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INTRODUÇÃO 

A família brasileira do século XIX é tema que encerra 

forte grau de complexidade. Estruturada sob o pátrio-poder, 

segundo o ideário político do Império e no contexto de uma 

sociedade escravista, era tida como a base para a manutenção da 

ordem e do desenvolvimento da nação. Sua composição interna, no 

entanto, apresentava as mais variadas formas; ia desde a 

família extensa até relações não-formalizadas de parentesco -

conforme a segregação de classes. 

Tal complexidade ofereceu o ponto de partida deste 

estudo, ou seja, a hipótese de que a família se constitui 

dentro e fora do casamento legalizado e está vinculada à 

necessidade de sobrevivência de um grupo social, ainda que de 

forma implícita. Por extensão, definiu-se a temática desta 

dissertação: estudar as relações familiares entre escravos, 

dentro e fora do casamento legalizado, no Paraná do século XIX. 

0 trabalho encontra-se estruturado em quatro itens. O 

primeiro deles apresenta a visão e os caminhos percorridos por 

diversos autores para a realização de pesquisas sobre a família 

escrava no Brasil; teorias que possibilitaram levantar questões 

específicas a serem respondidas neste estudo. 

O item 2 trata da legislação que regulava a constituição 

da família brasileira e dispunha sobre o indivíduo escravo. 

Centra-se no casamento e nas exigências para a sua realização, 

na situação da mãe solteira e do filho menor e nas implicações 
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práticas das leis para a emancipação do escravo. Servem-lhe de 

fonte obras eclesiásticas e ordenações jurídicas do século XIX. 

0 tema se volta ao Paraná do século XIX no item 3. 

Começa pelo ideário da família paranaense - ideário esse que 

deveria se estender à população escrava -; apresenta o número e 

a ocupação básica dessa população, para tratar a seguir da 

quantificação do casamento formal entre os escravos. Aqui as 

fontes são artigos de jornais da época, registros oficiais de 

governos e levantamentos realizados na Catedral de Curitiba. 

As possibilidades de consolidação da família escrava e 

as relações no seu interior são mostradas no item 4. Construído 

a partir de anúncios de jornais de vendas e fugas, processos 

crimes e outros documentos oficiais, o item enfoca a prática 

dos senhores e a vivência da relação familiar entre os 

escravos. Destacando situações específicas da vida no 

cativeiro, procura-se explorar comportamento, sentimentos e 

desejos na tentativa de compreender o significado prático da 

família para o escravo. 

Vale neste ponto uma ressalva. Pensou-se, inicialmente, 

em fundamentar a parte relativa à vivência familiar 

propriamente dita apenas nos processos crimes, já que 

constituem fonte de grande valor histórico. Mas os detalhes 

encontrados em outros documentos e nos anúncios de jornais 

acabaram por sugerir um tratamento diferente ao tópico e, 

assim, passaram a compor uma espécie de moldura aos relatos dos 

processos crimes. Estes, no entanto, não perderam sua força 

documental, apenas estão circundados por outras fontes. Aliás, 

vale também explicar aqui porque os processos crimes têm 

tratamento gráfico diferenciado no texto. Sendo autos 
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manuscritos, torná-los legíveis foi tarefa árdua - seja em 

função da ortografia, seja da própria condição dos documentos -

e uma vez obtidos os resumos, entendeu-se útil apresentá-los o 

mais próximo possível da sua linguagem original e demarcados 

visualmente. 

Elementos recolhidos dos quatro itens, particularmente 

do item 4, permitem sustentar a conclusão apresentada nesta 

dissertação: nos moldes possíveis, a família escrava persistia 

em exist ir. 

i 
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1 À SOMBRA DA "CASA GRANDE" 

Estudar a família brasileira implica deparar-se com 

V á r i O S c a m i n h o s , p o i s "é o encontro de uma gama variada de composições ora simples, 

ora complexas que vão da unidade conjugal & faaília extensa, do grupo de sangue ao núcleo 

doméstico, que agrega relações não foraalizadas apenas pelo parentesco" . 1 

Uma análise da família brasileira deve, pois, levar em 

conta todos esses aspectos da pluralidade da organização 

familiar, já que não há um tipo de família predominante. Esta é 

uma noção apoiada igualmente pela Antropologia que mostra, 

através de seus estudos, a existência de vários tipos de 

famílias e de diversos sistemas de parentesco. Família e 

parentesco têm de ser entendidos como categorias analíticas que 

se relacionam mas que não são iguais. 

No Brasil, porém, a história das formas de organização 

familiar, por muito tempo, teve como parâmetro a "Família 

Patriarcal". 

Esse modelo genérico de estrutura familiar, explorado 

por estudiosos como Gilberto FREYRE e Oliveira VIANNA, serviu 

de base para se caracterizar a família e permaneceu 

tradicionalmente aceito pela historiografia brasileira, que 

desconsiderou muitas vezes as variações que ocorrem na 

estrutura da família em função do tempo, do espaço e dos grupos 

sociais. Ou então, como diz Horácio GUTIERREZ, "ocorre que Freyre 

forjou um paradigma que realça a hegeaonia da família patriarcal (ou ampliada) no Brasil 

Colônia, onde as camadas subalternas, dentre as quais negros e mulatos, não eram protagonistas 
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de sua história, antes viviaa conformadas e até agradecidas de fazerem parte da família de seu 

senhor". ̂  

É certo que o estudo centrado na família patriarcal foi 

importante para a compreensão da organização familiar e do 

próprio processo da formação da sociedade brasileira. Mas a 

obra de Freyre perde sua força quando um vasto número de 

pesquisas mostra a predominância da família nuclear formada 

pelo pai, mãe e filhos, ou como em muitos casos, uma família 

matrifocal, em qué a falta do pai fortalecia os laços afetivos 

entre mãe e filho. 

Com efeito, estudos e pesquisas mais recente têm tornado 

evidente que as famílias do tipo patriarcal não foram as 

predominantes, pois eram comuns aquelas com estruturas mais 

simplificadas e menor número de integrantes, especialmente no 

sul do país nos séculos XVIII e XIX. 0 que se pode perceber 

nesse período é que os diferentes segmentos que compunham a 

sociedade encontram formas diversas de organização. Os 

resultados dos novos estudos têm indicado os diferentes modos 

de vida de todas as classes sociais. 

Isso significou também quebrar o consenso em relação à 

utilização do conceito família, uma vez que, para os 

estudiosos, pode tanto significar a residência familiar como as 

pessoas ligadas pelo sangue. Mariza CORRÊA levanta a seguinte 

questão a respeito da família fora dos padrões dominantes: "por 

que decidir então pela família patriarcal, pelo elemento da ordem como foco da análise em meio 

a uma desordem gritante em que as "uniões irregulares" eram de fato a ordem dominante"?3 

Esse é um ponto crucial, pois as uniões consensuais abrangiam 
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toda a sociedade.* A própria representaiividade do casamento, 

ao que tudo indica, era uma opção para apenas uma parcela da 

população que possuía bens. 

Assim, na sociedade brasileira do século XIX as relações 

sociais deixavam sinais profundos das diferentes culturas 

populares, formas de resistências no convívio cotidiano, que 

eram rigidamente hierarquizadas. Interferiam nos casamentos 

valores e conceitos morais pertencentes a cada grupo social.* 

É nesse quadro que a família escrava começa a ganhar 

relevância na produção acadêmica, mostrando que é mais estável 

do que até então se acreditara. A família escrava surge na nova 

historiografia desempenhando um papel importante como 

estratégia de organização para a sua sobrevivência, isto 

segundo estudiosos do tema como Eni M. SAMARA, ou José Flávio 

MOTA que a esse respeito observa: "Se por un lado, as famílias escravas 

desenvolvem-se entre senhores e escravos ao longo do periodo da escravidão negra para o Brasil, 

por outro lado, tais familias consubstanciam-se na manifestação da vontade da própria população 

cativa e expressa seus elementos culturais próprios. São decerto um instrumento de controle 

social empregado pelos senhores; mas são, igualmente, uma efetiva estratégia de sobrevivência 

da qual lançam mão os escravos" . * 

Certamente, tal constatação contraria a visão de FREYRE, 

para quem os escravos do serviço doméstico eram os que estavam 

* Desde o começo da colonização, a Igreja tentou argumentar contra essas uniões, mas 
sempre houve um abrandamento na aplicação das regras canónicas e de nada adiantavam as 
ameaças de punições para aqueles que viviam em concubinato. 

* A família moderna dos séculos XVIII e XIX, como chama Philipe ARIES, tem 
necessidade de intimidade e também de identidade. Os membros da família se uniam pelo 
sentimento, pelo costume e pelo gênero de vida; "A nova sociedade, assegurava a cada gênero 
de vida ua espaço reservado, cujas características dominantes deviam ser respeitadas: cada 
pessoa devia parecer como um modelo convencional, como um tipo ideal, nunca se afastando 
dele, sob a pena de excomunhão". As pessoas nessa nova sociedade viviam num estado de 
contradição, a riqueza e a nobreza andavam lado a lado com a miséria, o vício com virtude, o 
escândalo com a devoção. 
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mais próximos da família do senhor e por isso mais facilmente 

faziam parte da "grande família patriarcal". Segundo FREYRE, 

eram estes os beneficiados por uma assistência moral e 

religiosa e até vinham a constituir famílias cristãmente. Os 

males do sistema foram atenuados pela "doçura nas relações de senhores coa 

escravos doaésticos. A casa-grande fazia subir da sanzala para o serviço sais íntimo e delicado 

dos senhores uma série de escravos cujo lugar na família ficava sendo não o de escravo nas o de 

pessoas de casa, espécie de parentes pobres nas famílias européias. ' 

A idéia da dependência do escravo e a do "homem bom", 

que dava condições ao cativo de permanecer sob seus cuidados 

desde que este fosse um escravo passivo e fiel, é amplamente 

divulgada por FREYRE, fazendo crer que "vivia» conformados e até 

agradecidos de fazerem parte da família de seu senhor". ® 

Estudos de Robert SLENES têm demonstrado, no entanto, 

que os escravos muita vezes escapavam desse controle, mesmo que 

o senhor fosse quem decidisse sobre as relações homem-mu1her-

filhos entre escravos. Por conseguinte, apesar de toda a 

repressão inseparável à condição de "ser escravo no Brasil", 

eles foram, capazes de manter, adaptar ou reconstituir padrões 

culturais, relações familiares e laços de solidariedade entre 

eles. 

SLENES coloca, por exemplo, que as senzalas não foram o 

p o r ã o d e p r o m i s c u i d a d e q u e S e i m a g i n a r a . "No cativeiro os negros mantinham 

uniões sexuais estáveis e monogãmicas e a grande maioria das crianças passava seus anos de 

formação na companhia de ambos os pais" . 7 

Para esse autor, o olhar do branco é que era carregado 

de racismo e de preconceitos culturais, e a ideologia do 

trabalho é que fazia viajantes estrangeiros e brasileiros, 

"homens bons", a verem os escravos como desregrados. SLENES 
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ainda nos diz que, a respeito de sexo e família, não há como 

caracterizar a prática do escravo, e muito menos seu sistema de 

normas, como desregrada, «o desvio não está no lar negro, aas no olhar branco".8 

As reflexões de SLENES oferecem, assim, a possibilidade 

de analisar a família escrava tendo como parâmetro a 

organização da família livre, já que a família aparece como 

muitos pontos em que os hábitos africanos e os costumes do 

colonizador se confrontaram e se adaptaram mutuamente. 

Deve-se investigar, para tanto, o distanciamento entre o 

que apregoa a legislação do século XIX para a formação da 

família brasileira e a prática e a visão dessa sociedade sobre 

a família escrava; as formas que a família escrava encontrou 

para sustentar-se dentro do modelo de família da classe 

dominante e o significado das relações familiares para o 

próprio escravo. 
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2 AS LEIS DE DEUS E DOS HOMENS 

O reconhecimento da organização familiar no século XIX 

era dado através da legitimação do casamento, segundo as normas 

da Igreja Católica.* 

Os portugueses trouxeram para o Brasil Colônia duas 

práticas matrimoniais reconhecidas pelas Ordenações do Reino de 

Portugal: o casamento à porta da Igreja e o casamento 

presumido, que era a coabitação prolongada sem que a Igreja 

tivesse abençoado. 

No Brasil, o instrumento regulador das uniões realizadas 

na Igreja Católica desde o século XVIII são as Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia de 1707, que estabeleciam o 

comportamento dos cristãos em vários momentos da vida, 

inclusive no casamento. Eliana GOLDESCHMIDT, em seu estudo 

sobre "As Exigências Eclesiásticas Para o Matrimônio", diz que 

as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, no que se 

refere ao casamento, tinham três finalidades a cumprir: a 

propagação humana, a fé e a lealdade entre os cônjuges e a 

inseparabi1 idade do casal.1 

A concepção do casamento, conforme o texto da 

Constituição Primeira do Arcebispado da Bahia, é a de que o 

matrimônio é um sacramento cujo pretexto é o domínio dos corpos 

que os cônjuges fazem mutuamente quando se recebem, consentindo 

*0 Concilio de Trento definiu que o matrimônio era um dos sete sacramentos da nova 
lei, instituido por Jesus Cristo. Foi, porém, com Pio IX que se expôs com toda clareza a 
doutrina católica sobre a identidade entre o contrato e o sacramento e a sua 
inseparabi1 idade. 



por palavras ou sinais, significando a mútua aceitação, e os 

ministros são os próprios cônjuges.2 

Uma obra rara, "Casamento perfeito", de Diogo de Payva 

ANDRADE, escritor português, editada pela primeira vez em 1630, 

foi usada por pregadores e confessores, desde o século XVII até 

o século XIX para incutir nos fiéis as virtudes necessárias no 

casamento. A sua definição de casamento é a de um contrato de 

duas vontades ligadas com o amor que Deus comunica aos 

cônjuges, justificadas com a graça que lhes deu Cristo e 

autorizadas com as cerimônias da Igreja Católica. Para que o 

casamento não tenha inquietações e desavenças, devem ser iguais 

os que se casam, iguais em condições, em idade, em fortuna. 

Outra condição para um bom casamento é o amor eficaz, pois 

também é muito prejudicial o amor demasiado; convém que ele não 

exceda as leis de Deus e as da razão; deve o casal aprender a 

ser regulado , "[.-.] que aprendas delas os seus afeiçoado a temperar a gula, abrandar a 

ira, reprimir a concupiscencia, exercitar a temperança, acrescentar a honestidade, sopear os 

apetites, moderar os enfeites, dar de mão a pompas, gastos e demasias, medir o trato de suas 

casas pelo cabedal de suas fazendas, e o exercício de suas obras pela obrigação de suas 

consciências".3 

Havia uma certa burocracia por parte da Igreja à qual os 

cônjuges, tanto livres como escravos, estavam submetidos. O 

casamento deveria ser precedido de uma certidão de batismo e de 

outros registros paroquiais que comprovassem serem os escravos 

de religião católica e não terem sido casados antes. Tudo isso 

era agravado pelo pagamento das custas do processos. Diante 

disso, o casamento presumido, embora condenado pela Igreja, era 

a prática mais comum entre os pobres e os escravos no Brasil 

Colônia. 
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Na realidade, tal burocracia era exigencia do Estado, 

mas cabia à Igreja executá-la. Nesse sentido, Marco Aurélio 

PEREIRA, em sua tese "Casar em Curitiba", entende que dentre as 

diversas atribuições da Igreja, enquanto instituição oficial, 

estava o controle do ciclo vital da população exercido através 

dos registros de batismo, matrimônio e óbito.4 

Em dois momentos do final do período, essas exigências 

burocráticas estão bem mais detalhadas. 

