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A documentação existente nos arquivos de Goiás é farta em abordar 

qualificações referentes à cor dos indivíduos, escravizados e libertos. Nos 

assentos de batismos encontram-se pretos, crioulos, pardos, mulatos, mestiços 

e cabras, nunca negros. O termo negro é encontrado na documentação 

administrativa e carrega forte carga pejorativa, pois se refere aos supostos 

vadios, quilombolas e desordeiros. A cada desordem, pretos, crioulos e cabras  

tornavam-se negros; pardos por sua vez, em mulatos.  

Russel-Wood exemplifica como o termo negro era pejorativo. Segundo o 

autor, havia um duplo padrão empregado pelos portugueses ao se referirem 

aos não-brancos. Um alvará de 1755 versava, dentre outras coisas, acerca do 

diferente tratamento a ser dado aos autóctones e aos africanos. Com esse 

alvará foi proibido chamar os indígenas de negros 

 

Entre os lastimosos princípios, e perniciosos abusos, de 
que tem resultado nos Índios o abatimento ponderado, he 
sem duvida hum delles a injusta e escandalosa 
indroducção de lhes chamarem de Negros; querendo 
talvez com a infâmia e a vileza deste nome, persuadirlhes, 
que a natureza os tinha destinado para escravos dos 
Brancos, como regularmente se imagina a respeito dos 
Pretos da Costa da África (RUSSEL-WOOD, 2005, p. 73). 
 
 

A atribuição colonial, conjunto de (des)qualificações  –  conferida aos 

africanos e seus descendentes – relacionados à cor, à nação (procedência) e à 

condição, indicavam o lugar desses indivíduos no mundo colonial. Alterada o 

estatuto jurídico – de escravizado a liberto – a cor e a procedência continuavam 

a ressaltar o passado escravo. A cor marcava a inscrição social do indivíduo e 

fazia parte do complexo sistema de hierarquias sociais do setecentos. Como 

observou Soares,  

No século XVIII, a inscrição social se faz, em primeiro 
lugar, pela cor. As elites são supostamente ‘brancas’ e de 
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‘sangue limpo’. Os ‘pretos’ são escravos ou forros, 
raramente livres. Entre uns e outros, os ‘pardos’. No 
século XVIII, a cor fala da condição social de cada um e, 
como tudo mais nas sociedades do Antigo Regime, 
distingue e hierarquiza. (SOARES, 2000, p. 29). 
 

 Trata-se, portanto, de algo bem distinto para o que Hebe Mattos (1995) 

verificou no século XIX, quando a cor (entre os libertos e livres) passou por um 

processo de desaparecimento na documentação do sudeste.  

Entre as várias categorias de cor existentes à época colonial, a dos 

pardos foi, quiçá, uma das mais controversas. Se Soares nos ensina sobre a 

cor como aspecto definidor de hierarquias sociais no período colonial, Hebe 

Mattos alerta que o termo pardo “foi uma categoria lingüística criada para 

expressar uma nova realidade, sem que sobre ela recaísse o estigma da 

escravidão, e sem que se perdesse a memória dela e das restrições civis que 

implicava” (MATTOS, 1995, p. 101).  

Os pardos em Goiás, como em outras capitanias, no ocaso do 

setecentos haviam alcançado não só expressão demográfica, mas também 

alcançado postos nas milícias a eles destinados. Ademais, tinham muito mais 

trânsito entre os luso-brasileiros que os pretos e crioulos. Por isso, nem sempre 

eram bem quistos entre homens como o capitão-mor Antônio de Souza Teles e 

Menezes, cujas lamuriosas cartas ao reino expressava uma total ojeriza a essa 

“qualidade de gente” 

 
Com os Pardos e Pretos da Infantaria Auxiliar, não 
menos, em lugar de regularidade, há uma geral desordem 
nesta Vila e em toda parte onde eles se acham em 
Companhias separadas das Ordenanças, pois vendo-se a 
esta gente assim atendida e fardada em galões, espadas 
de prata e com o maior asseio que se lhes permite, não 
só muitos largaram o trabalho e ficaram vadios, tendo 
vergonha de exercer os ofícios e ocupações próprios de 
sua qualidade, incompatíveis com as honras de seus 
postos, são os que mais se têm atrevido e molestado a 
justiça [...] (BERTRAN, 1996, p. 44) 
 

