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Resumo: 
O Brasil passou por importantes transições políticas e socioeconômicas no final do século XIX.
As principais mudanças decorreram da Lei Áurea (1888) e da Proclamação da República
(1889). A pesquisa busca entender como os libertos e ex-escravizados foram afetados neste
contexto, tendo em vista o estigma da escravidão. A compreensão destes processos é
fundamental para entender questões do tempo presente, como o racismo estrutural e seus
impactos. Há pouca bibliografia sobre o período pós-abolição no Paraná e é necessário ampliar
estudos sobre a construção da cidadania para a população negra entre os séculos XIX e XX. A
metodologia consiste em revisão bibliográfica e análise de fontes primárias. Foram analisados
documentos produzidos no Paraná nas últimas duas décadas do século XIX, tais como jornais e
Relatórios de Governo da Província do Paraná. Os jornais apresentam as mais diferentes
vertentes e ideologias, como “A República”, “Dezenove de Dezembro” e “A Idea”, e são
acessados pela Hemeroteca Digital Brasileira. Os Relatórios de Governo eram produzidos
anualmente pelo Presidente da Província e, estão disponíveis no Arquivo Público do Paraná. Os
resultados obtidos até o momento mostram que o Governo paranaense, respaldado nas teorias
eugênicas, foi negligente com os afrodescendentes e atuou de maneira a criminalizá-los. As
pessoas negras, por sua vez, encontraram maneiras de resistir e de mobilizar-se pela luta e
defesa de seus direitos e emancipação, seja por meio dos clubes sociais negros, como a
Sociedade 13 de Maio, pela realização de bailes que desagradavam ao governo e a população
branca ou por meio de publicação de artigos em jornais. A partir destes resultados, ainda
parciais, observa-se que ex-escravizados não conseguiam se inserir plenamente na sociedade,
já que estavam excluídos do mundo do trabalho, da educação e da participação política, e os
que conseguiam sofriam ataques do Estado e da sociedade civil, ambos ainda fortemente
caracterizados pelo racismo.
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