
EDUARDO SPILLER PENA 

O JOGO DA FACE 
A Astucia Escrava Frente aos Senhores e à Lei 

na Curitiba Provincial 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Curso de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal do Paraná, como 
parte dos requisitos para obtenção do 
título de Mestre em História do Brasil. 
Orientador: Professora Dr§ 
ANA MARIA DE OLIVEIRA BURMESTER 

V.1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CURITIBA 

1990 



Aos manos 
Paulo e Neco 



"Os atores sociais não são, de modo 
algum, vítimas dos valores que praticam, 
eles os jogam, os vivem no jogo." 

Michel Maffesoli, A Conquista 
do Presente 

"Também as estórias não se desprendem 
apenas do narrador, sim o performam; 
narrar é resistir." 

João Guimarães Rosa, Estas 
Estórias 



AGRADECIMENTOS 

O tempo investido na redação de todas as páginas deste 
trabalho teve como alento a escuta e a contribuição de inúme-
ras pessoas. Sem elas não teria saído das primeiras linhas. 
Com elas cheguei até as últimas evidencias que pude captar, 
apesar de ter ainda uai infindável e desconhecido universo de 
história.s pela frente. 

Os professores e alunos do Departamento de História 
estimularam desde o início essa caminhada e minha orientado-
ra Ana Maria a acompanhou com paciência e atenção carinhosa-
mente críticas. 

No meio da travessia, a passagem de um astuto historia-
dor pelos Campos Gerais foi imprescindível para uma tomada de-
finitiva de posição: a Sidney Chalhoub deve o fato de colocar 
os escravos no primeiro plano da investigação, numa localida-
de em eme eles senrore foram minoria enquanto população. 

Já próximo do fim, outro astuto historiador, João Reis, 
lendo um trecho deste trabalho, deu com seu ânimo a força que 
faltava oara que chegasse ao- desfecho da narrativa. 

Mas de nada. adiantariam essas lembranças de gratidão 
se não citasse aqui a importância que o quixotesco e anônimo 
trabalho dos homens e mulheres dos arquivos teve no desvenda-
mento desta pesquisa. Quero agradecer o show de profissiona-
lismo dado pelo pessoal do Departamento Estadual de Arquivo 
Público, em especial, a Daysi e a Claudete; aos funcionários 
dedicados dos arquivos cartorários de Curitiba e São José dos 
Pinhais - os srs. Ogg e Miguel e a prestativa D. Nair - cuja 

iii 



confiança em minha pessoa possibilitou uma ampla e produtiva 
viagem pelos seus arquivos. 

A primeira parte do trabalho só pôde ser elaborada pe-
lo auxílio cuidadoso do Mauro e do Ewerson, do IPARDES, que 
souberam traduzir para os computadores todas as evidências 
históricas que pude coletar e do Neco que tra.balhou com afin-
co na arte-final das tabelas. Louvo a generosidade dos três. 

Agradeço o apoio dado pelo CNPQ e posteriormente pela 
CAPES que foi significativo para o início e desenvolvimento 
da pesquisa. E, por fim, sou imensamente grato a todos aque-
les que curtiram pequenas passagens deste texto, passando os 
olhos por ele, manuseando-o, rindo e comentando frases e pa-
lavras. Eles nem sequer imaginam a motivação que me passaram 
para eme pudesse seguir adiante. 

iv 



SIGLAS UTILIZADAS 

AGVC - Arquivo Geral das Varas Cíveis de Curitiba 
AGVFP - Arquivo Geral das Varas de Fazenda Pública de 

Curitiba 
AVCSJP - Arquivo da Vara Criminal de São José dos 

Pinhais 
CCGP - Coleção da Correspondência do Governo Provincial 
DEAP - Departamento Estadual de Arquivo Público 



# 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 01 - Números absolutos e relativos da população 
escrava no Paraná - séculos XVIII e XIX 39 

TABELA 02 - Indicadores da propriedade em escravos pa-
ra a Comarca e seus municípios em 1875 48 

TABELA 03 - Indicadores da propriedade em escravos pa-
ra a Capital e São José dos Pinhais - 1804-
-1824-1875 48 

TABELA 04 - Taxa de domicílios ou proprietários com 
escravos na região de Curitiba - século 
XVIII e XIX 53 

TABELA 05 - Razão de masculinidade e distribuição dos 
escravos da' Comarca por sexo, segundo fai-
xas de tamanho dos plantéis 56 

TABELA 06 - Razão de masculinidade e Distribuição dos 
escravos da Capital por sexo, segunde fai-
xas de tamanho dos planteis 56 

TABELA 07 - Distribuição percentual dos escravos, se-
gundo estado conjugal e sexo 58 

TABELA 08 - Distribuição dos escravos com família, se-
gundo categorias e subcategorias 60 

TABELA 09 - Distribuição dos escravos por sexo, segun-
do os grupos de profissão 67 

TABELA 10 - Distribuição dos grupos de profissão dos 
escravos, segundo as faixas de tamanho dos 
plantéis 68 

TABELA 11 - Participação da população escrava e livre 
na Comarca de Curitiba r séculos XVIII e XIX .. 85 

TABELA 12 - Brasil: manumissão de escravos por provín-
cia 1877-81 e 1873-85 93 

vi 



LISTA DE FIGURAS 

FIGURA' Ol - Distribuição de proprietários e escravos, 
segundo as faixas de tamanho dos planteis 
(FTP)' para a Comarca e seus municípios 45 

FIGURA 02 - Estrutura etária dos escravos classifi-
cados 61 

FIGURA 03 - Naturalidade dos escravos classificados 63 
FIGURA 04 - Cor dos escravos classificados segundo 

seu sexo 64 
FIGURA 05 - Distribuição dos grupos de profissão dos 

escravos, segundo as faixas de tamanho 
dos planteis 68 

FIGURA 06 - Distribuição dos lavradores, domésticos 
e artesãos, segundo sexo e faixas etá-
rias dos escravos 69 

FIGURA 07 - Distribuição dos grupos de profissão dos 
escravos para a Comarca e seus municípios .... 71 

FIGURA 08 - Modificações ocorridas na população es-
crava da Comarca de Curitiba entre 1873 
e 1884 90 

FIGURA 09 - Distribuição dos ervateiros escravistas 
da região de Curitiba e de seus escravos 
para os anos setenta e oitenta do século 
XIX 97 

FIGURA 10 - Lista de matrícula de escravos de 1372, 
em Curitiba 380 

FIGURA 11 - Parte do livro de classificação dos escra-
vo s da Comarca de Curitiba, em 1875 384 

Vil 



# 

Z SUMAHIO • 

• AGRADECIMENTOS iii 
• SIGLAS UTILIZADAS V • ^ LISTA DE TABELAS vi 

9 LISTA DE FIGURAS vii 

• INTRODUÇÃO 1 

£ PRIMEIRA PARTE - OS NÚMEROS DA POSSE • 
• CAPÍTULO 1 - 0 PEQUENO E DENSO UNIVERSO ESCRAVO DA 
• COMARCA - 32 
® Padrões de posse: comparações e indicadores 42 • 

Perfil da população escrava: do sexo à 
' profissão 54 

Os últimos momentos: o trafico inter-provincial 
. e a escassez da mão-de-obra escrava 72 

£ SEGUNDA PARTE - DO ESTIGMA X EXPERIÊNCIA 

* PRETEXTO 118 
J CAPÍTULO 2 - AS MARCAS DA FALA 125 
Q A face oculta da metamorfose 148 
# CAPÍTULO 3 - A FACE ESCRAVA 181 

Da diversão e das armas 182 
A 

Do roubo 201 
g Do castigo e do poder publico 219 
Q CAPÍTULO 4 - LIBERDADES EM ARBÍTRIO 273 

Momentos de tensão: a morte do senhor e a # ameaça da venda 277 
• vi i i 



# 

"Alforria forçada": a mediação de um dispositivo 
da lei de 1871 nas relações senhor-escravo 322 

. o fracasso da lei 325 

. estratégia e astucia nos meandros da lei 334 

. a eficácia da lei 348 

EPÍLOGO 372 

ANEXO - A reconstituição dos planteis pelo livro 
de classificação de 1875 376 

PONTES E REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 399 

m 
m ix 



INTRODUÇÃO 

A Curitiba excluída 

A Gazeta Paranaense, órgão oficial do partido conser-
vador, em março de 1882, alertava seus leitores para os even 
tos "revoltantes" que aconteciam num lugar muito freqüentado 
de Curitiba. 

Um policiamento permanente no chafariz 
do Largo Zacarias é lima necessidade 
para evitar as desordens que diariamen-
te ali se dão, devido ao contínuo ajun-
tamento de negros, criados, colonos e 
soldados carregadores de água. 
Temos presenciado muitos fatos revol-

tantes que se têm dado, e se continuar 
a falta de policiamento no lugar lamen-
taremos ainda alguma desgraça. 1 

A necessidade de se proteger um local de singular im-
portância para o dia-a-dia da cidade é a primeira evidência 
que pode ser feita na leitura desta pequena notícia. 0 chafa 
riz do Largo Zacarias, junto a outros chafarizes e fontes, 
abastecia de água na época boa parte da população curitibana 
Todo dia dezenas de pessoas dirigiam-se ao local, ora para 
trabalhar no carregamento de água, ora para participar do pe 
queno comércio ambulante que circundava o chafariz e ora 
ainda para passear e trocar idéias com outras pessoas. Enfim 
um ponto de encontro assiduamente freqüentado, assim como o 
Largo do Mercado e outras praças da cidade que,por sua fun-



ção e prestígio,deveria ser palco de um policiamento mais ri-
goroso e, se possível, permanente. 

Mas policiar o quê? Eis a segunda evidência. Não era 
só a integridade do chafariz que preocupava o redator da no-
tícia, mas também, e principalmente, as "desordens" que se 
sucediam no local, devido à aglomeração de inúmeros trabalha-
dores ("negros, criados, colonos e soldados carregadores de 
água"). Alguma "desgraça" fatalmente ocorreria se não houves-
se, por parte das autoridades policiais, um controle das pes-
soas que percorria® o Largo Zacarias diariamente. A imagem 
que se evoca é que a reunião de muitos indivíduos, essencial-
mente populares e ligados ao mundo do trabalho, segundo a 
classificação do jornal, propiciaria tuna possível desordem e 
acontecimentos desagradáveis que poderiam desembocar no cri-
me. As palavras do periódico elaboram, então, uma sutil asso-
ciação entre o mundo dos trabalhadores e o mundo da desordem 
e da criminalidade. Tal imagem foi constantemente veiculada 
pela imprensa curitibana e também por outras instâncias ofi-
ciais do discurso provincial, como os relatórios e correspon-
dência dos presidentes e chefes de polícia da época. 

Numa outra situação, por exemplo, o chefe de polícia 
Luís Barreto Correa de Meneses, em janeiro de 1880, exigia da 
Câmara Municipal certas imposições que dificultassem o "ajun-
tamento" de populares em festas e divertimentos. 

Seria conveniente que a Câmara Munici-
pal criasse qualquer imposição que difi-
cultasse tais ajuntamentos, e em vista 
da tolerância até hoje havida, nada quis 
providenciar no sentido de proibir esses 
divertimentos, e Tínicamente limitei sua 
duração até meia-noite, em que a polí-
cia poderá exercer a necessária fisca-
lização por meio das patrulhas e por ser 
dessa hora em diante que a desordem ali 
se manifesta pelo excesso de bebidas al-
coólicas. 2 
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Os relatórios e a correspondência da secretaria de po-
lícia, durante as décadas finais do século XIX, estão rechea-
dos de evidências que demonstram uma incansável perseguição 
às festas populares, aliada a uma efetiva estigmatização de 
seus participantes como beberrões e desordeiros. De fato, os 
bailes sumpfs (organizados por alemães e que além de imigran-
tes congregavam escravos e libertos), os fandangos, os batu-
ques e muitas outras manifestações de divertimento popular, 
sofreram constante assédio da polícia e das autoridades pro-
vinciais, interessadas em combater os excessos de Tima ociosi-
dade condutora em potencial à criminalidade ^. 

0 discurso policial guarda em si, também, a necessida-
de básica de se regularizar o tempo do trabalhador, constante-
mente interrompido ou desviado pelos indesejáveis divertimen-
tos. As irregularidades no trabalho e o comportamento "des-
viante" dos traoalhadores foram ocasionados por esses "maus 
costumes" que variavam desde as bebedeiras até as brigas e 
conflitos comuns ao ambiente das festas. Afinal, festejar 
após a meia-noite, quando os bailes começavam a esquentar, 
como nos informa o chefe de polícia, traria com certeza efei-
tos negativos à eficácia e à regularidade dos trabalhadores 

4 Ä 
no dia seguinte . Com tamanha vigilancia, nao demorou muito 
para que o próprio presidente da província baixasse uma res-
trição legal, proibindo a ocorrência dos sumpfs ou de "diver-
timentos de qualquer denominação", sem prévia licença da auto-
ridade policial. A partir da implantação desta lei, todo bai-
le dançante só se realizaria mediante o pagamento de vinte 
mil réis e com a condição expressa "de não serem ali admiti-
dos escravos, filhos famílias e pessoas armadas". Exigia-se, 
também, que todos os donos das casas onde se organizavam esses 
divertimentos fossem responsáveis pela "ordem e moralidade" 
públicas, retirando todos os "turbulentos, ébrios, pessoas 
suspeitas e indecentes" de seu interior e reclamando, quando 
fosse preciso, a intervenção da polícia, "aliás legítima em 
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ajuntamentos desta ordem" 

Para completar este quadro de vigilância e controle so-
cial, produzido pelas autoridades provinciais sobre o dia-a-
-dia dos populares curitibanos, entre eles, os escravos, fo-
ram baixadas, pelo mesmo chefe de polícia, Luís Barreto Correa 
de Meneses, as "Instruções para os inspetores de quarteirão". 
Estas instruções revestiam os inspetores - indivíduos retira-
dos do seio da própria população - de todo o poder para man-
ter a ordem e a tranqüilidade pública em seus quarteirões. 
Pela reforma administrativa do império, de 1871, os inspeto-
res, que sempre tiveram um papel vital no controle da popula-
ção, passaram a ser nomeados diretamente pelo presidente ou 
chefe de polícia das províncias, e não mais pelos juizes de 
paz, o que anulou a possibilidade de serem manipulados pelos 
grupos políticos locais. A medida veio contribuir ainda mais 
para o modelo hierárquico e centralizador que o governo impe-
rial desejava implantar na época. Nomeando estes agentes, as 
autoridades imperiais conseguiram estender as suas normas e 
ordens até a extremidade da teia burocrático-administrativa 
do regime: o quarteirão das vilas e cidades. Através da indi-
cação do inspetor, os presidentes e chefes de polícia da pro-
víncia, nomeados pelo gabinete da Corte, tiveram finalmente 
condição de interferir no próprio jogo político dos municí-
pios, concedendo ou não seu apoio às elites locais, segundo 
seus interesses políticos na região . 

As instruções passadas aos inspetores curitibanos fo-
ram claras e diretas em relação a sua função de esquadrinhar 
e disciplinar a população local - em especial seus trabalhado-
res. Para os que queriam incutir paz e sossego e transformar 
uma Curitiba desordeira numa cidade pacata, era impe-
rioso reprimir as exuberâncias. Desse modo, pelo parágrafo 
4fi do artigo 22, competia-lhes "admoestar"os vadios, mendi-
gos, prostitutas, que perturbassem o sossego público e to-
dos os turbulentos que, por palavras ou ações, ofendessem os 



bons costumes, a tranqüilidade pública e a pas das famílias; 
isto tudo para que fossem corrigidos. Havia igualmente a or-
dem expressa de deterem indivíduos armados e fugitivos ou 
"perseguidos pelo clamor público" - naturalmente referindo-se 
aqui aos desertores do recrutamento militar e aos escravos 
que escapavam do cativeiro. 0 parágrafo do mesmo artigo diri-
gia a ação dos inspetores para, a proibição, nas casas, ruas, 
praças e estradas da cidade, dos "ajuntamentos ilícitos", ou 
daqueles onde houvesse o "perigo da desordem". Neste tópico, 
aos escravos foi dedicada uma atenção à parte pelo chefe de 
polícia: a ordem era impedir quaisquer "ajuntamentos, voze-
rias ou ações desonestas" praticadas por cativos, e,quando 
não houvesse condições de dispensá-los, os inspetores pode-
riam recorrer imediatamente à autoridade policial. Sm resu-
mo, os inspetores informavam diretamente aos delegados e che-
fes de polícia tudo o que acontecia em seus respectivos 
quarteirões, desde os indivíduos estranhos que entravam ou 
saíam deles até os indícios de revolta e tumulto, dirigindo 
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os olhos especialmente para os escravos 
Outras citações, tanto da imprensa como da documentação 

oficial da província, poderiam ser lembradas. Mas vamos parar 
por aqui. Estes rápidos fragmentos são suficientes para se 
perceber a emergência - um tanto recorrente na história pro-
vincial - de um minucioso projeto disciplinar voltado para 
suas classes populares. Eles também colocam para a curiosida-
de do leitor a freqüência de uma visão caricatural, em meio a 
outras visões que pairavam sobre os trabalhadores de uma pe-
quena localidade do Império. Na verdade, seja no espaço dos 
largos e praças, seja nos ambientes de festa e diversão e 
em diversas outras situações, a vasta gama dos populares cu-
ritibanos tem a sua rica e diferenciada experiência reduzida 
pelo discurso dominante à categoria do delito. Desordeiros, 
violentos, ociosos, bêbados, todos estão predestinados ao 



crime. Em outras palavras, o discurso restringe à condição 
de perigoso suspeito todo aquele indivíduo que goza de momen-
tos exteriores ao ambiente de trabalho. As referências e con-
ceitos presentes nesse tipo de documentação em relação ao 
cotidiano dos trabalhadores têm o seu limite, portanto, na 
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criaçao do estigma e do desvio 

0 tema e suas fontes 
lieste contexto de estigmatização - que não deixava, 

inclusive, de atingir os "morigerados e laboriosos" imigran-
tes existentes na região"*"- uma investigação especial deve ser 
dedicada aos escravos. Ê este o objetivo do nosso trabalho. 

Constituindo a parcela minoritária da população curi-
tibana e vivendo um período de transição para o trabalho li-
vre, nesta segunda metade do século XIX, os escravos foram um 
alvo fácil para observações e comentários caricaturais. Ima-
gens, normas e justificativas foram literalmente jogadas so-
bre sua experiência, como resultado de inúmeros fatores que 
variaram desde o contraste entre diferentes valores sócio-cul-
turais e psicológicos até razões de enfrentamento político, 
normais naquela conjuntura de profunda instabilidade e trans-
formações. Procuramos coletar, uma por uma, todas estas inter-
pretações depreciativas, não somente da fala provincial,como 
também de outras esferas de discurso que tiveram peso na ela-
boração do imaginário escravista do Império . Exemplo dis-
so , as peças literárias e dramatúrgicas, os jornais e alguns 
comentários dos viajantes estrangeiros que por aqui passaram. 
Este último enfoque foi realizado de forma indireta, através 
da citação do estudo de autores especializados no trato dessas 
fontes. 

Neste percurso, deparamo-nos com uma surpresa que aca-
bou tendo que ser avaliada e examinada de perto: a reprodução 
nas pesquisas históricas mais recentes (especialmente nos au-
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tores da chamada Escola de São Paulo) de algumas daquelas ca-
ricaturas sobre os escravos, veiculadas pelos discursos da 
época. É bom esclarecer, desde já, que este procedimento não 
foi intencional e apresentou-se de forma implícita como decor-
rência, por um lado, de um objetivo acadêmico claro e para-
doxalmente válido,destes trabalhos, de se rebater a noção de 
"leniência" ainda presente na produção historiográfica sobre 
o escravismo brasileiro e, por outro lado, de uma estrutura 
teórica, rígida e complexa, que terminou por conduzir estes 
autores a não examinar e criticar com precisão o teor das 
evidências trasmitidas pelas fontes primárias consultadas. 

Por fira, em contraposição a essas construções estigma-
tizadoras sobre o comportamento escravo, procuramos desvendar 
as suas próprias versões ou leituras sobre determinados momen-
tos de sua experiência de vida. Para isso consultamos as evi-
dências de documentos singulares, onde se pôde detectar a fa-
la e os significativos gestos dos escravos em situações de 
extremo conflito e tensão no relacionamento com seus proprie-
tários e senhores. Como os cativos encararam estes momentos 
ou como intentaram se safar deles? Foi esta a preocupação 
maior da narrativa final do nosso trabalho que acabou por se 
constituir no inverso da própria caricatura, mostrando a fre-
qüência de escravos astutos e não passivos, humanos e não iner-
tes aos acontecimentos trágicos que cercaram seu cotidiano. 

Iniciamos esta jornada com um estudo preliminar, que 
foi, na verdade, se aprofundando»acabando por transformar-se 
na primeira parte do trabalho, sobre a estrutura da posse em 
escravos na Curitiba provincial .e sobre a dinámica do escravis-
mo local,encarando também os principais fatores para sua pos-
terior desagregação. 0 leitor poderá estar perguntando qual a 
relação entre este estudo de caráter mais quantitativo e a 
proposta básica de nos aproximarmos dos gestos e atitudes dos 
escravos, enquanto -sujeitos de sua própria história. Ou mesmo 
imaginar que se trata de mais um daqueles capítulos introdutó-



rios com citações bibliográficas sobre o contexto sócio-eco-
nõmico da província, cuja leitura só serve para produzir o 
enfado e o tédio. Não sabemos. Talvez até possa provocar breves 
soñolencias, mas o fato é que achamos importante inseri-lo 
por duas simples razões, guiadas inteiramente por nossas lei-
turas sobre o tema e por um mergulho intermitente no mundo 
vasto da empiria. 

Em primeiro lugar, as afirmações e conclusões enfáti-
cas deste capítulo são uma prova contundente contra outros 
dois esteriótipos recorrentes na historiografia sobre os es-
cravos: o da fraqueza ou o da quase inexistencia do escravismo 
paranaense (e ainda mais do curitibano) na segunda metade do 
século XIX, especialmente no setor produtivo da erva-mate e, 
num plano mais teórico, a "irracionalidade" do escravismo e 
sua incompatibilidade com o advento do capitalismo, ou melhor 
dizendo, com os avanços tecnológicos proporcionados pelo mes-
mo - interpretação polêmica que vem sendo recentemente ques-
tionada por certos historiadores. Em segundo lugar, o capítu-
lo único desta primeira parte do trabalho foi o resultado dire-
to da sedução exercida sobreños da leitura dos estudos de uma 
certa ala da historiografia do escravismo brasileiro, preocu-
pada essencialmente com a reconstituição dos plantéis dos es-
cravos, estudando sua expressão quantitativa e analisando suas 
características qualitativas, alentando para os aspectos só-
cio-demográficos da população escrava. 

Um estudo especial chamou-rrs de imediato a atenção: o 
artigo de Robert W. Sienes, "0 que Rui Barbosa não queimou: 
novas fontes para o estudo da escravidão no século XIX", onde 
o autor elaborou dois métodos possíveis para a reconstituição 
dos plantéis de escravos. Um, mais direto, que seria o resga-
te das relações originais da matrícula dos cativos que os pro-
prietários foram condicionados a realizar, em 1872, e que se 
encontram anexadas aos seus inventários post-mortem. E outro, 
mais trabalhoso, que consistiria na redistribuição dos dados 
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das listas de classificação dos escravos a serem beneficia-
dos pelo fundo de emancipação do governo imperial (listas es-
tas elaboradas a partir das informações da matrícula especial 
de 1872). Tentamos ambos os caminhos, mas devido a certas pe-
culiaridades do escravismo na região e pela boa qualidade e 
precisão de uma determinada fonte que consultamos, optamos 
pelo segundo. A fonte, no caso, é o livro que contém a. lista 
dos escravos classificados para o fundo de emancipação, de 
I875» a última lista que localizamos que englobou a popula-
ção escrava da região que designamos como Curitiba provincial, 
ou, como era denominada, na. época, Comarca de Curitiba, forma-
da pelos municípios da Capital (Curitiba), Votuverava, Arraial 
Queimado, Campo Largo, são José dos Pinhais e Iguaçu 

Privilegiamos a análise desta lista justamente por ela 
conter a quase totalidade dos 2597 escravos matriculados em 
I872, na. coletoria de Curitiba, arrolando igualmente todas as 
informações de seu conteúdo (inclusive a naturalidade e dados 
muito significativos sobre a família do escravo - informações 
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geralmente negligenciadas nestes documentos) . Os inventá- ~ 
rios post-mortem, com suas relações originais da matrícula, 
não foram, por sua vez, abandonados, constituindo-se numa ex-
celente prova para a crítica interna da lista de 1875, ao 
contrastarmos o seu conteúdo com o dos plantéis reconstituí-
dos por esta. Finalmente houve uma razão, de cunho mais parti-
cular, para termos optado por este percurso mais árduo da re-
constituição dos plantéis: o desejo de se provar que o uso 
desta metodologia é altamente válido e consistente para deter-
minadas áreas escravistas do Império - sobretudo as de menor 
expressão - que apresentam de forma completa os dados de suas 
fontes. Além de Sienes, não conhecemos ainda outro trabalho 
que mencionasse ou se enveredasse pela, mesma tarefa. Fica 
aqui, portanto, uma primeira tentativa cuja eficácia ou não 
poderá ser destrinchada e comentada pelo exame da metodologia 
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para a reccnstituição anexada ao final do trabalho. 

0 exame detalhado da lista de classificação, dos inven-
tários post-mortem e das relações de matrícula, levou-nos a 
conclusões surpreendentes sobre o escravismo da Comarca curiti 
bana. Mesmo já enfrentando um quadro de desagregação, catali-
sado além do mais pela implantação da lei do ventre livre, a 
estrutura da posse de escravos, num recorte sincrónico do ano 
de 1875, se mantinha ainda com uma configuração semelhante a 
das primeiras décadas do século XIX. Como no início do sécu-
lo, o escravismo se sustentava, pela predominância de peque-
nos proprietários - com 1 a 4 cativos - localizados principal-
mente nas zonas rurais que circunvizinhavam a Capital da Co-
marca. Identificou-se, também, uma relativa "democratização" 
da posse dos escravos pelas mãos destes pequenos e diversifi-
cados proprietários e, por outro lado, uma participação ainda 
bem significativa destes senhores escravistas no total dos pro 
prietários possuidores de bens móveis e imóveis inventariados. 
Quanto ao perfil da população escrava, encontramos, entre ou-
tros fatores, um equilíbrio harmonioso entre os sexos e um 
grande percentual de jovens ativos e aptos para o trabalho. 
Estas evidências foram suficientes para concluirmos que o re-
gime escravista local, até meados da década de 70 do século 
passado, ainda se caracterizava por uma certa estabilidade, 
e mesmo alguma vitalidade, decorrente da ação de uma classe 
senhorial coesa e homogênea no que diz respeito à posse de es-
cravos, praticamente inalterável desde o início do século. 

0 coroamento desta observação foi realizado pela inves-
tigação dos inventários de ervateiros escravistas, das déca-
das de 70 e 80, que nos apontaram para o uso freqüente e ain-
da bem significativo da mão-de-obra escrava no interior da 
produção da erva-mate, tanto na área de seu cultivo, como na 
de seu beneficiamento. Constatou-se, inclusive, que nos derra-
deiros anos oitenta, os engenhos de mate possuíam o maior nú-
mero médio de escravos por proprietário da economia curitiba-
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na. Os dados desses inventarios vêm relativizar, assim, por 
completo, a interpretação de que a economia ervateira, par-
ticularmente a sua área de beneficiamento, dados os avanços 
técnicos e produtivos por que passava, havia expulsado os es-
cravos do seu interior. Gomo reforço à negativa desta inter-
pretação, acabamos por provar que os fatores de maior peso na 
desagregação do escravismo curitibano diziam respeito muito 
mais aos condicionantes que promoveram uma progressiva escas-
sez da mão-de-obra escrava local (a migração dos escravos pa-
ra fora da Comarca, sobretudo, pelo tráfico interprovincial, 
e a concessão de alforrias a título oneroso, gratuito ou 
arrancadas à força pela lei) do que urna suposta teoria ou 
noção da "irracionalidade" do escravo ou de sua incompatibilida' 
de com as transformações produtivas e técnicas por que passa-
va a economia do período. 