 

Portar espadas à cintura, e ensejar reconhecimento público, 

rapidamente fazia com que os pardos se enchessem de preguiça e vícios, 

tornando-os um perigo à sociedade e à ordem pública. Além disso, bem 
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poderiam reduzir o estado de decadência dos cofres da Real Fazenda 

mediante o trabalho. Contudo, por repudiarem o trabalho tanto quanto os 

brancos, viviam em escandalosa ociosidade.   

Com esse discurso o capitão-mor Antonio de Souza Telles e Menezes 

expressava seu descontentamento com o que considerava um abuso: as 

freqüentes liberdades concedidas às pessoas de cor na antiga Vila Boa de 

Goiás. O capitão-mor escrevia à rainha por volta dos idos de 1789, deixando 

claro que boa parte dessas atitudes era estimulada pelos governadores que 

poucos bons exemplos davam à população.  

Palavras de homens como Teles e Menezes devem ser analisadas sob o 

prisma da insatisfação com a constante perda de prestígio diante dos naturais 

da terra, entre os quais se incluíam mulatos e pardos. O capitão-mor reflete 

bem como as hierarquias oscilavam ao sabor dos ventos. E é a este 

personagem que, com suas denúncias e queixumes, podemos atribuir uma das 

mais ferrenhas prescrições de impor trabalho à multidão “desocupada.”  

A insatisfação do dito capitão-mor teve estreita relação com a nomeação 

de gentes de cor (mulatos e pardos) em cargos de confiança, preterindo os 

mais “nobres.” Isso se depreende na leitura de uma de suas cartas ao reino. 

Em dez de agosto de 1777, além das queixas contra um certo procurador 

Almeida, Teles mostrava-se indignado com a existência de um “mulato 

suspeitoso” exercendo o ofício de fundidor na Casa de Fundição em São Félix, 

cargo agraciado pelo capitão general.1 De igual modo, denuncia a existência de 

quatro criados na Casa de Fundição de Vila Boa e a existência de operetas de 

“mulatos e mulatas prostitutas” que serviam ao procurador Almeida.2  

Na carta-denúncia, cuja data provável e 1789, Teles e Menezes reforça 

o estatuto privilegiado dos mulatos e pardos. Estes teriam “assento na sala das 

Ordens, junto com a Câmara, ministros e pessoas principais por consentimento 

do governador que não dá a isso nenhuma providência.”3 Esse estreitamento 

entre os governadores e pessoas de cor era considerado por Teles e Menezes 

total “relaxamento dos costumes.” Teles e Menezes não foi o único a chamar a 

atenção para isto. 
                                                
1 Ao falar do capitão general, Teles e Menezes refere-se ao governador da época, José de 
Almeida de Vasconcelos Soveral e Carvalho, o Barão de Mossâmedes. 
2 AHU_ACL_CU_008, cx 29,  doc. 1883; 10/08/1777. 
3 BERTRAN, 1998, op.cit. p. 45. 
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Alguns anos antes, nos idos de 1782-83, queixa semelhante já havia 

sido feita por João Antunes de Noronha. Durante uma festa de Pentecostes, os 

crioulos de São Benedito o desobedeceram. Tomando os paramentos 

religiosos, os devotos do “santo preto” contrariaram o vigário e, protegidos por 

Luis da Cunha, passaram a percorrer ruas e becos que não estavam em 

conformidade com as disposições eclesiásticas.  

Até o momento não encontrei algo que ligasse o capitão-mor ao vigário 

Noronha, mas ambos compartilhavam o desprezo pelas “gentes de cor” e 

tiveram relações bastante controversas com os governantes e autoridades 

civis, redundando em azedas correspondências a Lisboa.  

