na região. Os casamentos dentro da própria classe social permanecem 

como regras até o início do século XX. As redes sociais de parentesco são também as redes de 

sociabilidade e de solidariedade da classe dominante. 

    Muitas famílias trezentonas enriqueceram e outras apresentaram patrimônios 

modestos, ainda que grandes fortunas e o sentido empreendedor moderno também se 

desenvolvessem no grupo. Uma vida material rústica e muitas vezes austera, desde o período 

colonial, mas com representatividade dos processos econômicos implementados na região. 

Economicamente sempre participaram de todos os processos econômicos, inclusive no 

processo de industrialização e na criação de empresas tecnológicas. Não tiveram densidade ou 

força econômica para sozinhos conduzirem a revolução industrial no século XIX. O século 

XXI será o século do Brasil. 

A existência de patentes nas ordenanças era a regra social. Era uma classe militarizada 

e quase todos eram conhecidos pelo posto nas ordenanças. Alferes, Capitães e os que 

alcançavam os postos superiores de Sargento-Mor e o de Capitão-Mor eram os títulos muitas 
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vezes valorizados e que produziam distinção social e política. Com o Império e a criação da 

Guarda Nacional segue a mesma cultura da patente e os principais homens bons passavam 

também a ostentar patentes de Coronel da Guarda Nacional. O mandonismo local e o 

coronelismo no início da República continuavam. Disputavam eleições o tempo todo e 

reproduziam formas políticas de clientelismo e patronagem em suas amplas redes políticas de 

nepotismo.  

    Os trezentões encontram seus antepassados nas genealogias tradicionais, nas obras 

de Santa Catarina, na Genealogia Paranaense e todos desembocam na grande Genealogia 

Paulistana e na Nobiliarquia Paulistana, com vários ramos colaterais sendo primos entre si em 

algum momento da história. 

 Em alguns casos os trezentões produziram um discurso escrito sobre a sua própria 

história e sobre a história do Paraná e de Santa Catarina. É um discurso promovendo a 

integração, o sentido nacional e o Projeto Nacional Brasileiro. Ao ser nacional, os trezentões 

se esqueceram das suas próprias origens e da sua própria identidade, para que o todo possa 

existir. A missão histórica da primeira camada demográfica do Sul do Brasil foi a conversão 

em brasileiros dos indígenas, dos africanos e dos imigrantes europeus. Os usos, costumes, 

moral e o espírito brasileiro foram desenvolvidos a partir desse grupo social. A força 

assimiladora dos outros grupos na formação da unidade e coesão da nação.  
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