No jornal Dezenove de Dezembro, num artigo sobre os 

registros de casamentos, em 1874, aparece especificado tudo o 

que deveriam conter os registros e as anotações que estavam sob 

obrigação dos párocos: 

1) o dia, mês e ano em que foi lavrado; 

2) o dia, mês e ano, e também a hora em que o casamento 

se celebrou; 

3) indicação da Igreja ou outro lugar em que foi 

.celebrado o casamento e da provisão de licença se o 

casamento for de católico e tiver se efetuado fora 

da matriz; 

4) os nomes, sobrenomes, apelidos, filiação, idade, 

estado, naturalidade, profissão e residência dos 

esposos ; 

5) o nome do pároco; 

6) a condição dos cônjuges: se ingênuos, libertos ou 

escravos e, neste caso, o nome do senhor e a 

declaração do seu consentimento; 

7) declaração de dispensa; 

8) no caso de menoridade, declaração do consentimento 

dos superiores legítimos; 
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9) declaração do número, nomes e idades dos filhos 

havidos antes do casamento e que ficavam por ele 

1egi timados; 

10) declaração do regime matrimonial; 

11) se alguém ou ambos os cônjuges se casaram por 

procuração, os nomes, idades e domicílios ou 

residência atual do procurador; 

12) os nomes, idade, profissão e domicílio ou 

residência atual de duas testemunhas que assistiram 

ao casamento e que devem assinar o assento.5 

Pelo decreto 9.033, de 6 de outubro de 1883, os párocos 

de todas as freguesias remeteriam à Secretaria do Estado dos 

Negócios do Império, diretamente à Corte e por intermédio dos 

respectivos Presidentes das Províncias, três mapas conforme 

modelo apresentado no Jornal Dezenove de Dezembro, nos quais 

eram numericamente mencionados os casamentos e os batizados que 

os párocos houvessem celebrado e os óbitos que registrassem.6 

A obrigação de registro era extensiva aos pastores das 

comunhões protestantes. Também os cônsules das nações 

estrangeiras eram convidados a prestar informações sobre os 

casamentos e nascimentos registrados. 

Por outro lado, a legislação eclesiástica exigia dos 

senhores que facilitassem o casamento entre os seus escravos e 

que não os separassem quando postos à venda. E isto está bem 

marcado no Texto do Arcebispado da Bahia: 
Conforme o direito Divino e humano os escravos e escravas podem casar com outras 
pessoas cativas, ou livres, e seus senhores lhes não podem tratar peior, nem vender 
a outros lugares remotos, para onde o outro por ser cativo ou por ter outro justo 
impedimento o não possa seguir, e fazendo o contrário peccão mortalmente, e tomão 
sobre suas consciências as culpas de seus escravos que por este temor se deixào 
muitas vezes estar, e permanecer em estado de condenação. Pelo que lhe mandamos, e 
encarregamos muito, que não ponham impedimentos a seus escravos para se casarem, em 
com ameaças, e mao tratamento lhes encontrem o uso do matrimônio em tempo e lugar 
conviniente, nem depois de casados os vendão para partes remotas de fora para onde 
suas mulheres por serem escravas, ou terem outro impedimento legitimo, os não 
possão seguir.' 
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Mas a Igreja tinha o cuidado de esclarecer que o 

casamento nada tinha a ver com a alforria, "B declaramos, que posto que 

casem ficão escravos como de antes erão, e obrigados a todo serviço do seu senhor".8 

À Igreja importava antes a prática de seus sacramentos, 

por isso os senhores eram obrigados a incentivar os escravos à 

viverem conforme a lei de Deus. A esse respeito, BENCI exortava 

e questionava os senhores: 

"Para que foi instituído o Santo Matrimônio? Nao só para propagaçao do gênero 
humano, senão também para remédio da concupiscéncia e para evitar pecados. Há 
porventura algum senhor, que tenha poder para enfrentar a concupiscéncia nos 
escravos de sorte que não brote em seus efeitos e os provoque ou estimule a pecar? 
É certo que não. Pois se não podeis reprimir nos escravos os efeitos e estimulos da 
concupiscéncia, porque lhes haveis de tirar o remédio, que Deus lhe deu?' 

Mas, ao mesmo tempo que incentivava e oferecia idênticas 

oportunidades às concedidas para as pessoas livres, a Igreja, 

segundo Eliana GOLDSCHMIT, criava sérios obstáculos para a 

concretização das uniões que ela mesma apregoava; e os 

processos de casamento de escravos indicam uma subordinação dos 

casais aos interesses dos senhores, seja no que se refere à 

escolha do cônjuge, seja na obtenção do consentimento para o 

matrimônio. 

Tanto é assim que no direito eclesiástico há um capítulo 

que trata dos impedimentos do matrimônio em geral e a condição 

servil é a terceira espécie de "erro" que anula o matrimônio. 

Quando um homem livre casasse com uma mulher escrava, ou uma 

mulher livre casasse com um homem escravo, ignorando a condição 

do outro, havia um impedimento de direito eclesiástico, 

conforme D. Manoel ARÁUJO, Bispo do Rio de Janeiro, alerta em 

sua obra de 1857.10 

Nesse contexto, diz José Flávio MOTTA, o estabelecimento 

de relações familiares entre os escravos não dependia 

necessariamente da realização do ato religioso. Nas 



propriedades dos Jesuítas, as condições seriam propícias à 

maior incidência relativa dos casamentos. Porém, mesmo nessas 

propriedades, a eventual ausência de estímulos aos matrimônios 

legítimos não implicava a inexistência da difusão daquelas 

relações, através inclusive de uniões consensuais de caráter 

estável.11. Existiam formas de organização familiar dentro e 

fora das normas da sociedade, "uma constante invenção de maneiras de escapar ou 

de melhor suportar aquela dominação" . 1 2 

Por outro lado na visão jurídica da época, o casamento 

e r a "um ato solene pelo qual duas pessoas de sexo diferente se unem para sempre, sob a 

promessa recíproca de fidelidade no amor e da mais estreita comunhão de vida [.,.] a razão de 

ser desta instituição, está nesta admirável identificação de duas existências, que confundido-

se uma na outra, correm os mesmos destinos, sofrem das mesmas dores e comparten), com igualdade, 

do quinhão de felicidade que a cada um cabe nas vicissitudes da vida". 1 3 

Ainda para Lafayette RODRIGUES, o casamento não era um 

contrato e diferia deste profundamente em sua constituição, no 

seu modo de ser, na duração e alcance de seus efeitos e só se 

extinguía com a morte. Em 1869, esse jurista distinguía: 

"1) 0 casamento católico, celebrado conforme o Concilio Tridentino e a 
Constituição do Arcebispado da Bahia (Decreto de 11 de setembro de 1564, lei de 
8 de abril de 1S69 e lei de 3 de novembro de 1827); 

2) 0 casamento mixto, isto é, entre católico e pessoa que professa religião 
dissidente, contraído segundo as formalidades essenciais do casamento válido 

(Aviso de 1865-1867); 

3) Finalmente, o casamento entre pessoas pertencentes às seitas dissidentes, 
celebrado de harmonia com as prescrições das religiões respectivas (lei de 11 de 

setembro de 1861)".14 

Quanto à incapacidade para casar, Lafayette enumerava: 
1) Os impotentes; 

2) Os castrados; 

3) Os que já são casados; 

4) Os clérigos de ordens sacras maiores; 

5) Os que entram em religião aprovada e se ligam por voto solene de castidade; 
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6) Os loucos de todo o género enquanto perdurar a loucura".15 

Há uma observação para os casamentos entre católicos e 

pessoas pertencentes a religiões dissidentes; estes casamentos 

eram válidos perante o nosso direito civil somente quando 

celebrados de conformidade com as prescrições da Igreja 

Católica. A lei de 11 de setembro de 1861, diz Lafayette, foi 

um ensaio tímido e contraditório, pois obrigava as pessoas a se 

casarem segundo os ritos e prescrições da religião dominante do 

Império. Ficou o casamento misto sob a lei canónica e exigiram-

se requisitos para a celebração do casamento que eram difíceis 

de ser cumpridos no Brasil Império. O casamento não poderia ser 

celebrado senão por pastores ou ministros, revestidos de certas 

qualificações; onde não residia ministro ou pastor, e é o que 

acontecia na generalidade dos lugares, tornava-se completamente 

inútil a concessão da lei. 

Quanto ao divórcio, no sentido em que o admitia a Igreja 

Católica, consistia na separação material dos cônjuges, 

temporária ou perpétua, sem o rompimento do vínculo 

matrimonial; assim, o cônjuge divorciado não poderia contrair 

segundas núpcias em vida do outro. Lafayette diz que as causas 

do divórcio temporário e perpétuo seriam: "as sugestões criminosas de um 

cônjuge ao outro; as sevicias ou maus tratos graves; as insidias ou traições contra a vida. 0 

divórcio perpétuo, regularmente, só era decretado em virtude de crime de adultério cometido por 

um dos cônjuges". 

Entre os direitos e os deveres comuns a um e outro 

cônjuge, a lei estabelecia o seguinte: 

1) 0 direito de exigir um do outro fidelidade reciproca; 

2) 0 direito de viverem em comum, conjunta e inseparadamente; 

3) O direito a mútua assistência das enfermidades e desgraças da vida. 



Il 

O "Direitos de Família", de L. RODRIGUES, não se refere 

em nenhum momento específico ao casamento do escravo. Em tese, 

a lei era para todos. Com efeito, a Constituição do Império no 

Brasil,* de 25 de março de 1824, se referia às garantias dos 

direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros num âmbito 

geral , como no artigo 179: "Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa, senão ea virtude da lei [...] a lei será igual para todos, quer castigue e 

recoapensará em proporção dos aeree i mentos de cada uan . 

Mas a condição servil era um fato concreto e tinha 

também definição legal. 

Os autores do século XIX divergiam quanto à 

classificação do escravo enquanto "coisa" ou "pessoa". A 

discussão mostra que o escravo só se torna pessoa quando é 

julgado por um crime que cometeu. Na maioria das vezes, aos 

olhos dos brancos, ser cativo era ser "coisa", era ser 

propriedade de alguém. 

0 escravo era definido por Antonio Ribeiro Teixeira como 

aquele que estava debaixo do poder absoluto de outro, que se 

diz seu senhor, e exerce sobre ele o domínio como uma "coisa", 

isto é, como um "móvel", ou um "animal", sem direito algum.19 

Já Lourenço Trigo de Loureiro, em 1857, dizia que os 

escravos não são "coisas", mas pessoas privadas dos direitos de 

liberdade e de cidadania e que o senhor não os pode castigar 

com mais dureza do que aos criados livres e se, para corrigir, 

for necessário recolhê-los à cadeia pública, não deveriam ser 

*Aléa disso a constituição do Iapério do Brasil, de 25 de aarço de 1824, pouco 
tinha a dizer a respeito do escravo, a não ser ea relação aos açoites: parag. 19 - "desde já 
ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis". 
(ALMEIDA., Fernando de. Constituição do Império do Brasil, tit. VIII). 



mais mal tratados do que os outros, sendo o senhor obrigado a 

sustentá-los enquanto nela estivessem e defendê-los em juízo.20 

Com o tempo, a definição de escravo se torna mais 

completa e, em 1880, Antônio Joaquim Ribas classificou os 

homens em livres e escravos, definindo estes últimos assim: 

"Entre nós também os direitos do senhor sobre o escravo constituem dominio e poder; em relaç&o 

ao poder e pessoa [...] em geral, o direito penal considera o escravo como pessoa, quando o 

julga apto para servir de agente ou paciente de qualquer delito; e o direito administrativo, 

quando lhe concede certa proteção, ou o sujeita a certas restrições, que só se podem referir a 

pessoas" . 2 1 

Ao lado da definição, encontram-se regulamentações da 

condição escrava no que se refere à família. 

Perdigão MALHEIROS, no livro "A Escravidão no Brasil", 

mostra que a proibição da separação dos cônjuges e dos filhos 

menores de sete anos é o reconhecimento dos direitos da família 

escrava, para criá-la e mantê-la a fim de que pudesse ser 

transferida para a sociedade quando fosse livre.22 Havia a 

declaração por parte dos senhores de que os escravos eram 

propriedades suas e por isso poderiam deles dispor como 

quisessem. Para MALHEIROS, "a separação dos cônjuges a arbítrio dos senhores a 

pretexto de que o escravo é propriedade e que tém livre disposição, não deve ser tolerada em 

caso algum, por motivo algum, ligados perpetuamente pelo sacramento de matrimônio, só a Igreja 

pode ou desligar por nulidade ou separar por divórcio, e ainda assim mediante processo 

competente e provada causa justa".23 Mas foi apenas em 1869 que Se 

estabeleceu uma legislação proibitiva da separação de cônjuges 

escravos e de pais e filhos menores de 15 anos.24 

Uma proposta do Governo Imperial às Câmaras Legislativas 

sobre o escravo trouxe alguns pontos importantes relativos ao 

casamento, entre os quais ao cônjuge livre era lícito tirar do 



cativeiro o cônjuge escravo e seus filhos, mediante eqüitativa 

avaliação e exibição imediata da importância.25 

Tal proposta entendia que era um triste e doloroso 

espetáculo ver que fossem separados entes que pelos laços da 

natureza, das leis, da educação e da gratidão deveriam viver 

juntos, desconhecendo-se os sentimentos naturais e legais da 

família. Consagrada a sua existência, dever-se-ia todavia 

entender que a venda ordenada pelo parágrafo 8 - nse a divisão de bens 

entre herdeiros ou sócios não comportar a reunião de uma família, e nenhum deles preferir 

conservá-la sob o seu domínio, mediante reposição da quota parte dos outros interessados, será 

a mesma família vendida e o seu produto rateado" - não teria lugar quando 

houvesse filhos menores de 12 anos, porque somente os menores 

deveriam seguir a sorte de seus pais.26 

No final do século XIX, a Lei do Ventre Livre (de 1871) 

veio como primeiro passo para a abolição da escravatura. Então, 

os filhos da mulher escrava, que eram livres pela lei ou por 

outra condição, tinham que acompanhar a mãe, quer dizer, o 

senhor não poderia separar mãe e filho nascido a partir daquela 

data. Mas também o filho menor de 15 anos não poderia ser 

separado de seus pais desde a lei de 1869. 

Havia decretos do governo que regulamentavam a condição 

do escravo, como, por exemplo, o Decreto número 5.135 de 13 de 

novembro de 1872, capítulo I, que sobre os filhos da mulher 

escrava, determinava: 

"Artigo 20 - No caso de alienação da mulher escrava, seus filhos livres menores de 

12 anos, a acompanharão, sob pena de nulidade do contrato, havendo-o; ficando o novo senhor da 

escrava subrogado nos direitos e obrigações do antecessor" . 

"Artigo 22 - Incumbe também aos senhores criar e tratar os filhos que as filhas 

livres de suas escravas tenham durante o prazo de prestação de serviços" . 2 8 
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O fundo de emancipação, estabelecido pelo Decreto de 27 

de dezembro de 1872, dava o direito a alforria primeiramente às 

famílias. Tinham preferência os cônjuges que fossem escravos de 

diferentes senhores; os cônjuges que tivessem filhos nascidos 

livres em virtude da lei e menores de oito anos; na libertação 

de indivíduos, a mãe ou pai com filhos livres.29 O filho poderia 

dar aos pais condições para sua alforria, dependendo sempre da 

sujeição a que estava exposto o escravo ao seu senhor e da 

possibilidade de exigir seu direitos. 