Para o capitão-mor, a indolência generalizada entre os libertos e livres 

decorria da falta de aplicação de castigos. A má conduta dos governadores 

interferiria até na relação senhor-escravo. Muitos cativos, ao procurarem a 

secretaria do Governo, recebiam alforria contra a vontade de seus senhores. A 

solução para tanta soberba seria 

 
[...] a melhor regularidade e disciplina de semelhantes 
homens desocupados e vadios, era ocupá-los e obrigá-
los, em termos hábeis, ao exercício de minerar em 
comum utilidade, evitando e proibindo o demasiado luxo 
com que muitos vivem à custa de furtos e calotes que 
fazem, para o que alguns têm chegado a vender um 
próprio escravo que possuíam para se fardarem e 
encherem de galões. Porém, os governadores antepõem 
os seus gostos e os seus caprichos, ao zelo do bem 
comum, em que mais deviam cuidar.4  
 

Tais epítetos, porém, não foram apanágio dos governadores de Goiás. 

Na vizinha Minas Gerais ou na distante Rio de Janeiro e Salvador a queixa era 

a mesma. Libertos – mulatos, cabras e mestiços – tidos como vadios e ociosos, 

deveriam ser empregados em coisas úteis. Além de serem perigosos à 

sociedade, pesavam ao erário régio, como afirmava o rei D. José I. Por isso, 

solicitava ao então governador de Minas Gerais tomasse medidas enérgicas 

para incorporar vadios e ociosos à sociedade civil.5 

                                                
4 Sobre a vadiagem nas Minas Gerais, cf. SOUZA, Laura de Mello e. Os ricos, os pobres e a 
revolta nas minas do século XVIII (1707-1789). Análise e Conjuntura, Belo Horizonte, v. 4. , n. 2 
e 3, maio/dez, 1989, pp. 31-36. Ver ainda SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: 
a pobreza mineira no século XVIII.  
5 Ibidem. 



 5 

De igual modo, cantilenas depreciativas são encontradas em toda a 

documentação ao longo do século XIX. Cunha Matos, por exemplo, apesar de 

criticar a bastardia e assegurar que o destino da maioria era a pobreza, entre 

estes teriam se “apresentado fenômenos dignos de toda consideração, homens 

pardos honestos, instruídos, laboriosos, opulentos e merecedores de honrosa 

memória”.6 Para Cunha Mattos, não era a falta de chuvas ou as secas, 

tampouco a falta do metal, mas somente à preguiça dos homens a responsável 

por tanta pobreza e decadência 

Há bem poucos homens livres de nascimento, que 
trabalhem em lavras secas ou nos rios: os escravos, ou 
algum preto ou pardo liberto são os que porventura e em 
número mui diminuto extraem o pouco metal que ainda 
aparece; e é tão desgraçada esta gente que para dar 
pasto à sua moleza ou ociosidade, não trabalham 
enquanto lhe duram algumas oitavas de ouro que tiram.7 

 

Mas quem eram os mulatos/pardos? As classificações variavam. Para os 

homens ditos “bons” do sertão dos Guayazes, essa qualidade de gente era 

 
fruto do prohibido ajuntamento dos homens brancos com 
pretas, ou de pretos com brancas (o que raras vezes 
sucede) quazi todos são de péssima conduta e que por 
acazo se vê hum de cem que seja bom e que mereça 
estimação, ou seja digno de emprego [...] não consta em 
todo Brazil, elles pertendessem, como agora pertendem 
nesta Capital entrar a servir officios públicos, cargos 
honrrozos [...]8 
 

Como vimos acima, Teles e Menezes vivia a se lamuriar do prestígio 

dados a mulatos pelos representantes d’El Rey por estas paragens. O que diria 

então, alguns anos depois, quando D. João Manoel de Menezes (1800-1803) 

empossou um mulato no cargo de ajudante de tabelião? Antonio José Vidal de 

Ataíde, mulato de segundo grau, teria sido trazido do arraial de Traíras à Vila 

devido a “destreza com que tocava sua rabeca”. Posteriormente, foi nomeado e 

assumiu o cargo de ajudante de tabelião.  