Na segunda parte, "Do Estigma à Experiência", nos inse-
rimos propriamente no tema a que se refere o título do pre-
sente trabalho. Buscamos aqui contrapor às referências e con-
ceitos sobre o comportamento dos escravos, incluídos na do-
cumentação das autoridades provinciais e na produção literá-
ria de autores e viajantes do Império, os valores e atitudes 
praticados pelos mesmos escravos, através de uma documentação 
empírica peculiar que nos possibilitou a. investigação de um 
mundo diverso, regido por manifestações e faces próprias, que 
certamente conflitaram com as imagens propagadas pelas fontes 
"oficiais". Sentimos a necessidade imediata de anular, de uma 
vez por todas, a imagem de passividade que cerca o cativo, 
presente até hoje em alguns trabalhos sobre a escravidão. 
Tentamos, assim, recuperar a. figura do escravo,não tanto co-
mo vítima de uma situação iníqua, mas como uma pessoa, en-
tre outras, capaz de reproduzir e criar gestos e- valores que 
moldaram significativamente sua existência sofrida no cativei-
ro; como sujeitos sociais, enfim, condicionados de certa for-
ma pelo meio social do qual fizeram parte e sobre o qual 
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também exerceram certa interferência. O objetivo foi ambicio-
so e cremos que só pudemos sistematizar alguns poucos indícios, 
em micro-situações de intenso conflito pela vida e liberdade, 
em que os escravos pensaram e refletiram com astucia para me-
lhorar sua existência. 0 comportamento ousado ou escorregadio 
desses cativos, frente aos instantâneos de perigo em suas 
vidas nos bastou, porém, para concluirmos que nem todos ge-
laram de medo ou abaixaram os olhos ante a ameaça do chico-
te do senhor. 

No capítulo inicial, "As Marcas da Pala", relacionou-
-se boa parte dos estigmas que cercaram os cativos na época. 
Além da já comum associação à ociosidade e criminalidade, ha-
via inúmeras outras caracterizações que puderam ser sintetiza-
das na seguinte tríade: a bestialização, a infantilização e a 
coisificação dos escravos. As razoes para a emergências dessas 
imagens caricaturais foram abordadas de passagem. Cs autores 
dos documentos que consultamos eram movidos ora por um racis-
mo acentuado ou por preconceitos culturais já arraigados na 
sua formação, ora por preocupações políticas e ideológicas a 
respeito do controle de uma classe de trabalhadores que tran-
sitava da escravidão para a liberdade. Na maioria das vezes, 
estes aspectos apresentaram-se de forma mesclada, traduzindo 
em síntese um grande temor das autoridades provinciais,e da 
elite imperial como um todo, frente a um mundo totalmente di-
verso de seus referenciais. Os esteriótipos nasceram mais des-
sa espécie de medo multifacetado - racial, cultural e políti-
co - presente nos homens que falaram sobre os escravos, 
constituindo-se por isso mesmo num ágil^instrumento de contro-
le social sobre os mesmos. As evidências deixadas pela fala des 
ses homens acabaram, portanto, abafando a experiência diver-
sa dos comportamentos e atitudes produzidos pelos escravos. 

Consultando alguns desses documentos, certos trabalhos 
mais recentes, justamente por não criticá-los ou situá-los no 
contexto histórico em que foram elaborados, terminaram por 
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reproduzir parcial ou integralmente seus estigmas. Analisa-
mos somente uma dessas obras, a de Octavio Ianni, pelo fato 
de ela ater-se igualmente à investigação do escravismo na re-
gião parananense e, em especial, na curitibana,Não nos 
propusemos a fazer uma revisão completa da obra monumental de 
Ianni. Apenas pincelamos certos trechos do capítulo onde o 
autor examina as relações sociais entre o senhor e o escravo, 
tecendo conclusões, de certa forma, válidas sobre a coerção 
do sistema escravista local, mas que acabaram, por outro lado, 
imobilizando a experiência escrava frente a este quadro desfa-
vorável. Brota da linguagem versátil e concisa do autor um ca-
tivo ainda inerte e passivo, totalmente subjugado aos interes-
ses e desejos do senhor. Um escravo sem poder de negociação. 
Mas não se pode, apenas por essas imagens, desmerecer esta 
obra invejável de Ianni que no seu conjunto é ainda insupe-
rável na investigação da evolução do escravismo local. Até 
mesmo os etigmas sobre os escravos, reproduzidos e retocados 
por sua escrita teórica fina, surgiram de uma intenção cien-
tífica louvável: a de enfatizar-se os vários matizes de aomi^ 
nação de um sistema violento de expropriação áo trabalho, em 
contraposição definitiva às interpretações mais benévolas so-
bre o passado escravista brasileiro. Não se pode esquecer que 
Ianni elaborou seu estudo no interior de um contexto históri-
co e acadêmico específico que privilegiava este tipo de dis-
cussão. A intenção, contudo, foi levada ao extremo, deixando 
na sua obra uma lacuna importante sobre como os escravos se 
posicionaram em relação às atitudes de dominação de seus se-
nhores. A impressão que tivemos,ao lermos e relermos seu tex-
to, é a de que os escravos ficaram com o: grito de resposta -
ao que refletiam e achavam enquanto agentes sociais - preso 
e abafado nas suas gargantas... 

Para preencher em parte esta lacuna é que partimos pa-
ra a redação dos dois últimos capítulos deste trabalho, "A Pa-
ce Escrava" e "Liberdades em Arbítrio". Para isso, tivemos que 
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nos afastar do legado das evidências caricaturais, feitas so-
bre o comportamento dos escravos, para atentarmos para outro 
tipo de documentação onde se puderam investigar as versões ou 
leituras que os próprios cativos produziram sobre sua expe-
riência. Descemos, então, (ou,porque não dizer, subimos) à 
empiria de diversos documentos que de uma maneira indireta ou 
próxima veicularam a ação e a fala dos escravos em circuns-
tâncias extremamente particulares, tensas e perigosas, de con-
flito com seus senhores. 0 exame do comportamento cativo e 
senhoriâl nessas micro-situações de conflito e luta social 
foi enriquecedora, revelando o embate entre visões e represen-
tações de mundo distintas e estratégias sutis de negociação em 
que tanto os senhores quanto os escravos adotaram faces, más-
caras e atitudes ambíguas,a fim de preservarem seus interes-
ses em jogo. 0 importante é ressàltar que nessa relação social 
e dialética que existiu entre o senhor e o escravo, marcada 
em certos momentos por antagonismos e em outros por táticas 
reconciliações, os escravos sempre se apresentaram como 
sujeitos, tentando interferir e negociar a seu favor ou em au-
xílio de parentes e conhecidos próximos. Em outras palavras, 
no jogo social representado pelo universo conflitivo da escra-
vidão, os cativos jamais foram vítimas dos atos e valores que 
praticaram. Foram, sim, exímios atores sociais - no sentido 
mesmo que esta expressão possui de teatralidade - medindo e 
escolhendo os momentos oportunos de se antagonizarem ou de se ade-
quarem astutamente aos valores e normas impostos a seu coti-

3-4 
diano 

Além do exame de algumas posturas locais e da corres-
pondência corriqueira ou reservada entre a chefia de polícia 
e a presidência de província, relativa a acontecimentos envol-
vendo escravos, investigamos, nesta parte, principalmente, as 
evidências deixadas pelos processos criminais e pelas ações 
f 15 cíveis de liberdade, impetradas naquela época pelos cativos Apesar de diferirem quanto a seus fins jurídicos - os procès-
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sos eram produzidos para a solução de delitos,como espanca-
mentos, roubos e tentativas de homicídio, enquanto as ações 
de liberdade eram levadas a cabo para resolver pendências so-
bre a garantia ou usurpação de um direito adquirido (a liber-
dade) - os dois documentos são similares, do ponto de vista do 
historiador, na medida em que suas evidências apresentam a ra-
ra oportunidade de se ouvir e enxergar, com maior proximidade 
e clareza, a fala e o gesto dos escravos. 

Algumas leituras bibliográficas vieram nos auxiliar 
para um melhor manejo sistemático destas fontes. A obra de 
Leila M, Algranti, sobre a escravidão urbana no Rio de Janei-
ro, no início do século XIX, usou fartamente documentos origi-
nários da "Intendencia de Polícia" da Corte (em especial, ofí-
cios e registros de prisões), apontando para a existência e 
chegando mesmo a analisar alguns requerimentos e ações de es-
cravos pela sua liberdade. Esta parte de seu trabalho foi de 
extrema valia para a localização e posterior análise de ações 
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e requerimentos similares para a Curitiba provincial • 0 es-
tudo sobre a criminalidade escrava em municípios cafeeiros de 
São Paulo, no século XIX, de Maria Helena P. T. Machado foi, 
por sua vez, muito útil como um referencial comparativo para a 
investigação de processos criminais semelhantes, relativos a 
roubos praticados por escravos e a acusações destes dirigidas 17 
a senhores que se excediam na aplicaçao de castigos . A com-
paração, contudo, teve limites, pois o contexto sócio-histó-
rico analisado por Machado diferiu em muito do curitibano 
naquela época. 0 conteúdo das histórias narradas pela autora, 
devido sem dúvida ao grau de paroxismo apresentado pelas rela-
ções escravistas da agricultura cafeeira de exportação, apre-
sentou desentendimentos e rixas com desfechos mais trágicos. 
Não localizamos, por exemplo, para a região curitibana,nenhum 
caso de homicídio praticado por escravos em proprietários,ou 
capatazes que aplicaram suplícios em demasia, apesar de serem 
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muitos os casos de fuga ocasionados por esta mesma questão. 

Afore, estes dois estudos, outros, que não tiveram pro-
priamente como objeto de investigação os escravos, mas que se 
muniram' de fontes similares, em especial os processos cri-
minais, foram igualmente importantes como parámetros metodo-
lógicos, isto é, como exemplos do quão diferentes podem ser as 

18 
abordagens de pesquisa originárias desse mesmo tipo de fonte 
Ao lado desses autores, existem mais dois que exerceram uma 
influência de peso em nosso trabalho, justamente pelas quali-
dades de enfoque e abordagem das fontes consultadas. Ambos 
analisaram, criticaram e comentaram o potencial de evidências 
existente nos conteúdos dos processos criminais e o procedi-r 
mento necessário para usá-los e interpretá-los no caminho da 
investigação histórica. Embora se atenham especificamente aos 
processos criminais, as suas conclusões a respeito do uso crí-
tico desta fonte podem ser tranqüilamente associadas - guar-
dando-se é claro as diferenças de natureza e finalidade - aos 
processos cíveis de liberdade. 

Silvia H. Iara, em recente e profundo trabalho sobre 
as relações entre senhores e escravos para. o período colonial 
brasileiro, utilizoii evidências de vários documentos como os 
"autos-crimes", as devassas e as ações de liberdade. Em rela-
ção aos primeiros, um estudo mais específico já havia sido de-
senvolvido pela autora: "Processos crimes: o universo das re-
lações pessoais", onde se ressaltou a importância de seu mane-
jo e interpretação na análise do universo de dominação e con-
trole social das relações escravistas. Para Lara, os processos 
crime vieram completar em parte a lacuna existente nas pes-
quisas sobre o mundo ¡ ̂colonial que, abordando com sucesso fon-
tes representativas do discurso metropolitano ou do discurso 
jesuítico, no entanto, não haviam alcançado, pelo próprio li-
mite de informação dessas fontes, o mundo minimalista e cor-
riqueiro dos conflitos entre os principais atores sociais des-
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se--mundo colonial: os senhores e os escravos (não esquecendo 
também da figura importante dos agregados). A estrutura de um 
processo criminal, envolvendo senhores, escravos e um rol de 
testemunhas, possibilita em suma ao historiador a chance de 
se inteirar de visões de mundo, de desejos e inquietações, 
traduzidos em palavras proferidas por esses mesmos persona-
gens ; um pote de ouro no final do arco-íris das investigações 
do historiador entretido na questão da escravidão. Afinal, os 
escravos estão lá nos processos falando, observando, acusan-
do, defendendo, representando, enfim, mostrando-se em carne 
e osso, mesmo se levarmos em consideração que tais registros 
eram feitos de forma indireta, através da pena e da retórica 
• . ~ 19 
jurídica dos escrivães 

0 outro autor é Sidney Chalhoub que, apesar de ter co-
mo objeto de análise não o mundo dos escravos, mas o cotidia-
no dos trabalhadores cariocas no início do século XX, apre-
sentou a reflexão mais apurada, até hoje, sobre o uso dos » 20 
processos criminais em estudos históricos . Assim como La-
ra, ele reconhece a potencialidade deste tipo de documento 
para a investigação das formas de controle social espalhadas 
nas relações cotidianas dos trabalhadores. Alerta, no entan-
to, também, para a sua potencialidade na análise das formas 
e estilos de luta e resistência às manifestações desse contro 
le. Se a consistência de um processo-crime, por um lado, re-
presenta a própria efetivação de um determinado tipo de con-
trole - quando os juizes e delegados de polícia elaboram um 
verdadeiro exercício de esquadrinhamento,'dissecando a fundo 
a vida dos populares e impondo regras e padrões de conduta 
pré-estabelecidos - por outro lado, sua existência revela ati 
tudes de afrontamento e de não adequação àquelas imposições. 
Ao 1er e reler o conteúdo de muitos processos criminais, o 
historiador vai tomando consciência dos paradoxos e ambigüi-
dades que cercam a dimensão do controle social. 

As observações de Chalhoub não param por aí. Na sua 
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crítica às fontes ele ainda afirma que, ao usar os processos 
criminais (e aqui nós podemœs incluir também as ações de li-
berdade), está mais interessado na busca das versões contra-
ditórias e das incoerências que seus dados apresentam, do que 
em conseguir elencar fatos brutos, sólidos e definitivos. Di-
ríamos, aproveitando a deixa ao autor, que trabalhar com es-
te mesmo tipo de documentação exige do historiador um perma-
nente estado de atenção. Na maior parte dos casos, ele esta-
rá fadado a interpretar pequenas histórias, no interior de 
diferentes contextos, tentando sistematizá-las de acordo com 
suas hipóteses e interrogações que, por sua vez, vão sendo 
ampliadas e revistas a cada nova investida sobre a documenta-
ção. Na verdade, é na busca desse conjunto rico de informa-
ções díspares, e nesse vai-e-vem constante entre as generali-
zações teóricas e o corpo empírico da documentação, que se 
atiçam as curiosidades do pesquisador. 0 desafio é grande e, 
em certos momentos, o interessado em fuxicar esta. documenta-
ção se deparará com trechos nublados, cujo significado só se-
rá esclarecido após inúmeras tentativas árduas de interpreta-
ção. Mas aí que está o bom da coisa. Os momentos de opacida-
de e de silêncio que, por ventura se apresentarem no conteú-
do de alguns desses processos,serão momentos privilegiados 
que, uma vez desvendados, poderão elucidar muitas questões 
a respeito da consciência e dos gestos praticados pelas peŝ r 
soas envolvidas. Enfrentar o opaco pode ser mais vantajoso 
e raais gratificante para a pesquisa histórica do que a me-
ra descrição e classificação daquilo que se apresenta de for-
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ma já segura e transparente . 

Ao fichar os dados de muitos processos, Chalhoub não 
esteve preocupado com o "que realmente se passou". Apesar de 
reconhecer que isso era possível, a sua intenção primordial 
foi refletir sobre as diferentes versões produzidas pelos 
agentes sociais envolvidos em cada processo, buscando inter-
pretar os seus significados. A partir daí, atentou para o fa-
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to de que as relações conflitantes entre as diferentes ver-
sões de m determinado processo se repetem em inúmeros ou-
tros. Gabe, então, ao historiador, tentar reunir, em meio à 
grande quantidade de evidências colocadas pelos processos-
crime , tudo aquilo que se repete sistematicamente (como, por 
exemplo, os silêncios sobre determinadas coisas, as mentiras, 
os preconceitos, as contradições, etc...). Desse modo, ao 
buscar identificar e analisar versões e leituras distintas, 
elaboradas pelos diversos agentes sociais, sobre determinados 
fatos e acontecimentos, o historiador enriquece sua investi-
gação pelo prisma das lutas sociais. Nas palavras mais sinté-
ticas de Chalhoub: "(...) é na análise de cada versão no con-
texto de cada processo, e na observação da repetição das re-
lações entre as versões em diversos processos, que podemos 
desvendar significados e penetrar nas lutas e contradições so-
ciais que se expressam e, na verdade, se produzem nessas ver-

22 
soes ou leituras" 

A análise da "repetição" é essencial para o historia-
dor, e os processos criminais e as ações de liberdade nos re-
cheiam com diversas delas. Mas, de forma inversa, a atenção 
para as versões que se repetem sistematicamente não deve des-
viar a curiosidade do historiador para as situações incomuns, 
isto é, para todo contexto atípico e, porque não dizer, não 
repetitivo. 0 fato de não podermos encaixá-lo de forma siste-
mática,não diminui a validade de se estudá-lo a fundo. Quem 
nos chamou a atenção para este detalhe foi Robert Darnton, 
afirmando que muitas vezes é na atipicidade de um evento que 
se podem encontrar vestígios que iluminem nossa compreensão 
a respeito do mundo das pessoas que estamos investigando. Os 
atos e pontos-de-vista incomuns podem ser os mais reveladores. 
Ao analisarmos os vários significados de diversas situações 
de conflito nas relações sociais não devemos, portanto, pri-
vilegiar somente a média de suas repetições - o que já seria 
em certa medida uma atitude deformadora, pois estaríamos re-
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duzindo a variedade dos símbolos à superficialidade de 
um "mínimo denominador comum". É também legítimo considerar 

o ~i 
as mensagens peculiares do original e do excêntrico . 

Com estas premissas metodológicas,chegamos a alguns 
indícios de sistematização sobre o comportamento escravo fren-
te a situações inéditas e delicadas do seu cotidiano. Como 
que confirmando o temor das autoridades locais - que coloca-
ram barreiras e dificuldades, através da lei, impedindo que 
os escravos carregassem armas ou desfrutassem de tempos li-
vres - encontramos inúmeras narrativas de contendas em que os 
cativos se armaram de facas e espingardas, ou se desentende-
ram em momentos de entretenimento, nas casas de jogo e taver-
nas da Comarca. Do mesmo modo, uma rede de combinações, soli-
dária e subterránea, visando à organização e realização de 1 
pequenos roubos entre os escravos, pôde ser identificada,não 
só pela leitura dos poucos processos que pudemos localizar a 
respeito do furto, mas também pela constatação de que não pou-
cos artigos das posturas municipais tentaram impedir qualquer 
atividade comercial,clandestina ou não, que partisse das mãos 
dos cativos. 

Pudemos evidenciar, também, pelos processos criminais, 
um jogo freqüente dos escravos com as autoridades policiais lo-
cais e, em última instância, com a própria lei, na medida em 
que eles forçavam estes representantes da "ordem", através de 
suas fugas para as delegacias mais próximas de seus quartei-
rões, a se posicionarem contra os desmandos e a violência des-
medida de certos senhores. Escravos castigados em demasia, ou 
alguns mais astutos que desejavam trocar de senhor, lançaram „ , 2 4 mao dessa especie de "fuga reivindicatoría" , permanecendo 
refugiados na cadeia, ou mesmo em "depósito", decretado pelo 
chefe de polícia ou pelo juiz municipal. Faziam isso para que 
seus senhores fossem convocados a se explicar e, até alguns 
deles, convencidos a vendê-los para outro proprietário mais 
afinado a seus interesses e, principalmente, menos rigoroso. 
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Nem sempre foram bem sucedidos nestas jornadas, mas o fracasso 
de suas tentativas não elimina a ousadia inteligente desses 
escravos em tentar manipular os próprios "homens da lei" a 
seu favor. Afinal, o próprio instrumento jurídico do "depósi-
to" se, antes da implantação da lei de 1871, era normalmente 
utilizado para o aprisionamento de negros e negras suspeitos 
de serem cativos, a fim de que seus senhores se apresentassem 
para pegá-los, através das "fugas reivindicatorías", ele pas-
sou também a ser uma arma, ou pelo menos uma válvula de esca-
pe, nas mãos de escravos não satisfeitos com o tratamento dis-
pensado.:- por seus senhores. 

Já o conjunto das ações de liberdade, narradas siste-
maticamente no último capítulo, apontou para uma repetição não 
menos significativa: a morte do proprietário escravista como 
um momento propício de tensão e desentendimentos entre seus 
cativos e os herdeiros dos seus bens inventariados. Muitos 
herdeiros aproveitaram esta ocasião para armar arapucas para os 
escravos, sumindo com o testamento que lhes concedia a liber-
dade. Houve cativos, porém, que aproveitaram a mesma situação, 
bolando planos e forjando depoimentos, para apressarem seu 
caminho, ou o de seus parentes mais próximos, para a liberda-
de. Mas como não só de repetições se produz a narrativa his-
tórica, pudemos verificar pelo exame das evidências de uma 
única ação de liberdade a astúcia de um escravo frente a ou-
tro momento de muita instabilidade: a ameaça da venda (ou "ven-
da vingativa") que alguns proprietários lançaram mão,a fim de 
manter seus cativos submissos e obedientes. Para escapar da 
possibilidade de ter que se transformar num cativo ordeiro e 
disciplinado ou de ser vendido para a temida "zona cafeeira", 
o nosso protagonista lançau mão, per sua vez, do próprio es-
paço que a lei lhe oferecia, entrando com uma ação de liberda-
de para alegar que era uma pessoa livre por ter seu senhor o 
abandonado, doente e esfarrapado. A veracidade ou não deste 
seu argumento, o leitor poderá verificar ao se entreter mais 
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adiante com essa pequena história. 0 que importa registrar é 
o senso de oportunismo do escravo, manipulando a lei a seu 
favor e a sua tentativa de se livrar de um senhor impertinen-
te e indesejável. 

No último trecho do trabalho, refletindo também sobre 
a originalidade das evidencias de um único documento (uma 
ação de arbitramento para a liberdade), tentamos empreender, 
com a costura de outras leituras, uma análise histórica mais 
densa e complexa. A meta foi investigar os efeitos da lei de 
I87I no imaginário da época, principalmente no mundo confli-
tivo das relações entre o senhor e o escravo. Apesar de ter 
sido elaborada no interior de um sistema escravista - o que 
a levou inegavelmente a contemplar os interesses da classe 
senhorial - a lei do ventre livre, mesmo não sendo esta a in-
tenção política dos seus promulgadores, foi essencialmente 
ambígua e contraditória. Logicamente, ela tentou preservar al-
guns direitos dos proprietários e o fez com extrema sutileza 
e eficácia^ mas, por outro lado, ela regulamentou oficialmen-
te pequenas brechas que acabaram dando maior poder de mobili-
dade para os escravos. Isto aconteceu, no caso, para as ações 
de arbitramento, onde os escravos, pela primeira vez, sem a 
recusa de seus senhores, puderam garantir a liberdade median-
te a indenização de seu valor. Os cativos burilaram tanto com 
este dispositivo da lei, brigando e negociando preços mais 
módicos para sua liberdade que os representantes do império 
acabaram por restringi-lo, quando da implantação da lei de 
I885. Fica registrado, mais uma vez, entretanto, que na bus-
ca e negociação de sua liberdade os escravos não mediram es-
forços, aproveitando-se astutamente de um mecanismo polêmico 
de \ima lei igualmente polêmica, originária da cisão e diver-
gência das elites imperiais. 

0 leitor irá perceber que optamos por narrar pequenas 
histórias, onde os escravos gesticularam e falaram significa-
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tivamente sobre momentos peculiares de suas vidas. Em especial, 
o instante do perigo, cheio de conflitos e desavenças, que 
carregou em si a potencialidade da decisão, da tomada de po-
sições, claras e distintas, entre o cativo e o senhor. A as-
tucia escrava foi logicamente privilegiada em detrimento dos 
momentos de aquiescência ou submissão que, sem nenhuma dúvi-
da, também marcaram o seu relacionamento diário com os senho-
res. Mas mesmo nestes casos foi necessário investigar se as 
atitudes de adequação não carregaram em seu bojo pequenas e 
sutis contradições que, no fundo, puderam revelar tipos sin-
gulares de conflito. Afinal, a maior parte das micro-histórias 
narradas aqui diz respeito muito mais a escravos que se amol-
daram , de certa forma, ao quadro social imposto pela escravi-
dão, apesar de imporem limites e jogarem astutamente com suas 
regras, do que escravos rebeldes e revoltos. Nesta perspec-
tiva, os cativos, mesmo não produzindo momentos explícitos de 
confrontação, elaboraram formas veladas de resistência, onde 
a aceitação de determinados valores impostos marcou uma atitu-
de peculiar de duplicidade que, em última instância, procurou 
garantir certos direitos e interesses. É bom lembrar que es-
tamos tratando com pessoas humanas e não com objetos coisifi-
cados... 

Pode ser que, em determinadas passagens do texto, o im-
pressionismo de algumas evidências tenha se sobreposto à aná-
lise mais sistemática. Gomo diz o historiador: "a narrativa his 
tórica sem análise é trivial, a análise histórica sem a narrati 
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va é incompleta". 0 equilíbrio entre estes dois aspectos foi 
complexo, principalmente em se tratando de um terreno ainda 
árido e incipiente da investigação dos escravos enquanto su-
jeitos conscientes e atuantes em seu processo histórico. 0 tra-
balho, contudo, é uma prova singela de que mesmo numa pequena 
sociedade escravista, como a da Curitiba provincial, as evi-
dências sobre o mundo escravo pululam à vontade, à espera dos 
que desejam narrar e analisar um pouco a sua história. 
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Notas 

^GAZETA PARANAENSE, Curitiba, 01 março 1882, 6(176): 4. 
Em todas as citações dos documentos primários deste trabalho 
foi mantida a gramática original, mas atualizada a ortografia. 
Nas citações em separado do texto prescindimos do uso das as-
pas. 

2 e t 
PARANÁ. Delegacia de Polícia. Relatório, 31 jan. 1880. 

Curitiba, Typ. Lopes, 1880. p. 7. 
"Sobre os sumpfs ver WESTPHALEN, Cecília Maria & BA-

LHANA, Altiva Pilatti. Lazeres e festas de oxitrora. Curitiba, 
SBPH-PR, 1983. p. 34. 

4 
Baseamo-nos, para estas observaçoes, no estudo sobre 

a relação existente entre as festas tradicionais e os hábitos 
de se beber nos finais de semana, na Inglaterra, dos séculos 
XVIII e XIX, e as irregularidades no ritmo de trabalho. THOMP-
SON, E. P. Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo indus-
trial. In: . Tradición, revuelta y consciência de clase; 
estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. 2a. ed. 
Barcelona, Ed. Critica, 1984. p. 265 e 276. 