Em 1884, ao se proceder à classificação dos escravos no 

município de Curitiba, foi estabelecida uma ordem de prioridade 

cons iderando: 

1) Em primeiro lugar as escravas casadas com homens livres ou libertos sujeitos à 
prestação de serviços, tenham ou não filhos; 

2) Os escravos casados com mulheres livres ou libertas sujeitas à prestação de 
serviços, tenham ou não filhos. 0 escravo de diversos senhores casado com pessoa 
livre não prefere na ordem e número da classe nem na alforria e sim o escravo de um 
dono só também casado com pessoa livre; 

3) Os cônjuges que forem escravos de diferentes senhores estejam ou não separados, 
pertençam aos mesmos ou diversos condomínios; 

4) Os cônjuges que tiverem filhos ingênuos menores de oito anos; 

5) Os cônjuges que tiverem filhos menores de 21 anos; 

6) As mães viúvas ou solteiras, com filhos escravos menores de 21 anos; 

7) Os cônjuges sem filhos ou sem filhos escravos menores de 21 anos.30 

A condição e a idade dos filhos e não o número de filhos 

influíam na classificação dos cônjuges. Enquanto residiam no 

mesmo município em estado de solteiro, os escravos menores de 

21 anos, tendo pais legítimos ou mãe escrava, deviam sempre ser 

classificados juntamente com eles, muito embora para a 

libertação de todos a quota não bastasse, tendo direito à mesma 

preferência que a seus pais coubesse. Quando a quota fosse 

insuficiente para a libertação de toda família, deveriam ser 



libertados todos os membros que comportasse 

pelos pais. Em igualdade de circunstâncias, 

ao homem na ordem de classificação.31 

a quota, começando 

a mulher precedia 

2.1 NA DÚVIDA, A VONTADE DO SENHOR 

Se as leis do século XIX já definiam direitos mínimos à 

constituição da família escrava, a interpretação e a aplicação 

dessas leis, no entanto, permaneceriam sob o estrito "juízo 

branco", visando favorecer o senhor. 

A esse respeito vale a pena percorrer alguns casos 

analisados pelo "Repertório da Legislação Civil", de 1883, que 

trata das decisões e questões práticas sobre escravos. 

Os filhos menores da mulher escrava ficavam em poder e 

sob a autoridade do senhor da escrava, o qual tinha a obrigação 

de criá-los e de tratá-los até a idade de oito anos. Os filhos 

da escrava eram dados em partilha juntamente com a mãe e 

deveriam todos prestar serviços à pessoa a quem, nas partilhas, 

a mãe pertencesse. Algumas perguntas foram lançadas no 

"Repertório da Legislação Civil" a esse respeito: 

"Proibindo a lei 2.040, art. 1, parágrafo S e o Regulamento S.13S, artigo 20 a 

alienação da mulher, poderá vender uma escrava de mau gênio e de costumes depravados sem seus 

filhos menores de 12 anos"?32 

A questão está orientada pelo preconceito sobre a mulher 

escrava. Mudando o efeito da lei, a resposta do "Repertório" 

também por ele se guiará: 

"Resposta - Sim, mas convém precisar a hipótese [...] suponhamos que essa mãe é "«"> 
escrava que tem dado muitos desgostos a seus senhores pelo seu procedimento 
devasso, pelas suas continuadas rixas com seus parceiros e sobretudo pela 
indiferença para com seus filhos, somente cuidando em satisfazer seus vícios; 
suponhamos igualmente que os senhores são humanos e que a voz pública os aponta 
como mui solícitos pelo bem-estar de sua família, de seus escravos e dos filhos 
destes, qual será mais conveniente e mais consent&neo com o espírito da 2.040, 
consentir que essa mãe escrava continue a morar no seio da família com seu 



procedimento escandaloso vendê-la só, ou vendê-la juntamente com seus filhos 
menores? Entendemos que o senhor, no caso proposto, pode vender a mãe sem os filhos 
menores de 12 anos e provando, ante o juiz de orphãos, que a m&e é de sentimentos 
depravados, que não cuida e nem olha para seus filhos".33 

A mãe "depravada" servia de desculpa para que o senhor 

conseguisse burlar a lei e separar mãe e filho. 

Outra questão colocada no "Repertório" mostra como o 

senhor agia para se desfazer de uma situação legal, mas 

incômoda para ele: 

"Se o menor livre, antes de completar oito anos de idade, tornar-se insuportável 
para seu senhor, ou se torna demente, ou adquirir tal doença contagiosa que não 
possa tê-lo em casa, ainda assim o senhor será obrigado a conserva-lo sob seu poder 
e em casa, principalmente tendo o menor mãe"?34 

A resposta do "Repertório" trata de aliviar o senhor 

desse "fardo", doente e não-produtivo: 

"Resposta - Não é obrigado a ter o menor livre em sua casa, pode-se entrega-lo a 
outrem para criá-lo, e muito menos aliená-lo. Assim entendemos que, no caso 
proposto, pode o senhor autorisar terceiro para cuidar da criação e educação desse 
menor, facultando à mãe ir vê-lo as vezes que for possível, até que ele se cure de 
sua enfermidade, dando conhecimento disto ao juiz de orphãos".35 

E poderia assim fazê-lo com o respaldo da lei. 

A separação de casal escravo já estava proibida desde 

1869, mas não era impossível vendê-los separadamente, desde que 

algum motivo "de força maior" fosse encontrado. É o que se 

depreende da orientação do "Repertório". 

"Ê admissível a separação entre escravos casados por motivos imprescindíveis, rixa 
constante, infidelidade conjugai, doença perigosa e contagiosa, tendo eles pecúlio 
e filhos menores livres, podendo o senhor, ao depois da separação, vender um deles? 

Resposta - Sim, contanto que se a mãe for vendida ou alienada por qualquer meio ou 
ato legal, os seus filhos menores a acompanham, sendo dividido o pecúlio entre mãe 
e pae. Que os cônjuges podem ser separados (Regulamento 5.135, art. 27, parág. 1) a 
lei parece permiti-lo quando diz: os cônjuges que forem escravos de diferentes 
senhores. Além disto em toda a legislação servil, não há uma só disposição que 
proíba essa separação".36 

Para evitar as dificuldades que poderiam aparecer, 

quando circunstâncias imprevistas forçassem o senhor a vender 

um escravo casado, ou quando o senhor recebesse o dinheiro ou 

bens de pecúlio de escravos casado, ou quando ainda tivesse de 



recolhê-los a um lugar designado pelo juiz de órfãos (como 

prescrevia o art. 49 do reg. 5.135), o senhor deveria declarar 

o que pertencia a um cônjuge e o que pertencia a outro. 

Os escravos estavam completamente à mercê do senhor: "A 

lei existia COBO recurso empregado em emergências e para reprimir os senhores complacentes. Vias 

e essência do direito escravista residia nas prerrogativas do senhor e dependia de seu 

arbítrio" . 3 7 

Ao praticar um crime, porém, o escravo era tratado como 

"pessoa", responsável pelos seus atos. Nessa circunstância, sua 

vida passava a ser regida pelas mesmas leis, normas e preceitos 

morais imposto à sociedade livre, acrescidos, obviamente, dos 

conceitos preestabelecidos - como o de promíscuo, sem normas de 

conduta - que já pesavam sobre ele. 

E nesse momento era possível ouvir a voz do escravo, 

como réu ou testemunha, intermediado por escrivães, delegados, 

advogados. 

Daí a importância de examinar "crimes e castigos", pois 

através deles se desenha o perfil do cativo. Ou como diz 

SLENES : "Processo Crime se impõe para nós como um documento único por sua riqueza de 

informações que revela o calor e a paixão de um episódio e que contribui, tanto quanto uma 

fonte de valor qualitativo, para a construção do social.38 

Antes, e para o que se propõe este trabalho, importa 

circunscrever o espaço e o pensamento da sociedade em que serão 

avaliadas as formas de relacionamento familiar do escravo. 
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3 UNIÕES FORMAIS 

3.1 ANTES, REGRAR OS LIVRES 

No século XIX, a família era tida como base fundamental 

da sociedade, verdadeiro caminho para a realização do homem.* 

Constituir um lar e manter numerosa prole - ainda que na camada 

pobre da população - "enobreciam" a condição humana. Em prosa 

ou verso, a sociedade paranaense de então era incentivada a 

cultivar uma família, como o fez Gabriel PEREIRA. 

A FAMÍLIA 

"De imensa prole e velho chefe, um dia 
De casa sae, zangado, a sorte maldizendo 
Porque via a prole ir tanto s'estendendo 
Que na velha casa já toda não cabia 
Vagou àtoa em campos solitários 
Mil reflexões fazendo em relação a vida: 
No seio da família via só calvários, 
E sobre cada um, pesada cruz erguida. 
Assim foi absorto n'esses pensamentos, 
Pela encosta d'um bosque, à tarde caminhando; 
De repente parou: ouviu alguns lamentos 
Que a viração ao longe ia levando 
Seguio alem e viu velha choupana; 
Entrou, e sobre o leito triste d'agonia 
Sem mais nenhuma criatura humana, 
Moribundo ancião a vida maldizia 
Pensou então na sorte desditosa 
D'aquele pobre velho assim abandonado 
E dice: "Si é mao ter prole numerosa 
Peior é viver assim tão isolado".1 

Mas é nos periódicos, seja através de artigos, seja da 

reprodução de obras famosas, que se encontra a tônica do 

pensamento da época sobre a família. 

*Alguns pensadores, como Voltaire, diziam que quanto maior fosse o número dos 
casados menor seria o número de criminosos. Para Michelet, o filósofo do coração: "0 homem 
sem mulher e sem filhos estudaria mil anos nos livros e no mundo os mistérios da família, sem 
chegar a entender uma só palavra. A criatura tem necessidade de amar, e o amor conjugai é um 
dos mais santos". Nos jornais do século XIX apareciam frases coa» estas: "0 homem que vive 
sem a mulher, vive sem bem, sem benção, sem lar, sem religião e sem paz". 
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Em 1859, repercutiu no Paraná um projeto do Estado sobre 

o casamento. O deputado e cônego Campos reagiu defendendo os 

principios católicos. Para contestá-lo, no extenso artigo "O 

casamento no Estado e na Igreja", um articulista pondera: 

Has a população do Brasil não se compõe exclusivamente de catholicos; queira ou não 
o sr. conego Campos, e quantos como elle pensam; considere-se isto um bem ou um 
mal; é facto irrevogável, de que não se pôde prescindir, o de que não ha mais na 
população unidade religiosa. A par do catholico fervente não se acha somente o 
cathol ico libio, o descrente; apparece também o judeu, o protestante. Para o estado 
judeu, protestante, respeitados em suas crenças religiosas, devem achar na 
legislação do pais a protecção e a garantia de todos os seus diretos civis: e de 
taes direitos o casamento e a familia são os mais importantes. Pode por ventura o 
mais ultramontano dos catholicos pretender que gozem lhes de tais direitos, ou que 
devam sujeitar-se ao Tridentino e á autoridade ecclesiastica?2 

Para a Igreja o casamento é um sacramento; a união 

clandestina, o adultério, o rapto, o incesto, a bigamia não 

eram somente crimes que a lei punia, mas ficavam igualmente 

debaixo da ameaça que acompanhava o pecado. 0 casamento foi 

instituído por Jesus Cristo quando assistiu às bodas de Caná, e 

nela fez seu primeiro milagre. 0 matrimônio dos fiéis é a 

comemoração do casamento eterno de Jesus Cristo com a Igreja; 

sendo assim, no século XIX era sempre visto como negócio da 

Igreja, negócio eclesiástico e questão espiritual. 

0 projeto do Estado não era, porém, tão ameaçador, já 

que O mesmo articulista defende que [...] ninguém na nossa terra quer abalar 

as bases religiosas do casamento e da familia catholica; ninguém quer contestar a sanctidade e 

permanencia do casamento [...].3 E na essência, comunga com a visão da 

Igreja; [...] depois de haver sustentado, - e é essa a parte melhor do seu trabalho, - a 

sanctidade e a permanencia do casamento, a sua indissolubi 1 idade a bem da familia e da 

moralidade publica [...].4 

A família era tida também como fator de estabilidade 

social. Daí a reação de um cronista perante a emergência das 

reformas sociais - como reflexo do que agitava a Europa naquele 

momento - e o "desprezo" à família. 



Ha »eio século, senào sais, que quasi todos os reformadores, os que têm por divisa 
- ! vante! consideram a familia como um obstáculo no progresso ou, pelo menos, como 
uma força inutil ao progresso. 
Do que tem resultado que os homens do progresso h&o tratado a sociedade como si 
fosse uma massa de individuos e nào como uma federação de familia: como um montào 
de moléculas de individuos e nào como um conjunto de orgào [...].5 

O autor de "A família" lembra que "[...] t desses orgãos, dessas 

familias que a nação 6 formada em corpo social".6 

Em "A familia. Lições de filosofia moral", Paulo Janet 

refere-se ao casamento como sendo uma aliança voluntária, 

pensada, premeditada, aceita com todas as condições e encargos, 

vicissitudes de fortunas e abalos da vida, enfermidades da 

velhice, decepções da intimidade, diferença de gênio, 

probabilidade de separação, fadigas, cuidados e dores da 

maternidade e paternidade. Assim, "Apoiada no amor e no dever, exigida pela 

dignidade da mulher e segurança dos filhos, garantida pela sociedade e Deus, a família é 

eterna, nada tem que temer como instituição; só pode recear de si. Sustenta-se ou perde-se mais 

pelos costumes do que pelas doutrinas" . 7 

A família, para esse articulista, seria o lugar onde se 

exercitam as virtudes; virtudes que consolidem uma sociedade 

"sadia": 

E'como ha contagio do bem e do mal, eu nào duvido que o progresso da moralidade 
domestica para o progresso da moralidade publica. A ordem na familia é a ordem na 
sociedade, assim costo a desordem na segunda, é consequencia da que se dá na 
primeira. Dizem uns: E'preciso mudar a sociedade. Bradam outros: E'preciso mudar o 
individuo. Mas a sociedade nào pôde melhorar-se sem o individuo, e este nào pôde 
conseguil-o só: pelo menos é empreza essa muito mais difficil. Carecemos d'un ponto 
de apoio - onde buscal-o, senão na familia? 0 que, por si, é indifferente ao 
aperfeiçoamento proprio, tentará melhorar-se, como filho, pae ou marido, e por 
pouco que faça, a sociedade lucrará sempre com esse progresso. Porque a melhor 
sociedade será aquella onde houver maior numero de homens honrados e amantes do 
bem. 8 

Havia, no entanto, espaço para idéias contrárias. E 

"Dezenove de Dezembro" também as veiculava, como fez ao 



publicar de forma seriada, em 1886, o polêmico romance "A 

Carne", de Júlio Ribeiro".* 

A obra expõe os desejos de uma jovem rica e com cultura 

raríssima. Os conceitos de amor e casamento que deixa 

transparecer são para a época audaciosos: 

"Que é o casamento atual senão uma instituição sociológica como tudo o que diz 
respeito aos seres vivos, sofrimento imoral e muitíssimo ridiculo? 0 casamento do 
futuro não há de ser este contrato draconiano, estúpido, que assenta na promessa 
solene daquilo exatamente que se não pode fazer... Amor eterno só em poesia piegas. 
Casamento sem divórcio legal, regularizado, honroso para ambas as partes, é 
caldeira de vapor sem válvulas de segurança, arrebenta... 0 amor ¿ filho da 
necessidade tirânica, fatal, que tem todo o organismo de se reproduzir, de pagar a 
dívida do antepassado, segundo a fórmula bramática. A palavra amor é um eufemismo 
para abrandar um pouco a verdade ferina da palavra cio...9 

Mas até a ficção teve de render-se aos preceitos morais 

da época. E o personagem de Júlio Ribeiro acaba por concluir 

q u e : "É loucura quebrar de chofre o que é produto de uma evolução de milhares de séculos. A 

sociedade tem razão: ela assenta sobre a família, e a família assenta sobre o casamento. Amor 

que não tenda a santificar-se pela constituição da família, pelo casamento legal, aceito, 

honrado, não é amor, é bruteza animal, é desregramento de sentidos". 

A família do século XIX, indissolúvel, moralista, era 

tida como responsável pela ordem e desenvolvimento do Estado; 

sua manutenção representava assegurar o controle social. Por 

isso mesmo as idéias veiculadas na imprensa paranaense tinham 

endereço certo; dirigiam-se à família de elite, letrada, que 

educava seus filhos de acordo com normas que vinham de encontro 

com as preocupações do Estado. 

Numa sociedade como a paranaense, cuja população escrava 

era reduzida, a família orientada por esses preceitos seria 

também capaz de impor a moralidade e a ordem entre os escravos. 