                                                
6 CUNHA MATTOS, p. 86. 
7 Ibidem, p. 82 
8 Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPHEBC) - Catálogo de 
verbetes dos documentos manuscritos avulsos da Capitania de Goiás (1731-1822), a seguir 
Catálogo...; documento 2650. 
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Telles e Menezes disse não à provisão alegando que tal atitude violava 

os princípios régios. Contudo, foi obrigado pelo governador a despachar 

favoravelmente a dita provisão na qual empossaria um mulato como ajudante 

de tabelião. Triste sina para um homem que primava pelos bons costumes e 

manutenção das hierarquias sociais da época. 

Ao empossar Ataíde o governador deixou irritados ainda os “homens 

bons” da Vila. Os camaristas para tentarem refrear essa atitude, denunciaram o 

governador, pois acreditavam que o dito agia 

 
[...] principalmente contra os Magistrados, e pessoas do 
melhor comportamento, e respeito, protegendo só os 
peyores homens da terra, os pretos, e Mulatos captivos 
com grave prejuízo, e desordens das Fabricas, e de seus 
senhores, chegando quazi a ponto da mayor ruína e do 
perigo de hu levante, mostrando-se muito favorável athé 
para os forros e libertos [...] (doc 2650) 
 
 

Diziam-se preocupados com o crescente poder concedido 

despoticamente aos pretos, crioulos e pardos, tanto forros quanto cativos, 

causando prejuízos aos senhores e a ruína da Colônia.  

Para validar a posse de Ataíde, o governador se valeu do alvará de 16 

de janeiro de 1773, que permitia dispor cargos a “pessoas com estes defeitos 

de cor e cristãs novas, que muitas vezes inabilitava um bom servidor sem culpa 

pessoal, e só pelo quimérico acidente do defeito da cor em que este não foi 

culpado” (IPHEBC, Catálogo, doc. 2650). Difícil acreditar que D. João Manoel 

não soubesse da limitação do alvará aos Açores e Madeira. Nas bandas de cá, 

empregou-o de acordo com seus propósitos. O governador empossou o dito 

mulato como ajudante de tabelião da comarca, “desmerecendo os homens cuja 

idoneidade estava acima de qualquer suspeita”, segundo acreditavam.  

O caso do tabelião Ataíde ilustra como em Goiás procurava-se 

relacionar a cor à moral dos indivíduos no intuito de desqualificá-los. Segundo 

os camaristas, Antonio Jose Vidal de Ataíde, além de mulato de segundo grau, 

vivia cheio de intrigas, falsidades e aleivosias, conduta conhecida por todos no 

arraial de Traíras, de onde foi trazido pelo secretário Felipe Néri de Mendonça. 

De Ataíde nada mais pude saber: como deixou o cargo de tabelião ou 

qualquer outro indício de como tocava sua vida... sem trocadilhos. O que pude 
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averiguar é que ele de fato fez as vezes de tabelião. Vários processos 

originados pelos escravizados e que tiveram os pleitos atendidos pelo 

governador Menezes foram assinados por Ataíde.  

Florêncio Crioulo escravo (inicialmente avaliado em 1, 5 conto de reis), 

conseguiu carta de alforria em nome de “sua alteza real”. Escolástica 

Conceição, crioula forra (cuja família de mulatos e cabras foi libertada do jugo 

do cativeiro) e Joanna, preta mina que fugiu várias vezes do Engenho Passa 

Três, distante 90 km da Vila – aliás, Joanna é um bom exemplo que antes da 

mobilidade social, às vezes era preciso empreender uma longa trajetória 

geográfica. Nas fugas em direção à Vila atravessou sozinha o chamado Mato 

Grosso Goiano, região de mata mais fechada que o cerrado. O problema é que 

Joanna não costumava escolher muito bem a época de suas fugas e, na 

estação das chuvas o grande volume de água nos rios acabou por prendê-la no 

sítio próximo ao rio. Joanna pagou duas oitavas para ser ajudada a atravessar 

o rio, mas o dito, além de ficar com o dinheiro, ainda avisou ao senhor de 

Joanna de que ela havia se posto novamente em direção à vila. “Em busca do 

governador que fazia justiça aos pobres9 e prometia libertar os mulatos por 

merecimento”. 