(T 
Decreto n2 622 de 24 de abril de 1880. PARANÁ. Leis, 

decretos etc. Colleço 
es das leis, decretos e regulamentos do 

Paraná. Curitiba, Typ. Perseverança de J. F. Pinheiro, 1880. t. XXVII, p. 69. 
ß 
Sobre a reforma administrativa de 1871, e a maior cen-

tralização de poder nas mãos dos representantes do governo im-
perial, ver CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. 
A elite política imperial. Brasília, Universidade de Brasília, 
1981. p. 119-20. Sobre a função dos inspetores de quarteirão 
ver HOLLOWAY, Thomas H. 0 "saudável terror": repressão poli-
cial dos capoeiras e resistência dos escravos no Rio de Janei-
ro no século XIX. Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, (16) 
129-40. Ver nota 26 (p. 138): "Os inspetores de quarteirão 
eram voluntários civis, auxiliares do sistema policial, que 
vigiavam uma área de no mínimo 25 casas". 
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n 
PARANÁ. Delegacia de Polícia. Relatório, 1879, de Luís 

Barreto Correa de Meneses para o presidente da província. Cu-
ritiba, Typ. Perseverança, 1879. p. 20-1. "Instruções para os 
inspetores de quarteirão". 

g 
Projetos de disciplinarização permearam a história de 

Curitiba desde pelo menos o século XVIII até as primeiras dé-
cadas do século XX. Dois estudos básicos se destacam na in-
vestigação deste tema. BURMESTER, Ana Maria de Oliveira. Dis-
ciplinarização e trabalho: Curitiba, fins do século XVIII, 
inícios do século XIX. História: Questões & Debates, Curitiba, 
8(14-5): 117-27, junho/dez. 1987; e BONI, Maria Ignés Manci-
ni. 0 espetáculo visto do alto. Vigilância e punição em Cu-
ritiba (1890-1920). São Paulo, USP, 1985. Tese de doutorado 
(inédita). 

^Esta análise foi inspirada pela, leitura de uma obra 
especial, CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim. 0 coti-
diano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle epoque. 
São Paulo, Brasiliense, 1986. A interpretação do autor vai 
mais além, investigando as implicações políticas e ideológi-
cas das imagens estigmatizadoras, produzidas pelos parlamen-
tares imperiais, em relação ao cotidiano dos libertos cario-
cas. Para Chalhoub, a existência de noções como a ociosidade 
e a criminalidade tem uma "utilidade óbvia quando interpreta-
da do ponto de vista da racionalidade do sistema: ela justi-
fica os mecanismos de controle e sujeição dos grupos sociais _ 
mais pobres" (p. 51-2). 

"^Para se ter uma idéia, os poloneses foram até chama-
dos de "negros ao avesso". Deve- se fazer, entretanto, uma 
pequena ressalva em relação a figura do imigrante, que foi pai 
co de uma contradição singular. A ele esteve associada uma 
imagem completamente diferente da ligada à ociosidade e à cri-
minalidade. Se havia colonos e estrangeiros que promoviam de-
sordens, havia também os "morigerados e laboriosos" que "em-
belezavam" a cidade, com seus lotes e chácaras, e que vinham 
substituir definitivamente o trabalho escravo. As autoridades 
provinciais procuraram também reforçar essa caracterização 
positiva do trabalhador europeu, pois além de seus dotes fí-
sicos e culturais de "branqueamento" - que viriam "tonificar 
o organismo nacional abastardado por vícios de origem pelo 
contato que teve com a escravidão" - ele se constituiu em agen 
te exemplar de disciplina, para o "progresso". Nesta constru-
ção o imigrante personifica, portanto, a própria negação da 
ociosidade. A força desta imagem nãc anulou, porém, a sua an-
teposta; pelo contrário, reforçou-a. 0 rigor da punição e do 
esteriótipo cresceu para todo aquele trabalhador europeu que 
se descolava do padrão de comportamento ideal exigido pelos 
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dirigentes provinciais. Vale dizer que ura imigrante vadio ou 
desordeiro jamais salvaria o país, redimindo a pobreza de uma 
jovem e promissora província. Nos relatórios aa presidência 
de província há vários trechos que desenvolvem a apologia do 
trabalhador imigrante. Ver especialmente PARANÁ. Presidente, 
1875-1877 (Lamenha Lins). Relatório, 15 fev. 1876. Curitiba, 
Typ. da Viúva Lopes, 1876. p. 79 e PARANÁ. Presidente, 1888 
(Miranda Ribeiro), Relatório, 30 junho 1888. Curitiba, s. ed., 
1888. p. 26. 

"^A Comarca de Curitiba, na época provincial (1853-
I889), sofreu algumas modificações com o correr do tempo. Os 
municípios de Campo Largo e São José dos Pinhais, por exemplo, 
se desanexaram da Comarca de Curitiba, em 1873, formando uma 
outra Comarca. Em 1875, São José voltou a ser anexado, mas 
Campo Largo continuou em separado. Sm 1877, São José foi de-
sanexado definitivamente, formando uma Comarca em separado. 
Optamos por designar, neste trabalho, a região da Curitiba 
provincial como sendo a da Comarca original de Curitiba, fun-
dada a partir da instalação da província, e que reuniu todas 
as localidades citadas, inclusive Campo Largo e São José, 
apesar de suas separações posteriores. Isto permitiu uma uni-
formidade espacial da análise através do tempo. Para as modi-
ficações dos limites territoriais da Comarca de Curitiba, ver 
PARANÁ. Leis, decretos etc. Leis e regulamentos da província 
do Paraná. Curitiba., Typ. Paranaense; da Viuva Lopes, 1873. t. 
XX, p. 25 (Lei n2 359 de 18 de abril de 1873); PARANÁ, op. 
cit. t. XXII, p. 76 (Lei nS 439 de 11 de maio de 1875); PA-
RANÁ, cd. cit. t. XXIV, 13. 4 (Lei nS 474 de 5 de março de 
1877). 

12 
Em sua análise, Sienes optou pelo primeiro caminho -

o resgate das listas de matrícula dos inventários post-mortem -
afirmando que os livros das juntas classificadoras, que pesqui-
sou, nem sempre classificaram todos os escravos existentes 
nas localidades, especialmente os que tinham menos de 12 anos 
e os maiores de 50. SLENES, Robert W. 0 que Rui Barbosa não 
queimou: novas fontes para o estudo da escravidão no século 
XIX. Estudos Econômicos, São Paulo, 13(1); 117-49, jan./abril 
1983. p. 143. 0 livro, por nós localizado, que contém a lista 
de classificação de 1875, felizmente indica numericamente os 
menores de 12 anos e nominalmente até alguns maiores de 50. 
Para maiores detalhes sobre a confiabilidade desta fonte ver 
o capítulo l e o anexo, no final do trabalho. 

IANNI, Octavio. As metamorfoses do escravo. Apogeu 
e crise da escravatura no Brasil meridional. Sao Paulo, Di-
fusão Européia do Livro, 1962. Foi consultada também a 2a. 
edição, revista e ampliada, de 1988, para efeito de compara-
ção e verificação sobre a supressão ou não de trechos do 
primeiro escrito. 
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14 Toda esta reflexão emergiu da leitura de algumas 

obras que nortearam a linha do presente trabalho. Sobre o con-
ceito de experiência, ver, em particular, THOMPSON, E. P. A 
miséria da teoria ou um planetário de erros; uma crítica ao 
pensamento de Althusser. Rio de Janeiro, Zahar, 1981. Sobre-
tudo o capítulo XV - "0 Termo Ausente: Experiência". Sobre a 
teatralidade do jogo social e a importância de se investigar 
os sentimentos, as paixões, as imagens, as máscaras, os ritos, 
e os gestos de astucia, em suma, os pequenos fatos da vida 
cotidiana envolvidos na prática social, ressaltando-se as di-
ferenças e a "multiplicidade das experiências coletivas", ver 
MAPPESOLI, Michel. A conquista do presente. Rio de Janeiro, 
Roeco, 1984. Sobre as relações de antagonismo e acomodação en-
tre as práticas culturais, populares e eruditas, em diferen-
tes contextos históricos e sob distintas perspectivas de aná-
lise (leituras, portanto, que vão além da investigação das re-
lações entre os senhores e escravos, mas que nos influencia-
ram bastante para percebermos o seu conteúdo dialético ou de 
"circularidade"), ver, o já citado, THOMPSON, E. P. Tradición, 
revuelta y consciência de clase (...); GINZBURG, Carlo. 0 
queijo e os vermes. 0 cotidiano e as idéias de um moleiro 
perseguido pela Inquisição. São Paulo, Companhia das Letras, 
I987; DARNTON, Robert. 0 grande massacre de gatos. E outros 
episódios da história cultural francesa. Rio de Janeiro, 
Graal, 1986; HOBSBAWM, Eric J. Mundos do trabalho. Novos es-
tudos sobre história operária. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1987; e VOVELLE, Michel. Ideologias e mentalidades. São Paulo, 
Brasiliense, 1987. Sobre a relaçao de barganha e negociação 
dos escravos para com os senhores,nos momentos de antagonis-
mo ou de ambígua acomodação, ver a recente obra de REIS, João 
José & SILVA, Eduardo. Negociação e conflito. A resistência 
negra no Brasil escravista. Sao Paulo, Companhia das Letras, 
1989. 

15 
Localizamos os processo criminais no Departamento Es-

tadual de Arquivo Público (DEAP), no Arquivo da Vara Criminal 
de São José dos Pinhais (AVCSJP), e também alguns extraviados 
em meio à documentação cível no Arquivo Geral das Varas Cíveis 
de Curitiba (AGVC). As ações cíveis de liberdade foram pesqui-
sadas basicamente no AGVC; algumas foram, porém, descritas 
nos ofícios da Coleção da Correspondência do Governo Provin-
cial ( CCCrP), pertencente ao DEAP. 

^ALGRANTI, Leila Mezan. 0 feitor ausente. Estudos so-
bre a escravidão urbana no Rio de Janeiro - 1808-1822. Petró-
polis, Vozes, 1988. 

17 
MACHADO, Maria Helena P. T. Crime e escravidao. Tra-

balho, luta e resistência nas lavouras paulistas I83O-I888. 
São Paulo, Brasiliense, I987. 



11 

Para o estudo da escravidão, há ainda outros auto-
res que fizeram uso da mesma documentação. Ver QUEIROZ, Sue-
ly Robles Reis de. Escravidão negra em são Paulo. Um estudo 
das tensões provocadas pelo escravismo no século XIX. Rio de 
Janeiro, José Olympio & Brasília, Instituto Nacional do Li-
vro, 1977; mais recentemente tivemos acesso a um resumo do 
trabalho de HUGGINS, Ifertha Knisely. From slavery to vagrancy 
in Brazil. Grime and social control in the third world. New 
Brunswick, Rutgers University Press, 1985. Sidney Chalhoub 
tem publicado artigos que analisam com densidade as eviden-
cias de processos criminais e ações cíveis de liberdade envol-
vendo escravos. Estes artigos, que serão citados ao longo des-
te trabalho, e que tiveram grande influência sobre seu esti-
lo, são, na verdade, um ensaio introdutório a sua tese de dou-
toramento sobre o cotidiano dos escravos no Rio de Janeiro, 
nas últimas décadas da escravidão (trabalho que ainda não ti-
vemos a oportunidade e o prazer de 1er). Os processos crimes 
vêm sendo utilizados também para, o estudo das relações de tra-
balho, do amor e do lazer entre as classes populares, de di-
versas épocas e sob diversos enfoques analíticos. Ver, entre 
outros, CHALHOUB, op. cit.; ZENHA, Celeste. As práticas da 
justiça no cotidiano da pobreza: um estudo sobre o amor, o tra-
balho e a riqueza através dos processos penais. Niterói, Uni-
versidade Federal Fluminense, 1984. Dissertação de mestrado; 
e ESTEVES, Marta de Abreu. Meninas perdidas. Os populares e 
o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da belle époque. Rio 
de Janeiro, Paz e Terra, 1989. 

"^LARA, Silvia Hunold. Campos da violência. Escravos 
e senhores na Capitania do Rio de Janeiro 1750-1808. Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1988; . Processos crimes: o uni-
verso das relações pessoais. Anais do Museu Paulista, Sao 
Paulo, ¿3: 153-61, 1984. 

20CHALH0UB, op. cit. p. 9-33. 
21 
0 recado para os historiadores nao recuarem perante 

os momentos de opacidade de alguns documentos foi feito por 
DARNTON, op. cit. p. XV e 106. Sobre a importância do histo-
riador atentar metodológicamente para os detalhes e sinais 
não perceptíveis - quando a natureza de seu ofício é compara-
da a do detetive, como um rastreador de pistas -, ver GINZ-s-
BURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. Morfologia e história. 
São Paulo, Companhia das Letras, 1989. p. 143-79. 

pp CHALHOUB, op. cit. p. 23 (grifo no original). 
23DARNTON, op. cit. p. XVII. 
24 
A expressão foi cunhada por Eduardo Silva. REIS & 

SILVA, op. cit. p. 63-6. 
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5GAY, Peter. Style in history. Mew York, 1974. p. 189. 
Apud. WHITE, Hayden. The question of narrative in contempora-
ry historical theory, p. 2. fotocópia s. réf. 



PRIMEIRA PARTE 

OS NÚMEROS DA POSSE 

O estudo quantitativo do nú-
mero dos homens e das estru-
turas que lhes estão subjacen-
tes, quer como conseqüência da 
evolução interna do grupo quer 
como fator do seu futuro, im-
põe-se à atenção do historiador. 

Pierre Vilar 
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CAPÍTULO 1 - 0 PEQUENO E DENSO UNIVERSO ESCRAVO DA COMARCA 

Quanto ao que se vê na população, pa-
rece ser bastante mestiçada e em toda 
parte aparecem linhas nítidas de ge-
nealogía indígena e africana na mul-
tidão, se se pode chamar multidão os 
poucos milhares de habitantes de Cu-
ritiba. 

Robert Avé-Lallemant, I858 

Em certa altura de seu ensaio de maior fôlego sobre o 
homem paranaense, Wilson Martins não conseguiu evitar a afir-
mação em negrito de que "não houve escravatura no Paraná" 
A assertiva peremptória do autor é perfeitamente compreensí-
vel, uma vez que sua noção de escravatura corresponde somen-
te a planteis (ou senzalas) expressivamente numéricos em es-
cravos. Nas áreas, como o caso paranaense, onde não havia 
grandes plantações, onde inexistia a grande unidade produti-
va cafeeira ou açucareira, os escravos se apresentavam em"re-
duzidíssimo número"; passíveis, portanto, de serem despreza-
dos enquanto categoria populacional, se comparados a predomi-
nância da população "branca". Na sua ânsia de demonstrar os 
fatores positivos dos fenômenos de aculturação promovidos pe-
lo movimento imigratório, reforçando com isso a originalidade 
da região paranaense frente a outras localidades do Império, 
o autor acabou por relegar a um plano zero a historicidade da 
população negra na região. Ê bem provável que Martins tenha 
idealizado e sustentado essa interpretação, sobre a insigni-
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ficância da escravatura no Paraná, a partir da leitura de uma 
determinada historiografia que concentrava a análise da es-
cravidão em áreas essencialmente monocultoras ou de intensa 

2 
atividade de extraçao mineral . 0 fato a ser destacado, no 
entanto, é que suas conclusões a respeito do assunto não vin-
garam, não sendo levadas em consideração por estudiosos con-
temporâneos seus (como 0. lanni, da "Escola de São Paulo" e 
Brasil P. Machado, entre outros analistas locais), que res-
salvaram a importância do escravismo na economia e sociedade 
do Paraná provincial. 

Seria complicada, ou mesmo quixotesca, a tentativa de 
se analisar a estrutura da posse em escravos numa determina-
da região do Paraná, nos oitocentos, se endossássemos as opi-
niões de Martins sobre sua irrelevância. Ainda mais se compa-
ramos, seguindo de perto sua metodologia, o número absoluto 
de escravos existente na região de Curitiba com o das outras 
cidades ou municípios eminentemente escravistas nessa segun-
da metade do século XIX. A Comarca de Curitiba, conforme a 
matrícula especial de escravos realizada em 1872, possuía 
cerca de 2597 cativos,"^quantidade esta inexpressiva frente, 
por exemplo, aos municípios cafeeiros paulistas nesse mesmo 
ano (só Campinas possuía cerca de 16.000^),ou ainda frente a 
outros municípios mais urbanos, como é o caso extremo da Cor-
te que era habitada por 48.939 escravos . Numa comparaçao 
mais microscópica, podemos citar o artigo de P. A. de Alen-
castro, sobre o mundo dos proletários e escravos no Rio de i 
Janeiro, que chegou a localizar para o ano de 1864 um proprie-
tário que possuía mais de 300 cativos, destinados exclusiva-
mente à locação, e outro, para o mesmo ano, que desejava alu-
gar com rapidez até 200 escravos de mais de dez anos para em-
prego na cultura do algodão. SÓ estes dois senhores da Corte 
administravam cerca de 500 cativos - um número equivalente a 
quase 20$ da população escrava curitibana registrada em 1872 
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Mas comparações à parte, apesar de sua pouca expansão, 
o escravismo paranaense tem sido um objeto privilegiado de 
investigação em algumas pesquisas. No início da década de 60, 
duas obras já se destacavam. Analisando a estrutura agrária 
dos campos gerais - e entre eles os campos de Curitiba -, nos 
séculos XVIII e XIX, Brasil P. Machado, a partir de dados de 
alguns inventários, constatou o uso de mão-de-obra escrava 
por parte dos fazendeiros nas atividades as mais variadas, 
ligadas à agro-pecuária. Tanto na área de subsistência (pro-
dução de gêneros alimentícios derivados do gado e das roças, 
cultivo de árvores frutíferas e confecção de artefatos para 
as lides fazendárias), como na de mercado (criação e comer-
cialização de gado para o litoral de são Paulo e, posterior-
mente, o aluguel de "invernadas" para as tropas de muarés que 
transitavam do Rio Grande para as regiões mineiras), escra-
vos foram utilizados, sempre em "maioria", segundo o autor, 
se comparados aos agregados e também a indígenas "administra-7 

dos" . 0. Ianni, em estudo mais abrangente, destacou a pre-
dominância do regime escravista em todas as fases ou "ciclos" 
histórico-economicos principais da região paranaense. Assim, 
não só nas atividades do criatório e invernagem de muarés, 
mas também desde os primordios da colonização, quando da ex-
tração de minérios e, principalmente depois, no século XIX, 
na exploração e exportação da erva-mate, os cativos se cons-
tituíram como força de trabalho predominante. Ianni também 
inova ao dedicar uma boa parte de sua obra a análise das re-
lações sociais entre senhores e escravos - a partir, sobretu-
do, de documentos da câmara Municipal de Curitiba - onde en-
fatiza a crueza e violência de uma economia e sociedade basea-
das na escravidão, acompanhando as conclusões de outros soci-
ólogos e historiadores da época que se contrapunham à noção 
de um escravismo brasileiro leniente em suas relações de pro-
A - Q duçao • 
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Ja na década de 70, dois autores se destacam corrobo-
rando, de certa forma, dentro de seus temas específicos, as 
afirmativas de Machado e Ianni sobre o trabalho escravo no 
Paraná. Carlos Roberto A. dos Santos, mesmo situando sua pes-
quisa nas últimas décadas da escravidão, portanto numa época 
de declínio, afirma baseado na observação dos registros de 
compra e venda que o mercado de escravos era bem competitivo 
(principalmente o de cativos domésticos em Curitiba), e que, 
por volta de 1870-74, "os escravos paranaenses atingiram os 
preços mais elevados"; talvez justamente pela sua escassez na 
região, o que não deixa contudo de demonstrar que a transa-
ção comercial em escravos, como também o próprio escravismo, 
se sustentavam nesses seus últimos anos de vigência. Era co-
mum, segundo o autor, os comerciantes lucrarem com a especu-
lação de escravos. Foi o caso, por exemplo, de Palemão Car-
los Huergo, domiciliado em São José dos Pinhais que em junho 
de 1874 comprou a cativa Maria, pertencente a Rosa Baptista 
da Rocha, por 500 mil réis e a vendeu três meses depois a 
outro proprietário pela soma de 800 mil. 0 mesmo Palemão, em 
1881 e 1883, efetuou igual transação com outros dois escravos 
lucrando sempre a mesma quantia de 300 mil réis a cada reven-
da. Outra constatação importante no trabalho de Santos, que 
deixa transparecer a relativa estabilidade do escravismo na 
região, a despeito de já estar ocorrendo no seu interior a 
transição para um mercado de trabalho livre, é o fato de que, 
por volta de 1860, o total do capital investido na compra de 
escravos (calculado pela projeção do imposto da "meia-siza") 
ser praticamente equivalente ao orçamento da receita da pro-
víncia, o que, para o autor, põe "em evidência o papel espe-
cífico da escravidão no contexto econômico do Paraná" 

Concentrando também seus estudos para a segunda metade 
do século XIX, principalmente para as décadas de 70 e 80, 
Márcia E. de Campos Graf perscrutou o cotidiano das relações 
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escravistas através da imprensa periódica local. Uma gama di-
versificada de notícias,envolvendo senhores e escravos - des-
de anúncios de aluguel, de compra e venda, de troca, de lei-
lão ou fuga de escra,vos, até notícias sobre alforri amento s 
particulares e delitos cometidos por ambas as partes - foi 
compilada,denotando a existência de um escravismo ainda dinâ-
mico nos anos 70 do século passado. A autora, em outro estu-
do, resgatou uma série documental (as listas de classifica-
ção para emancipação) que lhe permitiu analisar minuciosa-
mente as características da população escrava da região entre 
1873-86. Através delas, chegou-se a certas verificações im-
portantes como um relativo equilíbrio entre os sexos dos ca-
tivos, com m a ligeira predominância para o sexo masculino, e 
o fato da maior parte dos escravos classificados estar situ-
ada na faixa etária de 10 a 39 anos (cerca de 1C$>), o que 
traduz a predominância de uma população jovem e conseqüente-
mente de maior produtividade entre os escravos paranaenses, 
nesses derradeiros anos da escravidão. Atualmente,Graf vem 
recolhendo extenso material (inventários, testamentos, cartas 
de alforria, listas nominativas de habitantes, etc...) para 
o século XIX, aprofundando a pesquisa sobre o escravismo lo-
cal e dirigindo a atenção para o mundo social dos cativos, 
principalmente no que diz respeito a suas redes de solidari-
edade no parentesco, acompanhando assim -uma historiografia 
recente e vigorosa sobre a família escrava no país 

Todas estas obras iniciais sobre a história do escra-
vismo no Paraná, embora não analisem detidamente a composição 
da posse em escravos por proprietário, vêm demonstrando seu 
valor - ao lado de outros estudos em diferentes localidades -
ao identificarem a sobrevivência e reprodução de tal regime 
em áreas onde a plantation monocultora não se desenvolveu o 
suficiente. A ocupação dos escravos no Paraná do século XIX 
se deu basicamente em atividades da lavoura de subsistência, 
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da pecuária e na colheita e beneficiamento da erva-mate, 
itens, de certa forma, secundários à economia imperial mais 
preocupada com os rendimentos das lavouras do café e da cana. 
A ocupação de escravos em setores não ligados ao mercado de 
exportação também foi marcante em outros pontos do país. Uma 
concentração significativa de cativos foi detectada, por 
exemplo, por Dianna S. de Galliza para a região sertaneja da 
Paraíba na segunda metade do século XIX. Opondo-se a histori-
adores locais que afirmavam que a pecuária era incompatível 
com a escravidão, pois suas tarefas impossibilitavam uma vi-
gilância regular dos cativos, ocasionando freqüentes fugas, 
Galliza localizou vários inventários de fazendeiros e peque-
nos pecuaristas, arrolando uma quantidade expressiva em es-
cravos 11. Outro autor, Roberto B. Martins, analisando a 
economia mineira no mesmo século, enfatizou que a "esmagadora 
maioria" dos escravos estava entretida nos setores não liga-
dos à exportação ("cultivo-de cereais, a pecuária e as ati-
vidades manufatureiras"). Para ele, o não prevalecimento de 
uma economia exportadora do tipo plantation não significava 
um baixo índice de uso de mão-de-obra escrava por outros se-

» 12 tores mais ligados à economia interna de Minas 
Grandes plantéis de escravos por proprietário certa-

mente não foram a tônica na região paranaense, mas nem por 
isso sua investigação pode ser descartada. Há ainda uma pe-
quena lacuna na história do escravismo no Paraná dos oitocen-
tos, não preenchida pelas obras citadas, que se refere à imi-
gração de fazendeiros paulistas e mineiros (com suas famíli-
as, utensílios e escravos), por volta da década de 60, para 
o "norte velho", em busca de novas terras para o plantio de 
café, cultivo de outros gêneros e a criação de gado (princi-
palmente suínos onde os mineiros se destacavam) A pesqui-
sa nos cartórios dos municípios desta região pode verificar a 
extensão e vitalidade do empreendimento cafeeiro e se houve 
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ou nao uma presença significativa de escravos por unidade 
produtiva, constatando-se até a possibilidade de terem se or-
ganizado aí plantations similares às de São Paulo. Esta hipó-
tese é plausível e já foi confirmada para uma outra região,, 
onde um processo semelhante de imigração de fazendeiros ocor-
reu. Vilma P. P. de Almada identificou um aumento considerá-
vel da população escrava na província do Espírito Santo, após 
I85O, justamente pela migração de fazendeiros mineiros e flu-
mineneses para a região do Itapemirim onde em pouco tempo 

14 .a 
surgiram diversas plantations . E certo, entretanto, que no 
mesmo período para o Paraná ocorreu um decréscimo relativo de 
cativos, e não tun aumento como no caso espírito-santense. Mes-
mo assim, não se pode colocar de lado a hipótese, pois se . 
houve um decréscimo relativo da população cativa na provín-
cia, em termos absolutos, a população permaneceu estável en-
tre I854 e I874 - sofrendo até mesmo um pequeno acréscimo 
neste último ano (ver tabela 01). Por outro lado, nada con-
tradiz o fato de ter havido, mesmo com o decréscimo relativo 
dos escravos, uma concentração dos mesmos nos municípios 
"virgens" do "norte velho", devido justamente a esse fenôme-
no da imigração dos fazendeiros. Eta todo caso, isto são só 
conjecturas e somente uma pesquisa local rigorosa desvenda-
ria a presença ou não dessas unidades produtivas baseadas no 
plantio de café e, com o desenvolvimento delas, a possibili-
dade de estabilidade ou mesmo de um alimento e fortalecimento 
do regime escravista na região, não fosse o advento da aboli-
ção estancar este processo. 

Mas enquanto não se prova a existência de unidades 
produtivas do tipo plantation no Paraná, estudos mais recen-
tes vêm confirmando exatamente o oposto: a predominância de 
pequenos plantéis escravistas quando enfocadas as áreas mais 
tradicionais da região, ligadas à pequena lavoura e à cria-
ção de gado. Horácio Gutiérrez analisou a posse de escravos 
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TABELA Ol 

Números absolutos e relat ivos da população 
escrava no Paraná - Séculos XVI I I e X I X 

Anos Escravos Total da população 

1798 

1804 

1810 

1811 
1816 

1819 

1824 

! 8 3 0 

1836 

1854 

1858 

1866 

1868 

1872 

1874 

4 2 7 3 

5077 

5135 

6 8 4 0 

5 0 1 0 

10191 
5855 

6260 

7873 

10189 

8 4 9 3 

11596 

10000 

10715 (a) 

11249 

2 0 . 3 

19.3 

18.6 

19.6 

17 6 
17.0 

17.8 

17.1 

18.4 

16.4 

12.2 

11.7 

10.0 

8.5 

8.8 

2 0 9 9 9 

2 6 3 7 0 

2 7 5 8 9 

3 4 9 4 0 

2 8 4 7 0 

5 9 4 4 2 

3 2 8 8 7 

3 6 7 0 1 

4 2 8 9 0 

6 2 2 5 8 

6 9 3 8 0 

9 9 0 8 7 

100000 

126722 ( b í 

1274 1I 

Nofas ( a ) - dado proveniente da matrícula especial de escravos . 
( b ) - d a d o proveniente do recenseamento geral da população. 

Fontes- - COSTA , Iraci dei Nero da S GUTIERREZ , Hordcio. Porand • mapas de habitantes 1788 - 1830. São 
Paulo, IPE - USP , 1 9 8 5 . 

- SILVA, Joaquim Norberto de Souza e . Investigação sobre os rec»n»«omento« do população geral 
do Imperio. São P a u l o , I P E - U S P , 1 9 8 6 . Parana" p. 113-17. 