*Júlio Ribeiro (1845-1890), escritor, gramático, jornalista e professor admirador 
de Zola, ficou célebre com o romance "A Carne", de orientação naturalista. Foi um dos 
primeiros escritores brasileiros a colocar-se em defesa dos escravos. (Enciclopédia BARSA, v. 
12). 



3.2 A SOMA DE TODOS ELES 

Os primeiros paranaenses tinham: nvida: cheia de íabutas, de 

canseiras e de atribulações; Costumes: pautados pela sais pura moral e severa honestidade; 

Serviços: desinteressados e ungidos do mais acrisolado patriostismo". 11 DÍZ Francisco 

Negrão em "Memória histórica paranaense". Para esse autor, a 

preocupação inicial dos povoadores foi a de obter sesmarias de 

terras para a criação de "gado vaccum" e tratar da lavoura para 

a sua subsistência.* 

Estes trabalhadores, honestos e patriotas, eram, como 

diria Raymundo Faoro, os "homens bons", os que comandavam a 

vida econômica e política do Paraná. Os trabalhadores, estes 

"não-morigerados", no dizer de Magnus R. PEREIRA, eram os 

escravos e homens livres pobres, que, no século XIX, no litoral 

paranaense, produziam cachaça, beneficiavam a erva-mate e 

trabalhavam nos engenhos de descasque de arroz.12 Nos Campos 

Gerais estavam presentes no latifúndio agropastoril e, no 

planalto, faziam a extração e benefici amento da erva-mate e o 

comércio do gado. 

No entanto, a economia paranaense em nenhum dos seus 

três ciclos esteve sustentada pelo regime escravista. 

Conviviam, aqui, o trabalho escravo e a mão-de-obra livre, 

principalmente famílias que se dedicavam à agricultura em 

pequena escala. Ainda assim os escravos estiveram presentes nos 

trabalhos das minas, depois na agricultura e pecuária das 

*A ocupação do território paranaense se deu através do litoral, por onde 
bandeirantes paulistas vieram no final do século XVI em busca do ouro e índios para 
escravizar. Formaram então a povoação de Paranaguá. A região passou por três ciclos 
econômicos. No século XVII a mineração concentrou a maior parte dos recursos humanos e 
monetários, concentrando-se no litoral e posteriormente no planalto. No século XVIII a 
pecuária dominou o comércio do gado da região Sul para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais e ligou Sul ao resto do país através do caminho das tropas de Sorocaba a Viamão, 0 
período seguinte é dominado pelo mate, aparecendo subsidiariamente a agricultura e a 
pecuária. (MARTINS, Romário. História do Paraná. São Paulo : Rumo Ltda, 1939). 



fazendas dos planaltos paranaenses e mais tarde nos engenhos de 

mate. 

Auguste de Saint-Hilare, um botânico francês que deixou 

registrada sua passagem (1820) pelo Paraná, constatou que a 

população de Curitiba* estava sempre trabalhando nos campos, 

ficando a cidade deserta, o que também acontecia com outras 

cidades do Paraná, que tinham a sua economia voltada 

prioritariamente para a agricultura a criação. "Quase todos os 

habitantes são lavradores, que ocupam suas casas sòmente aos domingos e dias de festa atraídos 

de assistirem ao oficio divino".13 

Também descreve as fazendas que estavam entregues aos 

cuidados dos escravos e conta como se comportavam na ausência 

de seu senhor: 

"[...] o proprietário achava-se ausente quando ali cheguei, mas fui bem recebido 
pelos seus negros, a maneira polida e as suas fisionomias alegres, fizerem-me supor 
a principio que fossem homens livres e, no entanto, eram escravos, fizeram-me de 
seu amo os maiores elogios, e assim achei natural que se manifestassem satisfeitos 
e solícitos em bem servir. Se os negros têm freqüentemente aspecto taciturno, 
sofredor e estúpido, e, algumas vezes, chegam a ser desonestos e audaciosos, é 
porque são maltratados". 

A partir de 1850, com o "boom dos engenhos de mate" e 

com a instalação do governo provincial, as cidades crescem, 

surgindo os serviços urbanos e domésticos para uma população 

agora citadina. Segundo MAGNUS, Curitiba e outras cidades da 

Província deixaram aos poucos de ser cidades de finais de 

semanas descritos por Saint-Hilare no começo do século XIX.16 

Nesse período, a população escrava no Paraná começa a 

sofrer um decréscimo: em 1854 constituía 16,4% da população 

total (51.894); em 1858 passou para 12,2% da população (60.887) 

*Em 1815 a população total era de 9.062 desses a população escrava era de 16,7% 
(1.512); em 1825 a população escrava descreceu para 12,6% e a população total era de 12,S14. 
(KUBO, Elvira Mari. Aspectos Demográficos de Curitiba: 1801-1850. Curitiba: 1974. Dissertação 
de mestrado, UFPR). 



e, oito anos depois para 11,8% do total (87.491) (tabelas 1, 2 

e 3, em anexo). Em "Quantos somos e quem somos", Romário 

MARTINS recolhe vários recenseamentos do Paraná e atribui o 

reduzido número de escravos à ocupação recente do território 

p a r a n a e n s e , "cujos descendentes que Saint Hilare encontrou em 1820, ainda pareciam ter 

até chegado diretamente da Europa, sem passagem pelos demais centros paulistas de larga 

mestiçagem com índios e africanos".16 

Mas há que considerar a dificuldade para a obtenção de 

dados precisos. Nesse sentido, o relatório do Presidente da 

Província, Dr. Carlos de Carvalho,* em 1882, propõe: "julgo de grande 

interesse para a Província reforçar nos termos da lei de 28 de setembro de 1871, o fundo de 

emancipação e tratar de fundar e organizar colonias orphanologicas, onde sejão recebidas e 

educados os filhos livres de mulher escrava [...]. A dificuldade que se encontra para congregar 

dados estatísticos que autorizem enunciados exatos, privou-me de offerecer à vossa consideração 

um quadro perfeito da população dos indivíduos d'essa infeliz classe".17 (S6RI grifo no 

or iginal). 

Apesar da dificuldade de reunir dados estatísticos, o 

Presidente da Província apresentou relatórios nos anos de 1882 

e 1883 indicando idade, sexo, residência e profissão dos 

escravos. Em ambos consta a população escrava dos seguintes 

municípios: Curitiba, Paranaguá, Antonina, Guaratuba, Campo 

Largo, São José dos Pinhais, Lapa, Rio Negro, Palmas, São José 

da Boa Vista, Guarapuava, Palmeira, Ponta Grossa, Morretes, 

Porto de Cima, Castro e Tibagi. 

0 relatório de 1882 apresenta um quadro estatístico 

(tabela 4) dividido em dezoito faixas de idade que vão de 11 a 

* Carlos de Carvalho nasceu no Rio de Janeiro em 20 de março de 1851. De vice-
presidente do Paraná, assumiu a presidência em 6 de março de 1882. Deixou o governo em 26 de 
maio de 1883. Deu prioridade à instrução pública e por ter perseguido o equilíbrio 
orçamentário, que seria obtido por aumentos dos impostos, tornou-se impopular. (NICOLAS, 
liaria. Vultos paranaenses. Curitiba: 5.ed., 1958, v.3 p.70-74). 



106 anos, sendo então excluídas as crianças e mencionados 

somente os que trabalhavam. A maior parte dos escravos era 

jovem, pois do total de 7.635 escravos, 4.448 (58,26%) tinham 

de 11 a 30 anos de idade. 

As profissões dos escravos foram divididas em: lavoura, 

serviços doméstico, ofícios e, também, os inválidos, mostrando 

o número de pertencentes a cada atividade nos diversos 

municípios paranaenses. 

A maioria da mão-de-obra escrava era utilizada na 

lavoura, 61,17%, trabalhando em terras situadas perto dos 

grandes centros urbanos - Curitiba, Castro e Tibagi. Realizaram 

serviço doméstico 34,17% e 4,6% dos escravos dedicavam-se a 

ofí cios (tabela 5). 

O relatório de 1883 demonstra que os escravos que 

trabalhavam em serviço urbanos tinham na sua maioria idade 

entre 21 e 60 anos (52,8%), sendo que os menores de 21 anos 

representavam 39% da população urbana e os velhos com mais de 

60 anos, somente 8,2%. A maioria, 58,3%, era composta de 

mulheres, (tabela 6). 

Os escravos em serviço rural representavam a grande 

maioria. Dos 10.655 existentes no ano de 1882, 66,5% estavam 

trabalhando no campo, com idade que variava entre 21 e 60 anos 

ou mais. Os menores de 21 representavam 40,42% da população 

rural, os de 21 a 60 anos, 54,37% e os velhos com mais de 60 

anos, somente 5,21%. 

Pode-se constatar que as mulheres predominavam nas 

cidades, nos serviços domésticos, e os homens no campo, nos 

serviços da lavoura (tabelas 6 e 7). 
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No campo ou na cidade, a presença de escravos no Paraná 

no exercício de diversas atividades foi, no mínimo, 

significativa, apesar do seu reduzido número, em comparação com 

outras regiões do país. E, enquanto componente da estrutura da 

sociedade paranaense, uma parte dessa população acaba por 

render-se à forma de relacionamento familiar legalizada, ditada 

pelos homens livres. 

3.3. CASAR ERA DIFÍCIL 

Os africanos vindos para o Brasil eram em sua maioria do 

sexo masculino e isso, a princípio, gerou um desequilíbrio na 

composição da população escrava. Por outro lado, as 

circunstância de suas vindas e a condição de vida que lhe foi 

reservada não implicavam tratamento digno nem mesmo adaptação 

aos costumes locais, a exemplo da forma de realização do 

casamento no Brasil. 

Mesmo quando a Igreja passa a incentivar o casamento de 

escravos e a lei abre brechas para a constituição de famílias 

escravas, o número de casamentos entre eles é bastante 

reduzido, embora não se possa generalizar tal afirmativa para 

todo o Brasil. Nesse sentido, Robert CONRAD mostra que cada 

região tem características próprias: "No norte (Pará e Maranhão), embora o 

número de mulheres superasse o de homens, só 3,4% dos escravos eram casados, no nordeste 8%, no 

oeste e no sul 3,7X e no centro-sul 15,SX. A maior proporção de escravos casados estava no 

estado de São Paulo, com 26,IX". 1 8 

0 importante a reter é que a sociedade escravista queria 

garantias da mobilidade de capital e mão-de-obra, por isso 

dificilmente poderia obedecer a exigência de que se 

respeitassem direitos elementares, como o da família. 



Os senhores não viam com bons olhos o consórcio entre 

escravos, pois esta união criava laços que fortaleciam a 

solidariedade e a unidade entre os negros. 

E quando se propunham a casar, os escravos tinham muitas 

dificuldades, pois, além de estar sujeitos ao controle do 

senhor, deveriam apresentar certidão de batismo e outros 

registros paroquiais que comprovassem ser de religião católica 

e de não ter sido casados antes. Deveriam ainda pagar as custas 

do processo de casamento. 

Outra dificuldade que se apresentava, tanto para livres 

como para escravos, era a distância a ser percorrida para se 

chegar a uma paróquia, e até mesmo o pouco número de paróquias 

existentes. Avé-Lallemant, em sua viagem pelo Paraná, em 1858, 

nos fala destes problemas encontrados pela população para a 

realização do casamento: 

"São José é uma bonita freguezia, uma aldeia com casas muito regulares e vistosa 
Igreja, que tem de prover com suas bênçãos a parte sudeste da Provincia até a 
distância de quinze léguas. í sem dúvida uma enorme paróquia, mas de população 
muita escassa e quase não se pode falar da benção da Igreja e do .aperfeiçoamento 
moral por seu intermédio. Quantas vezes os jovens recém-casados de ontem, morando a 
nove léguas de São José, poderão vir a Igreja em sua vida de casados? Nem sequer 
uma vez por causa de cada filho que lhes nasça. Talvez voltem depois de anos com 
três ou quatro filhos de uma vez para batizá-los por atacado; e talvez, então 
somente porque o marido tenha de conduzir um rebanho de bois para Curitiba ou 
grande quantidade de cestas de mate para Morretes ou Paranaguá".19 

A província do Paraná, em 1865, era dividida em cinco 

vigarias foráneas, que compreendiam vinte paróquias a saber: 

Paranaguá com seis, Curitiba com cinco, Príncipe (Lapa) com 

três, e Guarapuava com duas. Já em 1872 havia na Província 

vinte e quatro paróquias. 

A situação das Igrejas era precária. Em alguns 

relatórios de Presidentes da Província encontram-se queixas 

sobre o abandono das Igrejas e a indiferença do povo. Em 1879, 



era assim a realidade descrita pelo então Presidente da 

Província, Dr. Rodrigo Menezes: 

"As Igrejas destes, criminosamente abandonadas, excluem a idéia de uma casa de Deos. 

Já entrei em uma matriz, cujas portas a noite não se fecham e tive o desprazer de 

ver que era ella um aprisco, não de almas, mas do gado que existe na povoação! A 

influência da religião na sociedade é cousa que não se discute, É pois, não podemos 

ser indiferentes ao estado de desmoralização em que ella se acha em muitas 

freguesias desta província".20 

Romário Martins, em "Quantos somos e Quem somos", ao 

estudar o recenseamento de 1820, anotou os seguintes dados 

relativos ao número de pessoas casadas e solteiras: do total de 

11.371 habitantes da freguesia de Nossa Senhora da Luz de 

Curitiba, composta de brancos, pretos e pardos, 7.790 eram 

solteiros, perfazendo 68,51%; os casados eram 3.104, ou 27,30%; 

447 eram viúvos, ou seja, 4,19%. Por sexo, o levantamento 

informava que 5.441 eram masculinos e 5.930 femininos, 

respectivamente 47,85% e 52,15% do total. 0 número de pessoas 

solteiras era muito maior que o de pessoas casadas, 68,51%, 

podendo-se dizer que não só os escravos pouco se casavam, mas 

que a população de modo geral não contraía matrimônio. 

Saint-Hi laire, no ano de 1838, em toda a Província, 

havia registrado um casamento para cada grupo de 105,35 

indivíduos e dos 79 matrimônios realizados, pelo menos 33 (43%) 

foram de escravos.21 

Especificamente quanto ao casamento de escravos, 

registros paroquiais da Catedral de Curitiba, relativos ao 

período de 1788 a 1888, demonstram que houve 359 casamentos, 

sendo 170 entre escravos e 189 entre escravos e livres. Havia 

também 41 casais de ex-escravos, filhos de escravos, agregados, 

forros e administrados, totalizando assim 400 casais. Dos 537 
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escravos que se consorciaram, verificou-se que 320 não tinham 

pai nem mãe declarados, 123 só a mãe, 90 tinham pai e mãe e 1 

tinha somente pai ou apenas constava o nome do pai. 

Os anos de 1788 e de 1796 foram os de maior freqüência 

de casamentos de escravos, com 11 em cada ano. Entre final do 

século XVIII e começo do XIX houve um maior número de 

casamentos, vindo a cair gradativãmente até 1888. Os anos de 

1873 e 1879 não apresentam qualquer casamento de escravos. 

É interessante observar que os registros da Catedral 

apontam para um número de uniões entre escravos e livres; dos 

189 casamentos anotados, 170 se deram entre escravos o que pode 

indicar que a situação de uma pessoa livre, e certamente 

pobre,* não era muito diferente da de um escravo. 

De qualquer forma, o número de casamentos para os 

escravos como para as pessoas livres era comprovadamente 

pequeno no Paraná. 

Ainda que se considere a população escrava jovem - e, 

portanto, em idade de se casar -, a freqüência de enlaces é 

baixa. Em Curitiba, em 1882, há registro de apenas duas uniões 

de escravos com pessoas livres, na faixa etária de 16 a 40 

* Para Caio PRADO JÚNIOR, quem não fosse cativo e não pudesse ser senhor, era um 
elemento desajustado, não encontrava brechas no sistema econômico e social do pais, 
resultando daí um contingente relativamente grande de indivíduos desocupados, de vida incerta 
e que muitas vezes caíam na vadiagem e na prostituição. Boa parte da população livre pobre 
vivia de atividade rudimentar de subsistência, outra parte era agregada ou morava dentro das 
fazendas onde carecia de meios para sobreviver. Havia, ainda, mendigos, vagabundos sem 
moradia que não encontravam formas de inserção na sociedade escravocrata. As restritas 
possibilidades de trabalho para essa população passavam por atividades como tropeiro, 
carreiro, vendeiro, ou capangas e cabos eleitorais. (PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica 
do Bras i 1. São Paulo : Bras i líense, 1972. p. 198). 