Segundo Palacín, no censo da capitação de 1741, de uma população de 

quase onze mil escravos havia aproximadamente 120 alforriados (cerca de 1% 

da população), entre os quais mulatos. Em 1804, os pardos constituíam 30% 

da população.  

 

Tabela 1: População de Vila Boa e Meya Ponte em 1804 

Homens Livres  Mulheres livres 
Vila e 

Arraiais Branco
s 

Preto
s 

Mulato
s 

Escravo
s 

Branca
s 

Preta
s  

Mulata
s 

Escrava
s 

Total de 
Habitant

es 

% de 
escravo

s 

% de 
pretos e 
mulatos 
livres 

Vila Boa 610 413 1208 2637 609 599 1603 1795 9474 46,8 40,4 
Meya 
Ponte 586 305 918 1356 682 404 996 926 6173 37 47,4 
Total 1196 718 2126 3993 1291 1003 2599 2721 15647     

Fonte: B. N. Correspondência oficial de Francisco de Assis Mascarenhas  Cód. 9,4,2. Doc. 166. Apud. 
LEITE, p. 39 

 

                                                
9 Sobre a história de Joanna ver o terceiro capítulo de  LOIOLA, Maria Lemke. Trajetórias para 
a liberdade: escravos e libertos na Capitania de Goiás. Goiânia: Ed. da UFG, 2009. 
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A relevância dos pardos na sociedade estava cada vez mais patente. 

Sabedores disso e mediante a diversidade de papéis que assumiam e à 

vontade de se desvincularem da cor preta, escreveram uma petição à Rainha, 

D. Maria I, expondo os preconceitos sofridos, apesar de serem “os vassalos 

mais úteis ao Estado nesta Colônia [...]” sendo eles os primeiros a serem 

enviados nas bandeiras à conquista dos índios,  

assim mesmo são os suplicantes tratados com desprezo 
apesar das graduações militares, em que os respectivos 
governadores os têm condecorados e da inteligência, 
capacidade e boa instrução que muitos deles têm para 
qualquer emprego da República [...] (IPHEBC, Catálogo, 
doc. 2700). 

 

Ressalte-se que a data de 1804 se refere à Consulta do Conselho 

Ultramarino ao rei; ao analisar o documento em seu todo, veremos que a 

petição em si data de 5 de fevereiro de 1803, pouco antes da tentativa de 

destituição do governador João Manoel, em maio do mesmo ano. O pedido se 

dava num momento em que a sociedade local experimentava crescente 

número de pardos e, simultaneamente, declínio das populações africanas. 

Todavia, não bastou aos pardos serem importantíssimos para manter a paz e a 

ordem na capitania, não deixavam de ser mal vistos, por conta dos estigmas da 

atribuição colonial. Diziam que, malgrado manterem a ordem pública, capturar 

escravos fugidos e desinfestar índios, continuavam sendo vilipendiados 

(IPHEBC, Catálogo, doc. 2700). 

Eram os homens pardos em busca de cidadania (PALACIN, 1995). Sua 

situação, entretanto, não teve grandes mudanças. A resposta vinda do 

Ultramar deixaria os pardos na mesma condição inferior.  

Os pardos, apesar de terem sua cor clareando e, muitas vezes serem 

chamados indistintamente de mulatos, em Goiás, não se intitulavam mulatos, o 

que indica preconceitos em relação à cor. O termo mulato, assim como negro, 

sempre aparece na documentação em discursos pejorativos.  

Não é possível saber se o governador realmente prometeu libertar todos 

os mulatos “por merecimento”, como denunciaram os camaristas. Mas o fato é 

que esta notícia se espalhou rapidamente entre os escravizados. E assim, a 

vila ficou em polvorosa. À medida que esta notícia foi ventilada, “entraram os 

mulatos desta capital a procurarem ser iguais em honrras, officios, e dignidades 
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com os homens brancos, fazendo-se como tais.” Para os camaristas, a 

existência do reino estava posta em xeque caso pessoas de cor ocupassem 

cargos públicos (IPHEBC, Catálogo, doc. 2650).  