- D 6 E . Reloto'rlo e trabalhos estatísticos apresentados ao Ministerio do Imperio pelo Dr. Jose' Moria 
do Couto em 3 0 de abril de 1 8 7 5 . Rio de J a n e i r o , 1 8 7 5 . p. 21 (Quadro es ta t í s t i co do nun« 
ro dos escravos matriculados nos e s t a ç t e s f iscais - Parantf ) e p. 2 7 ( Q u a d r o estat íst ico doe es 
cravos matriculados no Imper io ) . 

- DGE. Recenseamento do Brasil em 1 8 7 2 . Província do Parana" - Quadro geral da população livre... 
p. 7 0 . 
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no Parana nas primeiras décadas do século XIX, através das 
listas nominativas de habitantes, encontrando para dois anos 
específicos (1804 e 1824) a presença sempre forte dos propri-
etários que reuniam de 1 a 5 escravos (70,2 e 73,9% do total 
dos senhores da amostra para os dois anos respectivamente). 
Cs dados refletem também uma desconcentração significativa na 
posse de escravos. Para o ano de 1824, por exemplo, a parce-
la majoritária dos pequenos senhores (de 1 a 5 escravos) pos-
suía cerca de 34,5$ dos cativos, ao passo que os grandes pro-
prietários (de 41 a 98 escravos)concentravam somente 5,3$. Os 
grandes proprietários, por sua vez, nao chegaram ao patamar 
de 1,0% dos senhores da amostra para ambos os anos pesquisa-
, 15 dos 

A presença do pequeno proprietário escravista fica 
ainda mais realçada para a região do primeiro planalto para-
naense, ao tomarmos os municípios de Curitiba e São José dos 
Pinhais isoladamente. Este último, para o ano de 1824, teve 
o maior índice dos proprietários com 5 ou menos cativos de 
todo o Paraná (86,5/6); plantéis estes que chegaram a congre-
gar 63,0% de todos os cativos da mesma localidade. Curitiba 
não ficou muito atrás, tendo 77,2% de proprietários da mesma 
faixa reunindo em torno de 44,4% do total dos escravos do mu-
nicípio. Para ambas as cidades, no mesmo ano citado, não se 
registrou a presença de grandes proprietários, possuidores de 
mais de 40 escravos. Curitiba e São José foram, com efeito, 
de acordo com a amostra de Gutiérrez, os casos mais extremos 
da representatividade do pequeno plantei escravista no Para-
ná na primeira metade do século XIX. Qn outro estudo, de 
Francisco V. Luna e Iraci Costa, há a comparação da estrutu-
ra da posse em escravos de Curitiba com outras localidades 
da província de Sao Paulo, notando-se mais uma vez que o mu-
nicípio paranaense, essencialmente agrícola e criatório, em 
comparação com as cidades açucareiras paulistas com seus po-
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derosos engenhos, apresentava uma percentagem sempre maior de 
pequenos planteis. Embora estes estejam também presentes, em 
larga margem, nos municípios açucareiros, a concentração de 
cativos em seu interior nunca foi tão relevante como na dos 
plantéis da capital da quinta Comarca. A título de compara-
ção, na amostra analisada para um ano específico, enquanto em 
Curitiba o total de escravos situados em plantéis de 1 a 5 
cativos era de quase 32%, o mesmo total não excedia a 17% em 
Itu, por exemplo, embora tanto uma cidade como a outra possuís-
sem uma taxa representativa desses pequenos plantéis entre 
os proprietários (70,5 e 60,1 respectivamente) 

A predominância dos pequenos plantéis no Paraná, e em 
especial nos campos de Curitiba, não significa, por outro la-
do, que o escravismo tenha sido débil ou frágil nessa região. 
Pelo contrário, a existência de muitos proprietários possuin-
do poucos escravos pode ter alargado a base de sustentação 
política e social dessa forma coercitiva de expropriação de 
trabalho. Seria sem dúvida mais difícil contestar o regime se 
o mesmo se encontrava espalhado, penetrando todos os poros do 
tecido social. Muitos proprietários possuindo poucos escravos 
não foram também uma característica particular ligada apenas 
a regiões onde não prevalecia uma economia de plantation. Co-
mo vimos, eles se fizeram presentes na Itu de São Paulo e em 
outras localidades com engenhos açucareiros tradicionalmente 
ligados ao mercado de exportação. É o caso, por exemplo, do 
Recôncavo baiano, nas primeiras décadas do século XIX, anali-
sado por Stuart B. Schwartz. Mesmo na principal região de 
produção de açúcar do Brasil colônia, a maior parte dos pro-
prietários "possuía menos do que quatro escravos, e cerca de 
metade dos escravos vivia em unidades menores do que vinte 

17 
(cativos)" . Para Schwartz, apesar de retiñir grandes enge-
nhos, o Recôncavo possuía um baixo nível de concentração de 
riqueza em escravos; uma característica que longe de ser con-



traditória era responsável por uma ampla participação da po-
pulação livre nessa fatia singular de riqueza, tornando-a 
"lima forma de investimento extremamente comum e acessível". 
Percebe-se, então, que a distribuição de escravos em peque-
nos ou mesmo médios planteis (como no caso baiano), com cer-
teza, deu alento e sustentação para o regime escravista se 
reproduzir em qualquer área que ele tenha existido - seja 
nas localidades mais ligadas ao comércio exterior, seja em 
outras, como Curitiba ou o Paraná em geral, imbricadas nos 
setores da economia interna. 

Padrões de posse: comparações e indicadores 

Tudo leva a crer - a partir da análise de um livro 
contendo o registro dos escravos da Comarca de Curitiba ,clas 
sificados para serem liberados pelo fundo de emancipação, em 
1875 - que o padrão de posse em escravos por senhor não so-
freu profundas transformações nesses últimos anos da escra-
vidão, mantendo-se no geral com as mesmas oroporções das pri 
metras décadas do século XIX l8. 

A classificação dos escravos foi exigida pelo art. 3s 

da lei n2 2040 de 1871 e fixada pelo regulamento n2 5135 de 
I872. Como constatou Márcia E. de Campos Graf, recolhendo di 
versas listas de escravos classificados para vários municí-
pios do Paraaá, os primeiros registros ocorreram no ano de 
I873 se estendendo, a cada ano, até 1886. Cumpria à junta 
classificadora de cada município apontar todos os escravos 
ainda vivos e remanescentes da matrícula especial de 1872 ^ 
As listas de classificação se fizeram, pois, em cima desse 
registro populacional que vem sendo considerado como um dos 
censos mais importantes, e menos errôneos, no que diz respei 
to ao cómputo da população mancípia no Império - mais comple 
to, inclusive, que os dados sobre escravos do recenseamento 
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geral feito no mesmo ano. Esta circunstância vem de certa . 
forma legitimar e garantir uma análise pormenorizada sobre 

» 20 

seu conteúdo . Infelizmente, no entanto, somente as listas 
dos anos iniciais (1873-76) englobaram a totalidade da popu-
lação escrava matriculada nos municípios. Pelo decreto-lei 
n2 6341» de 1876, que alterou as disposições do regulamento 
anterior, as juntas passaram a classificar só uma quantidade 
pré-determinada de cativos, correspondente ao total que a so-
ma angariada pelo fundo pudesse emancipar. Como geralmente 
as quantias arrecadadas eram irrisórias, as listas posterio-
res a esse ano reuniram poucos escravos ,;f i cando incompletas 
e prejudicando a qualidade dos estudos estatísticos sobre a 
composição dos escravos matriculados 

Mas o livro que iremos analisar contém a lista do ano 
de 1875 e esta englobou a quase totalidade dos escravos exis-
tentes na Comarca nesse mesmo ano. Pela divisão administrati-
va de 1872, ano da matrícula, a Comarca incluía os municípios 
de Curitiba, Campo Largo, Votuverava, Arraial Queimado e São 
José dos Pinhais (anexado a este último havia ainda o municí-
pio de Iguaçu). 0 total de escravos matriculados nesse ano, 
para os seis municípios, foi de 2597. Qn 1875, este total di-
minuiu para 2492 devido a algumas alterações como falecimen-
tos, manumissões e mudanças de residência de alguns escraa.\ 

22 
vos . Pois bem, na lista deste ano foram classificados 1639 
cativos, entre 12 e 66 anos de idade. Ao lado de alguns des-
ses, porém, foram enumerados, apesar de preteridos na classi-
ficação, cerca de 618 filhos menores escravos. Com a soma 
destes, então, o total vai a 2257 cativos, exatamente 90,6% 
dos matriculados ainda existentes em 1875 na Comarca; uma 
amostra, portanto, quase completa. Os 9,4% restantes dizem 
respeito, talvez, a um possível sub-registro daqueles escra-
vos menores (provavelmente situados na faixa de 0 a 11 anos), 
bem como dos idosos (maiores de 50), todos eles menos visa-
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dos pelos critérios de classificação adotados pelo fundo de 
~ 23 emancipaçao 

Pelo cruzamento dos dados contidos no livro de classi-
ficação, pudemos reconstituir os plantéis de escravos apre-
sentados pelos proprietários no momento da matrícula, natu-
ralmente com algumas modificações ocasionadas pelas "averba-
ções" dos três anos que vão de 1872 a 1875 (ver metodologia 
no anexo). Pela fig.01, notamos a predominância dos pequenos 
proprietários, possuidores de 1 a 4 cativos, na Comarca como 
um todo, o mesmo acontecendo se a desmembrarmos por seus mu-
nicípios. 0 maior índice fica para Votuverava (83,1$ dos 
senhores) e o menor para Iguaçu (74,3$). A área urbana da Ca-
pital não fica longe,registrando 78,5$. 0 interessante é re-
parar que a Capital fica em quarto lugar, praticamente empa-
tada com Arraial Queimado e atrás de São José e Votuverava 
(todas elas localidades mais rurais), o que demonstra que o 
pequeno plantei escravista não foi predominante só em áreas 
urbanas da Comarca. 

Há também um equilíbrio entre estes dados e aqueles 
pesquisados por Gutiérrez e Costa para as primeiras décadas 
do século XIX. Para efeito de comparação, é necessário fazer 
algumas adaptações na nossa amostra. A localidade de Curiti-
ba daquela época incluía os núcleos de Arraial Queimado e 
Votuverava e foi analisada separadamente da localidade de São 
José dos Pinhais, que, por sua vez, incluía o núcleo de Igua-
çu. Se tomamos, então, para 1875, os dados da Capital somados 
aos de Arraial Queimado e Votuverava e os de São José somados 
aos de Iguaçu, aasontraremos para os primeiros uma participa-
ção dos pequenos proprietários em torno de 79»2$ e para os 
últimos de 79,6$. Os historiadores demógrafos encontraram, 
como vimos anteriormente, uma variação em Curitiba de 70,2$ 
(em 1804) para 77,2$ (em 1824) e em São José, nos mesmos 
anos, de 76,6$ para 86,5$. Os percentuais praticamente se 
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F I G U R A Ol 
Distribuição de proprietários e escravos , segundo as faixas de 
tamanho dos plantéis ( F T P) para a Comarca e seus municípios 

Votuverava 

J FTP 10-26 
5-9 
•1-4 

80 60 40 20 

Proprietários 

20 40 

Escravos 

60 80 

São José dos Pinhais FTP 
1 0 - 2 6 

5-9 
I - 4 

80 60 40 20 

Proprietários 

~20 40 

Escravos 

60 80 

Arraial Queimado 

r — r 
80 60 40 2 0 

Proprietários 

" 1 T " 

FTP 
10-26 
5-9 
I - 4 -i i r—r 

20 4 0 

Escravos 

60 80 

Capital 

80 60 
••.v.y.-.v v-::::"V:r":::::rrrr>̂ftyrYÍ 

4 0 20 

FTP 
10-26 

- 4 .•••»••••••Vi 
20 4 0 60 80 

Proprietários Escravos 
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Campo Largo 

60 40 20 

Propr ietár ios 

2 0 4 0 

Escravos 

60 80 

Iguaçú 

•,•,•,yin 
80 60 40 20 

Propr ietár ios 

FTP 
10-26 
5 -

20 40 

Escravos 

60 80 

Comarca 

6 0 40 20 

Propr ietár ios 

FTP 

•••V •••••! 
20 40 

Escravos 

60 80 

Fonte ; Departamento de Patrimônio Cultural da Secretar ia Municipal de Cultura de Curitiba - livro de 
"classif icação dos escravos para serem libertados pelo fundo de emancipação"( 1875) . 

Mota ; t ;; ̂  
EHHSHHHíSir&Hjjttl Proprietários com um só escravo. 
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eqüivalem, mas se levarmos em consideração que a nossa faixa 
de pequenos planteis é mais restrita, congregando proprietá-
rios possuidores de 1 a 4 cativos e não de 1 a 5 como fize-
ram Gutiérrez e Costa, houve sem dúvida uma pulverização um 
pouco maior de pequenos proprietários no ano em que analisa-
mos. 

0: cálculo de indicadores estatísticos vem complementar 
e enfatizar ainda mais a expressividade dos pequenos proprie-
tários, em 1875» na região. A média de escravos por proprie-
tário, para a Comarca em geral, ficou em 3,2 (ver tab. 02). 
Votuverava, por apresentar o maior número de pequenos senho-
res, sendo também marcante a participação dos que possuem 1 
escravos apenas (44,1$), ficou com a menor média (2,8):. 
Iguaçu, ao contrário, apresentando a maior concentração de 
proprietários com 10 cativos ou mais (15,4$), teve sua média 
elevada para um índice de 4,2 . Os demais municípios tiveram 

O / l 

uma média próxima à da Comarca, em torno de 3,0 a 3»5 
Apesar da média já refletir a dominancia dos pequenos plan-
teis, outros indicadores são mais precisos, revelando com 
clareza o peso significativo dos senhores com um menor núme-
ro de cativos. A moda, que indica o valor que com mais fre-
qüência se apresenta em relação à quantidade de escravos pos-
suídos, é um deles. Para todos os municípios da Comarca, co-
mo para esta igualmente, a moda em 1875 foi igual a 1. Isto 
significa que os proprietários donos de 1 escravo foram os 
mais numerosos, nesse momento, em qualquer localidade dos 
campos de Curitiba. Na fig.01 fica explícita a elevada parti-
cipação dos senhores com 1 escravo, tanto na faixa exclusiva 
de 1 a 4 escravos, como em relação aos médios e grandes plan-

25 
teis . Decididamente, a posse em escravos na região anali-
sada foi diminuta em tamanho, mas, como em outros lugares do 
Império, esteve espalhada nas mãos de várias pessoas. A medi-
ana é outro indicador importante e seu valor é determinado 
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TABELA 02 
Indicadores da propriedade em escravos para 
a Comarca e seus municípios em 1875 

Região Média Moda Mediana 
Taxa de masculinidade 
dos proprietários 

Capital 3.1 1 2 74.4 

Campo Largo 3.6 1 2 80.4 

Votuverava 2.8 1 2 91.5 

Iguacú 4.2 1 2 76.9 

São José dos Pinhais 3 1 1 2 77. 1 

Arra ia l Queimado 3.0 1 2 83.7 

Comarca 3.2 1 2 78.2 

Fonte; ver figuro 01. 

TABELA 03 
Indicadores da propriedade em escravos para 
a Capitai e São José dos Pinhais - 1804-1824-1875 

Indicadores 
Capi ta l São José dos Pinhais 

Indicadores 
1 8 0 4 1 8 2 4 1875 1 8 0 4 1 8 2 4 1875 

Média 

Mediana 

Moda 

Proprietários com 
um só escravo 

5.3 

3 

I 

32.6 

4.0 

3 

I 

2 8 . 8 

3.0 

2 

I 

41.1 

3.9 

3 

I 

25.0 

3.0 3.3 

2 2 

I I 

34.4 39.3 

F o n t e s - p a r o 1804 e 1824 ver GUTIÉRREZ, op. cit. p. 8 , Il e 14. 
- p a r a 18 7 5 ver f igura O I r 



pelo número de escravos pertencentes ao proprietário situado 
exatamente no ponto médio de uma lista onde são colocados, 
em ordem crescente pelo tamanho do plantei, todos os proprie-
tários da amostra. 0 resultado deu 2 para todas as localida-
des; abaixo, portanto, de todas as médias calculadas o que 
reforça mais a presença dos pequenos plantéis. 

Comparando os indicadores estatísticos do agregado Ca-
piüal, Votuverava, Arraial Queimado e os de São José e Igua-
çu, de 1875, com os de Curitiba e São José dos Pinhais da se-
gunda e terceira décadas às século XIX, identificou-se um li-
geiro declínio nos seus valores (ver tab. 03). Enquanto que 
a média de escravos por senhor, em 1804, era de 5,3 para Cu-
ritiba e de 3,9' para São José, para 1875, estes índices de-
caem para 3,0 e 3»3 , respectivamente. 0 mesmo acontece para 
a mediana que desce em ambas as localidades de 3 para 2. Hou-
ve também uma relação inversamente proporcional entre estes 
dois indicadores e os valores percentuais dos proprietários 
com apenas 1 cativo. Ein Curitiba, a participação destes cres-
ce de 32,6$ (em 1804) para 41,1$ (em 1875); o mesmo ocorren-
do em São José, onde houve iam acréscimo de 25,0$ para 39»3$. 
Estes valores demonstram, entre outras coisas, um desapare-
cimento progressivo no decorrer do século dos grandes plan-
téis na região. De fato, se em 1804 havia o registro de se-
nhores com mais de 40 escravos - o que contribuiu para ele-
var o valor da média, embora a moda permanecesse igual a 1 -
estes já não existiam mais em 1824» e em 1875 somente tun 
único proprietário possuía mais de 25 escravos (Mariano de 
Almeida Torres). De qualquer maneira, não se pode falar aqui 
numa radical transformação da estrutura de posse. Na verda-
de, tanto no início dos anos oitocentos, como no final do 
seu terceiro quartel, a predominância foi e permaneceu sendo 
dos senhores de pequenos plantéis, havendo até uma marca mais 
acentuada destes nas últimas décadas do escravismo. 
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Focalizando, agora, as proporções de escravos perten-
centes a cada categoria de proprietário, constatamos, para a 
amostra geral da Comarca, que os donos de 1 a 9 cativos - is-
to é, pequenos e médios plantéis - possuem a maior parte do 
contingente servil (mais de dois terços do total) . É grande 
também a ocupação de escravos nos pequenos plantéis nas lo-
calidades de Votuverava (54,6%), São Jose dos Pinhais (47,9%), 
Capital (45,5%) e Arraial Queimado (43,1%). Sn Campo Largo há 
uma concentração equilibrada de escravos entre os médios 
(36,1%) e os pequenos (36,3%) proprietários. Já em Iguaçu, 
por outro lado, os escravos se concentraram predominantemente 
nos grandes plantéis (ver fig. 01). Não existe ainda uma ex-
plicação consistente sobre a discrepância apontada pela loca-
lidade de Iguaçu, onde se verificou uma relevante concentra-
ção de cativos na mão de poucos e grandes proprietários -
cerca de 15,4% dos senhores possuindo quase 50% da mão-de-
obra escrava. Ela não se encontra na especialização por ati-
vidade econômica na qual os escravos se ocupavam, pois todas 
estas atividades eram relativamente iguais para todos os mu-
nicípios da Comarca. Isso elimina a possibilidade de que em 
Iguaçu tenha havido predominância de uma atividade econômi-
ca qualquer que pudesse assim explicar essa concentração de 
escravos em grandes plantéis. Em todo caso, os escravos de 
Iguaçu somam só 7,3% dos cativos de toda a Comarca, o que 
não afeta, portanto, a principal característica de sua 
distribuição na totalidade da região curitibana: a da 
existencia de uma significativa desconcentração da possè 
dos escravos que se achavam espalhados entre os bens de 
inúmeros e pequenos senhores. 

0 índice de Gini, indicador que serve para medir a 
concentração da riqueza (no caso a propriedade em escravos) 
entre os diferentes senhores, não fez mais do que confirmar 
o exposto acima. Os valores de Gini variam de 0 - igualdade 
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absoluta na distribuição dos escravos por proprietário - a . 
1 - concentração absoluta, isto é, toda a posse de escravos 
está concentrada nas mãos de um único e só proprietário, na-
da possuindo os restantes. Estes dois extremos são natural-
mente hipotéticos, sendo os valores existentes entre eles os 
que realmente definem se há ou não uma concentração de rique-
za entre a população. Foi calculada para a Comarca de Curiti-
ba um índice de 0,40, significando que a tendência na distri-
buição foi mais para a dispersão do que para a concentração 
de escravos nas mãos de poucos proprietários. Tanto o índice 
de Gini como a grande quantidade de escravos alocada nos 
plantéis de 1 a 4 cativos como também o fato de existir uma 
numerosa camada de pequenos proprietários, aponta 
para a vigência de um certo lado "democrático" no escravis-
mo curitibano no final dos oitocentos. Apesar de já estar nu-
ma conjuntura de declínio, a distensão e o espalhamento do 
escravismo, representada por esta forte presença numérica dos 
pequenos senhores detentores da maior parcela dos escravos, 
demonstram ainda um enraizamento e alargamento da base de 
sustentação social e, até mesmo, política do regime. Afinal, 
quanto mais larga e desconcentrada a posse de cativos, maior 
era a dificuldade de se contestar e eliminar essa forma com-
pulsória de trabalho. Essa relativa vitalidade do "pequeno" 
escravismo curitibano se manteve até os finais da década de 
70 e, talvez, explique o surgimento tardio do movimento abo-
licionista na região - muito mais a reboque dos movimentos 
a nível nacional do que de uma exigência cívica de seus ha-
bitantes; mas esta é outra história... 

A hipótese de -uma "democracia relativa escravista",ba-
seada na presença real e majoritária de pequenos e médios 
proprietários, foi levantada por Douglas C. Libby, para a 
Minas oitocentista. Sua argumentação se deu a partir da aná-
lise de outros trabalhos que também constataram a predomirt 
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nância desses pequenos e médios planteis ( a já citada obra 
de Luna e Costa, para a São Paulo de 1804 e a de S. Schwartz 
para a Bahia de 1816-17). Em relação, contudo, a uma afirma-
ção deste último - de que a posse em escravos estava ampla-
mente distribuída entre a população livre brasileira - Libby 
ressalvou que qualquer investigação sobre uma efetiva "demo-
cracia econômica" quanto à posse de cativos deve tomar como 
variável também os domicílios que não possuíam nenhum escra-
vo. E estes, na verdade, foram a maioria, variando de 60 a 
70% dos domicílios mineiros da época, o que acaba por rela-
tivizar "qualquer noção sobre um escravismo democrático que 
pode surgir e não sem razão (como foi o caso de Schwartz), 
quando se examina apenas a parcela proprietária de cativos". 
Houve sim uma posse "democratizada", mas esta diz respeito 
somente à camada dos proprietários de escravos entre si 

Ao examinarmos 266 inventários na região de Curitiba, 
para a década de 70 do mesmo século, verificamos igualmente 
que 70,3% deles não incluíam nenhum escravo nos seus arrola-
mentos de bens. Ou seja, mais de dois terços da população li-
vre não continha sequer 1 escravo, demonstrando que tal tipo 
de bem foi privilégio de poucos. Justamente por este motivo, 
poderíamos afirmar que a base de sustentação do escravismo 
estava se reduzindo e não se alargando,como afirmou-se ante-
riormente. Acontece, todavia, que desde o final do século 
XVIII e durante toda a primeira metade do século seguinte 
(como se vê na tab. 04), diversos estudos vêm contabilizan-
do uma taxa de domicílios com escravos inferior a 21%. Logo, 
os 29,7% para a década de 70 refletem um patamar considerá-
vel da classe senhorial - a maior configuração talvez em to-
da a história do escravismo em Curitiba. E embora eles repre-
sentassem pouco menos de 1/3 da população livre, é inegável 
que ainda. houvesse uma influência de peso dessa participação 
dos proprietários com escravos na sobrevivência e perpetua-



T A B E L A 04 
Taxa da domicílios ou proprietários com 
escravos na regiflo de Curitiba — séculos XVII I e XIX 

Domicílios ou proprietários 1776 1785 1 7 9 8 1 8 0 4 1824 Década 
de 7 0 

Década 
de 6 0 

Com escravos 2 0 0 193 21.0 17 4 190 29 7 15.5 

Sem escravos 8 0 0 8 0 7 79.0 82 6 8 1 0 70 3 84.5 

Total 100.0 100.0 1000 100.0 100.0 100 0 100.0 

Fonte«- Para 1776 , 1785 e 1798 ver B U R M E S T E R , Ano Morio de Oliveira Population de Curitiba ou XVI I Ie siècle Montreal , Universite' de Montreal, 1981 . 

Tese de doutorado p. 1 2 . 0 s dados foram calculados a partir das listas nominativas de habitantes. Para cada ano respectivo foram analisados 4 3 4 , 

5 3 5 « 595 domicílios . Para 1 8 0 4 ver L U N A , Francisco Vidol 8 COSTA, op. cit . p. 213. Aqui foram anolisados 2 0 I 8 fogos contidos em "Maços de 

População". Os dados para 1824 dizem respeito a listas nominativas de habitantes para o Paraná em geral e se encontram em GUTI ERREZ ,op.cit. 

p 2 .Os dados para as décadas de 7 0 e 8 0 foram computados a partir de , respectivamente, 2 6 6 e 2 9 6 inventários localizados na I a , I O ° e I I " varas 

cíveis de Curitibo. AGVC e AGVFP. 
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ção do regime. Ein suma, podemos dizer, como Libby, que hou-
ve uma "democracia escravista" na região curitibana. Relati-
vizada de um lado, e claro, por aquela pequena participaçao 
dos senhores escravistas no conjunto da população livre -
apesar de ter sido a mais expressiva de todos os tempos 
mas ,de outro lado, reforçada pela desconcentração significa-
tiva da posse em escravos pelas mãos de pequenos e diversifi-
cados senhores. Em outras palavras, na década de 70, apesar 
do declínio relativo da população cativa, o regime escravis-
ta local seguia com certa sustentação e vitalidade, escora-
do, é bom lembrar, numa estrutura de posse praticamente inal-
terável durante todo o século XIX, a qual foi responsável pe-
la coesão e sobrevivência de uma classe senhorial relativa-
mente homogênea no que diz respeito à quantidade de escravos 
possuídos. 

Perfil da população escrava: do sexo à profissão 

Dirigindo a atenção do leitor para as variáveis só-
cio-demográficas da população escrava da Comarca, a partir 
dos dados da lista de 1875, notamos , em primeiro lugar, que 
houve uma harmonia significativa entre os sexos. Tomando-se 
a população de 12 anos para cima, encontramos para a Comar-
ca uma taxa de masculinidade entre os escravos de 48,8%, ha-
vendo , pois , uma ligeira predominancia das mulheres cativas. 
Márcia Graf encontrou o mesmo equilíbrio entre os sexos ao 
se deter sobre as listas de classificação de 1873 a 1876, 
para o Paraná como -um todo, identificando, entretanto, para 
cada ano em particular uma pequena vantagem para o sexo 

27 * masculino • Eta artigo recente, Gutiérrez, usando as listas 
nominativas de habitantes de várias localidades do Paraná, 
comprovou a mesma situação de equilíbrio para as três pri-
meiras décadas do século XIX (1804, 1810, 1816, 1824 e 1830). 
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Mas também ali , à exceção de 1816, houve uma superioridade 
mínima para os .escravos homens. Desmembrando, no entanto, 
seus dados para os municípios de Curitiba e de São José dos 
Pinhais, o autor constatou o empate quantitativo entre os 
sexos, havendo, de um ano para outro, uma pequena predominan-

28 
cia ora de mulheres ora de homens . De qualquer maneira, 
esea pequena vantagem, seja lá para que sexo for, não dilu-
iu a existência de um equilíbrio constante entre ambos nos 
vários momentos do Paraná oitocentista e, em especial, nos 
municípios pertencentes à Comarca curitibana. Tal harmonia 
entre os sexos dos escravos na região foi sem dúvida um fator 
de estabilidade, podendo até ser creditada, como fez Gutiér-
rez para outras épocas, a um crescimento natural positivo 
dessa população. É curioso que mesmo após dois anos de pro-
mulgada a lei do ventre livre - lei que certamente deu iní-
cio à desintegração do sistema escravista, anulando seu cres-
cimento vegetativo -,a população adulta escrava ainda perma-
necesse estável e equilibrada. Isto mostra que os frutos do 
enraizamento da escravidão por todo o século XIX ainda se en-
contravam maduros para os anos derradeiros da década de 70. 