HARDMAN e LEONARDI afirmam igualmente que as condições de vida e de labor das 
pessoas livres, na metade do século XIX, não eram melhores do que as de muitos escravos que 
com ela6 trabalhavam e viviam em alojamentos idênticos nas cidades. Os operários labutavam 
13, 14 e até 1S horas por dia, não tendo direito ao descanso semanal remunerado aos domingos, 
nem direito a férias. (HARDMANF, F. & LEONARD I, V. História da indústria e do trabalho no 
Bras i 1 : das origens aos anos vinte. São Paulo : Globo, 1982. p. 113). 



anos, que compreendia 62,6% do total da população escrava 

(tabelas 6 e 7). 

Nesse mesmo ano, o Pe. João Evangelista Braga enviou ao 

senhor Antônio Barbosa de Almeida, suplente do juiz de órfãos, 

um quadro comparativo e estatístico de batizados, óbitos e 

casamentos da população escrava da cidade da Lapa. Segundo o 

quadro, no período de 28 de setembro de 1871 a 30 de abril de 

1882, na Paróquia da Lapa, foram batizadas 414 crianças, das 

quais 23 eram filhos legítimos, 391 ilegítimos, 73 escravos 

faleceram e realizaram-se 18 casamentos em aproximadamente 10 

anos, (tabela 9). 

Além dos números, Pe. João Evangelista, aponta as causas 

da pouca procura pelo casamento: 

"Confrontando-se os assentos de casamentos dos annos anteriores a 1871 com os 
subsequentes, facilmente se percebe quanto ha diminuido o número de casamentos de 
pessoas escravas; do que seus respectivos senhores, ou por até hoje infeslizmente, 
muito discuidada a educação intelectual, moral e religiosa do pobre escravo, homem 
machina a serviço do seu senhor".22 

Aos argumentos da Igreja pode ser somado o fato de os 

escravos não encontrarem sentido em professar a fé católica e, 

obviamente, receberem um dos seus sacramentos. Mas, 

independente das causas, no Paraná o número de casamento formal 

de escravos é reduzido, o que impõe um limite para o estudo da 

família escrava. Daí a necessidade de buscar em outras fontes 

as diversas formas de constituição dessa família, já que uniões 

ocorriam, filhos nasciam, embora o escravo fosse considerado 

"homem machina a serviço de seu senhor". 
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4 A FAMÍLIA PERMITIDA 

Apenas em situações limites erguia-se o denso manto que 

encobria o ser cativo. Em anúncios de vendas e fugas, exibiam-

se, como mercadoria ou objeto perdido, idades, descrições 

físicas, defeitos, habilidades e parentescos do escravo; em 

processos jurídicos e outros documentos oficiais, desvendavam-

se crenças e desejos, paixões e amores, bondades e maldades, 

enfim sentimentos e formas dos relacionamentos que compunham 

sua história de vida. 

O sentido e a prática das relações familiares vão se 

formando, assim, pela junção desses fragmentos, como num jogo 

de armar. 

4.1 RETRATOS FALADOS 

Acompanhando vendas e fugas, pode-se também descobrir, 

além do perfil emprestado ao cativo, a consideração que o 

senhor dispensava às suas ligações de parentesco. 

Mulheres com suas crianças eram ofertas constantes dos 

anúncios de vendas* de escravos do "Dezenove de Dezembro". 

"Vende-se com precisão, uma vistosa e robusta crioula, 

do primeiro parto, com um filhinho pardo, de um anno de 

idade vinda de fora da cidade a tratar rua do fogo n. 

21". i 

"Vende-se uma preta de 35 annos com uma filha de 6 

annos. Trata-se com Bernardo Joaquim da Silva, no pateo 

da matriz".2 

*Aqui são apresentado apenas anúncios de venda de mulheres, porque são os que 
fornecem mais elementos para a análise. 



"Vende-se por preço razoável uma escrava com dous 
filhos, sendo um de 5 e outro de 4 annos".3 

"Vende-se uma escrava preta, idade 28 annos mais ou 
menos. Serve para mucama e é boa cozinheira, tem um 
filho de 6 annos mais ou menos, pardo. Quem pretender 
dir i ja-se a esta typografia. Jerónimo Gomes de 
Medeiros".4 

"Vende-se ou aluga-se uma escrava boa cozinheira e 
1 avade ira acompanhada dos filhos ingênuos ; trata-se à 
rua de Matto Grosso com Manoel Luiz de Souza Rocha".5 

Aptas para os serviços domésticos, "vistosa" ou "sadia", 

dessas escravas não se pode saber se eram casadas, se tinham 

companheiros e se com tal venda estariam sendo separadas dos 

pais de seus filhos. Para que se cumprisse a lei, o senhor as 

vendia com sua prole que às vezes, já tinha serventia: 

"Vende-se uma escrava sadia, coz inhe ira, lavade ira e 
engomade i ra, com idade de 36 anos, e bem assim 3 filhos 
de 13, 11 e 8 annos de idade que trabalham na lavoura".6 

E se é certo que o número de escravos casados legalmente 

era pequeno - como se viu no item anterior - parece ser claro 

também que os membros de uma família escrava eram facilmente 

separados do seu ambiente. Por isso mesmo, a mãe solteira "[...] 

foi o retrato mais freqüente de familia escrava paranaense em meados da década de 70 do século 

passado",7 afirma Eduardo PENA. 

Mas os próprios escravos abandonavam também seu 

ambiente. E o faziam como resistência à situação em que se 

encontravam. Daí os incontáveis anúncios de fugas, que se 

tornaram cada vez mais constantes em meados do século XIX. 

Às vezes, mulheres fugiam com seus filhos. 

41 
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"Fugiu na noite de 13 do corrente, uma preta de nome 
Modesta, de 30 annos de idade mais ou menos, alta, 
grossa, dentes limados, levou um filho crioulo de 6 para 
7 annos; quem trouxer a casa do Sr. Antônio Vicente, rua 
da Assembléia, será grati ficado"-8 

Elas também fugiam com presumíveis companheiros, que, 

não raro, eram tipos "perigosos". 

"Fugiu de Luiz da Silva Gomes, de Guarapuava, no dia 11 
de setembro próximo findo, uma escrava de nome Joaquina, 
que foi do Capitão Manoel Antônio Carneiro, morador 
nesta cidade, de idade mais ou menos de 30 annos, 
mulata, com cabelos grenhos e crescidos, altura regular; 
cuja escrava veio para a cidade em companhia de 
Po1 i carpo, conhecido por Polimon Joleiro, morador no 
Assunguy de Cima. 

Consta que, depois de fugida, já apareceu nesta cidade e 
actualmente achar-se no termo desta capital. Protesta-se 
contra quem a tiver acoutado e grat i fica-se quem trouxer 
a seu dono".9 

"No dia 15 do p.p. mez de fevereiro fugiu uma escrava do 
abaixo assinado, cujos signaes característ icos são os 
seguintes : côr fula, alta, corpo reforçado, beiçuda, 
vesga, com uma pequena pape i ra, pés e mãos grandes, e os 
dedos das mão compr idos. Presume-se que a dita escrava 
realizou a fusa em companhia d'm criminoso de morte. de 
nome Manoel Pereira, o qual evadiu-se na noite do dia 17 
do referido mez. Quem apresentá-la ao mesmo abaixo 
assinado, será bem recompensado".10 (sem grifo no 
original) 

Dos homens fugitivos, pode-se saber o paradeiro dos pais 

ou parentes: 

"Cypriano, crioulo do sul, de 30 annos mais ou menos, 
cor fula, pés grandes e um tanto mal feitos, mãos 
grandes, braços grossos, bons dentes, sem barba, bom 
corpo, altura regular, fugiu ha um anno mais ou menos de 
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Sorocaba; é bom domador, tendo aprendido a domar em 
Campinas ; tem pae e mãe no sul, d'onde foi comprado por 
compadre do comendador Manoel Joaquim Ferreira Netto; 
pertence à Francisco Egydio de Souza Araújo Jr. de 
Campinas ; é suicio e jogador".11 (sem grifo no original) 

"Acha-se fugido ha 6 meses mais ou menos o escravo 
Joaquim, 22 annos de idade, preto, estatura média, pés 
pequenos, olhos grandes, tem por costume roer as unhas; 
este escravo pertenceu a finada D. Beatriz, tem o vai na 
Piedade onde desconfia-se que esteja a coutado, o mesmo 
tem parentes no Bot i at aba e Sumidouro, que o trouxer ao 
Sr. Major Vicente da Luz, à rua do Mat to Grosso, 
receberá gratificação de 200$000".12 (sem grifo no 
original) 

Os anúncios deixam perceber também fugas de casais, 

talvez a via mais segura para viver "a dois". 

"Fugiram de Agost inho Pereira Lima, de Morretes, um 
escravo de nação, de nome Benedito, tem um braço 
aleijado (por ter sido quebrado) e preto baixo: e uma 
escrava de nome Rita, também de nação, alta, cor fula, e 
tem do nariz para a testa umas marqu inhas, ou melhor 
crê-se que se tivessem encaminhado para Faxina, em cujo 
lugar esteve o negro bastante tempo".13 

"Fugiram na noite de 27 de corrente, do sítio de Santa 
Bárbara, o escravo de nome Amãncio, de cor fula, vesgo 
de ambos os olhos, e estatura regular; e a preta crioula 
de nome Antonia, também fula e vesga com falta de dentes 
na frente, baixa, 20 annos pouco mais ou menos; quem os 
trouxer a seu senhor Serafim de Oliveira Ribas, ou ao 
senhor Tenente Norberto Nunes Barbosa, na rua carioca, 
será gratificado".14 

Para a fuga, formavam-se ainda casais com situações 

diferentes, escravo e pessoa livre ou forra: 



"Fugiu da fazenda da Santa Bárbara, distrito da Villa da 

Palmeira, no dia 8 do corrente, um escravo mulato, de 

nome Benedito, de 25 annos de idade mais ou menos, alto, 

pouca barba, cabelos meio desgrenhados levando poncho de 

pano forrado de baeta verme lha, pala riscado. Levou em 

sua companhia uma rapariga forra de cor clara, cabelos 

pretos e corredios, de estatura baixa e gorda".15 

"Fugiu da fazenda denominada Palmeira no distrito 

algodoeiro, em Guarapuava, a escrava de nome Verônica, 

pertencente a Fernando de Souza, a qual tem os sinais 

seguintes : mulata, baixa, os dentes de cima abertos, 

cabelos crespos, olhos grandes, sobrancelhas crespas e 

fala um pouco atrapalhada; esta escrava evadiu-se em 

companhia de um tal Alexandre res idente no bairro dos 

Carrapatos distritos de Ponta Grossa".16 

"Fugiu ha poucos dias do município da Palmeira um 

escravo de nome Calisto, preto com 30 annos mais ou 

menos, de idade, barbado, boa dentadura, pés pequenos e 

com alguns dedos virados para dentro; desapareceu com 

uma mulatinha, crioula do mesmo logar, e presume-se 

terem vindo para este município de Curitiba. O escravo 

pertence a João Antônio dos Santos da Palmeira".17 

As fugas de pares podem ser um indicativo de que a 

resistência ao cativeiro também se dava para tornar viável 

viver com um outro ser, nos moldes possíveis. 

4.2 ROMPENDO O SILÊNCIO 

Escândalos, brigas, roubos, assassinatos dão voz ao 
escravo réu ou testemunha nos processos crimes. Mas estes, 
conduzidos sob a ótica de um modelo universal em que o homem 
ocupava um lugar ativo e dominador, rompiam o silêncio do 
escravo para colocá-lo em outro jugo, o de conceitos 
preestabelecidos, normas e preceitos morais rígidos e 
estigmatizantes vividos pela sociedade livre do século XIX. 
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Dessa forma, enquanto réu, estaria o escravo em uma 
situação duplamente vigilante e punitiva; enquanto testemunha, 
deveria reproduzir as formas do pensamento da sociedade que lhe 
negava a condição primordial do ser humano, liberdade. 

Nesse contexto, delitos graves ou não e descrições de 
situações típicas compõem os libelos que, embora não permitam 
um estudo de natureza serial, acabam por desnudar, através de 
detalhes, os relacionamentos dos escravos com familiares. 

4.2.1 Contra a Moral e os Bons Costumes 
Ainda que a sociedade da época mantivesse curtas as 

rédeas das possibilidades de constituição e manutenção da 
família escrava, quando os casos de amores ultrapassavam os 
estreitos limites do comportamento exigido, eram severamente 
condenados por abalar os preceitos morais de então. 

Um simples furto, por exemplo, já se tornava motivo 
suficiente para um completo levantamento da vida pessoal do 
escravo: 

Aos 29 dias do mês de março de 1800, na Vila de Nossa 

Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, Benedito, 

casado, escravo de Antônio de Pádua Mello, morador na 

Vila de Cur it iba, foi processado pelo crime de "ladrão 

formigueiro", ou seja, de roubar pequenas coisas sem 

valor. 

Benedito era mulato, de estatura ordinária, bem 

desdentado, olhos grandes, cabelos grenhos, natural da 

Vila de Curitiba. Roubava principalmente galinhas. 

As testemunhas disseram que sabiam, por ser público e 

notório e também por ouvir dizer de D. Maria Francisca, 

viúva e moradora nesta Vila, que Benedito tinha tratos 

ilícitos com uma parenta sua em casa de seu pai e que 

esta parenta era prima sua. Benedito vivia concubinado 

com uma prima, dizia outra testemunha, e vivia com ela 

de "portas adentro". 
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Sabia-se também por ser público e notório nesta Vila, 

com público escândalo, assim diziam as testemunhas, que 

Benedito e seu irmão eram alcoviteiros e disso viviam e 

que Benedito era também alcoviteiro de suas próprias 

fi lhas. 

O juiz perguntou ao público: "Se há alguns dos presentes 

que tenhão entre si tratos ilícitos, inda que estejão 

para casar; Se há alguns homens, ou mulheres, que sejão 

alcoviteiras e i 1 icitando mulheres para outrem, que dem 

caza para tratos ilícitos por meio de alcovit ice" e 

ainda foi perguntado ao réo se dormiu com alguma mulher 

culpada ou livre, maior. 

Foi julgado o crime de Benedito, compreendido no perdão 

e dada baixa na culpa. Ficou porém obrigado a consertar 

as pontes e calçadas da cidade durante o ano de 1800.18 

Nesse auto, os testemunhos evidenciam a maior 

preocupação com o comportamento "imoral" do réu quanto a sua 

situação amorosa do que com os furtos que ele praticava. 

Aliás, o concubinato poderia escandalizar ainda mais e 

constituir crime, se um dos pares fosse livre: 

Januária, solteira, escrava da falecida Anna Onistalda, 
moradora na Vila de Iguape, Comarca de Paranaguá, no ano 
de 1806 foi processada por viver pub 1icamente 
concubinada com Pedro Domínguez, homem livre, o que foi 
motivo de escândalo para os moradores da Vila. 
O promotor Luís Ignácio de 01iveira Cercai justifica a 
culpa da ré argumentando que, devendo ser temente a Deus 
e as justiças de S. Alteza Real, fidelíssima, pelo 
contrário, porque a ré tem vivido pub 1icamente 
concubinada com certo cúmplice, com público e notório 
escândalo dos moradores da Vila de Iguape de onde a ré é 
assistente. Deve ser punida com as penas da lei para dar 
exemplo. 