Os camaristas, exagerados, diziam em nenhum outro lugar do Brasil 

haver tantos negros e mulatos. Pediam que o alvará que proibia o acesso a 

cargos públicos aos homens de cor e aos brancos casados com mulatas fosse 

melhor explicado pois dava azo a muitas más interpretações e solicitavam 

fosse reiterada sua não aplicabilidade ao Brasil.  

Nessa chuva de lamúrias e queixas dos camaristas consta ainda o 

resultado da eleição nos pelouros em 1803. Nesse ano, os pardos elegeram 

vereador a João Pedro da Cunha, branco casado com uma mulata de segundo 

grau (fato narrado na petição dos pardos). Cunha foi proibido pelos vereadores 

de tomar posse. Estes se fundamentaram em um alvará, enviado pelo rei Dom 

João ao então capitão general de Minas, Lourenço de Almeida, no qual se 

impedia empossar pessoas ditas infectas de pretos. No alvará, datado de 1726, 

constava que no tempo em que as vilas surgiram com rapidez e faltavam 

homens brancos com freqüência, poderiam tomar posse para cargos pessoas 

“defeituosas e maculadas seguindo-se naturalmente por esta cauza [sic], 

menos reverencia aos mesmos lugares e desprezo às suas ordens, e 

mandados do que procedem sempre das ordens nos povos [...]” (IPHEBC, 

Catálogo, doc. 2650). 

Cunha, por sua vez, citou dois alvarás de 1775 que garantiriam sua 

posse. Segundo ele, a legislação não se achava devidamente interpretada 

nestas Américas, na qual pardos também formariam corpo de sociedade civil, 

da qual “só devem ser exclusos os vassalos, que se acharem inhabelitados 

pelos crimes de Leza Magestade Divino e Humano, que é o que unicamente os 

exclui de empregos públicos” (Ibidem). Assim, acreditava estar devidamente 

habilitado, tanto em Lisboa quanto em suas extensões.  

Em sua defesa, dizia não ser necessário obstruir pessoas cujo único 

“acidente era o da cor”. Nos Algarves e Açores, não só pessoas brancas se 

casavam com pardas, como não havia interdição aos pardos que seriam 

“admetidos a todos os empregos, [...], sem a nota distintiva, que os abuzados 

sentimentos de alguns espíritos nutridos com o leite da deshumanidade [...] que 

a natureza só distingue pelo acidente [da cor] [...]” (Ibidem). Estar casado com 
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uma mulata não era crime em outras extensões de Portugal, como também não 

era em Goiás, segundo ele. Sendo filho de um dos homens principais da vila 

em tempos de outrora, e pelos bons préstimos, havia sido condecorado com o 

posto de capitão das ordenanças, decretado por Dom João IV fato que 

caracterizava sua conduta impecável. 

O discurso de Cunha nos mostra as diferenças sobre a cor: para os 

camaristas, defeito. Para Cunha, um acidente. Contra o pleito de Cunha, os 

camaristas iniciaram uma investigação, e o único “defeito” encontrado era o de 

era estar casado com uma neta de preta da Costa da Mina. Objetivavam 

averiguar outros empecilhos à investidura do cargo que, entretanto, não 

encontraram. Cunha havia fundamentado tão bem sua petição que gerou 

dúvidas entre os vereadores. Para evitar as desordens que uma interpretação 

equivocada pudesse suceder, os vereadores procuraram entendidos da lei para 

solucionar o problema.  