A harmonia entre os sexos da população escrava depen-
deu, contudo, de outros fatores. Ela não se manteve, por 
exemplo, ao se examinar a quantidade de homens e mulheres ca-
tivos, de doze anos para cima , segundo as diferentes 
faixas de tamanho dos plantéis (ver tab. 05). A razão de mas-
culinidade aumenta na medida em que cresce o tamanho da pos-
se. Assim, se nos pequenos planteis há uma razão baixa, de-
monstrando a superioridade numérica das mulheres, nos médios 
e grandes proprietários a situação se inverte; a razão cres-
ce e os homens sao a maioria. Isto-não^foi um fator atípico 
do sistema escravista. Pelo contrário, sob esse prisma, hou-
ve até uma similaridade da região curitibana com outra áreas 
onde foi maior a concentração e exploração da mão-de-obra ca-



T A B E L A 05 

Razão de masculinidade e distribuição 
dos escravos da Comarca por sexo, 
segundo faixas de tamanho dos plantéis 

F T P Escravos acima de 12 anos 

Homens Mulheres 

Razão 
de 

masculinidade 

0 1 - 0 4 

0 5 - 0 9 

10 - 2 6 

4 6 . 4 

5 2 . 7 

5 4 . 4 

5 3 . 6 

4 7 . 3 

4 5 . 6 

86 

Totol 4 8 . 8 5 1 , 2 9 5 

Fonte: ver figura 01 

TABELA 06 

Razão de masculinidade e ditribuição 
dos escravos da Capital por sexo, 
segundo faixas de tamanho dos plantéis 

Escravos acima de 12 anos 
F T P 

0 1 - 0 4 

0 5 - 0 9 

10 - 2 6 

Homens 

4 3 . 4 

5 3 . 4 

6 6 . 7 

Mulheres 

5 6 . 6 

4 6 . 6 

3 3 . 3 

Razão 
de 

masculinidade 

7 7 

I 1 5 

200 

Total 4 7 . 5 5 2 . 5 9 0 

Fonte : ver tigura 01. 
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tiva (como as localidades cafeeiras de Sao Paulo). Robert W. 
Sienes encontrou para a região de Campinas, no ano de 1872, 
a partir das listas de matrícula, um perfeito equilíbrio en-
tre os sexos dos escravos alocados nos pequenos plantéis, 
considerados aqui por ele como sendo os de 1 a 9 cativos. A 
razão de masculinidade da população escrava acima de 15 anos 
destes planteis foi exatamente de 100. Para aqueles com 10 ou 
mais escravos, ela se elevou abruptamente, alcançando valo-
res realmente astronômicos - como, por exemplo, 266 para os 

29 
senhores com 20 a 49 escravos 

0 valor mais alto da razão de masculinidade para a Co-
marca foi localizado, por incrível que pareça, nos grandes 
planteis da Capital (em torno de 200, ver tab. 06). Essa 
grande participação de homens pode ter sido condicionada pe-
la ação dos engenhos de beneficiamento de mate, que trabalha-
vam a todo vapor no perímetro urbano e no rocio da Capital, 
explorando com larga freqüência o trabalho de cativos mascu-
linos. Em compensação, ao se enfocar os pequenos planteis, a 
razão cai vertiginosamente para 77, traduzindo uma predomi-
nância massiva das mulheres. Aqui, os serviços domésticos 
provavelmente foram os responsáveis pela queda, pois eles 
eram maioria na área urbana, não exigindo uma grande concen-
tração em escravos, mas ocupando entre estes tom percentual 
sempre elevado de mulheres. Bn síntese, se a harmonia entre 
os sexos era notória quando computada somente o total da po-
pulação cativa, ela não se impôs no momento em que entraram em 
jogo outros fatores,como o tamanho da posse ou mesmo o tipo 
de profissão - cada um deles influenciando de forma peculiar 
uma maior presença de homens e mulheres no universo da es-
cravidão. 

A equivalência numérica entre os sexos não proporcio-
nou, como era de se imaginar, um índice elevado de casamen-
tos legítimos entre os escravos. A participação dos homens 



casados ou viúvos no total desta população, excluindo-se ne-
la as crianças menores de 14 anos, foi de apenas 7,2$, sendo 
ainda mais raro o conjunto das mulheres casadas ou viúvas que 
apresentou a taxa ínfima de 6,5$. De forma global, os casa-
dos e viúvos não chegaram sequer a l/lO (6,8^) do total dos 
escravos da Comarca, enquanto que os solteiros alcançaram o 
índice amplo de 93,2$ (ver tab. 07). Uma explicação possível 
para tal quadro é o fato da maior parte dos escravos estar 
concentrada nos pequenos planteis, de uma a quatro pessoas, 
o que diminuía as chances para a efetivação de um matrimônio 
legal entre eles. É provável também que as autoridades ecle-
siásticas do Paraná provincial não tenham tido o mesmo rigor 
que as suas congêneres paulistas no registro de tal tipo de 
informação o que pôde conduzir assim ao surgimento de ín-
dices tão baixos. De qualquer forma, a freqüência ínfima de 

TABELA 0 7 
Distribuição percentual dot escravos, 

segundo estado conjugal e sexo 

Estado 
conjugai 

Escravos Escravos C ) Estado 
conjugai 

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

Solteiro 93.8 94.2 94.0 92.8 93.5 93.2 

Casado ou 
viúvo 6.2 5.8 6.0 7.2 6.5 6.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nota - (•) excluído» os escravo« menores d* 14 anos. Fonte ' ver figura 01. 
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casamentos oficiais não significa que houve ausência de rela-
ções familiares entre os cativos da região. A tabela 08 mos-
tra justamente o contrário. Nela estão computados todos os 
escravos classificados que apresentavam dados na coluna "pes-
soas de família". Esta coluna apontava,para cada cativo, des-
de seus filhos de diferente condição (libertos, livres e in-
gênuos), até os parentes mais próximos, como o pai, a mãe e 
os irmãos. Consideramos, no caso, "com família" todo escravo 
classificado que apresentasse ou um cônjuge, na coluna "esta-
do civil", ou pelo menos um filho e/ou parente na coluna 
"pessoas de família". Chegamos , portanto, à evidência ex-
pressiva de que 43>9$ dos 1639 cativos maiores de 11 anos, 
classificados em 1875» apresentaram algum tipo de relação fa-
miliar. Entre esses, destacam-se as mulheres solteiras ou 
viúvas (na verdade, quase todas elas solteiras, havendo ape-
nas uma única viúva com filhos) que englobaram mais de 60$ de 
todos os 719 escravos "com família", chegando também a repre-
sentar mais de 1/4 (26,8$) de toda a população escrava clas-
sificada. Com tal participação podemos afirmar que a mãe sol-
teira com filhos e/ou parentes foi o retrato mais freqüente 
da família escrava paranaense em meados da década de 70 do 
século passado. Mesmo alguns homens solteiros ou viúvos 
(26,3$)» que não arrolaram nenhum filho na amostra, indica-
ram alguma raiz familiar por terem junto a si parentes de al-
gum tipo. Estes dados vêm, enfim, ressalvar que nem todos os 
cativos solteiros enfrentaram de forma solitária o mundo da 
escravidão 

Confirmando ainda a potencialidade do regime escravis-
ta, em 1875, a estrutura etária dos escravos indica a presen-
ça de uma população jovem e produtiva (ver fig. 02). Cerca de 
64$ deles estavam em idade ativa, isto é, situados na faixa 
etária que vai de 15 a 66 anos. E, no interior destes, os 
mais jovens, de 15 a 36 anos, chegaram a representar mais de 
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TABELA 08 
Distribuição dos escravos com família, 

segundo categorias e subcategorias 

Categorias e subcategorias Abs 
% no total 
escravos com 

dos 
família 

% no t o t a l 
escravos da 

dos 
amostra 

Escravos com cônjuge escravo 

Com filhos e com parentes (a) 1 0.1 0.1 

Com filhos e sem parentes 4 0 5 . 6 2.4 

Sem filhos e com parentes 2 0.3 0.1 

Sem filhos e sem parentes 14 2 .0 0 .9 

Subtotal 57 8.0 3.5 

Escravos com cSnjuge liberto ou livre 

Com filhos e com parentes 1 0.1 0.1 

Com filhos e sem parentes 13 1.8 0.7 

Sem filhos e com parentes - - -

Sem filhos e sem parentes 19 2.6 12 

Subtotal 33 4.5 2.0 

Escravas solteiras ou viúvas 

Com filhos e com parentes 33 4.6 2.0 

Com filhos e sem parentes 274 38.1 16.7 

Sem filhos e com parentes 133 18.5 8.1 

Subtotal 4 4 0 6 1 2 26.8 

Escravos solteiros ou viúvos 

Com filhos e com parentes - - -

Com filhos e sem parentes - - -

Sem filhos e com parentes 189 263 11.6 

Subtotal 189 26.3 1 1.6 

Total dos escravos com família 719 100.0 43.9 

Demais escravos sem família 

Total dos escravos da amostra 

9 2 0 

1639 

56.1 

100.0 

Nota : ( a ) - parentes são os pois, mães ou irmãos citados na coluna "pessoas de família". 
Fonte : ver figura 01. 
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FIGURA 02 
Estruturo e t d r i a do$ e s c r a v o s c lass i f icados 

% i 7 Zx——Zj Incluídos os ingenuos ^ 

80-

6 0 -

4 0 -

20-

O - 14 ( ° ) 1 5 - 6 6 

Fonte ; ver figura 01. Para 0 . 6 % dos escravos não constou a idade. 

I o ) - incluídos, apesar da indefinição da i d a d e , os " f i l h o s menores 
escravos" Indicados na coluna " pessoas de família " ( ver anexo 0 1 ) . 

2/3 do total, sendo a idade de 28 anos a que mais apareceu. 
Novamente aqui há uma concordância com os estudos de Graf e 
Gutiérrez para o Paraná em geral. Ambos, para diferentes mo-
mentos do século XIX, ressaltaram a maior participação dos 

~ "3 O 

escravos em idade produtiva nos domicílios da região . A 
idade mediana, que divide o contingente de escravos em duas 
metades iguais, permaneceu nos 21,0 anos, colocando mais em 
evidência o caráter jovial desta população. Por outro lado, 
foi registrado em 1875 um elevado e significativo número de 
crianças cativas, incluídas na faixa de O a 14 anos (36$ da 
amostra). O quantitativo é ainda mais espantoso se acrescen-
tarmos os filhos "ingenuos" libertados pela lei do ventre li-
vre e que foram também registrados na lista, na coluna "pes-
soas de família", ao lado dos filhos escravos nascidos antes 
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de setembro de I87I. Se a dita lei não fosse implantada, os 
"ingenuos" seriam considerados ainda como filhos escravos, o 
que elevaria o percentual das crianças cativas, em 1875, de 
36 para 40,5%. Este índice representativo confirmaria a hipó-
tese aventada por Gutiérrez - que também localizou uma nume-
rosa camada de crianças cativas nos fogos paranaenses de 
I804 - de ter sido normal um crescimento vegetativo positivo 
da população escrava local durante o decorrer do século 
XIX Tal característica, derivada certamente da reprodu-
ção natural de uma população cativa adulta harmonizada entre 
os sexos, se manteria para 1875 não fosse a promulgação da 
lei impossibilitando o nascimento de qualquer escravo a mais 
no país. Eta todo caso, a taxa de 36%, mais de 1/3 do total, 
calculada para este ano, é bem expressiva; principalmente 
quando se sabe que foi normal um sub-registro dos escravos 
menores nas listas de classificação. Ela foi provavelmente um 
reflexo tardio de uma situação anterior estável que marcou o 
dia-a-dia da população cativa na província. 

Os dados da amostra permitem encarar outros aspectos 
qualitativos da população cativa. Antes de mais nada, a lista 
de I875 é a única a incluir, de todas as localizadas por nós 
até hoje, informações sobre a naturalidade dos escravos. 
Através do cruzamento delas, pela figura 03, constatamos que 
a maior parte dos cativos residentes na Comarca nasceu no seu 
próprio interior ou em outras localidades do Paraná (81,6%). 
Isto demonstra o caráter "fechado" de tal população; uma es-
pécie de reprodução por conta própria, isolada, o que nova-
mente ilumina a hipótese de haver ocorrido um crescimento na-
tural positivo entre os escravos curitibanos, no decorrer dos 
oitocentos, principalmente após a cessação do tráfico. Os ca-
tivos originários de outras partes do Brasil somam no máximo 
11,3% e os remanescentes africanos apenas 6,4%. Quanto a va-
riável cor, houve um computo superior de mestiços, talvez de-



FIGURA 03 
Naturalidade dos escravos classi f icados 63 
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Fonte - ver figura O i . 
Notas: ( a ) escravos cuja naturalidade foi 

localidades de Curitiba, Paranaguá, 
Pinhais e Ponta Grossa, 
( b ) escravos cuja natural idade foi 
outras províncias fora o Paraná 

mencionada como do Paraná, ou das 
Antonina, Mor ret es, S3 o José dos 

mencionada como do Brasil ou de 

vido à vinda de poucos africanos para a região e, por conse-
gtiinte, da condição "crioula" (nascidos na terra) da maioria 
de seus escravos. Houve mais mestiças do que negras entre as 
mulheres; 57,3% contra 42,7% das consideradas pelos homens da 
junta de classificação como de cor "preta". Entre os homens, 
de modo diverso, houve um equilíbrio de cores com uma supe-
rioridade mínima para. os negros. Apesar de poucos, os africa-
nos vindos para a região devem ter reproduzido a râ .ao de 2 
homens para 1 mulher, normal entre os "tumbeiros" trafican-
tes que aportaram na costa brasileira, inclusive em Parana-
guá, como também posteriormente no comércio inter- provincial 
de cativos. Esta desproporcional entrada de africanos homens, 
por sinal essencialmente negros, pôde, então, conduzir ao 
equilíbrio mencionado, fato este não ocorrido entre as mulhe-
res (ver fig. 04). 
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FIGURA 04 
Cor dos escravos c l a s s i f i c a d o s segundo seu sexo 
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F o n t e : ver f igura 01 Para 0.1 % dos escravos não constou a c o r . 

Obs ; nos de cor mest iça incluem-se os mencionados como p a r d o s , fulos , 
cabras, claros e brancos. 

A profissão dos escravos é outro registro que aparece 
na lista de 1875 e por ele percebemos que o grupo dos "lavra-
dores" constituiu mais da metade dos classificados - 52,7$, 
não computando aqui os cativos cuja profissão não foi arrola-
da. Neste grupo estão incluídos todos aqueles cuja ocupaçao 
era mencionada como "lavrador(a)","roceiro(a)", ou de uma 
forma genérica como sendo de "lavoura". Essas categorias pro-
vavelmente incluíram aqueles escravos ocupados no cultivo de 
diferentes gêneros alimentícios, entre eles, é claro, a co-
lheita, preparo e até um benefício preliminar da erva-mate 
( a soque de pilão, por exemplo). O grupo profissional "do-
mésticos", reunindo os escravos com as denominações "serviço 
doméstico", "cozinheiro(a)" e "copeiro(a)", vera em segundo 
lugar com 42,4$. Os "artesãos", congregando inúmeras especia-
lidades, vêm por último com uma pequena taxa de 3»9$. Houve 



65: 

ainda Optras profissões que não se encaixaram, de certa for-
ma, nos grupos citados acima, mas que, no entanto, não tiveram 
nenhum peso, alcançando só 1,0% da amostra. Foram estes 13 
"jornaleiros", duas "lavadeiras" e um único "carroceiro", 
ocupações mais independentes, possivelmente de "negros de 
ganho", todas elas, é interessante destacar, localizadas na 
área mais urbana da Capital. 

A grande incógnita, porém, no exame desta coluna sobre 
a profissão, é a ausência absoluta de qualquer menção relati-
va à atividade da pecuária (como "campeiros", "criadores", 
"tropeiros", "vaqueiros", etc...). É ilusório supor, em razão 
desta lactina, que a criação de animais na Comarca curitibana 
não existiu ou que só foi ocupada por homens livres e não por 
escravos. É provável, mas praticamente impossível de se pro-
var, que os proprietários no ato da matrícula não tiveram a 
preocupação de discriminar as atividades de seus escravos li-
gadas ao criatório, agregando-as, ora na categoria dos "lavra-
dores", ora até mesmo na dos "domésticos". 0 mesmo aconte-
cem com as listas de classificação que foram, na verdade, 
produzidas a partir das informações da matrícula. Esta hipó-
tese talvez saia fortalecida se tomarmos os dados de alguns 
inventários de Curitiba, para as décadas de 70 e 80 do sécu-
lo passado, que contêm em seu interior as cópias ou os tras-
lados das rela.ções originais da matrícula realizada em 
I872 Quarenta e seis dos 77 inventários que incluem tal 
documento são de proprietários escravistas que possuem, além 
de outros bens (terras, engenhos, imóveis, etc...), animais 
de diversos tipos, como vacas, cavalos, muarés, etc..., uti-
lizados para variados fins, desde o abate para a alimentação 
até à locomoção e ao transporte de mercadorias, sendo razoá-
vel supor que seus escravos tenham contribuído nesses servi-
ços. Acontece que apenas duas listas das quarenta e seis 
pertencentes a senhores donos de animais citam escravos com 
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profissão ligada à area do criatório. A relação n2 18 do 
proprietário Paustino Eleutério da Luz contém 7 escravos; o 
n2 2, Egydio, é mencionado como "campeiro" e a relação nS 69, 
de Salvador Christo Leite, registra um só escravo, Benedic-

35 
to, dividido entre duas ocupaçoess"lavoura" e "tropeiro" 
Todas as outras listas relacionam escravos cujas categorias 
profissionais se resumem as de "lavrador" ou "roceiro" (os 
mais numerosos), até as de "serviço ou trabalho doméstico", 
sendo citados igualmente, mas em menor número, atividades 
mais especializadas (como "pedreiro", "carpinteiro", "ferrei-
ro", etc...)* 0 curioso é notar - e isto demonstra mais uma 
vez a falta de precisão dos dados relativos à profissão na 
documentação que analisamos - que tanto o "campeiro" Egydio 
como o "tropeiro" Benedicto são mencionados, na lista de 
classificação de 1875» não mais eomo escravos ligados ao cuidado 
ou ao uso de animais, mas sim como "lavradores". Assim, é 
possível afirmar que tanto na lista dè classificação como nas 
de matrícula houve uma espécie de diluição das ocupaçoes li-
gadas ao criatório por outras categorias mais genéricas, co-
mo a dos "lavradores", por exemplo ^ , 

Não obstante a existência desta imprecisão nos regis-
tros de profissão,podemos verificar, pela tabela 09, que as 
atividades do grupo dos "lavradores" foram exercidas mais por 
escravos do sexo masculino do que do feminino. Ocorre o mes-
mo e com maior contraste para o grupo dos"artesãos", onde a 
quase totalidade dos escravos envolvida era de homens (98,4$), 
havendo somente uma única cativa artesã. Para o grupo dos 
"domésticos", a situação se inverte completamente, ficando 
registrada a participação de quase 90,0$ de mulheres cativas 
entre os trabalhadores ocupados nestas atividades. Cruzando-
-se a profissão dos cativos com as faixas de tamanho dos 
plantéis, como vemos na tabela 10 e figura 05, percebemos que 
os "lavradores" são predominantes em todas elas, aumentando 
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T A B E L A 09 

Distribuição dos escravos por sexo 
segundo os grupos de profissão 

Sexo 
Grupos de profissflo 

Sexo 
Lavradores Domésticos Ar tesãos Outros 

Homens 73.5 12.4 9 8 . 4 81.3 

Mulheres 26.5 8 7 6 1.6 18.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

F o n t e 1 ver figuro 0 1 . 

seu peso na medida em que crescem os planteis. Os "domésti-
cos", por sua vez, se apresentam como o negativo dos "lavra-
dores", diminuindo gradativamente sua presença na proporção 
em que cresce o tamanho da posse. Nos pequenos planteis, eles 
(ou elas sendo mais exato) praticamente igualam sua partici-
pação aos escravos ocupados na lavoura. Os "artesãos" apare-
cem de forma mais ou menos regular em todas as faixas, haven-
do maior chance de surgirem especialistas em plantéis onde 
foi grande o número de escravos. 

A pirâmide projetada na figura 06 revela, por outro 
lado, que os escravos da Comarca curitibana mudaram pouco de 
profissão durante o decorrer de suas vidas. Na verdade, a di-
ferença proporcional entre as profissões dos cativos, sejam 
eles homens ou mulheres, encontrada para os dez primeiros 
anos de trabalho, se mantém sem nenhuma alteração brusca até 
a idade superior a 60 anos. Inferimos a partir desta conti-
nuidade, que um escravo iniciando sua labuta na roça, ou uma 
cativa trabalhando desde pequena nos afazeres domésticos, ; 
permaneceram no mesmo tipo de atividade até morrerem, sendo 
raras »portanto ,as oportunidades de melhoria ou modificação 



68: 

TABELA 10 
Distribuição dot grupos d* profissão dot «sera vos, 
segundo as faixas d« tamanho dos plantéis 

Qrupos Faixas d* tamanho do t plantéis 
T o t a l de 

Profissõo 1 — 4 5 — 9 10 — 2 6 
T o t a l 

Lavradores 49.9 51.7 61.2 52.7 

Domésticos 45.1 43.8 33.7 42.4 

Artesãos 3.8 3.3 4.8 3.9 

Outros 1.2 1.2 0.3 1.0 

Total 100.0 100.0 100.0 lOO.O 

Font»= v»r f iguro 0 1 . 

FIGURA 05 
Representação gráf ica da t a b e l a 10 
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Distribuição dos lavradores, domésticos e artesãos 
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do tipo de trabalho exercido pelos escravos durante suas vi-
das. No caso dos homens, por exemplo, a transformação de an-
tigos roceiros ou domésticos em especialistas artesãos, re-
fletindo uma melhoria na sua condição, pode ter acontecido 
nas faixas etárias intermediárias (de 20 a 49 anos) »verificando-
-se ali que houve uma certa estabilidade da faixa dos "ar-
tesãos", enquanto que os "lavradores" e "domésticos" diminuí-
ram sus. participação. Mesmo assim, no computo geral da popula-
ção cativa masculina essa mobilidade foi inexpressiva. Na 
maior parte dos casos a regra foi o escravo nascer, viver e 

~ 37 
morrer trabalhando no mesmo tipo de profissão . 

Por fim, temos o quadro dos grupos de profissão pe-
las diferentes regiões da Comarca, ficando destacada, desde 
logo, a maciça presença dos "lavradores" nos municípios, é 
claro, mais rurais, como Votuverava, Iguaçu e Arraial Quei-
mado (ver fig. 07). Já os "domésticos" predominam na Capital, 
o que é razoável por ser uma localidade essencialmente urba-no 
na e em Campo Largo . Na Capital, também, concentrou-se 
a maior parte dos "artesãos". Constatamos, entretanto, que 
apesar de sua qualidade urbana, nela foi igualmente relevan-
te a participação dos "lavradores" (42,1$). E, além disso, 
quando considerada a totalidade da Comarca, há um claro pre-
domínio dos "lavradores" (cerca de 53$) em relação a todos 
os outros tipos de profissão somados (47$). Logo, a signifi-
cativa presença dos "lavradores" entre os cativos da Comarca 
e mesmo, em particular, na sua localidade mais urbana, vem 
relativizar qualquer afirmação de que, nos últimos anos da 
escravismo, houve um deslocamento substancial dos escravos -
anteriormente ligados às atividades agrárias - para os ser-
viços mais urbanos e diversificados da Capital curitibana. 
0 que notamos , pelos dados da lista , para a metade da 
década de 70, mais precisamente há treze anos da abolição, é 
a reprodução de um escravismo ainda eminentemente agrário -



F I G U R A 0 7 

Votuverava 

2 0 40 60 80 % 

L 

D 

A 

O 
S/R 

. . . ' i i . . . i . . . i . 

São José dos Pinhais 

20 40 6 0 80 % 

L 

D 

A 

0 
S/R 

-1 H 

Distribuição dos grupos de profissflo dos escravos 

para a Comarca e seus municípios 

Iguaçú 

20 4 0 6 0 8 0 % 

L 

D 

A 

O 
S/R 

Capital 

L 

D 

A 

0 
S/R 

2 0 4 0 6 0 8 0 % -t—i—i—i—i 

Arraial Queimado 

2 0 4 0 6 0 8 0 % 

L 

D 

A 

0 
S/R 

•.I.V.'.» 

Campo Largo 

2 0 40 

L 

D 

A 

0 
S/R 

+777f 

Comarca 

L 

D 

A 

60 80 % O 

S/R 

2 0 4 0 6 0 
• 111111111 > i 

80 % 

Fonte - ver f igura O I . 

L - Lavradores 

D - Domésticos 

A - Artesãos 

O- Outros 

S/R - Sem registro -J 



72: 

onda as atividades primárias sâo prevalecentes -, caracte-
rística essa que não se modificou nesses seus últimos anos de 
vigência. 

Um exame dos inventários de proprietários escravistas 
encontrados nas varas cíveis de Curitiba, desse período 
(1871-1887), sustenta esta posição. Dos 110 inventários fi-
chados, 95 permitem, através da identificação dos bens arro-
lados, uma definição precisa do local de residência, de seus 
proprietários. Mais de 70% deles se localizavam nas áreas ru-
rais do município, ocupando, além dos escravos, terras, ani-
mais e engenhos. 28,4% são de negociantes ou comerciantes e 
donos de imóveis urbanos. A mesma tendência se afirma ao com-
putarmos a quantidade de escravos concernentes a esses dois 
grupos de proprietários. Os donos de bens rurais concentravam 
a grande parte dos cativos, cerca de 82%, ficando os senho-
res residentes na área urbana da Capital apenas com 18% de-
les. Ein suma, tanto o exame da profissão dos escravos como . 
dos bens inventariados de seus proprietários, pelo menos na 
amostra pesquisada, permitem inferir,para essas duas últimas 
décadas da escravidão, que as relações escravistas ainda per-
maneciam fortes nos terrenos e chácaras que circunvizinhavam 
o núcleo urbano da Comarca e que uma menor parte dos escra-
vos se ocupava dos serviços diversificados deste mesmo nú-
cleo 39. 