Testemunhas disseram que é público e notório que Pedro 
Domínguez, morador na Ilha do Mar, andava 
escandalosamente concubinado com Januária de Tal, 
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ass istente na Vila de Iguape, em casa de Mariano da 

Trindade, com notável escândalo dos moradores onde a ré 

é ass istente. 

Disse Januária, escrava de Mariano Trindade, que ela era 

conhecida e que algumas pessoas da Vila de Iguape 

deveriam ter mágoa dela, as quais bem poderiam ir a 

devassa geral da corre i ção depor contra a suplicante 

imputando-lhe alguma culpa de que lhe resultasse crime 

contra as leis do Reino e porque a suplicante se achava 

inocente e temia ser presa. 

Bento Antônio do Carmo, procurador da ré, disse que ela 

sempre foi obediente a seu cativeiro e temente a sua 

escravidão, portanto, não poderia andar concubinada e 

vivendo escandalosamente na Vila de Iguape onde era 

moradora, por ser causa de contradição e oposta aos 

serviços de seu domínio porque a sujeição que a ré 

sempre teve de sua escravidão não permitia tempo vago 

para estar em ofensa a Deus, a quem temia o castigo 

principalmente na desenvoltura de vida depravada. Porque 

se a ré não fosse temente a Deus não temeria a justiça 

de S. Alteza Real e, por conseguinte, o seu cat iveiro 

onde sempre viveu sujeita com o serviço de sua senhora, 

pelo que parece não ser justo que a ré seja punida com 

as penas da lei. 

Ignácio José Lisboa, viúvo, natural da Vila de Iguape, 

que vivia de seu negócio, com idade de 38 anos, foi 

testemunha e disse que sabia por conhecer a ré que ela 

sempre foi obediente à justiça de S. Alteza Real e é 

temente a Deus Nosso Senhor, fidelíssima, e que lhe 

constou viver pub 1icamente e escandalosamente 

concubinada com pessoa alguma; morava com sua senhora a 

qual pelo seu bom comportamento sempre a tratou com 

muita estima. A ré sempre viveu debaixo da sua sujeição 

sem dar escândalo algum do seu procedimento, pelo qual 

se fez muito amável para a falecida Anna Onistalda. 

Outra testemunha foi Antônio Bonestário da Silva, 

casado, natural e morador na Vila de Iguape, que vive de 

seu negócio, de idade de 51 anos; disse ele que, vivendo 

a ré em casa de sua senhora, mal podia viver 



escandalosamente com alguém e só pessoas suas inimigas 

lhe poderiam fulminar a argüir semelhante culpa à ré 

pois se acha ela em notória inocência. 

Na defesa final o procurador colocou que: "[...] vivendo 

a ré com todo o recato, humilde, sujeita as ocupações de 

seo captiveiro sempre foi estimada e tratada entre os 

mais escravos com distinção por ser de maior confiança, 

dando mostras da boa educação das suas senhoras... 

temente a Déos e as justiças de Sua Alteza e por estas 

razoens espera da justiça juIgando-se caresser de culpa 

que se imputa a ré...". 

Provou-se não só a boa conduta da ré, mas que não 

prati cou os fatos que lhes foram imputados pela devassa 

geral e que foram objeto desta acusação. A ré teve que 

pagar as custas do processo.19 

O estigma de "desgraçados" que pesava sobre os escravos 

é que levou a ré aos tribunais. Para provar a sua inocência, 

teve ela de mostrar que mesmo sendo escrava vivia de acordo com 

os bons costumes da sociedade, "temente a Déos e as justiça de 

Sua Alteza". 

Cinco escravos e uma costureira liberta estiveram 

envolvidos em um roubo numa loja de tecidos e foram julgados 

também pela sua conduta moral na sociedade. 

Joana Maria, filha de Fe 1icidade Maria, quarenta anos 

mais ou menos, solteira, vivia de jornais de lavar 

roupa, engomar e costurar ; mulher liberta, conhecida por 

Joana Cantadeira, nascida em Curitiba, não sabia 1er nem 

escrever. Joana mantinha "relações ilícitas" com o 

escravo Lauriano, com o qual ela esteve na noite de 25 

para 26 de novembro de 1859, an ter ior ao roubo na loja 

de tecidos do Capitão Manoel Antônio Carneiro. 

Perguntado a Joana o que estava fazendo em sua casa o 

escravo Lauriano, respondeu que tinha ido a passeio. 

Perguntado se ela tinha relações ilíticas com ele, 

respondeu que sim. Joana também dormia com outros 



homens; perguntado a Joana se na noite do roubo 

Lauriano passou em sua casa, respondeu que nessa noite 

passaram em sua casa dois soldados da cavalaria, um com 

ela e outro com uma companheira que com ela vivia em 

Curitiba há dois ou três anos. Disse o promotor que 

Joana deve ter culpa no roubo porque no tempo em que o 

escravo Lauriano andava fugindo ela procurava escondê-lo 

e levava-lhe alimentos. 

Lauriano, escravo do Capitão Manoel Antônio Carneiro, 

filho de Francisca, escrava de Gertrudes Vaz, com 30 

anos, solteiro, trabalhava nos serviços de seu senhor; 

bras ileiro, nasceu na Fregues ia de Campo Largo, não 

sabia 1er nem escrever, de cor preta. Perguntado a 

Lauriano se ele conhecia Joana Maria, conhecida por 

Joana Cantadeira, e se com ela tinha relações, respondeu 

que a conhecia e que com ela teve relações algum tempo. 

Morador em Curitiba há dois anos mais ou menos. 

Francisco, escravo de Dona Lourença Floriana de Lima, 20 

anos, solteiro, nascido em Curitiba, filho de Maria, 

também escravo de Dona Lourença, empregava-se nos 

serviços de sua senhora, não sabia 1er nem escrever, 

vivia em Curitiba desde que nasceu. 

Ricarda, escrava de D. Lourença, filha de Suzana, 

escrava também de D. Lourença, 36 anos, solteira, 

empregava-se no serviço de sua senhora, nascida em 

Cur it iba, não sabia 1er nem escrever. 

Senhorinha, escrava de D. Lourença, filha de Maria, 

escrava de finado Francisco Pinto, 50 anos, solteira, 

empregava-se no serviço de sua senhora, nascida em 

Curitiba, não sabia 1er nem escrever. 

Quitéria, escrava de D. Lourença, filha de Maria, 

escrava de D. Lourença, irmã de Francisco que também era 

escravo, 30 anos, solteira, empregava-se no serviço de 

sua senhora, nascida em Curitiba, não sabia 1er nem 

escrever. 

Alguns escravos foram testemunhas : Thomé, escravo de D. 

Lourença, 30 anos, vivia do serviço de sua senhora, 

solteiro, natural da corte; Antonia, escrava de D. 

Lourença, de 9 anos, vivia em companhia de sua senhora, 
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natural de Curitiba; Gaspar, escravo de Antônio 

Gonçalves Ribeiro, de 32 anos, empregava-se no serviço 

de seu senhor, solteiro, natural da África, morador 

nesta cidade. 

Do processo pelo roubo dos tecidos na loja do Capitão 

Manoel Antônio Carneiro foram condenados os escravos 

Francisco e Lauriano a quatro anos e meio da prisão.20 

Quanto às relações de parentescos, todos os escravos só 

tinham citado o nome da mãe. 

Não praticar os ensinamentos da Igreja Católica também 

depunha socialmente contra os escravos. No início do século 

XIX, a escrava Juliana acusada de feitiçaria teve de se 

explicar na justiça. 

Aos 13 dias do mês de abril de 1804 na Vila de Santa 

Anna de Castro, Capitania de Paranaguá, a ré presa, 

Juliana, escrava do Alferes Antônio Xavier Ferreira, que 

se achava culpada na devassa geral da correição feita na 

Vila de Cur itiba, requeria 1ivramento. Juliana era 

solteira, de idade de 50 anos mais ou menos, crioula da 

terra, não sabia 1er nem escrever. 

A ré tinha um filho de doze anos, escravo de José 

Bernardino ; este retalhou todo o corpo até com ferro 

quente queimou a cabeça do menino . Por esta causa, a ré 

como mãe se demasiou em dizer algumas 1iberdades, 

pretexto com que José Bernardino foi ao tribunal jurar 

contra a ré. 

Acusada de feitiçaria, o seu senhor nomeou para defender 

os seus direitos o procurador Joaquim Gonçalves da Luz 

que disse ser a ré criada por seus senhores catól icos 

que lhe ensinaram os dogmas da Santa Religião, sendo 

governada de baixo dos mesmos preceitos católicos. O 

procurador defende assim a ré: "Porque a ré foi nascida 

e creada como escrava dos falecidos Miguel Gonçalves 

Lima, e sua molher Maria Paes dos Santos, pessoas 

pr inc ipaes tidas e havidas por verdade iros catholicos 

com exemplar instrução e toda a sua família nos dogmas 
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da Santa Religião [...] Porque do poder daquella 

falescida D. Maria Paes passou a ré para o domínio do 

Alferes Antonio Xavier Ferreira, de que até hoje hé 

captiva, e por quem hé governada de baixo do preceito 

Quadragesinal, sendo examinada na forma do costume, e 

nunca lhe foi nottado erro, ou vício em matéria da Sta 

fé, além disto. . . Porque a ré tem acima de cincoenta 

annos de idade em toda a sua vida nunca cometeo culpa, 

ainda no tempo de mocidade, por que fosse culpada, 

consequencia certa de ser temente a Déos e as Justiças 

de S. Alteza Real [...]". 

Disse uma testemunha que a ré sempre se desobriga da 

quaresma onde era examinada da doutrina cristã* e não 

duvida da Santa Fé Católi ca. 

A acusação é a de que a escrava Juliana quis ensinar um 

credo novo; o dito credo novo dizia o mesmo que o 

verdadeiro credo, porém, acrescentando-lhe o "não" a 

cada artigo. Este credo fazia muitos milagres, é o que 

dizia Juliana às pessoas a quem ela o ensinava. 

Maria Bernardina, escrava, crioula, casada, natural da 

Vila de Castro, que vivia debaixo do poder de seu 

senhor, de idade de 31 anos, era filha da escrava 

Juliana. Disse ela, como testemunha, que havia dois ou 

três anos passados, que estando doente ela interrogada 

apareceu sua mãe Juliana a qual quis ensinar um credo, 

era o verdadeiro credo, porém, acrescentando o "não". 

Examinados os termos destes autos e as provas que a ré 

produziu em abono de sua defesa, provou-se que a ré bem 

longe de perpetrar os fatos que lhes foram imputados, e 

que faziam objeto da acusação, se comportou com 

d i f erente sistema de vida do que lhe acusavam, por isso 

se provou a sua boa conduta, a saudável educação que 

teve e que não escandal izou os habi tantes da Vila de 

Castro com seu comportamento, antes sim, satisfez ao 

preceito quadrigesimal e anualmente precedendo exames 

pelos quais se depreendeu que a ré confessa, acredita e 

*Ná época, crer ou não em Deus era fato provado através de exames estabelecidos 
pela Igreja. 



observa os dogmas da Santa Religião. Foi absolvida a ré 

do crime de que foi acusada e pagou as custas e apelo. 

Foi dito pelo procurador que dos autos se compreendeu 

ser a ré, preta, cativa e miserável, o que deu motivo 

para a ape 1 ação de sua 1 iberdade ,21 

Juliana, solteira, mãe de dois filhos, fora processada 

por defender seu filho de doze anos; teve contra si o 

testemunho de Maria Bernardina sua filha, também escrava, mas 

casada. É possível que a necessidade de corresponder aos 

ditames dos livres tenha suscitado o posicionamento da filha 

contra a mãe. 

Em contrapartida, os processos também descrevem 

situações de cumplicidade entre mãe e filha. É o que se 

depreende do caso a seguir: 

Venância, escrava de José Joaquim Teixeira Ramos, 
^ 

natural de Paranaguá, 27 anos, filha de Rita Maria da 

Piedade que era liberta. Foi processada por ter um filho 

às escondidas e dado à sua mãe para criá-lo. Perguntado 

a ela se teve filho, respondeu que não mas que a nove ou 

dez dias teve uma hemorragia e que supõe ter abortado, 

dando disto parte a sua senhora. 

O senhora de Venância disse que ela estava com uma 

barriga bem grande, que estava em estado de gravidez e 

que pediu tratamento alegando moléstia. Fixou-se num 

quarto por alguns dias e depois quando 1evantou-se já 

estava sem a grande barriga. /Is pessoas da casa ouviram 

choro de criança e a mãe de Venância, de nome Rita, veio 

visitá-la e levou a criança para criá-la. 

No interrogatório feito à mãe de Venância, disse ela 

chamar-se Rita Maria da Piedade, com 40 anos, solteira, 

natural da África, ignorava o nome de seus pais. Disse 

que abrindo ela a porta da sua casa encontrou uma 

criança de sexo mascu 1 ino na porta já com o umbigo 

caído, ignorando a pessoa que a deixou. 



A promotoria concluiu que este caso era negócio íntimo e 

domést ico e assim só competería ao senhor da mesma 

intervir, não cabendo intrometer-se em negócios 

particulares não classificados no código penitenciário; 

por isto não deu denúncia por falta de base e seu senhor 

que procedesse como era melhor a respe i to. Assim o juiz 

mandou pôr em liberdade Venância que se achava detida na 

cadeia sem indício de criminal idade. 22 

Mãe e filha encontraram na simulação uma forma de 

resistência ao cativeiro, assegurando ao recém-nato a 

1 iberdade. 

4.2.2 Em Nome do Amor e da Liberdade 

Crimes fatais dão conta igualmente de demonstrar as 

ligações e os sentimentos dos escravos entre si e com seus 

senhores. 

A possibilidade de constituir família e libertar-se do 

cativeiro foram os motivos deste delito: 

Aos 18 dias do mês de fevereiro de 1861 Qui téria, 

escrava da falecida Catharina Maria, é acusada de 

assassinar a sua senhora afogando-a no rio Passaúna, em 

combinação com Joaquim com quem vivia concubinada. 

Levaram Catharina à margem do rio e afogaram-na. Temia 

ser chamada ao cativeiro por causa deste crime e perder 

a condição de liberta que lhe tinha sido conferida. 

Joana, mãe de Quitéria, disse que os parentes da 

falecida tentaram incriminar sua filha, porém que não 

seria ela a única que cometeu o crime; também deveria 

ser incriminado Joaquim, escravo de Francisco Tavares, 

com quem Qu tér i a vivia.23 

Juntos e livres. Mas se isso não era possível, porque 

havia desamor e rejeição, então matar e morrer. 
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No lugar denominado Cap i vary da Graciosa da Borda do 

Camepó, no ano de 1874, a escrava Clara tratava de 

deitar-se para dormir. Era então oito horas da noite 

guando a dona da casa, sua senhora, já se havia 

recolhido aos seus aposentos. A escrava Clara e o 

escravo Miguel dormiam na cozinha da casa. Nesta ocasião 

quis o escravo Miguel violentar para fins 1ibidinosos a 

refer ida escrava, com quem entreteve uma luta, vindo a 

intervir por ordem da dona da casa o português João dos 

Santos Coelho, seu agregado, o qual nada conseguiu. 

Miguel arremessando-se com um facão sobre a escrava 

desfechou-lhe tão violentos golpes que quebrou essa 

arma, ret irando-se depois para a cozinha. Ferida pelas 

facadas e cheia de pavor Clara, que justamente receava a 

sanha do malvado, foi abrigar-se no quarto de sua 

senhora, não podendo mesmo assim salvar-se das garras de 

seus feroz perseguidor. Com efeito, decorridas duas 

horas mais ou menos, principiando Clara a sentir muita 

sede por causa dos ferimentos, foi preciso abrir a porta 

do quarto para ir buscar água para saciá-la. Miguel que 

espreitava de fora pressentiu isso e julgando ser o 

momento favorável para ultimar a realização de seu 

criminoso instinto, forçou a entrada no interior da casa 

e, vencendo os esforços de sua senhora que com seus 

filhos e a própria escrava Clara procurava impedir-lhe a 

entrada, barbaramente descarregou sobre ela dois ou mais 

golpes de machado que causaram-lhe a morte instantânea. 