Por conta de tantos interditos, mas sabedores de sua importância na 

sociedade da época e da diversidade de papéis que assumiam, era a vez dos 

pardos exporem, ao regente D. João, os preconceitos que sofriam. Diziam que  

apesar de serem “os vassalos mais úteis nesta Colônia [...]”. são os primeiros 

enviados nas bandeiras à conquista dos índios, “[...] são os suplicantes 

tratados com desprezo apesar das graduações militares, em que os 

respectivos governadores os têm condecorado e da inteligência, capacidade e 

boa instrução que muitos deles têm [...]” (IPEHBC, Catálogo, doc. 2700). 

Diante disso, ao que parece, os vereadores nutriam o temor, não tanto 

do crescimento demográfico dos pardos na população que, à época figuravam 

em torno de 30%, mas o ultrapassar hierarquias.10 Mas, não bastou aos pardos 

serem importantíssimos na manutenção da ordem, não deixavam de ser mal 

vistos, por conta da atribuição colonial. O estatuto de livre não permitia usufruir 

todas as prerrogativas que isso implicava. A união de João da Cunha com uma 

mulata ilustra isso, assim como o caso do tabelião Ataíde cuja destreza da 

rabeca  não encantou os camaristas... 

                                                
10 Sobre este temor em Minas Gerais Cf. PAIVA, Eduardo F. Pelo justo valor e pelo amor de 
Deus: as alforrias nas minas. In: IX Seminário de Economia Mineira, 2000, Diamantina. Anais… Belo 
Horizonte: UFMG/CEDEPLAR, 2000, p. 65-91. Disponível em: 
<http://econpapers.repec.org/bookchap/cdpdiaman> acesso em: 04/05/2005. 
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Os pardos eram denominados mulatos. Mas não se intitulavam mulatos, 

o que indica haver neles preconceitos e tentativas de se diferenciarem de seus 

contemporâneos. E isso pode resultar do fato de que o termo mulato, assim 

como negro, aparece na documentação de Goiás em discursos pejorativos. Ser 

negro era diferente de ser preto. Pardos com “comportamento pouco exemplar” 

eram taxados de mulatos. Mesmo forros ou livres.  

João da Cunha não pôde tomar posse como vereador, por ser casado 

com uma mulata. Três anos depois ainda pleiteava seu direito de tomar posse 

como vereador. Em 1807, expunha novamente suas qualidades e bons 

serviços feitos, desta vez em pleito local. Fato que resultou em nova negativa. 

Desde a época pombalina havia políticas no tocante ao preconceito 

contra o sangue negro. Entretanto, não havia interesse em abolir a escravidão 

nos domínios de ultramar, “onde tanto a legislação como os costumes sociais 

continuavam a discriminar as pessoas de sangue negro, fossem indivíduos 

livres ou escravos” (BOXER, 2002, p. 279). Esses costumes impediram a João 

da Cunha tomar posse como vereador, por ter se casado com uma mulata, e 

os pardos terem acesso aos cargos públicos. A petição enviada pelos pardos 

solicitando o acesso aos cargos públicos não ficaria sem resposta e esta 

deixou claro como Portugal via as insurgências na Vila: 

 

Parece a este Conselho [...] que este requerimento, e 
novo sistema dos Suplicantes não tenham progresso 
algum ficando estes papeis suprimidos por ora na 
Secretaria deste Tribunal. Devendo as Câmaras das 
Cidades e Villas ser governados pelos homens bons e 
prudentes, e dos mais zelosos do bem publico tem 
mostrado uma diuturna experiência que os Americanos 
Pardos, quais sãm [?] os Suplicantes carecem geralmente 
destas boas qualidades; pois dotando-os a Natureza de 
espírito vivo, ardilozos e sendo muito hábeis para as 
artes, transcendendo pela sua vivacidade os limites da 
Prudência sem o qual não pode haver governo feliz. A 
fermentação que há poucos annos inquietou a Cidade da 
Bahia foi urdida por esta qualidade de homens e traçada 
com astúcia e gênio tal que entrando nellas rapazes de 
pouca idade e mesmo estes os mais tenazes no Segredo, 
e na projectada trama, e isto comprova a cautela e justas 
medidas com que se deve tratar a pertenção dos 
Suplicantes.  [...] acresce o grande fomento de partidos e 
dezordens que há tempos tem agitado a Capitania de 
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Goyas, e em tal conjuntura não parece prudente que se 
inquiram testemunhas ou façam indagaçõens sobre o 
novo Projecto dos Suplicantes, o que hirá suscitar novas 
emulações, partidos e vinganças na dita Capitania 
(IPEHBC, Catálogo... Documento 2700) 