Os últimos momentos» o tráfico inter-provincial e a escassez 
da mão-de-obra escrava 

Apesar das informações sobre a estrutura da posse e 
sobre a composição social dos cativos evidenciarem o vigor e 
resistência do escravismo local, por volta de 1875, é inegá-
vel que o processo de declínio e extinção de tal sistema sem-
pre esteve presente, iniciando-se em meados do século XIX 
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( com o término do tráfico africano)ese acentuando cada vez mais 
na medida em que se aproximaram os anos 80. Vários fatores 
internos e externos são apontados pela historiografia como 
explicação para esse processo gradual da abolição. Mas antes 
de situarmos os principais deles para a região de Curitiba, 
é necessário retomar neste momento uma recente polêmica so-
bre o assunto. Para isto,seguiremos os passos cuidadosos e 
firmes de uma reflexão implementada por Vilma P. P. de Alma-
da. No primeiro capítulo de seu trabalho, a autora sintetizou 
de forma clara as interpretações divergentes dos historiado-
res a respeito do final da escravidão no Brasil. Interessa-nos 
aqui ressaltar apenas as observações teóricas que possibi-
litem a comparação com os estudos já feitos para o caso do 
escravismo curitibano 

Segundo Almada, existem duas correntes, baseadas em 
pressupostos teóricos distintos, que explicam de forma dife-
renciada o processo da abolição da escravatura. A primeira 
delas afirma a incompatibilidade da convivência entre o es-
cravismo e o capitalismo, principalmente quando este último 
alcança a sua fase "superior" ou "madura" - a do "capitalis-
mo industrial" - que para se instituir exige a eliminação dos 
entraves originados pela escravidão. Esta concepção deriva 
das teses, já atualmente revistas, de Eric Williams, sobre o 
papel da escravidão negra das Antilhas inglesas e do comér-
cio do tráfico no financiamento da Revolução Industrial na 
Inglaterra; e, num momento posterior, a eliminação deste 
próprio sistema escravista pela emergência do capitalismo in-
glês desenvolvido. Os autores desta corrente, conforme a au-
tora conclui, privilegiam em suas análises do contexto metró-
pole-colonia as relações de mercado e intercâmbio comercial e 
vêem, portanto, "o tráfico de africanos bem como a escravi-
dão - criações do 'capitalismo comercial * na época da acumu-
lação primitiva - como obstáculos a serem superados pelo ca-
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41 pitalismo industrial na sua fase de expansao" . Ha, igual-

mente, outros postulados teóricos que acabaram por criar no 
enfoque analítico destes trabalhos argumentos que variam des-
de a "irracionalidade" económica do escravismo, em contrapo-
sição a um capitalismo racional e coerente, até a afirmações 
mais taxativas de que economias baseadas no trabalho escravo 
limitam os avanços tecnológicos, prejudicando a aquisição de 
ganhos e lucros. Nas palavras precisas de Almada: 

Segundo esta corrente historiográfica, 
progresso técnico e rentabilidade 
econômica são sinônimos de capita-
lismo, enquanto atraso e economia de 
desperdício estão indissoluvelmente 
ligados à escravidão. Esta teoriza-
ção, derivada diretamente das consi-
derações de Weber e, em algumas pas-
sagens, de Marx (...), baseia-se na 
afirmação de que o nível técnico nas 
economias escravistas é 'necessaria-
mente'baixo e quase imutável devido 
à falta de interesse do escravo pe-
lo seu próprio trabalho, do qual não 
se beneficiava, e ainda pelo fato de 
que o escravo sempre que possível 
procurava não somente boicotar seu 
trabalho como ainda destruir suas 
ferramentas, que, por isso, deveri-
am ser grosseiras e simples. 42 

Dentre os autores que adotam a postura desta corrente, 
são citados alguns pertencentes à "escola sociológica de São 
Paulo", como Florestan Fernandes, Octávio Ianni e Fernando H. 
Cardoso, entre outros. Para o contexto de nosso trabalho, ca-
be examinar as conclusões de Ianni sobre o tema. Além de ela-
borar um estudo detalhado sobre o escravismo em Curitiba, o 
sociólogo também enfocou, de uma maneira mais genérica, a sua 
reprodução no interior da economia cafeeira paulista. Em am-
bos os trabalhos está presente a noção "capitalismo x escra-
vidão", sendo que para o caso paulista, além de serem citados 
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alguns aspectos morais que já condenavam a escravidão nos 
meios urbanos, há uma clara ênfase nessa oposição estrutural 
como o fator primordial para a derrocada do regime escravis-
ta « . 

Para o autor, a estrutura econômico-social do Brasil 
se modificou profundamente a partir da segunda metade do sé-
culo XIX, havendo uma grande expansão da produção mercantil, 
a emergência de setores econômicos novos e modificações 
substanciais nas unidades produtivas tradicionais. A princi-
pal dentre estas modificações foi a progressiva transforma-
ção das relações de trabalho no interior das fazendas cafeei-
ras do oeste paulista. Devido às mudanças estruturais na eco-
nomia, que levaram a uma organização mais racional e sofisti-
cada para a aquisição de maiores lucros, as fazendas acaba-
ram por se transformar em "empresas" e os fazendeiros em "em-
presários", o que por sua vez os levou a reverem os métodos e 
a organização de sua produção, bem como as relações de tra-
balho mantidas com os escravos. Na lógica igualmente racio-
nal de Ianni, a existência do escravo impedia estruturalmen-
te a ampliação dos lucros. 

Nesse contexto, o fazendeiro de café 
descobre que o escravo é um investi-
mento relativamente oneroso. A orga-
nização mais eficaz do empreendimen-
to, implicando a ordenação produtiva 
dos fatores e a avaliação mais cui-
dadosa dos custos, bem como das con-
dições do mercado, evidencia a am-
plitude do risco do caráter agora 
anti-econômico do investimento em 
escravos. Bn outros termos, revela-
-se ao empresário tuna sorte de anta-
gonismo? ou incompatibilidade, entre 
o trabalhador escravo e as possibili-
dades de ampliação da margem de lu-
cro. 44 
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Este vínculo de incompatibilidade é explicitado mais 
adiante, de uma forma mais geral (além das unidades cafeei-
ras), e situado como um dos fatores essenciais para a emer-
gência da abolição. 

0 regime representava um obstáculo à 
expansão da racionalidade indispen-
sável a aceleração da produção de lu-
cro. Gomo a economia nacional estava 
organizada para produzir mercadorias, 
isto é, lucro, a empresa exigia reno-
vação contínua, tanto em sua organi-
zação geral como no planejamento da 
utilização dos fatores. Por isso, im-
põe-se a transformação do escravo em 
trabalhador livre, daquele que é meio 
de produção em assalariado. Qn outras 
palavras, a mão-de-obra, simplesmen-
te, transforma-se em força de traba-
lho, no sentido de fator adequado à 
produção de lucro (...). Somente quan-
do o trabalhador é livre a sua força 
de trabalho ganha a condição efetiva 
de mercadoria. E, como tal, ela pode 
ser comprada segundo as necessidades 
da empresa, isto é, da produção de lu-
cro. Esse é o sentido essencial da 
abolição. 45 

No tocante à sua pesquisa sobre o escravismo em Curi-
tiba, trabalho de cunho monográfico, como ele próprio intitu-
la na introdução e, portanto, de maior fôlego e menos genéri-
co do que o estudo sobre a região paulista, Ianni também to-
ca no tema da contradição entre o avanço e a maior diversifi-
cação da economia "capitalista" e a permanência de relações 
escravistas de produção. SÓ que aqui, em substituição às fa-
zendas cafeeiras de São Paulo, são analisados os engenhos de 
beneficiamento de erva-mate, comuns" na região de Curitiba. 
As mudanças estruturais na economia, com o surgimento dos no-
vos critérios de racionalidade, segundo sua concepção, tam-
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bém exigiram das "fábricas" de processamento do mate um reor-
denamento interno de sua aparelhagem produtiva, proporcionan-
do inegáveis avanços tecnológicos que vieram promover a subs-
tituição do trabalhador escravo pelo assalariado. 0 alimento 
da exportação do mate, ocasionado por tima conjuntura comer-
cial favorável (sobretudo, durante a guerra do Paraguai), 
exigiu dos senhores de engenho uma maior organização e racio-
nalidade de suas "empresas", a fim de lucrarem o máximo possí-
vel com este empreendimento. E para o pressuposto teórico de 
Ianni, o escravo - incompatível com o lucro - teve de ser re-
movido deste setor. 0 autor, entretanto, assim como no caso 
do oeste paulista, não procurou comprovar este argumento 
através do uso de uma documentação precisa e numericamente 
confiável Há apenas a citação de uma única referência re-
tirada de uma carta redigida pelo viajante francês Louis 
Couty. 

Como dirá Couty em 1880, o engenho de 
mate, por exemplo, sofre modernização 
técnica substituindo-se por novos ins-
trumentos ou máquinas tarefas que eram 
realizadas pela força humana do escra-
vo. Os cativos e os pilões, diz ele, 
estavam sendo substituídos por meios 
de produção mais fecundos, provocando 
inclusive a diversificação das ocupa-
ções no interior do engenho, promoven-
do outros desenvolvimentos na divisão 
do trabalho. Assim é atingido na base 
o regime escravista. 47 

Esta pequena prova, contudo, é insuficiente,pois de um 
lado não se comprova se o francês redigiu esta correspondên-
cia com base na observação dos engenhos da região curitibana 
ou de outras localidades (do Paraná ou mesmo de outras pro-
víncias do sul do Império) também produtoras da erva beneficiada. 
Por outro lado, a afirmação de que o regime escravista da re-
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gião foi atingido em sua base, devido à saída dos escravos 
do interior dos engenhos, também deve ser relativizada,pois, 
como se verá a seguir ao se examinar os pressupostos da se-
gunda corrente, o desenvolvimento técnico nas unidades pro-
dutivas - com seu potencial poupador de mão-de-obra, fazen-
do com que a mesma fosse desviada para outras atividades -
pode ter conduzido justamente à perpetuação do regime e não 
acelerado o seu final. 

Afora esta diminuta ressalva, devemos ser justos com 
o autor de As Metamorfoses do escravo na medida em que, ao la-
do das noções sobre a "irracionalidade" ou "não-rentabilida-
de" do escravismo e de sua incompatibilidade com o progresso 
tecnológico (teses comuns, inclusive, aos trabalhos de Flo-
restan Fernandes e de Fernando H. Cardoso), sua obra aponta 
outros fatores explicativos para o processo de derrocada da 
escravidão na região. Não houve, no entanto, uma preocupação 
com o estabelecimento de uma hierarquia entre eles que pudes-
se revelar qual o peso específico de cada um naquele proces-
so. De modo que a oposição "capitalismo x escravidão" se en-
contra diluída em meio a vários outros motivos, tais como: o 
final do tráfico africano, as pressões externas do governo 
inglês, o movimento dos abolicionistas, os efeitos da legis-
lação imperial (como a lei do ventre livre e dos sexagená-
rios), o implemento da imigração e da colonização, a misci-
genação, a ação intestina dos próprios escravos, as manumis-
sões, entre outros. A maior parte deles fòi analisada de pas-
sagem, no capítulo V, intitulado "A Desagregação da Sociedade 
Escravista", sendo que alguns contribuíram sem dúvida para a 
extinção do trabalhador escravo. Outros, porém, como o fator 
miscigenação,já não são enfocados pelas pesquisas recentes 
como tendo "efeitos sociais dinâmicos" ou "emancipadores", 

48 responsáveis enfim pela superaçao do sistema escravista 
Acompanhando a reflexão de Ianni, os estudos poste-
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riores de Carlos Roberto A. dos Santos e de Mareia Graf re-
produzem a noção da incompatibilidade da escravidão com os 
avanços técnicos no setor de beneficiamento da economia erva-
teira. Graf chega inclusive a adotar o pressuposto da "irra-
cionalidade" econômica do escravismo frente ao trabalhador 
livre que vinha substituí-lo, ao afirmar que "na verdade as 
transformações ocorridas na estrutura econômico-social exi-
giram esta substituição. A mão-de-obra escrava tornara-se in-
compatível com as inovações tecnológicas que se haviam pro-
cessado e, além de ser muito onerosa, se forem considerados 
os capitais nela investidos, sua rentabilidade não podia ser 
comparada à do trabalhador livre (sic), que o empresário po-

49 
dia contratar por tempo determinado" . Santos nao chega a 
tanto e apenas endossa a assertiva de Ianni de que a "expul-
são do escravo da economia do mate é um fenômeno resultante 
das transformações qualitativas (sobretudo as tecnológicas) 
sofridas pela própria estrutura desse segmento econômico". 
Mais adiante, ele confirma que as modificações introduzidas 
na "indústria" do mate passaram a liberar e direcionar a mão-
-de-obra escrava, antes ocupada neste setor, para outros li-
gados à economia de subsistência, não havendo, porém, a es-50 
pecificaçao de quais seriam esses setores privilegiados • 

Ambos os estudos adotam posições similares as de Ian-
ni, mas, como ele, não procuraram desenvolvê-las tentando 
comprová-las por evidências ou fontes documentais. Caberia 
alertar, antes de se referendar a expulsão total dos escra-f 
vos da "economia do mate", que este tipo de economia não se 
caracterizava somente pelo seu setor de beneficiamento ou 
"industrial", mas também por um amplo setor agrário respon-
sável pela colheita e o preparo ("sapeco" e "cancheamento") 
da erva bruta e que nesta última atividade os escravos foram 
utilizados em grande número. A evolução técnica no setor de 
beneficiamento reduziu certamente o número de trabalhadores 
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no interior dos engenhos, entre eles, os escravos; não se 
pode esquecer aqui que a diminuição ocorreu igualmente entre 
os trabalhadores'~livres. Mas nem por isso podemos afirmar, 
sem reticências, que houve um enfraquecimento do regime es-
cravista na região, pois, como disse Santos, uma boa parte 
dos escravos liberados foi transferida para outros setores 
da economia, continuando submetidos a relações escravistas 
de produção. 0 próprio setor de colheita e preparo da erva 
pode ter se beneficiado desse aperfeiçoamento tecnológico 
dos engenhos, assimilando os escravos afastados de seu in-
terior. 0 uso de cativos neste tipo de atividade econômica 
é comprovado pela investigação de alguns inventários de pro-
prietários escravistas (para os anos 70 e 80 do século XIX) 
possuidores de extensos ervais, o que demonstra que a "eco-
nomia do mate" ainda era, nessas décadas próximas à aboli-
ção, uma economia eminentemente escravista. 

Antes, porém,de examinarmos estas evidências, volte-
mos a resenha historiográfica de Almada, passando a analisar 
as conclusões dos autores da segunda corrente, especifica-
mente daqueles que rebatem ou contestam os argumentos defen-
didos pelos analistas que sustentam o caráter "irracional" ou 
"não-rentável" do escravismo e sua incompatibilidade com os 
avanços tecnológicos de ponta. A análise de Almada extrapola, 
na verdade, o ámbito desta polêmica, mas para os objetivos de 
nossa argumentação nos ateremos a ela somente para fins de 
contraste e comparação com as conclusões elaboradas nos tra-
balhos sobre o escravismo paranaense e, em especial, o curi-
tibano. 

Os autores desta segunda corrente desenvolveram suas 
interpretações a partir do estudo do contexto das lavouras 
cafeeiras da segunda metade do século XIX. Através de dados 
quantitativos e argumentos qualitativos, baseados em docu-
mentação primária, eles provaram, em contraposição aos argu-
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mentos defendidos pela historiografia da primeira corrente, 
que a mão-de-obra escra.va não desapareceu assim tão rapida-
mente das plantações de café, dando espaço para a ocupação 
de imigrantes ou trabalhadores livres mais suscetíveis aos 
critérios da racionalidade econômica. Basta citar, como fez 
Almada, os cálculos demográficos elaborados por Thomas Mer-
rick e Douglas Graham que especificam que "ao mesmo tempo em 
que o total naciong.1 dos escravos diminuía, passando de 
1.715.000 em 1864 para 1.240.806 em 1883, havia uma concen-
tração inter-regional e intra-provinciàl da população escrava 
restante nos principais municípios cafeeiros das províncias 
do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, onde, de 1874 a 
I883, houve um aumento real de 317.147 para 350.085 escra-

51 
vos" . 0 escravismo se fortalecia, então, justamente nas 
regiões mais "progressistas" do café (como é o caso do oes-
te paulista), cujas fazendas foram consideradas de forma di-
versa por Ianni como "empresas" capitalistas incompatíveis 
com o trabalho escravo. 

Autores como Robert W. Sienes e Pedro Carvalho de 
Mello, em trabalho conjunto, refutaram um a um todos os ar-
gumentos que defendem o caráter "irracional" da escravidão e 
sua incapacidade em enfrentar transformações tecnológicas nas 
unidades produtivas. A tese, por exemplo, do alto volume de 
capital empatado na compra de cativos pelo senhor, inexisten-
te no capitalismo e de que isto acabou por reduzir sua fle-
xibilidade de reação às mudanças conjunturais da economia, 
aumentando o risco e elevando o custo de seus investimentos, 
já foi relativizada pelos autores. Os dois argumentaram que 
tal flexibilidade existia para os proprietários desde que 
houvesse "um sólido mercado de aluguel ou compra de escravo, 
bem como uma variedade de atividades econômicas". Em meio a 
outras comprovações, Sienes e Mello não aceitaram o pressu-
posto da oposição entre capitalismo e escravidão e, de certa 
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forma, até acharam plausível que o escravismo tenha criado as 
condições necessárias e favoráveis a um pleno desenvolvimen-
to das forças capitalistas de produção. Outro renomado his-
toriador, Peter Eisenberg, alertou para esta inversão de ra-
ciocínio: "... sugiro que devemos revisar a idéia de que o 
escravismo dificultou o desenvolvimento do capitalismo, e 
advertir a possibilidade de que, pelo contrário, de várias 
maneiras o escravismo preparou o terreno para este tipo de 
economia moderna" 

Quanto à impossibilidade do escravo conviver com os 
avanços técnicos, limitando-os inclusive em última instân-
cia, Almada contrapôs a esta noção as citações de Jacob Go-
render e de João Cardoso de Mello. 0 primeiro, apesar de 
reconhecer que, de um lado, a longo prazo, a tecnificação 
afetava a continuação do escravismo brasileiro, de outro re-
conhecia também que ela não foi incompatível com o mesmo, se 
integrando plenamente nas unidades produtivas cafeeiras, se-
ja agilizando seus meios de transporte, seja aperfeiçoando 
as aparelhagens de beneficiamento do café. Além disso, o 
advento de novas tecnologias nesses setores foi uma resposta 
do próprio escravismo à progressiva escassez de mão-de-obra 
escrava nesta conjuntura difícil das últimas décadas da es-
cravidão. A modernização técnica possibilitou que uma parte 
significativa dos plantéis fosse poupada destes serviços pa-
ra se ater exclusivamente ao trato e à colheita dos cafezais. 
De acordo com esta corrente, pois, a tecnologia, embora te-
nha afastado o escravo de determinados setores, contribuiu 
para o prolongamento do sistema escravista como um todo e não 
para seu fim imediato. Cardoso de Mello reafirma justamente 
o efeito poupador de mão-de-obra que a especialização técni-
ca proporcionou na área do transporte e do benefício do café, 
demonstrando,enfim,que a necessidade do lucro não impediu o 
uso do trabalho escravo. 
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Não é difícil entender que a estrada 
de ferro,muito especialmente, e a 
grande indústria de beneficiamento 
reforçam a economia mercantil-escra-
vista ao poupar trabalho escravo, re-
duzir os custos de transportes e me-
lhorar a qualidade do café. Reforçam, 
em suma, ao remover os obstáculos que 
entravam seu desenvolvimento, incre-
mentando tanto a rentabilidade corren-
te quanto às-perspectivas de lucro do 
investimento. Permitia-se, desta for-
ma, que a acumulação pudesse ter cur-
so, apoiada ainda no trabalho escra-
vo, quanto mais se tenha em vista que, 
a partir de 1869, os preços interna-
cionais começaram a subir. 53 

Rebatendo, portanto, como fatores explicativos para a 
extinção do escravismo, as noções que enfatizam a sua "irra-
cionalidade" econômica frente ao avanço do capitalismo e sua 
não conciliação com os progressos técnicos, ocasionados por 
este mesmo avanço, os autores da segunda corrente historio-
gráfica, tipificada por Almada, definiram a sua própria ex-
plicação para o processo da abolição. É, na verdade, uma de-
finição ampla, abarcando inúmeros fatores, mas como assegura 
a autora, todos eles acabam por se constituir numa única e 
simples resultante: a gradativa escassez da mão-de-obra esm-
erava que levou os proprietários a promoverem novos tipos de 
relações de trabalho,como o colonato, a parceria ou o assa-
lariam ento. 

Entre os condicionantes responsáveis por esta situa-
ção destacam-se, além dos já mencionados por Ianni (pres-
sões britânicas, o fim do tráfico negreiro, o movimento abo-
licionista, as lutas movidas pelos escravos), outros como a 
impossibilidade de uma reprodução vegetativa da população es-
crava, após a implantação da lei do ventre livre, e o dese-
quilíbrio econômico regional que levou à concentração de ca-
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tivos em certas áreas do país. Este último f&tor foi com cer-
teza muito forte para as regiões periféricas à economia ca-
feeira do Centro-Sul. Os senhores dos cafezais, necessitando 
de •uma quantidade cada vez maior de cativos, acabaram por 
promover um intenso tráfico inter-provincial, que veio a ca-
talisar ainda mais a escassez desta mãor-de-obra nas áreas on-
de a economia já se tornara estável ou mesmo decadente (in-
cluem-se aqui não só os municípios das províncias nordestinas, 
mas também as do Sul, entre eles, os paranaenses). 

Não nos propondo a esgotar todas as variantes respon-
sáveis pela desagregação do escravismo na Comarca curitibana, 
podemos ,contudotalinhavar alguns fatores que tiveram influ-
encia significativa neste processo. E, por fim, interpretar-
mos o advento da abolição na região a partir muito mais da 
noção da escassez dos escravos, do que do pressuposto teleo-
lógico de sua inadequação ao desenvolvimento de um capitalis-
mo racional e tecnológico. Dentre os muitos fatores citados, 
a evasão dos escravos de Curitiba para outras localidades es-
cravistas mais dinâmicas, via o tráfico inter-provincial e 
intra-provincial, foi seguramente o principal para o aumen-
to da escassez desta mão-de-obra no local, a partir da déca-
da de 50. Observa-se na tabela 11 que a participação relati-
va da população escrava de Curitiba veio declinando gradual-
mente desde o final do século XVIII, mas após 1854 a queda 
se tornou mais íngreme refletindo os prováveis efeitos da 
venda de cativos para fora dos municípios da Comarca, tanto 
para a região dos campos gerais no segundo planalto, cujos 
municípios concentravam a maioria dos escravos da província, 
ocupada nas lides agro-pecuárias, como para as lavouras de , 54 
cafe dos municípios do Centro-Sul 

0 comércio interno originou-se a partir da interrup-
ção do tráfico africano e dessa crescente demanda por escra-
vos, sobretudo, das zonas cafeeiras que vinham se desenvol-



T A B E L A II 

Participação da população escrava e livre na 

Comarca de Curitiba — séculos X V I I I e X I X 

Escravos Livres de cor preta ou mestiça Livres de cor branca Total 
Anos Anos 

Número % Número % Número % Número % 

1798 1399 17.6 2 1 5 4 27.2 4 3 8 5 55 .2 7 9 3 8 100.0 

1804 1666 17.1 2 5 6 3 26.3 5 5 0 9 5 6 . 6 9 7 3 8 100.0 

1810 1672 16.0 2 7 7 5 2 6 . 6 5 9 7 7 57 .4 10424 100.0 

1816 1044 12.4 2 7 9 9 33.2 4591 5 4 . 4 8 4 3 4 100.0 

1818 1587 14.4 3 2 8 7 29 .8 6 1 4 0 5 5 . 8 1 1014 100.0 

1824 1270 11.7 3 3 4 3 30.7 6 2 7 2 5 7 . 6 10885 100.0 

1830 1370 10.6 3 7 4 9 2 9 . 0 7825 6 0 . 4 12944 100.0 

1837 1941 12.0 4 4 0 8 27.3 9 8 0 6 6 0 . 7 16155 100.0 

1854 1499 8.0 5 8 7 9 31.3 1 1433 6 0 . 7 18811 100.0 

1872 2597 6.2 15149 35 .9 2 4 4 2 9 5 7 . 9 4 2 1 7 5 100.0 

Fontes : COSTA, Iraci del Nero da ô GUTIÉRREZ , Horâcio , loc cit 

I A N N I , op. cit. p. 100 e 104 . 

D 6 E . Recenseamento do Brasil em 1672. p . 7 0 . 

D 6 E . Relatório e trabalhos es ta t ís t icos . . . p. 21. 

Nota • Os dados de COSTA â GUTIÉRREZ ( 1798 - 1 8 3 0 I englobam as listas nominativas de Curitiba ( Arraial Queimado e Votuverava ) e de São José CO 

dos Pinhais ( Iguaçu) . 0 6 dados re fe ren tes a Campo Largo não estão Incluídos, pois os autores os reuniram aos da freguesia de Palmeira. Já os ^ 

dados de I A N N I ( 1 8 3 7 — 1 8 5 4 ) englobam todos os municípios da Comarca. 
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vendo intensamente após i860 (lembrem-se aqui das cifras de 
Merrick e G-raham) e que tinham como principal atrativo o ele-
vado preço dos cativos em seu mercado. Para se ter uma idéia, 
enquanto que para o ano de 1876 o preço médio de um escravo 
adulto do sexo masculino (entre 15 e 29 anos) ficou em 2270 
mil réis, numa região de grande lavoura do centro-oeste pau-
lista, como Rio Claro, o mesmo preço médio para Curitiba não 
passou de 1120 mil réis. É razoável supor que os proprietá-
rios escravistas de regiões economicamente menos dinámicas, 
como é o caso curitibano, souberam aproveitar bem esta situa-
ção comercial favorável, vendendo seus cativos para as zonas 

» 55 do café por preços bem elevados 
Existem dados sobre a perda líquida de escravos para 

o conjunto da província do Paraná, num período de aproxima-
damente 11 anos, que provam a força efetiva do comércio in-
ter-provincial na região. Robert Conrad organizou uma tabe-
la sobre "escravos transferidos para e dos municípios brasi-
leiros", no período que vai de 1873 até I884, utilizando-se 
de dados retirados de relatórios do Ministério da Agricultu-
ra (de 1884 e I885). Nela estão citados os cativos entrados e 
saídos da província com a anotação do ganho ou da perda lí-
quida dos negros no período referido. Para a confecção des-
tes dados,o Ministério da Agricultura trabalhou com as in-
formações da matrícula especial,realizada no ano de 1872, e 
dos registros subseqüentes ou "averbações"(também exigidos 
pela lei que regulamenta a matrícula) que deram conta de to-
das as modificações demográficas e sociais ocorridas, com o 
passar dos anos, no interior da população escrava: como os 
falecimentos, as alforrias e as transferências de posse ou 
mudanças de residência de uma província a outra. 

A confiança nas informações contidas neste tipo de 
fonte já foi avaliada, de maneira minuciosa, por Robert 
Sienes. Além de confirmar a validade e correção dos dados das 
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listas de matrícula registradas pelos senhores em 1872 (pa-
ra maiores detalhes ver anexo), os registro subseqüentes fo-
ram considerados pelo autor como confiáveis, por duas razões 
específicas incluídas na própria legislação que regulou es-
te censo especial: "primeiro, não se cobrava taxa alguma pa-
ra o registro dessas mudanças na população, enquanto os ca-
sos de omissão podiam ser multados. Segundo, e mais importan-
te, a única base legal para a posse de escravo era um docu-
mento certificando a matrícula ou o registro subseqüente 
(averbação) do mesmo, este último nos casos em que houvera 

56 
uma mudança de senhor depois de 1872" . Logo, o senhor que 
não possuísse estes certificados, omitindo, por exemplo, a 
compra de cativos novos após a matrícula, teria sérios pro-
blemas no futuro, quando desejasse se desfazer deles,alugan-
do-os, hipotecando-os ou vendendo-os para outros proprietá-
rios, que não vacilariam em exigir estes comprovantes,a fim 
de evitarem possíveis multas ou problemas legais. 