Clara era uma parda de vinte e cinco anos, corpo 

delgado, alta, cabelos grenhos compridos, nariz chato, 

estava vestida simplesmente com uma camisa morim. Tinha 

um filho crioulinho de nome Inácio, não constando no 

processo sua idade e demais detalhes da vida da escrava. 

Miguel, escravo de Joaquim Alves dos Santos, filho de 

Roza liberta, ignorava a sua idade, solteiro, nascido na 

Borda do Camepó do Distrito de Cur i t iba, não sabia 1er 

nem escrever.24 

Desse processo crime pode-se inferir ainda que "a defesa 

da própria honra" fazia parte do padrão moral dos escravos, ao 



SS 

contrário do que a sociedade livre apregoava sobre eles. Clara, 

mãe solteira, morreu para não ceder aos institutos do seu 

agressor. 

Mas como não poderia ser diferente para as 

circunstâncias, a liberdade era o bem mais almejado. O exemplo 

extremo é o caso desta mãe que mata seu filho: 

Inácia, filha de Verônica, escrava de Manoel Jacinto 

Mendes, de idade de 40 anos, viúva, trabalhava na 

lavoura, bras i le ira, nascida em Guarapuava, não sabia 

1er nem escrever. Escrava de João de Abreu e Araújo, 

morador em Guarapuava. Matou seu filho de 5 anos para 

livrá-lo da escravidão. 

Foi perguntado a ré se tinha fatos a alegar ou provas 

que just i f icassem ou mostrassem a sua inocência, 

respondeu que o que tinha a dizer a seu favor é que 

quando foi para o poder de seu último senhor, houve a 

condição de ser ela liberta dentro de um certo tempo 

conforme acordo entre seu senhor e seu falecido marido; 

mas o seu senhor não quis cumprir o combinado ; para 

alcançar esse fim seu marido teve que trabalhar mais de 

seis anos prestando-lhe serviço; foi quando seu marido 

saiu a procurar justiça. Principiou então seu senhor a 

maltratá-la e também a seu filho que nesse tempo tinha 

um ano e meio de idade, chegando ao ponto de castigar a 

criança com arreador como se fosse pessoa grande e por 

esta razão foi que ela desgostou-se e fugiu de casa; e 

que, vindo a esta cidade de Campo Largo, encontrou seu 

marido que tinha vindo falar com a polícia, mas que nada 

foi possível obter senão ficar aqui na cidade em poder 

de uma pessoa até que chegasse seu senhor. Vendo ela 

então que ia continuar a sofrer, principalmente por 

causa de seu filho, que ela interrogada preferia vê-lo 

antes morto do que penando, matou-o e ficou assim ela 

sofrendo só. 

Seu filho tinha de quatro para cinco anos, e no poder de 

seu segundo senhor só teve este filho, tendo tido duas 

filhas em poder do primeiro senhor. 
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Perguntado a Inácia se foi somente levada pelo motivo 

referido que teve ânimo de matar seu próprio filho, 

respondeu que como disse antes, preferia ver seu filho 

morto do que penando no cativeiro e que até hoje ainda 

pensa do mesmo modo, mas que lhe parece que ainda assim, 

talvez não tivesse ânimo de matá-lo se est ivesse de 

sangue frio, ou em perfeito juízo, que por isso supõe 

também que nessa ocasião a lembrança de seu filho sofrer 

no cat iveiro fez com que ela ficasse fora de si e nesse 

estado pôde matar seu filho, o que talvez não fisesse se 

refletisse bem. 

A testemunha Capitão Francisco de Bastos Coimbra disse 

que conhecia a ré Inácia, escrava de João de Abreu, 

morador em Guarapuava e que também conheceu seu filho 

com o nome de José, isto de dez a oito meses que se 

achava morando no quarteirão do Rocio a título de 

1iberta. 

Outra testemunha foi Manoel de Lima Teixeira e conhecia 

a ré de pouco tempo com o nome de Maria e que esta 

morava no quarteirão do Rocio agregada de Joaquina Maria 

de Bastos a título de ser liberta e que morava em seu 

rancho com seu filho que dizia chamar-se José. Thobias 

Alves Pereira, também testemunha, respondeu que ouviu da 

mesma escrava Inácia que assassinou seu filho para não 

ir ao poder do amo, visto que ele amo judiava de seu 

filho e que ela sacr i f i cava-se a tudo mais e não queria 

que o menino sofresse. 

O senhor da escrava Inácia, João de Abreu e Araújo, veio 

perante o juiz desistir de todo o direito que tinha 

sobre a sua escrava. 

A ré Inácia foi condenada a prisão perpétua, mas houve 

recurso e foi julgada novamente sendo condenada a doze 

anos de prisão e trabalho.25 

No decorrer do processo, o marido de Inácia veio a 

falecer. 

A família de Inácia fora desagregada duas vezes: quando 

suas filhas ficaram com o seu primeiro senhor e quando seu 



marido saiu para buscar justiça, 

a fez fugir com seu filho. A 

levou a que ela preferisse "ver 

no cativeiro". 
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0 desejo de união e liberdade 

impotência para concretizá-lo, 

seu filho morto do que penando 

4.3 UNIDOS, ENFIM 

Há outros documentos que, distantes do contexto 

criminal, tratam da família escrava. Datados na segunda metade 

do século XIX, versam sobre sua manutenção e liberdade. 

Nesse sentido, um requerimento mandado ao Presidente da 

Província, Dr. Jerónimo, solicita um casal de africanos para 

serviços domésticos em 21 de setembro de 1859: 

"Para faci1 idade do serviço doméstico de São Jerónimo 

muito convém ter alli um cazal de africanos: por meio 

essa razão rogo a Vossa Exelência se digne ordenar que 

me sejão entregues os de nome João Maria e sua mulher 

Jose ja, que se achão em poder do Sr. Prates".26 

Em 30 de junho de 1879, a escrava Inácia encaminha os 

papéis para a sua libertação e também a de seus filhos e netos 

para o Chefe de Polícia Louis Barreto Corrêa de Munys; este os 

encaminha ao Presidente da Província, Dr. Manoel Pinto de Souza 

Dantas Filho, mostrando que a família se mantinha e se 

estendia: 

"limo. e Exelentíssimo Sr. tenho a honra de passar às 
mãos de V. Ex. o incluso requerimento e mais papéis que 
me forão dirigidos pela escrava Ignácia da Cruz a cerca 
de sua liberdade, de seus filhos e netos, a fim de que 
V. Ex. se digne providenciar em ordem a garantir o 
direito de liberdade, chamando a autoridade judiciária 
do cumprimento de seus dever es.27 
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Com relação aos escravos libertos pelo fundo de 

emancipação, sabe-se que eram preferencialmente libertadas as 

famílias. Um documento do Juiz de Órfãos de Antonina, de 22 de 

Dezembro de 1880, ao Presidente da Província, Dr. João José 

Pedrosa, referente à liberdade de mulheres escravas em 

Antonina, diz o seguinte: 

"Sat is fazendo aos esclarecimentos que me pede com 

relação as mulheres dos escravos Cassiano e Sebast ião 

libertos pelo fundo de emancipação d'este Município; 

tenho a honra e sat is fação de diser que são livres as 

mulheres dos ditos escravos como V. Ex. verá da cópia da 

data do inserramento dos trabalhos da junta emancipadora 

que junto a este se acha".2* 

Ainda com relação à liberdade de escravos casados, o 

Juiz Municipal de Palmas, Dr. Antônio Miró, envia ao Presidente 

da Província, Dr. João José Pedrosa, em 11 de Abril de 1881, 

documento referente ao fundo de emancipação: 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex. que 

pela coota do fundo de emane ipação dest inada a este 

município ajudado pelo pecúlio de 400$000 com que 

concorreram os 1ibertados, foram declarados Maria 

Francelina e seus tres filhos ingenuos, e Francisca esta 

escrava dos herdeiros do Capitão Pedro Ribeiro de Souza 

e aquel les de D. Maria Josepha de França, e que em razão 

da residência dos interessados distante desta Vila tenho 

designado o dia 23 do corrente para em audiencia ser 

entregue as respect ivas cartas de 1iberdade. Junto tenho 

a honra de passar as mãos de V. Ex. o mappa que V. Ex. 

pede em portaria de 5 de janeiro próximo findo".29 

Se as fontes permitem 

resistência ou acomodação, estes 

realidade da vida na escravidão: 

conf igurar 

depo imentos 

um quadro de 

sintetizam a dura 
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"E. Os escravos eram casados, no civil, na Igreja? 

"M.C. Não. Aquele tempo não havia casamento. Aquele 

tempo havia, muntá [...] 

"E. Cada escravo só tinha uma mulher? 

"M.C. Não! Ué! Os escravos tinha [...] as negras [...] 

as mulhé dos escravo e era mulhé de quem o senhor 

quisesse, sabe? o menos lá na fazenda do Barão 

Salgado da Rocha era assim. Eu nunca vi casamento 

lá enquanto, di idade, di três mês que eu fui pra 

lá c'a minha mãe [...] até dezoito anos e meio 

[...]".ao (Maria Chatinha) 

"E. A criança era separada dos pais? 

"M. [...] o pai e a mãe via quando era pequeno. Depois 

eles tiravam, traziam. E o pai não tinha direito 

mais. Nem o pai, nem a mãe, porque os pai não 

governava nem o que tinha [...]. 

"E. Qual era a re 1 igião dos escravos? Eles eram 

católicos? 

"M. Catól icos? Ah! eu não tô contando pro senhor 

qu'era mesmo c'uma boiada do campo. Não tinha 

nenhuma re 1igião. Tinham, mas era a religião de 

Assatã [...] 

"E. Se algum escravo qui sesse casar com uma escrava, 

da mesma fazenda, podia? 

"M. Não tinha casamento, naquele tempo! Não tinha. O 

chefe. Não era casado. Porque é mesmo que u'a 

criação que o senhor vê, aí". 31 (Mariano Pereira 
dos Santos) 

O controle sobre essas vidas era exercido de forma 

cabal: "uma boiada do campo". Mas um filho, a mãe, um irmão são 

provas de que os escravos quase sempre tinham alguém por perto. 

E, apesar de lhes ter sido tão difícil conseguir uma família 

legalizada, se por família se entender o mais simples 

grupamento humano - mãe e filho; companheira e companheiro -, a 

família escrava persistia em existir, ainda que na forma 

"juntá, muntá"... 
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28Arquivo Público, V. 23, AP 611, fl. 127. 

2'Arquivo Público, V. 07, AP 626, fl. 266. 

3®MAESTRI FILHO, Mario José. Depoimentos de escravos. 

3 1 MAESTRI FILHO, p. 33, 36 e 37. 
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CONCLUSÃO 

A composição da família escrava constitui um singular 

recorte dentro da estrutura familiar vigente no Brasil do 

século XIX. Para delineá-la, tem-se que buscar o contorno da 

família livre, ainda que pouco guarde desse contorno, pois, na 

prática, as instituições legais acabavam por "conspirar" contra 

a família escrava. 

Para a sociedade de então, os cativos deveriam ser 

firmemente moralizados e educados e cabia aos senhores essa 

missão. Casá-los era uma das formas de cumpri-la. Mas a 

legislação da época não protegia cabalmente a família escrava. 

Existiam sim algumas disposições que tentavam criar condições 

para que ela se mantivesse coesa, fazendo valer, assim, a 

crença dos governantes de que o matrimônio regular era a mais 

importante instituição da sociedade e por isso os negros 

deveriam igualmente obedecê-la. Mas, interferindo na escolha do 

cônjuge e na obtenção do consentimento, forçava os escravos a 

uniões ditas espúrias. 

Nesse sentido, a Igreja teve papel preponderante. 

Considerando o matrimônio um sacramento, nele se apoiava para 

também evitar o desregramento dos escravos e exigir dos 

senhores o controle das relações entre os negros de sua 

propriedade. Além de alertar que o casamento não significaria 

alforria, as regras da Igreja serviam antes como obstáculos ao 

cumprimento desse sacramento. Os escravos que quisessem casar 

deveriam realizar o pagamento das custas do processo de 
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habilitação e apresentar outros documentos paroquiais que 

comprovassem sua fé católica, ter sido batizado e não ter se 

casado antes. 

Na sociedade paranaense da época, o forte traço 

moralizante tinha também no casamento legal a via de consoli-

dação de uma sociedade "sadia". Por extensão, era necessário 

impor a moralidade e a ordem entre os escravos, legalizando as 

uniões; tarefa que, aparentemente, parecia não ser tão árdua, 

em função da reduzida população escrava. Mas aqui as paróquias 

eram muito distantes do lugar onde se concentravam as 

atividades econômicas e estas, por sua vez, "separavam" os 

sexos: as mulheres escravas estavam em maior número nos 

serviços domésticos da cidade; os homens, no campo. Casar só 

poderia ser difícil! 

Na essência, a preocupação da sociedade escravista 

estava em evitar laços que viessem a fortalecer a solidariedade 

e a unidade entre os escravos e acabassem por interferir no 

capital e no sistema produtivo. Anúncios e documentos relativos 

a situações típicas da vida do escravo vão confirmando a 

assert iva. 

Quanto à constituição propriamente dita da família 

escrava, a realidade das fontes corroboram com a conclusão a 

que já chegaram diversos autores: a família dos elementos 

servis não era, e nem poderia ser, estável; o núcleo familiar 

estava formado principalmente por mãe e filho. 

A contribuição deste estudo, não foi outra que tentar 

apreender dos sentimentos, das emoções, da existência, enfim, o 

significado prático de viver em família para o escravo. 

Subordinados aos interesses dos senhores, não raro os escravos 



tinham de acomodar-se, aceitando separações; mas também pediam, 

brigavam, morriam e matavam para estar juntos e livres. 

Constituir família - legalizada ou não - teria sido, assim, um 

ato de resistência. 
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ANEXO - TABELAS ESTATÍSTICAS 



TABELA Al - QUADRO GERAL DA POPULAÇÃO NA PROVÍNCIA DO PARAMA, 
DIVIDIDOS EM CATIVOS E LIVRES, ANO DE 1854 

MUNICIPIOS ESCRAVOS LIVRES 

Paranguã 1.274 5.259 
Guar&queçaba 248 3.228 
Guaratuba 175 1.339 
Antonina 838 3.322 
Morretes 755 2.954 
Curitiba S78 6.213 
São José dos Pinhais 365 4.245 
Campo Largo 359 3.331 
Palmeira 269 1.549 
Iguaçu 71 1.S81 
Votuverava 126 1.892 
Lapa (Príncipe) 1.858 3.548 
Rio Negro 77 1.807 
Castro 796 5.103 
Ponta Grossa 1.069 1.994 
Jaguariaíva 440 631 
Tibagi 354 1.231 
Guarapuava 379 2.141 
Palmas 158 526 
TOTAL 10.189 51.894 

16,4X 83 

FONTE: Mapa estatístico da população, número 14, apresentado 
pelo Chefe de Policia, Dr, Antônio Manoel Fernandes Jr. 



TABELA A2 - QUADRO OERAL DA POPULAÇÃO NA PROVÍNCIA DO PARANA, 
DIVIDIDOS EM CATIVOS E LIVRES, ANO DE 18S8 

MUNICIPIOS ESCRAVOS LIVRES 

Guaraqueçaba 160 3 170 
Guaratuba 46 2. 175 
Antonina 1.S06 6 608 
Morretes 470 2. 055 
Curitiba 997 10 316 
São José dos Pinhais 498 4. 882 
Campo Largo 373 3 537 
Palmeira 492 2. 4S0 
Iguaçu 73 1 725 
Votuverava 291 2. 343 
Lapa (Príncipe) 810 6 030 
Rio Negro 91 2. 330 
Castro 752 4 952 
Ponta Grossa 700 3. 669 
Jaguariaíva 450 1 512 
Tibagi 385 1. 501 
Jatai 2 194 
Palmas 215 562 
Porto de Cima 182 1 078 
TOTAL 8.493 60. 887 

12,2% 87,8X 

FONTE: Mapa estatístico da população, número S, apresentado 
pelo Chefe de Polícia, Dr. Luiz Franscisco da Camara 
Leal. Repartição da Polícia, Curitiba 16 de dezembro de 
18S8. 