 

Se se tratava da mesma categoria de cor, a auto-atribuição de pardos foi 

uma tentativa de se distinguirem dos mais pretos, à medida que foram surgindo 

com mais vigor nas estatísticas demográficas e conquistando posições na 

sociedade. Muitos eram filhos de pessoas importantes da sociedade os quais 

não deixariam seus filhos (apesar de bastardos) à inglória vida de exclusão até 

o fim dos tempos (MORAES, 2005). 

A categoria dos pardos livres, diferente da dos pardos forros, pleiteava 

cargos públicos, o que acarretou em várias querelas entre governadores, 

representantes da Câmara, como acima exposto.  

Assim como verificado em vários estudos, na documentação colonial de 

Goiás, o termo pardo refere-se freqüentemente à terceira geração de africanos 

nascidos no Brasil. Entretanto, alguns filhos de pretas poderiam saltar 

diretamente ao status de pardo. Isso ocorreu com quatro mães – duas mina e 

duas angola – cujos filhos de pai incógnito foram batizados como pardos, mas 

permaneceram escravos. Infelizmente, não foi possível acompanhar se estes 

indivíduos tiveram a cor “alterada” ao longo de suas vidas como averiguou 

Guedes em Porto Feliz (2008), mas é um dado forte de como as classificações 

se vinculavam às relações construídas no cativeiro e fora dele. 

De todo modo, o aumento significativo de pardos livres na sociedade, 

reflete as mudanças e permanências da época: aumento de forros e pedidos 

de reconhecimento. Por outro lado, em meio às idéias liberais que tomavam 

fôlego na Europa e rapidamente se espalhavam pelo globo, a instituição da 

escravidão continuaria a não ser questionada (MATTOS, 2001; SCHWARTZ, 

1988). 

O trânsito dos egressos do cativeiro entre pessoas influentes – como os 

próprios governadores – deixou muitos “nobres” luso-brasileiros indignados. É 

importante destacar esse momento. Ao final do século XVIII (1778 a 1803), de 

governança do clã dos Cunha Menezes: a administração foi marcada por 

controvérsias. Perseguições políticas, excessos administrativos, concubinato, 
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intromissão na justiça civil e eclesiástica, nos pleitos escravos e a proteção 

concedida a libertos e livres “de cor”. É bom lembrar que os Cunha Menezes 

não tinham atitudes anti-escravistas. Apenas as utilizavam como mecanismo 

político para contrariar os seus desafetos. Rusgas das quais pretos, crioulos e 

pardos escravizados ou libertos souberam aproveitar. 

As discussões em relação à cor: se defeito ou acidente ainda foram 

muito freqüentes na documentação político-administrativa de Goiás. O pêndulo 

se inclinava de acordo com propósitos e interesses dos grupos dominantes. 

Malgrado ter havido interditos, os pardos souberam usar das cizânias entre os 

grupos dominantes para tentarem melhorar sua condição na complexa 

hierarquia social do sertão. 

Se os interditos não foram abolidos no âmbito institucional, no social, a 

diferença entre a cor poderia ser alterada, silenciada. Tal situação ocorria  de 

diferentes formas, sempre dependendo da teia de relações, teia na qual os 

pardos saíam definitivamente em melhor situação, se comparado aos pretos e 

crioulos.  

Um preto seria sempre preto, no máximo preto forro. Os pardos, por sua 

vez, além de maiores chances de alforria ao longo da vida,11 obtiveram também 

o privilégio de ter sua cor alterada, quiçá, silenciada. Exemplo disso ocorreu 

com Maria Joanna da Rocha e Souza. Para os camaristas, mulata de segundo 

grau, morena para os pardos e, para João Pedro da Cunha, apenas dona...  
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