Mesmo aceitando que estas imposições da lei tenham 
condicionado os proprietários escravistas a sempre registra-
rem nas coletorias as sucessivas modificações de seus plan-
téis, é provável que, em relação às migrações, os dados so-
bre a entrada de cativos estejam mais completos que os rela-
tivos à saída. Afinal,escravos recém-comprados ou adquiridos 
possuíam um valor considerável, bem mais estimulante do que 
as pessoas que foram vendidas ou transferidas para outras re-
giões e que por isso "não mais interessavam, economicamente, 
aos seus ex-senhores". Sienes reforça esta argumentação ao 
comparar as informações globais, para todo o país, sobre as 
migrações. Por esta comparação, percebemos que os registros 
de entrada sofreram um menor grau de omissão. Eis seu racio-
cínio: "se as duas séries de informações fossem confiáveis, 
ou sofressem do mesmo grau de erro, as somas de entradas e 
saídas para todo o Brasil seriam sempre iguais, já que não 
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havia qualquer imigração significativa de escravos para o 
Brasil, nem emigração destes para outros países, nos anos 
I87O e I88O. Entretanto, o total nacional de entradas sempre 
excede, em muito, o de saídas" 

Reforçando estas limitações apresentadas corretamente 
por Sienes, o registro de saídas não englobou também os es-
cravos vendidos ou saídos ilegalmente das províncias. Desde 
I854, existiu um imposto sobre a saída de qualquer escravo da 
província do Paraná que não fosse.acompanhado do senhor.E des-
de essa época também a burla a essa medida vigorou plenamen-
te, seja pelo contrabando seja pelo fato do senhor acompa-
nhar seu escravo ,a fim de evitar a cobrança do imposto e de-
pois se desfazer do mesmo quando fora da província. Não há 
informações exatas para se medir o contrabando de escravos 
para fora do Paraná. Os ofícios das autoridades provinciais 
atestam, contudo, a sua existência»aconselhando a adoção de cO 
medidas rigorosas para combatê-lo . Considerando-se estes 
limites, o item^saídas" dos quadros gerais sobre a população 
escrava, feitos a partir dos dados da matrícula de 1872 e de 
suas averbações posteriores, sofreu sub-registros importan-
tes. Mesmo assim, pelos dados do Ministério da Agricultura de 
I884 e 1885, constatamos que são justamente as migrações para 
fora da província as maiores responsáveis pela diminuição da 
população escrava paranaense entre 1873 e I884. 

Nos onze anos balizados pelo ministério, entraram nos 
municípios paranaenses 1444 escravos. Por sua vez, no mesmo 
período, saíram 1922 escravos. Houve, portanto, uma perda lí-
quida de 478 cativos - o que dá uma média de 43,5 escravos por 

59 
ano . Se a mesma media for estendida para os anos restantes 
em que há evidências de que o comércio inter-provincial já 
ocorria com regularidade - isto é, desde 1854, quando houve a 
implantação do imposto para a saída dos escravos, até 1885, 
quando a transferência de cativos de uma província para outra 
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foi proibida por lei ^ - um total de 1303 escravos teriam 
sido perdidos pelo Paraná em 31 anos. Isto dá exatamente 
12,2% de toda a população registrada na matrícula de 1872 
0 peso do item "saídas" para a escassez dos escravos na pro-
víncia fica ainda mais ressaltado quando se faz uma compara-
ção com os dados referentes a duas províncias do nordeste; 
região plenamente reconhecida pela historiografia do tráfi-
co como a que mais sofreu com a evasão de mão-de-obra escra-
va na segunda metade do século XIX. Em Alagoas, por exemplo, 
no período que vai de 1857 até 1885, há a estimativa oficial 
de que 7000 escravos se evadiram para outras regiões (cerca 
de 15% do total da população escrava registrada para o ano de 
1857). E para a Paraíba, há o registro de que 3788 cativos 
(13,2% da população em 1852) deixaram oficialmente a provín-
cia emtre 1856 e I884. Apesar destes estudos também conside-
rarem que os dados oficiais estão subestimados, não incluindo 
os cativos contrabandeados para o sul, notamos que, em ter-
mos percentuais, o Paraná (com seus 12,2%) não ficou muito 
longe das duas províncias nordestinas em relação à perda lí-
quida de escravos no período 

A evasão de escravos foi ainda mais significativa na 
Comarca de Curitiba. Ê o que demonstra o "Quadro demonstra-
tivo da população escrava do município de Curitiba, Provín-
cia do Paraná, de 30 de setembro de 1873 a 30 de junho de 
1884", encontrado em meio a correspondência oficial e elabo-
rado também a partir dos dados da matrícula especial e de 
seus registros subseqüentes (ver a reprodução do original na 
fig. 08). Pelo quadro, 1416 cativos saíram da região durante 
os onze anos citados e somente 307 foram"averbados por mu-
dança para dentro do município". A perda líquida só nesses 
anos chegou ao expressivo valor de 1109 escravos, correspon-
dendo a 42:,7% do total oficial dos escravos matriculados em 
1872 (2597). Um índice bem superior, portanto, ao citado aci-



FIGURA 0 8 

Modificações ocorridas na populaçflo escrava da Comarca de Curitiba entre 1873 e 1884 
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O 
Font« • DEAP. CCGP (requerimentos), 4 ( 7 3 4 ) = 13. 
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ma na projeção dos escravos saídos em 31 anos da província . 
Embora, alguns tenham sido vendidos ou transferidos para São 
Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões, a maior parte dos es-
cravos da Comarca migrou internamente, dirigindo-se para ou-
tros municípios da província paranaense. Não pudemos compro-
var, entretanto, qual foi o destino destes deslocamentos in-
tra-provinciais, porque não localizamos fontes ou docu-
mentos do governo provincial que discernissem detalhadamen-
te a transferência líquida de escravos por municípios, na 

64 
segunda metade do século XIX 

Os quadros sobre as modificações ocorridas na popula-
ção escrava, tanto da província como um todo,como da Comarca 
curitibana, indicam que ao lado das migrações outros fato-
res - como o próprio falecimento dos cativos e as manumis-
sões - foram de extrema importância para a derrocada do es-
cravismo local. Da mesma maneira que para Curitiba, há para 
o Paraná um "Quadro demonstrativo da população escrava - de 
30 de setembre de 1873 a 31 de agosto de 1882" que nos for-
nece informações sobre as mortes e as alforrias ocorridas com os 
escravos neste período. Do total dos cativos existentes na 
província em 1873» conforme o quadro, 1181 (11,1%) faleceram 
até o ano de 1882 No quadro referente a Curitiba, os fa-
lecimentos tiveram uma menor participação, subtraindo somen-
te 8,5% dos cativos matriculados. Devemos ressalvar, no en̂ --r 
tanto, que as informações sobre a morte dos maneipios, forne-
cidas às coletorias estão bem incompletas, já que os pro-
prietários não sofreram qualquer pressão legal para o regis-
tro de seus escravos falecidos. 

Os dados sobre as alforrias, ao contrário, possuem um 
maior grau de confiabilidade. Em primeiro lugar, a concessão 
de cartas de liberdade, com seu referendo legal nos cartóri-
os, foi uma forma de reconhecimento e premiação à prestação 
de bons serviços e de comportamento leal pelos escravos. A 
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posse de tal título era de interesse dos próprios e seu re-
gistro em cartório assegurou que a informação dessa conces-
são chegasse aos homens das coletorias, responsáveis pelo 
controle da população escrava. Ein segundo lugar, a concreti-
zação da alforria, ao lado de outros mecanismos inerentes às 
relações escravistas, se constituiu como um eficiente meio 
de controle social dos escravos, uma vez que exigia disci-
plina e bom comportamento para se alcançar a liberdade. Era 
de interesse dos senhores, pois, o registro regular de tal 
prática, como forma de condicionamento e subordinação dos 
escravos. Por último, a doação da alforria era um aconteci-
mento que, se fosse bem manipulado, configuraria um certo 
prestígio social para os proprietários por seu exemplo de 
desapego aos bens e de benevolência, o que teria também in-
centivado a sua anotação pública. Por estes e outros possí-
veis condicionantes, os números sobre as manumissões, pelo 
menos se comparado ao dos falecimentos, são mais confiáveis^. 

Para o Paraná, em geral, os manumitidos se dividiram 
em três tipos: os "libertados pelo fundo de emancipação" (ao 
todo 97); os "libertados por ato oneroso de particulares", 
isto é, escravos que necessitavam pagar por sua liberdade 
(300) e os "libertados por liberalids.de de particulares", 
através de cartas de alforria doadas gratuitamente (cerca de 
1145 escravos). Ao todo 1542 (14,5%) dos cativos de toda a 
província se tornaram livres do cativeiro por este meio, en-
tre os anos de 1873 e 1882. Uma taxa bem relevante e até 
próxima da dos 1713 escravos "saídos" da província, no mesmo 
período - 16,1% dos registrados em 1873 pelo quadro demons-
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trativo . A tabela 12 a seguir corrobora este último pon-
to, apontando a importância relativa da manumissão na desa-
gregação do escravismo provincial. Ela nos indica que as al-
forrias, nos anos finais do escravismo brasileiro, se sobres-
saíram mais para as províncias que possuíam uma menor quan-
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TABELA 12 
Brasih Manumissäo de escravos , por Província 

1 8 7 7 - 8 1 e 1 8 7 3 - 8 5 

Taxa anual de manumissäo ( ° ) % da população es 
Províncias crava manumitida no 

1877 1878 1879 1880 1881 período d t 1873--85 

Amazonas 7.7 6.1 7.2 14.4 6 9 . 8 

Pará 17.8 18.1 16.0 19.5 20.4 2 5 . 4 

Alagoas 6.2 5.5 5.4 10.1 6.9 8.7 

Sahia 11.8 10.1 10.5 1 1.5 16.9 9 . 2 

Ceará 122 13.1 10.9 13.5 31.8 

Maranhão 9.3 7.8 10.7 10.2 1 1.2 7.4 

Paraíba 6.2 

Pernambuco 5.4 5.0 6.5 8 .7 8.4 11.4 

Piauí 12.7 9.5 10.2 15.5 1 1.8 13.3 

Rio Grande do Norte 9.9 10.7 10.3 12.7 10.1 12.4 

Sergipe 9.2 5.8 5 7 7.6 6.7 8 . 8 

Paraná 13.1 22.6 2 0 5 36.9 18.7 2 0 . 4 

Santa Catarina 8.2 1 1.2 19.7 30.1 14.5 24 .5 

Rio Grande do Sul 10.2 10.9 13.9 15.9 18.0 47.1 

Goiás 6.6 6 7 5.4 12.9 5.8 12.2 

Mato Grosso 3.7 13.2 12.1 25.6 8.3 13.6 

Município Neutro 20.6 19.0 2 6.0 33.5 33.3 3 2 . 2 

Espíri to Santo 5.2 5.9 7.1 8.2 7.4 9 . 6 

Rio de Janeiro 4.5 3.9 5.1 5.5 5.8 6 .9 

São Paulo 3.9 3.5 3.7 4.7 5.6 9 . 8 

Minas Gerais 3.9 3.0 3.2 5.3 5.1 5 . 0 

Brasil 7.0 6.3 7.1 9.1 1 l . l 11.8 

Noto: ( • ) Manumissões por 1 0 0 0 escravos existentes no início do ano. 
Fontes: Relatórios do seccfio de e s t a t í s t i c a , 1 0 / 5 / 1 8 8 3 e Relatório agr icul tura , Ministro Antônio 

da Silva P r a d o , l 8 8 6 . p. 34. 
Obs : esto tabela foi extraída do artigo de MARTINS, Rober to Borges. Minas Serais, século X I X < 

tráfico e apego ã escravidão numa economia não - exportadora. Estudos Econômicos • Sflo 
R o u b , ( I ) •' 1 8 1 - 2 0 9 , jan. /abr i l 1 9 8 3 . p. 2 0 7 . 
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tidade de cativos, entre elas a do Paraná , (a exceção aqui 
é a capital imperial, que por ser um núcleo urbano de gran-
des proporções e por ter uma disponibilidade de fontes al-
ternativas de mão-de-obra, apresentou uma elevada taxa de 
manumissäo). A província paranaense, durante a década de 70, 
esteve sempre entre as três que apontaram a maior taxa de 
manumissäo do Império. Para dois anos, 1878 e 1880, ela 
apresentou a mais elevada taxa entre todas. Para o total do 
período 1873-1885, embora não fosse a localidade com o maior 
número de alforrias por população cativa, o seu índice de 
20,4% foi bem superior àquelas regiões com larga quantidade 
de escravos (como São Paulo que teve a taxa de 9,8%, o Rio 
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de Janeiro, 6,9%, e Minas Gerais, 5,0%) 
No quadro relacionado à Comarca de Curitiba (ver fig. 

08), as alforrias gratuitas (232) também prevaleceram sobre 
as onerosas (101) e sobre os libertos pelo fundo de emanci-
pação (32). Entre 1873 e 1884, então, 365 escravos alcança-
ram a liberdade pela manumissäo, de sorte que esse mecanis-
mo suprimiu 14,1% dos cativos registrados na matrícula (ta-
xa praticamente igual à encontrada para a província como um 
todo entre os anos 1873-82). Apesar de expressivos,os 14,1% 
de alforriados ficaram bem atrás dos 45,,"4%relativos aos "mu-
dados para forà do município". Isso mostra, enfim, que as 
migrações tiveram maior peso no processo de desagregação do 
escravismo da Comarca do que na do Paraná. Enquanto a dife-
rença percentual entre os "mudados" e os "libertados" atin-
giu a ampla marca de ¿1,0%, entre os cativos curitibanos, a 
mesma não passou de 2,5% entre os escravos da província co-
mo um todo. 

Os dados sobre as modificações ocorridas na população 
escrava do Paraná e da Comarca curitibana evidenciam, pois, 
que ao lado de outros condicionantes, internos e externos, 
que promoveram o aumento da escassez da mão-de-obra escrava 
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na época, o desequilíbrio econômico regional e as manumis-
sões tiveram um papel destacado. 0 primeiro, representado 
a nivel provincial, pela atração dos escravos paranaenses 
exercida pela economia escravista mais vigorosa do Império -
a dos municípios cafeeiros do Centro-Sul e, num segundo pla-
no, a nível intra-provincial, pela provável migração dos es-
cravos curitibanos para as fazendas de criação dos campos 
gerais (pelo menos, até a década de 60, quando a economia 
campeira ainda era dinámica). E as manumissões, por sua vez, 
por terem se reproduzido no período, para a totalidade da 
província, com uma das taxas mais elevadas de todo o país. 
Estes simples fatores foram, na verdade, muito mais importan-
tes para o fim do sistema escravista local do que a tese de 
uma possível incompatibilidade ou "irracionalidade" do tra-
balhador escravo curitibano frente aos avanços técnicos do 
capitalismo. 

Para rebater, em definitivo, tal argumentação, um novo 
exame dos inventários da região, nos últimos anos do escra-
vismo (1871-1887), revela que a "economia do mate" - setor 
onde mais evoluiu a racionalidade técnica e a preocupação 
com o lucro, segundo Ianni - ainda se utilizava maciçamente 
da mão-de-obra cativa. Dos 110 inventários de proprietários 
escravistas fichados para todo o período, 46 desenvolviam 
alguma atividade relacionada à economia ervateira. Os bens 
arrolados em sem interior vão desde numerosos terrenos ou 
"partes de terras", com extensos ervais, como também ani-
mais e carroças para seu transporte até os variados tipos de 
engenho para o beneficiamento e embalagem do produto final. 
Havia unidades movidas a soque manual, a roda d'água (enge-
nhos hidráulicos) e a energia do vapor. 

Para movimentar todas as fases de produção da erva-ma-
te, os 46 ervateiros - que representam quase 42% de todos os 
proprietários da amostra - fizeram uso de 245 escravos, o 
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que dá uma média de 5,3 cativos por ervateiro. Este va-
lor é bem significativo, superior mesmo ao valor da média en-
contrada para os municípios da Comarca de Curitiba no ano de 
1875 (cerca de 3,2 ). Os 245 escravos engloferam, na verdade, 
mais de 50% de toda a escravaria arrolada nos inventários, 
nos levando a supor que as unidades produtivas ligada.s à 
produção do mate concentraram, nestas últimas décadas, uma 
maior quantidade de cativos do que qualquer outro tipo de 
atividade econômica da região. Os dados mostram, além disso, 
que a posse relativa de escravos pelos proprietários de er-
vais cresceu dos anos 70 para os anos 80 do século passado. 
Na figura 09, os ervateiros falecidos entre 1871-79 chega-
ram a reunir 50,6% dos cativos da amostra, enquanto, entre 
os anos 1880-87, eles alcançaram quase 2/3 do total (62,3%). 
Estas evidências, especialmente as relativas aos anos próxi-
mos da abolição, descartam, em suma, qualquer afirmação de 
que os escravos haviam sido "expulsos" desta atividade eco-
nômica. 

Mesmo nos engenhos de beneficiamento, a aplicação do 
trabalho escravo continuava a todo vapor. Encontramos na 
amostra oito senhores de engenho que congregavam ao todo 66 
cativos em suas parafernálias tecnológicas. Devemos reconhe-
cer que estes proprietários mais abastados foram bem menos 
numerosos do que aqueles que exploravam os escravos nas fa-
ses agrícolas da produção do mate (isto é, na colheita e no 
"cancheamento" de sua erva bruta). Mas, em compensação, nos 
inventários, a média de escravos por engenho sempre foi mais 
elevada do que a média de escravos por erval. Para os anos 
70, a média nos engenhos foi de 6,2 cativos por senhor, ao 
passo que no interior da colheita e preparo ela não ultrapas-
sou os 5,4. Para os anos 80, este desnível aumenta; a mádia 
permanece estável para os primeiros (6,3), havendo, contudo, 
uma queda brusca no número médio de escravos para as unidades 



F I G U R A 0 9 

Distribuição dos ervate i ros escrav is tas da região de 
Curitiba e de seus escravos para os anos setenta e oitenta do século XIX 

1871-9 

1880-7 

Proprietár ios escravistas donos 
de engenhos e de ervais 

1871 - 9 

1880 - 7 

Escravos possuídos por 
estes propr ietár ios 

O 20 40 60 80 % 

Fonte : AGVC e AGVFP. Inventários ( 1871-1687 ) da I « , 10° e I I " varas cíveis de Curitiba 
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agrícolas ervateiras (somente 3,4). Logo,apesar de poucos, os 
donos de engenho detectados na amostra ainda se muniam, nos 
anos 80, de uma quantidade considerável de cativos, possuin-
do, sem dúvida, neste período, a maior relação escravos por 

6Q 
proprietário da economia escravista curitibana 

Pica difícil imaginar que a exploração do trabalho es-
cravo tenha sido preterida pelos "barões" do mate, principal-
mente, quando se sabe que este setor da economia atravessava 
um momento de expansão e desenvolvimento. Com a guerra do Pa-
raguai, de 1865 a 1870, desorganizando a zona ervateira des-
se país (o principal concorrente dos ervateiros brasileiros 
da época), a erva paranaense se implantou definitivamente nos 
grandes mercados consumidores do Prata (Argentina e Uruguai), 
e também do Chile. A exportação da erva do Paraná para o ex-
terior, durante apenas estes cinco anos, duplicou de sete pa-70 
ra quatorze mil toneladas . 0 crescimento da exportaçao 
continuou nos anos 70 e 80, apesar de finda a guerra e de re-
tomada a competição com os paraguaios. Ela foi ocasionada ba-
sicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, pelos aperfei-
çoamentos técnicos incentivados pelas autoridades provinci-
ais, interessadas na produção de um chá-mate de boa qualida-
de que pudesse competir de igual a igual com os produtos do 
Paraguai e da Argentina - esta concorrendo a partir da década 
de 80, quando começou a importar a erva bruta para benefici-
á-la. Era preciso evitar, também, nesta conjuntura comercial 
altamente favorável e lucrativa e, por outo lado, acirrada-
mente competitiva, as freqüentes burlas que adulteravam e 
falsificavam o produto, prejudicando sua inserção nos merca-
dos exigentes do Chile e do Prata. Devido à burla, sucessi-
vas posturas legais e -uma intensa campanha por parte dos co-
merciantes foram postas em prática, rejeitando qualquer fa-~ 
lha ou defeito nos processos produtivos da erva-mate. Este 
rigor acabou por provocar uma reação positiva no mercado in-
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ternacional,beneficiando ainda mais o mate paranaense em de-
71 

trimento de S B U S concorrentes . E, em segundo lugar, a me-
lhoria das estradas que ligavam o planalto à costa do Para-
ná ( e depois, é claro, a inauguração em 1885 da estrada-de-
ferro Curitiba-Paranáguá) acelerou o comércio, possibilitan-
do um crescimento rápido e considerável na pauta de expor-
tações. 

0 aperfeiçoamento dos transportes teve um efeito cru-
cial para o desenvolvimento e concentração dos ervateiros na 
Comarca curitibana. A reconstrução, em particular, da estra-
da da "Graciosa", em 1876, ligando Curitiba ao litoral, au-
mentou não só o escoamento do produto para exportação, como 
proporcionou a rápida transferência de muitos engenhos do 
litoral para o primeiro planalto. Este último fenômeno veio 
incrementar acima de tudo a coleta da erva, que antes era 
carregada até o litoral ainda sob a forma cancheada. Com a 
instalação dos engenhos beneficiadores próximos aos ervais 
curitibanos, as pessoas responsáveis pela extração da erva 
não se preocupavam mais com o ônus de ter que transportá-la 
até as localidades litorâneas. Ao mesmo tempo, os senhores 
de engenho, tendo acesso fácil a vários tipos de plantações, 
puderam optar pelo tipo mais adequado de erva a ser benefici' 
ada, melhorando assim a qualidade de sau produto final. Por 
essa proximidade, não foi raro o surgimento de grandes erva-
teiros escravistas monopolizando todas as fases de produção 
da erva-mate, possuindo desde extensos ervais para coleta e 
"cancheamento" até engenhos sofisticados para beneficiamento 
e embalagem, como também meios para o transporte dos surrões 

r 7 ? 

e barricas cheios de mate até a costa . 
0 inventário de um eminente ervateiro escravista - o 

Tenente-Coronel Caetano José Munhós -, falecido em 1877, re-
vela até que ponto chegou a complexidade e força das rela-
ções comerciais estabelecidas entre os agentes econômicos do 
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mate e o mercado internacional nessa época, confirmando tam-
bém a importancia que o trabalho compulsorio teve para o su-

73 
cesso deste empreendimento . Entre os diversos bens perten-
centes a esse proprietário, estão um engenho de socar mate 
hidráulico, "com casa de'morada e mais benfeitorias além do 
rio Belém", avaliado em dez contos de réis e outro engenho 
a vapor situado no Alto da Glória, cujo valor girava em tor-
no de sete contos de réis. Além desses bens ultra-valiosos, 
responsáveis por uma produção e exportação nada desprezíveis 
da erva beneficiada, Caetano Munhós possuía ainda, segundo a 
lista de matrícula e averbaçÕes anexadas a seu espólio, cer-
ca de 10 escravos aptos para o serviço diário dos engenhos. 
Os escravos mais especializados na arte de beneficiar eram 
em número de quatro (todos homens), cada um deles avaliado 
em um conto e duzentos mil réis. Não foram os únicos cativos 
aplicados nesta produção. Informações do "livro de assentos" 
do finado, incluído no seu inventário, dão conta do grau de 
versatilidade das relações de trabalho existente no interior 
das "fábricas" beneficiadoras. Nelas aplicaram-se, não apenas 
trabalhadores escravizados, recebendo o sustento e os cuida-
dos diários de seu senhor, como também escravos carpintei-
ros e "ènsurroadores"( fabricantes respectivamente das barri-
cas e surrões de couro para o transporte da erva) que recebi-
am salários por tarefas necessárias às lides do engenho. Ao 
lado desses, outra opção adotada pela família Munhós foi a do 
aluguel, por tempo determinado, de escravos pertencentes a 
outros senhores. 

Esta aquisição extra de escravos se deu normalmente em 
conjunturas de intensa comercialização da erva-mate, promovi-
da pelo aumento da demanda dos mercados consumidores plati-
nos. No caso, as informações do "livro de assentos" vão de 
1870 a 1873 - momento de grande pico nas vendas do produto, 
devido à debilidade ainda presente na economia paraguaia do 
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pós-guerra. A morte do ervateric aconteceu, inclusive, e tal-
vez por ironia, num momento de intensa fatura comercial. En-
tre 1875 e I879, a pauta de exportação da erva paranaense 
cresceu 25Í° e, conforme um relatório da província, por 
essa época, "três quintas partes do mate consumido na Améri-

' 74 
ca do Sul eram provindas do Parana" . 0 falecimento de Cae-
tano não impediu,entretanto, que seus negócios prosseguissem 
assumidos agora por sua mulher D. Narciza Munhós. 0 engenho 
do Alto da Glória não parou de apitar e os escravos,surdos e 
melados pelo pó verde»continuaram o seu trabalho. 

A correspondência comercial da viúva com os comercian-
tes importadores do Uruguai e do Chile e também com brasi-
leiros que se detacavam nessa transação( como o barão de Na-
car), entre agosto de 1877 e julho de 1878, apresenta cifras 
astronômicas »reveladoras do potencial que a economia ervatei-
ra vinha adquirindo no período. Nos doze meses citados, os 
engenhos da famíla Munhós, movidos à força do trabalho escra-
vo, produziram e venderam 10.438 barricas e 800 surrÕes de 
erva beneficiada. Através de 52 dessas remessas anotadas pe-
la viúva, com suas respectivas pesagens, pudemos calcular a 
média de 74 kg de erva por embalagem, o que,multiplicado pelo 
total de barricas e surrões (11238),deu a soma de quase 832 
toneladas do produto pronto para o consumo. Segundo informa-
ções do próprio espólio, a arroba de 15 kg custava três mil 
e quatrocentos réis. Logo, a erva produzida durante tom ano 
rendeu aproximadamente para os Munhós cerca de 188.586,60 
contos de réis. Embora tenha sido uma marca expressiva, cor-
respondente a um ano favorável à exportação, o lucro adqui-
rido pelos Munhós não foi além de dois contos e quinhentos 
mil réis, já que as despesas com a compra de erva bruta, com 
seu benefício e embalagem, com sua condução e embarque no li-
toral, com a administração do engenho e demais custeios da 
casa, e com outros diversos pagamentos, reuniram a larga soma 
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de 186.028,75 contos. Em todo caso, os dados numéricos mos-
tram a magnitude do empreendimento ervateiro de apenas um 
único proprietário da região, A produção ervateira dos Mu-
nhós, adicionada a de todos os outros senhores de engenho da 
época, e ainda por cima acompanhada da produção e exportação 
da erva cancheada de inúmeros donos de ervais, retratam o vi-
gor da "economia do mate" dos anos 70 e 80 do século passa-
do. Vigor este possibilitado pela exploração, ainda forte, 
de diversos escravos em seu interior. 

É provável que a viúva Munhós, com o passar dos anos, 
pressionada pelo aumento da escassez do braço escravo e por 
outros fatores desagregadores do escravismo, tenha optado por 
alforriar os negros ainda existentes no seu plantei, trans-
formando-os em trabalhadores assalariados, ou tenha se des-
feito deles vendendo-os, por bons preços, para as províncias 
cafeeiras. Mas enquanto houve possibilidade social e políti-
ca para seu uso, os Munhós e demais ervateiros não vacilaram 
em nenhum momento em explorar os escravos nos engenhos e nas 
colheitas, guiados pela mais pura lógica racional e técnica 
dos interesses lucrativos presentes neste setor de ponta da 
economia provincial paranaense. 

Até o advento de dissidências abolicionistas na re-
gião - fato que só se verificou tardiamente, a partir de 

7 R 
I883 - os proprietários escravistas não sofreram nenhum 
tipo de argumentação ou pressão política mais decisiva con-
tra suas relações de trabalho, por parte das autoridades ou 
de pessoas "notáveis" da província. A escravidão sobrevivia, 
apesar de já estar em declínio, e a documentação da época a 
comprova. De um lado, ficou patente pelo exame do. livro de 
classificação de 1875 (elaborado a partir dos dados da ma-
trícula), a presença de uma estrutura, de posse de poucas 
proporções, mas relativamente "democrática", espalhando os 
escravos pelas mãos de inúmeros pequenos proprietários. De 
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outro, os inventários atestam a existência de um escravismo 
ainda essencialmente agrário, promovido e defendido pelas 
famílias curitibanas mais tradicionais (como os Macedo, os 
Almeida Torres, os Munhós, etc...), inclusive em setores mais 
modernos como o dos engenhos. 