TABELA A3 - QUADRO GERAL DA POPULAÇÃO HA PROVÍNCIA DO PARANA, 
DIVIDIDOS EM CATIVOS E LIVRES, ANO DE 1866 

MUNICIPIOS ESCRAVOS LIVRES 

Guaraqueçaba 230 3.993 
Guaratuba 196 2.140 
Antonina 1.126 5.221 
Morretes S60 2.779 
Curitiba 1.086 12.541 
São José dos Pinhais 769 5.376 
Campo Largo 540 4.458 
Palmeira 518 2.838 
Iguaçu 125 2.440 
Votuverava 203 4.670 
Lapa (Príncipe) 1.204 7.096 
Rio Negro 114 3.417 
Castro 1.111 5.043 
Ponta Grossa 753 S. 233 
Jaguariaiva 622 2.004 
Tibagi 585 2.349 
Palmas - 2.901 
Porto de Cima 177 1.078 
Guarapuava 576 1.156 
Paranaguá 1.101 4.852 
TOTAL 11.596 87.491 

12X 87,8% 

FONTE: Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Dr. 
André A. Fleury, em 1866. 
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TABELA AS - PROFISSÃO DA POPULAÇÃO ESCRAVA PARANAENSE NO ANO DE 1882 

MUNICIPIOS LAVOURA DOMÉSTICO OFÍCIOS INVALIDOS 

Curitiba 941 446 8 -

Castro-Tibagi 707 83 - -

Lapa 414 279 44 -

São João do Boa Vista 347 380 - -

Antonina 4S2 132 1S -

Ponta Grossa 310 212 11 -

Paranaguá 326 147 23 3 
Guarapuava 212 144 76 -

São José dos Pinhais 3S3 41 7 -

Palmeiras 181 122 81 -

Morretes-Porto de Cima 61 209 80 -

Palmas 87 223 2 1 
Campo Largo 174 129 S -

Guaratuba 89 16 - -

Rio Negro 16 46 - -

TOTAL 4.670 2.609 3S2 4 
61,17X 34,17X 4,61% 0 

FONTE: Relatório do Presidente da Província,Dr. Carlos Augusto de Carvalho. Quadro 
estatístico da Província do Paraná pelos sexos, idade, residência e pro-
fissão. Jornal Província do Paraná, 30 de novembro de 1882, n. 479, p.l. 



72 

TABELA A6 - ESCRAVOS EM SERVIÇO URBANO NO ANO DE 1882 

MUNICÍPIOS 
< DE 21 ANOS DE 21 A 60 ANOS MAIS DE 60 ANOS TOTAL 

MUNICÍPIOS 
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

Curitiba 44 174 82 298 24 23 150 495 
Antonina 28 24 36 28 2 2 66 54 
Morretes-Porto de Cima 31 31 86 77 5 2 122 110 
Guarapuava 2 7 7 7 - 1 9 15 
Lapa 44 52 46 34 47 28 137 114 
Ponta Grossa 7 4 23 42 - - 30 46 
Campo Largo 20 14 9 5 - - 29 19 
Rio Negro - 4 2 3 - - 2 7 
Guaratuba 4 5 9 8 2 6 15 19 
Paranaguá 92 96 101 127 4 3 197 226 
São José dos Pinhais 8 10 6 10 - - 14 20 
Palmeira 2 11 10 18 - 2 12 31 
Palmas 60 58 34 57 - - 94 IIS 
Castro-Tibagi 43 56 60 50 26 22 129 128 
São João do Boa Vista 1 11 - 1 - - 1 12 
TOTAL 386 557 511 765 110 89 1.007 1.411 

FONTE: Relatório do Presidente da Província do Paraná, Dr. Carlos A. de Carvalho,em 26 de maio 
de 1883. Curitiba, Typographia Perseverança, 1884. 
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TABELA A7 - ESCRAVOS EM SERVIÇO RURAL NO ANO DE 1882 

MUNICÍPIOS 
< DE 21 ANOS DE 21 A 60 ANOS MAIS DE 60 ANOS TOTAL 

MUNICÍPIOS 
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

Curitiba 186 130 230 58 47 18 463 206 
Antonina 126 142 193 157 20 11 339 117 
Morretes-Porto de Cima 38 30 110 87 2 - 150 117 
Guarapuava 65 76 182 141 22 10 269 227 
Lapa 106 115 106 102 73 4S 285 262 
Ponta Grossa 88 84 266 223 3 3 357 310 
Campo Largo 48 71 101 93 6 1 155 165 
Rio Negro 17 17 31 24 - 1 48 42 
Guaratuba 24 38 4 48 3 6 31 92 
Paranaguá 102 84 120 10S 6 5 228 194 
São José dos Pinhais 121 119 110 107 1 - 232 226 
Palmeira 106 74 195 183 24 17 32S 274 
Palmas 4 - S3 - - - 57 -

Castro-Tibagi 205 235 245 226 21 1S 471 476 
São João do Boa Vista 207 202 160 187 5 4 372 393 
TOTAL 1.443 1.417 2.106 1.741 233 136 3.782 3.294 

FONTE: Relatório do Presidente da Província do Paraná, Dr. Carlos A. de Carvalho,em 26 de maio 
de 1883. Curitiba, Typographia Perseverança, 1884. 



TABELA A8 - TOTAL DA POPULAÇÃO ESCRAVA EU SERVIÇO RURAL, URBANO E SEM PROFISSÃO 
DECLARADA NO ANO DE 1882 

MUNICÍPIOS RURAL URBANO SEM PROFISSÃO TOTAL 

Curitiba 669 645 68 1.382 
Antonina 649 120 62 831 
Morretes-Porto de Cima 267 232 110 609 
Guarapuava 496 24 - 520 
Lapa 547 251 321 1.119 
Ponta Grossa 667 76 324 1.067 
Campo Largo 320 48 93 461 
Rio Negro 90 9 - 99 
Guaratuba 126 34 - 160 
Paranaguá 422 423 5 8S0 
São José dos Pinhais 458 34 - 492 
Palmeiras 599 43 1 643 
Palmas 57 209 70 336 
Castro-Tibagi 947 257 105 1.309 
São João do Boa Vista 765 12 - 777 
TOTAL 7.079 2.417 1.159 10.655 

FONTE: Relatório do Presidente da Provincia, Dr. Carlos Augusto de Carvalho, em 
26 de maio de 1883. Curitiba, Typographia Perseverança, 1884. 



TABELA A9 - QUADRO COMPARATIVO E ESTATÍSTICO DE BATIZADOS, ÓBITOS E CASAMENTOS, 
1871-1882 

ANO BATIZADOS LEGITIMOS ILEGÍTIMOS ÓBITOS EXISTENTES CASAMENTOS 

1871 6 _ 6 2 4 2 
1872 46 4 36 - 40 3 
1873 49 3 46 6 43 -

1874 25 3 22 12 13 -

187S 53 2 51 6 47 1 
1876 30 2 28 6 24 6 
1877 44 - 44 7 37 1 
1878 36 - 36 9 27 -

1879 46 4 42 13 33 -

1880 36 - 36 5 31 -

1881 30 3 27 3 25 2 
1882 19 2 17 2 17 3 
TOTAL 414 23 391 73 341 18 

FONTE: Arquivo Público. Residência Paroquial na cidade de Santo Antonio da Lapa, 
29 de abril de 1882. 



TABELA AlO - QUADRO DA POPULAÇÃO ESCRAVA NA PROVINCIA DO PARANÁ 
POR IDADE, ANO DE 1882 

IDADE NÚMERO DE ESCRAVOS 

U a 1S 1.134 
16 a 20 1.286 
21 a 25 1.027 
26 a 30 1.001 
31 a 35 765 
36 a 40 702 
41 a 45 401 
46 a 50 504 
SI a SS 301 
56 a 60 279 
61 a 6S 106 
66 a 70 94 
71 a 75 27 
76 a 80 7 
81 a 85 3 
86 a 90 2 
91 a 95 2 
TOTAL 7.64 

FONTE: Jornal "Província do Paraná", 30 de novembro de 1882. 



TABELA All - QUADRO REGISTRO CIVIL DA POPULAÇÃO ESCRAVA DA PROVÍNCIA 
DO PARANA, ANO DE 1880 

PARÓQUIAS BATIZADOS CASAMENTOS ÔBITC 

Curitiba 1.000 42 166 
Morretes 2S9 31 154 
Porto de Cima 107 48 50 
Lapa 420 93 82 
Palmeira 340 76 62 
Antonina 343 30 125 
Piraí 143 30 7 
Castro 346 43 60 
Guarapuava 229 62 94 
Palmas 98 29 16 
Iguaçu 178 21 29 
Campo Largo 320 44 102 
Votuverava 351 72 40 
São José dos Pinhais 397 54 29 
Serro Azul 147 60 35 
Guaraqueçaba 128 45 6S 
Tibagi 176 33 -

Guaratuba 84 22 55 
Ponta Grossa 224 53 -

TOTAL 5.260 828 1.171 

FONTE: Relatório apresentado à Assembléia Legislativa do Paraná, em 
16 de fevereiro de 1881 pelo Presidente da Província, Dr. Jo-
sé Pedrosa. Jornal "Província do Paraná", n. 323, p. 2. 



TABELA A12 - QUADRO REGISTRO CIVIL DA POPULAÇAO ESCRAVA DA PROVINCIA 
DO PARANA, ANO DE 1882 

PARÓQUIAS BATIZADOS CASAMENTOS ÓBITOS 

Curitiba 831 123 135 
Morretes 279 31 138 
Lapa 519 82 80 
Guarapuava 315 60 99 
Votuverava 254 59 34 
Porto de Cima 80 9 39 
Guaratuba 118 15 54 
Tibagy 97 30 7 
Igassú 176 26 12 
Rio Negro 312 - 41 
São João do Boa Vista 346 41 26 
Serro Azul 419 45 40 
Castro 320 92 73 
Pirahy 146 20 22 
Jaguariaíva 120 22 16 
Conchas 148 31 4 
Palmas 115 37 11 
Ponta Grossa 258 43 24 
Campo Largo 250 46 60 
TOTAL 5 .447 872 965 

FONTE: Relatório apresentado pelo Presidente da Província do Paraná., 
Dr. Carlos A. de Carvalho. 



TABELA Al3 - QUADRO DA OCUPAÇXO DA MAO-DE-OBRA ESCRAVA 
NA PROVÍNCIA DO PARANA, ANO DE 1882 

MUNICIPIOS RURAL URBANO 

Curitiba 962 433 
Castro e Tibagi 708 82 
Lapa 690 47 
São João da Boa Vista 684 43 
Antonina 452 147 
Ponta Grossa 481 52 
Paranaguá 260 239 
Guarapuava 398 34 
São José dos Pinhais 365 36 
Palmeiras 345 39 
Morretes e Porto de Cima 214 136 
Palmas 308 5 
Campo Largo 269 39 
Guaratuba 96 9 
Rio Negro 54 8 
TOTAL 6.286 1.349 

82,33% 17,67% 

FONTE: Jornal Provincia do Paraná, 30 de novembro de 
1882, n. 479, p. 1. 
Relatório apresentado à Assembléia Legislativa 
do Paraná pelo Presidente da Provincia, Dr. Car-
los A. de Carvalho, em 01 de outubro de 1882. 
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TABELA A14 - QUADRO GERAL DA POPULAÇÃO NA PROVÍNCIA DO PARANA POR REGISTRO CIVIL, 
ANO DE 1866 

MUNICIPIOS SOLTEIROS CASADOS VIÚVOS TOTAL 

Guaraqueçaba 2 878 1 172 173 4.223 
Guaratuba 1 709 528 99 2.336 
Antonina 4 565 1 508 274 6.347 
Morretes 2 O U 980 348 3.339 
Curitiba 9 S98 3 6S5 374 13.627 
São José dos Pinhais 4 361 1 soo 284 6.145 
Campo Largo 3 356 1 340 302 4.998 
Palmeira 2 192 1 0S4 130 3.376 
Iguaçu 1 724 748 93 2.S6S 
Votuverava 3 181 1 548 144 4.873 
Lapa (Príncipe) 5 703 2 206 391 8.300 
Rio Negro 2 352 1 066 113 3.531 
Castro 4 032 1 802 320 6.1S4 
Ponta Grossa 3 948 1 868 190 6.006 
Jaguariaíva 1 734 813 79 2.626 
Tibag i 2 016 832 86 2.934 
Palmas 1 781 909 211 2.901 
Porto de Cima 994 274 6S 1.333 
Guarapuava 2 421 2 910 97 5.428 
Paranaguá 5 741 1 928 396 8.065 
TOTAL 66 297 28 621 4.169 99.107 

67X 29X 4X 

FONTE: Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Dr. André A. Fleury, 
em 1866. 
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TABELA AIS - QUADRO DA POPULAÇÃO LIVRE NA PROVÍNCIA DO PARANA,POR REGISTRO CIVIL, 
ANO DE 1858 

MUNICÍPIOS SOLTEIROS CASADOS VIÚVOS TOTAL 

Guaraqueçaba 1 974 1 061 135 3.170 
Guaratuba 1 574 570 58 2.175 
Antonina 3 749 2 372 487 6.608 
Morretes 1 419 529 107 2.055 
Curitiba 6 735 3 143 438 10.316 
São José dos Pinhais 3 191 1 .451 240 4.882 
Campo Largo 2 268 1 160 109 3.537 
Palmeira 1 597 769 84 2.450 
Iguaçu 1 053 619 53 1.725 
Votuverava 1 215 837 89 2.343 
Lapa (Príncipe) 4 30S 1 579 146 6.030 
Rio Negro 1 525 738 67 2.330 
Castro 3 2S7 1 492 203 4.952 
Ponta Grossa 2 138 1 .029 502 3.669 
Jaguariaíva 1 031 432 49 1.512 
Tibagi 882 580 39 1.501 
Jatai 131 59 4 194 
Palmas 313 176 73 562 
Porto de Cima 698 331 49 1.078 
TOTAL 39 028 18 927 2.932 60.887 

64% 31% S% 

FONTE: Mapa estatístico da população, número S, apresentado pelo Chefe de Polí-
cia, Dr. Luiz Francisco da Camara Leal. Repartição da Policia, Curitiba 16 
de dezembro de 1858. 
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TABELA A16 - QUADRO DA POPULAÇÃO NA PROVÍNCIA DO PARANA, POR REGISTRO CIVIL, ANO 
DE 18S4 

MUNICÍPIOS SOLTEIROS CASADOS VIÚVOS TOTAL 

Paranaguá 4 667 1 509 537 6.533 
Guaraqueçaba 2 201 1 122 153 3.476 
Guaratuba 1 032 424 58 1.S14 
Antonina 2 974 990 196 4.160 
Morretes 3 001 484 224 3.709 
Curitiba 5 IIS 1 494 182 6.791 
São José dos Pinhais 3 236 1 208 166 4.610 
Campo Largo 2 470 1 064 156 3.690 
Palmeira 1 326 373 119 1.818 
Iguaçu 1 143 460 49 1.652 
Votuverava 1 390 S69 59 2.018 
Lapa (Príncipe) 3 121 1 829 456 5.406 
Rio Negro 1 247 590 47 1.884 
Castro 3 952 1 413 534 5.899 
Ponta Grossa 1 89S 1 021 147 3.063 
Jaguariaíva 688 320 63 1.071 
Tibagi 1 133 410 42 1.S8S 
Guarapuava 1 762 674 84 2.520 
Palmas 529 136 19 684 
TOTAL 43 007 16 140 3.111 62.083 

69% 26% S% 

PONTE: Mapa estatístico da população, número 14, apresentado pelo Chefe de Polí-
cia, Dr. Antônio Manoel Fernandes Jr. 
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