Nas últimas décadas da escravidão local, o "Brasil di-
ferente" idealizado por W. Martins, embranquecido e europei-
zado, não havia ainda conquistado a alma e o "coração" des-
tes poderosos proprietários curitibanos. 
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Notas-

MARTINS, Wilson. Um Brasil diferente. Ensaios sobre fe-
nômenos de aculturação no Parana. Sao Paulo, Anhembi, 1955. 
p. 136. .A epígrafe e de AVÊ-MLLEMANT, . Robert." Viagens pelas 
províncias de Santa Catarina, P.arahá e são Paulo- (1856). Belo. 
Horizonte, Itatiaia & USP, 1980. p. 274. 

Ê inegável que Martins tenha se inteirado de obras 
conhecidas como "Casa Grande & Senzala", de Gilberto Freire; 
"História Econômica do Brasil", de Roberto Simonsen; e "For-
mação do Brasil Contemporâneo", de Caio Prado Júnior. Todas 
elas analisaram o escravismo em áreas essencialmente monocul-
toras e de extração de minérios para a exportação. A exce-
ção aqui é a obra de Caio Prado que chegou a investigar o uso 
de escravos em áreas econômicas periféricas do Brasil colo-
nial e imperial. 

3DGE. Relatório e trabalhos estatísticos apresentados 
ao Ministério do imperio pelo doutor Jose Maria do Couto em 
30 de abril de 1875. Rio de Janeiro, 1875. p. 21 ("Província 
do Parana - quadro estatístico do número de escravos matri-
culados nas estações fiscais"). Os 2597 matriculados que cor-
respondem à região da Comarca de Curitiba englobaram os es-
cravos dos municípios da Capital (Curitiba), Campo Largo, 
Votuverava, Arraial Queimado, São José dos Pinhais e, liga-
do a este último, o município de Iguaçu. Todos os cativos 
destas localidades foram dados à matrícula, em 1872, na cole-
toria da Capital da Comarca. 

4 
Dado retirado provavelmente do recenseamento geral de 

1872 e citado por GEBARA, Ademir. Escravidão: fugas e contro-
le social. Cadernos IFCH UNICAMP, Campinas, (12): 1-58, fev. 
1984. p. 33. 

5 
Dado retirado do recenseamento e citado por ALENCAS-

TRO, Luiz Felipe de. Proletários e escravos. Imigrantes por-
tugueses e cativos africanos no Rio de Janeiro, I85O-I872. 
Novo s Estudo s,Cebrap, São Paulo, (21): 30-56, julho 1988. p. 
53. 

6 » 
ibid., p. 40. Se comparada às unidades produtivas do 

período colonial, a discrepância ainda era maior. Apenas uma 
delas, a fazenda Santa Cruz, no Rio de Janeiro, em 1791, che-
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gou a retiñir 1347 escravos, isto é, mais da metade (51,9$) 
de toda a população maneipia da Comarca de Curitiba, em 
1872. GRAHAM, Richard. Escravidão, reforma e imperialismo. 
São Paulo, Perspectiva, 1979. p. 42. 

7 
MACHADO, Brasil Pinheiro. Contribuição ao estudo da 

história agrária do Paraná - I: formação da estrutura agrá-
ria tradicional dos campos gerais. Boletim da Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, (3): 1-27., junho 1963. p. 11-
-2 e 15-6. 

g 
IANNI, Octavio. As metamorfoses do escravo. Apogeu e 

crise da escravatura no Brasil meridional. São Paulo, Difu-
são Européia do Livro, 1962. 

9 
SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. L'economie et la 

société esclavagistes au Parana (Brésil) de 1854 a 1887. Pa-
ris, Université de Paris X - Nanterre, 1976. Tese de douto-
rado. p. 115 e 213-25. 

^GRAF, Márcia Elisa de Campos. População escrava da 
província do Paraná. A partir das listas de classificação pa-
ra emancipaçao 1873-1886. Curitiba, UFPR, 1974. Tese de mes-
trado. . Imprensa periódica e escravidão no Paraná. São 
Paulo, USP, 1979. Tese de doutorado, 2 v. . Pontes para 
o estudo da família escrava no Brasil. Anais do V Encontro 
Nacional de Estudos Populacionais, águas de Sao Pedro, 1: 19-
-34, out. 1986. Para a década de 70, ver ainda a obra de 
FERRARINI, Sebastião. A escravidão negra na província do Pa-
raná. Curitiba, UFPR, 1971, que fez uma extensa compilaçao 
da documentação (em sua parte mais estatística)referente ao 
escravo, contida nos relatórios e ofícios da presidência e 
chefia de polícia; reunindo também, num capítulo à parte, to-
das as leis dirigidas aos cativos elaboradas pela assembléia 
provincial. 

11 GALLIZA, Diana Soares de. 0 declínio da escravidão na 
Paraíba 1850-1888. João Pessoa, Universitária/UFPB, 1979. 
Principalmente o capítulo 2, "0 trabalho escravo na zona da 
pecuária". Para outra província nordestina, só que no pe-
ríodo colonial, foi constatado igualmente o uso significati-
vo da mão-de-obra escrava nas fazendas de criação de gado. 
MOTT, Luiz R. B. Estrutura demográfica das fazendas de gado 
do Piauí colonial: -um caso de povoamento rural centrífugo. 
Ciência e Cultura, 30(10): 1196-210. Os interessados numa com-
pilaçao bibliográfica a respeito do assunto ver GORENDER, Ja-
cob. 0 escravismo colonial. São Paulo, Atica, 1985. 5a. par-
te, capitulo XX: "Escravismo na pecuária". 

NS, Roberto Borges. Growing in silence: The sla-
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ve economy of nineteenth-century Minas Gerais, Brazil. Nash-
ville, Vanderbilt University, 1980. Tese de doutorado. Ver 
também MARTINS PILHO, Amilcar & MARTINS, Roberto B. Slavery 
in a noneexport economy: nineteenth-century Minas Gerais re-
visited. Hispanic American Historical Review, 63(3)ï 537-90, 
1983; e o artigo publicado no Brasil que discute o mesmo te-
ma MARTINS, Roberto Borges. Minas Gerais, século XIX: tráfi-
co e apego à escravidão numa economia não-exportadora. Estu-
dos Econômicos, são Paulo, 13(1): 181-209, jan./abril 1983. 
Outro trabalho mais recente volta a enfatizar a escravidão 
mineira do século XIX como altamente diversificada, concen-
trando a maior parte de seus cativos nao só nas atividades 
agrícolas de subsistência(que ele denomina de"economia de 
acomodação"), mas, inclusive, nos setores manufatureiros de 
transformação. Aqui, no entanto, apesar de reconhecer a for-
ça do escravismo nestes setores, o autor não descarta a re-
produção e o desenvolvimento de relações escravistas nas 
tradicionais áreas ligadas à exportação; como as "indústri-
as" mineiras, por exemplo. LIBBY, Douglas Cole. Transforma-
ção e trabalho em uma economia escravista. Minas Gerais no 
século XIX. Sao Paulo, Brasiliense, 1988. 

fenômeno do florescimento das fazendas de café no 
norte paranaense, a partir da segunda metade do século XIX, 
já foi apontado por outros autores. Nenhum deles, porém, 
desenvolveu um estudo local abrangente, utilizando fontes que 
dessem conta da análise deste tema. Ver, entre outros, WEST-
PHALEN, Cecilia Maria; MACHADO, Brasil Pinheiro; BALHANA, 
Altiva Pilãtti. Nota prévia ao estudo da ocupação da terra 
no Paraná moderno. Boletim da Universidade Federal do Para-
ná, Curitiba, (7): 1-52, 1968. p. 2; e PADIS, Pedro Calil. 
Formação de uma economia periférica: o caso do Paraná, são 
Paulo, HUCITEC & Curitiba, Secretaria da Cultura e do Espor-
te do Governo do Estado do Paraná, 1981. p. 86-8: "(...) nas 
três últimas décadas do século XIX, o movimento ocupacional 
do norte paranaense tomou alento. Qb meados da década de ses-
senta do século passado, a cafeicultura paulista já estava 
próxima dos limites do Estado.(...) A região escolhida (...), 
detentora de solos de excepcional qualidade, será um centro 
de convergência de mineiros e paulistas. Assim é que, rapi-
damente, os núcleos urbanos se multiplicam, surgindo, ainda 
no século passado, Tomasina (1865), Santo Antônio da Platina 
(1866), Wenceslau Brás y São José da Boa Vista(l867) e Jaca-
rezinho (1900)". 

14 r 

ALMADA, Vilma Paraíso Ferreira de. Escravismo e tran-
sição. 0 Espírito Santo (I85O/I888). Rio de Janeiro, Graal, 
1984. p. 75-84. 



107: 

i s GUTIÉRREZ, Horacio. Posse de escravos no Paraná nas , r M 1 

primeiras decadas do século XIX. Sao Paulo, IPE-USP, s. d. 
mimeo. 

16LUNA, Prancico Vidal & COSTA, Iraci del Nero da. Pos-
se de escravos em São Paulo no início do século XIX. Estudos 
Econômicos, 13.(1): 211-21, jan./abril 1983. 

17 
SCHWARTZ, Stuart B. Padrões de propriedade de escra-

vos nas Américas: nova evidência para o Brasil. Estudos Eco-
nômicos, São Paulo, 13(1): 259-87, jan./abril 1983. p. 281. 

18 * 
0 livro se encontra na Diretoria de Patrimônio Cultu-

ral da Secretaria Municipal de Cultura e tem como título: 
"Classificação dos escravos para serem libertados pelo fundo 
de emancipação" (1875). Tudo leva a crer que este livro é o 
original, pois foi encontrado no cofre da Prefeitura, em mei-
o à documentação relativa à Câmara Municipal de Curitiba. Co-
mo se sabe, pelo artigo 33 do decreto nfi 5135 de 13 de novem-
bro de 1872, feita a classificação, eram extraídas duas có-
pias do livro original - que permanecia na câmara - as quais 
eram remetidas uma para o juiz de órfãos do termo e outra 
para o presidente da província. Esta última cópia foi loca-
lizada na documentação do Arquivo Público do Estado, relati-
va ao governo provincial. DEAP. CCGP (ofícios), 16(471): 96f-
-159v, 1875. Sobre o artigo 33, ver MAPRA, Manoel da Silva. 
Promptuario das leis de manumissão ou (...). Rio de Janeiro, 
Tipografia Nacional, 1877. p. 224. 

19 
A determinação para a junta classificadora de Curitiba 

elaborar seus dados a partir das informações da matrícula es-
pecial de 1872 foi feita pelo Aviso (e Decisão n* 414) do Mi-
nistério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públi-
cas de 12 de novembro de 1873. 0 Aviso afirma "que na classi-
ficação devem ser compreendidos todos os escravos matricula-
dos sem atender-se às forças do fundo de emancipação (...)". 
Ver VEIGA, Luiz Francisco da. Livro do estado servil e res-
pectiva libertação(...). Rio de Janeiro, Tipografia Nacional, 
1876. p. 89 (grifo meu). Confirmajido também que as listas de 
classificação englobaram todos os escravos matriculados, es-
tá SLENES, Robert W. 0 que Rui Barbosa não queimou: novas 
fontes para o estudo da escravidão no século XIX. Estudos 
Econômicos, São Paulo, 13(1): 117-49, jan./abril 1983. p. 142. 

20 
Uma análise comparativa dos resultados do censo geral 

e da matrícula especial dos escravos, realizados ambos em 
1872, foi feita por SLENES, op. cit. p. 124-33. Na maior par-
te dos dados referentes aos escravos, a matrícula foi consi-
derada pelo autor como um registro populacional de maior pre-
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cisão. 
21 ' 
No seu estudo, Márcia Graf apontou esse mesmo limite, 

identificando a precariedade dos dados das listas de classi-
ficação posteriores a 1876. GRAF, op. cit. p. 73. 22 f 

A razão para a matrícula especial ter sido feita para os 
seis municípios em conjunto, e não para cada uma em separa-
do, foi a falta de uma infra-estrutura adequada paira a rea-
lização de tal tarefa. A única localidade que possuía uma co-
letoria organizada em 1872 era a da Capital. Logo, além de 
matricular os escravos relativos a Votuverava e Arraial Quei-
mado - distritos tradicionalmente ligados ao termo de Curiti-
ba - a coletoria da Capital ainda reuniu a seus livros os 
escravos residentes em São José dos Pinhais (e Iguaçu) e em 
Campo Largo. Sobre a inexistência de coletorias nestas últi-
mas localidades, para a efetivação da matrícula, ver a corres-
pondência de seus juizes municipais à presidência da provín-
cia, quando esta requisitou dados para a confecção de mapas 
gerais sobre a população escrava matriculada na província. 
DEAP. CCGP (ofícios), 22(581):l38f-4lT,1879. Sobre a quan-
tidade áe escravos matriculados em 1872 ver DGE. op. cit. p. 
21. Sobre os matriculados ainda existentes em 1875, ver DGE. 
Relatório e trabalhos estatísticos apresentados ao Ministério 
do Imperio pelo conselheiro Manoel Francisco Correia em 31 
de dezembro de 1876. Rio de Janeiro, Tipografia Nacional, 
1877. ("Província do Paraná - quadro estatístico das altera-
ções na matrícula dos escravos durante o período de lfi de 
abril de 1872 até 31 de dezembro de 1875"). 

23 
Apesar da lei exigir, até 1876, a classificação de to-

dos os escravos matriculados, a sua regulamentação deu mar-
gem a ambigüidades. 0 artigo 27,§ lß e 22, do decreto n2 
5135, de 13 de novembro de 1872, que definia os critérios pa-
ra a classificação, acabou esquecendo dos escravos menores de 
12 anos e dos maiores de 50. As juntas, entretanto, para evi-
tarem o sub-registro, criaram formas alternativas para a clas-
sificação ou, pelo menos, para a informação da existência 
desses escravos. Para maiores detalhes, ver a anexo. 

24 Os 110 inventarios de senhores escravistas para as 
décadas de 70 e 80 do século passado apresentaram uma média 
mais elevada: 4,2 escravos por proprietário. Contudo, se to-
mamos apenas os inventários da área urbana da Capital, esta 
média cai vertiginosamente para 2,3. Os inventários da la. e 
da 10a. vara cível estão depositados no Arquivo Geral Varas 
Cíveis (AGVC) e os da 11a. estão no Arquivo Geral Varas da 
Fazenda Pública (AGVFP). 
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25 A definição de pequeno, medio e grande plantel obede-
ceu às características específicas da economia escravista 
curitibana da segunda metade do século XIX. Os proprietári-
os com mais de 10 escravos eram minoria e foram considera-
dos grandes, pois o capital investido em cativos, em compa-
çao a outros tipos de bens, se mostrou extremamente signifi-
cativo. E, além disto, em termos relativos, para uma grande 
maioria de senhores com 1 a 4 escravos, um proprietário com 
mais de 10 era visto como abastado. Naturalmente que se com*.-.-,, 
parados a outra regiões preponderantemente escravistas, como 
as províncias cafeeiras ou açucareiras, os grandes senhores 
curitibanos, de 10 a 26 cativos, seriam considerados como 
médios e até mesmo pequenos proprietários. A discrepância, 
entretanto, não foi tão grande assim. Robert Sienes, por ' 
exemplo, analisando os planteis escravistas de um poderoso 
município cafeeiro (Campinas), considerou os plantéis de 1 
a 9 cativos como pequenos e os plantéis superiores a 10 co-
mo médios e grandes. Não muito longe, portanto, das faixas 
adotadas para Curitiba, se bem que em Campinas a variação 
dos grandes proprietários ia de 10 a 473 escravos - amplitu-
de bem superior a dos 10 a 26 detectada na Comarca paranaen-
se. SLENES, Robert W. Escravidão e famílias padrões de casa-
mento e estabilidade familiar numa comunidade escrava (Cam-
pinas, século XIX). Anais do IV Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais, São Paulo, 4: 2119-135, out. 1984. Para ou-
tro município paulista, só que para a primeira metade do sé-
culo XIX, ligado às atividades açucareiras e à criação de ga-
do, a definição das faixas de tamanho dos plantéis foi pra-
ticamente equivalente a da Comarca curitibana (pequenos, de 
1 a 4; médios, de 5 a 9; e grandes, de 10 a 41). COSTA, Ira-
ci; SLENES, Robert; SCHWARTZ, Stuart. A família escrava em 
Lorena (1801). Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 245-
-95, maio/ago. 1987. 

26LIBBY, op. cit. p. 98-109. 
27 GRAF, op. cit. p. 74-5 
28 
GUTIÉRREZ, Horacio. Demografía escrava numa economia 

não-exportadora: Paraná, I800-I830. Estudos Econômicos, São 
Paulo, 17(2): 297-314, maio/ago. 1987. p. 298-300. 

pq SLENES, op. cit. p. 2131. 
30ibid., p. 2128. 
31As tabelas 07 e 08 foram elaboradas a partir da meto-

dologia da pesquisa sobre a família escrava em Lorena e rea-
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daptada, evidentemente, para a qualidade dos dados contidos 
na nossa fonte (a lista de classificação). Ver GOSTA; SIE-
NES; SCHWARTZ, op. cit. p. 252 e 259. 

-*2GRAF, op. cit. p. 82 e GUTIÉRREZ, op. cit. p. 305. Al-
tiva Pilatti Balhana analisando uma cópia do mesmo livro de 
classificação de 1875, enviada à presidência de província, 
constatou que "os grupos etários inferiores a 40 anos con-
centram 78,3% dos escravos classificados". A lista-cópia, na 
qual Balhana realizou seus cálculos, apresenta algumas pe-
quenas diferenças de informação em relação ao livro original. 
Apesar disto, as conclusões da autora sobre a idade, a pro-
fissão, a naturalidade e a cor dos escravos classificados são 
bem similares as que cheguei ao trabalhar com o documento 
original. BALHANA, Altiva Pilatti. Aplicação do fundo de eman-
cipação na província do Paraná. In: SCHNEIDER, J. Wirtschaft-
skräfte und Wirtschaftswege, Nürnberg, 4: 407-21, 1978. 

33GUTIÉRREZ, op. cit. p. 312. 
34 ' f Os inventarios com lista de matricula da ia. e 10a. 

vara cível estão no AGVC e os da lia. no AGVFP. 

"^Curiosamente a lista de matrícula de Faustino Eleuté-
rio da Luz não se encontra em seu inventário (de 1876), mas 
sim no de Joaquim Affonso Ennes, falecido em 1879. Isto por-
que Ennes, em 1876, incorporaiua a seu palntel todos os escra-
vos pertencentes a Faustino, levando consigo, como prova de 
posse, a própria certidão de matrícula do ex-senhor. AGVC. 
Inventário post-mortem de Joaquim Affonso Ennes, la. vara, 
s, n2, 1879. A outra lista de matricula se encontra em AGVFP. 
Inventário post-mortem de Salvador de Christo Leite, 11a. va-
ra, (41), 1880. 

-1 g 
J 0 escravo Felippe, pertencente a José Ignacio Loyola, 

também é outro caso de um"lavrador" ocupado com o cuidado e 
criação de animais. Embora seu registro de matrícula o asso-
cie ao trato da terra - o que diga-se de passagem pode tam-
bém ser a pura verdade - Felippe foi visto, no trágico e úl-
timo momento de sua vida, tocando bois pela estrada. É o que 
se verfica ao examinarmos o processo crime relativo a seu 
assassinato, ocorrido em 1877. De acordo com a versão de seu 
agressor, o francês Auguste Leucreux, que encontrara-se in-
cidentalmente com Felippe na estrada "em frente à capela do 
Pilarzinho", este lhe devia a quantia de três mil réis a 
mais de 18 meses. 0 francês aproveitou o encontro casual pa-
ra lhe cobrar a dívida, e Felippe, irritado com o pedido, 
começou a xingá-lo, agredindo-o finalmente com "uma grande 
vara na mão, com a qual guiava os bois" pela estrada. A res-
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posta de Leucreux foi um tiro certeiro e mortal, à parte o 
desfecho trágico desta pequena rixa, o fragmento sobre o es-
cravo que vinha tocando os bois com sua "grande vara na mão" 
é um indício suficiente de que ao "lavrador" Pelippe também 
cabia, enquanto vivo, o cuidado e atenção para com os ani-
mais, certamente pertencentes a seu proprietário. DEAP. 
Auguste Leucreux, A-31 (11), 1877. A lista de matrícula 
indicando Pelippe como "lavrador" se encontra era AGVFP. In-
ventário post-mortem de Maria da Luz de Paraiso Loyola, lia. 
vara, (14), 1876. 

->7 __ „ , 
Não conseguimos encontrar uma explicação satisfatória 

para a grande saliência do segundo degrau à direita da pira-
mide (mulheres de 20 a 29 anos). É certo que o primeiro de-
grau (12 a 19 anos) coresponde a uma faixa etária com menos 
duas idades, 10 e 11 anos, o que poderia justificar um menor 
número de pessoas em seu interior. Isso não explica, contu-
do, nos degraus referentes aos homens, a ausência desta dis-
crepância. Se esta justificativa fosse procedente, o degrau 
dos homens de 20 a 29 anos deveria apresentar a mesma saliên-
cia apontada para as mulheres da mesma faixa etária. Outra 
hipótese, de difícil comprovação, para explicar a saliência 
do segundo degrau feminino, seria o possível privilégio que 
mulheres desta faixa de idade teriam no momento da classifi-
cação em relação às mais jovens de 12 a 19 anos. 

•j o 
Embora haja uma concentração de domésticos na Capital, 

não se pode classificar esse tipo de ocupação como sendo uma 
atividade ligada somente a áreas urbanas. Muitos escravos do-
mésticos residiam em áreas rurais, ocupando os serviços diá-
rios das residências de seus senhores. Em outras palavras, 
se é verdade que as áreas urbanas facilitam a emergência de 
escravos ocupados em atividades domésticas, o fato de exis-
tir uma numerosa camada de domésticos numa determinada re-
gião não significa que ela seja urbana por excelência. 

39 
Num quadro que registrou as modificações ocorridas na 

população escrava da província, entre os anos de 1873 e 1884, 
os escravos ligados à área rural, em 1873, chegaram a 85,2$ 
do total dos cativos. Ainda em 1884, eles computavam 76,9$. 
DEAP. CCGP (ofícios), 4(734): 13, 1884. 

40 , 
ALMADA, op. cit. p. 15-53. capitulo 1: "A aboliçao da 

escravatura: um ponto conflitante na historiografia brasi-
leira". Para uma análise mais sintética, ver o artigo recen-
te de CARDOSO, Ciro Flamarion. A abolição como problema his-
toriográfico. In: . Escravidão e abolição no Brasil. No-
vas perspectivas. Rio de Janeiro, Zahar, 1988. p. 73-110. 
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^ALMADA, op. cit. p. 27. 
42 ibid., p. 29. 
43 
Para o caso paulista ver IANNI, Octavio. Raças e 

classes sociais no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1987. Em 
especial a la. parte. As observações que se seguem se basei-
am neste texto. 

44 ibid., p. 16. 
45 
ibid., p. 29-30. Na pagina 24 ainda ha a assertiva 

de que "Em teoria, os processos racionais do modo capitalis-
ta de produção tendem a tornar-se incompatíveis com a condi-
ção escrava do trabalhador". 

46 , 
A falta de dados solidos na reflexão de Ianni, que 

comprovassem a tese da incompatibilidade, já foi apontada 
por CARDOSO, Ciro Plamarion. Sociólogos nos domínios de Clio. 
Tempo e Sociedade, Rio de Janeiro, 1(1): 67-104, jan./junho 
1982. p. 84. 

47 IANNI, As metamorfoses do escravo, op. cit. p. 186. 
48 CARDOSO, op. cit. p. 85. 
49 ' 
GRAP, Imprensa periodica (...), op. cit. p. 83. On 

artigo recente, a autora reproduz a mesma passagem. GRAF, 
Márcia Elisa de Campos. Economia e escravidão no Paraná. Bo-
letim do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Para-
naense, Curitiba, 45: 101-13, 1987. p. 111. 

50 SANTOS, op. cit. p. 113 e 134. Outro autor chegou a 
afirmar, de forma exagerada e sem comprovação empírica, que 
os escravos já haviam desaparecido do interior dos engenhos 
desde a década de 50, antes, portanto, das transformações 
tecnológicas indicadas por Ianni. LINHARES, Temístocles. His-
tória econômica do mate. Rio de Janeiro, José Olympio, 1969. 
p. 240. 

51 ALMADA, op. cit. p. 34. 
c p 
ibid., p. 41 e 44. Ver tambsm SLENES, Robert & MELLO, 

Pedro Carvalho de. Análise econômica da escravidão no Brasil. 
In: NEUHAUS, Paulo. Economia brasileira: uma visão histórica. 
Rio de Janeiro, Campus, I98O. p. 92-4 e EISENBERG, Peter L. 
Escravo e proletário na história do Brasil. Estudos Econômi-
cos, São Paulo, 13(1): 55-69, jan./abril 1983. p. 67. 
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53ALMADA, op. cit. p. 43; GORENDER, op. cit. p. 584-88; 
e MELLO, João Manoel Cardoso de. 0 capitalismo tardio, são 
Paulo, Brasiliense, 1982. p. 81-2 (grifo no original). 

54 
Ate a década de 60, a economia agro-pastoril dos cam-

pos gerais era a mais dinâmica da província, sendo razoável 
supor que tenha atraído escravos da região curitibana. Foi 
significativa também a saída de escravos paranaenses, nesta 
época, para a província do Rio Grande do Sul. Ver DEAP. CCGP 
(segurança), 572 (E-03). "Registro das portarias expedidas 
a favor das partes - 1860-1887". Neste livro, como em outros, 
há vários registros do tipo: "11 de março de 1872 - Deixem 
passar livremente de ordem do Exmo. Sr. Dr. Chefe de Polícia 
Innocencio, escravo de Jocelin Franco de Souza, que segue em 
companhia de seu senhor para a Província do Rio Grande do 
Sul e bem assim Evaristo liberto que vai para a mesma Provín-
cia como criado. 0 Secretário da Polícia, José Ferreira de 
Barros"(fl. 39f);. 

55 
DEAN, Warren. Rio Claro. Um sistema brasileiro de 

grande lavoura, 1820-1920. Rio de Janeiro, Pas e Terra, 1977. 
p. 66; e inventários de 1876 do AGVC e AGVFP. 

cr ^ 
SLENES, 0 que Rui Barbosa não queimou: (...), op. 

cit. p. 134. 
57ibid., p. 134. 
58 
SANTOS, op. cit. p. 228. 0 autor cita um ofício envi-

ado pelo presidente da província de são Paulo a seu colega do 
Paraná, em 1854, sugerindo medidas para combater o tráfico. 
Não se sabe, no entanto, se a autoridade paulista estava se 
referindo aqui ao contrabando de cativos africanos, desembar-
cados nas províncias do sul e depois remetidos a São Paulo, 
ou de escravos nacionais contrabandeados a fim de se burlar 
o pagamento do imposto. 

59 
Citado por CONRAD, Robert. Tumbeiros. 0 trafico de 

escravos para o Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1985. p. 217. 
0 autor escreveu um capítulo só sobre o tráfico interno de 
escravos. 

^ A implantação do primeiro imposto para os escravos 
que saíssem da província se deu pelo § is do artigo 2ß do 
cap. II da lei nfl 19 de 18 de setembro de 1854. Ver PARAIÍÁ. 
Leis, decretos etc. Leis, decretos, regulamentos e delibera-
ções do governo da província do Parana. Curitiba, 1: 54, 
1854. Ja tem 1885, a lei Saraiva-Cotegipe determinou que "o 
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domicílio do escravo é intransferível para a. Província diver-
sa em que estiver matriculado ao tempo da promulgação desta 
Lei". Todo escravo mudado, salvo em alguns casos específi-
cos, adquiria a liberdade imediata. BRASIL. Leis, decretos, 
etc. Collecção das leis do Império do Brasil de 1885. Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, I886. Ver também CONRAD, op. cit. 
p. I89, nota 4. 

^ 0 cálculo percentual foi realizado em cima do total 
dos escravos matriculados na província do Paraná oficializa-
do pelo ministério da agricultura - 10.715. 

6 2 ~ 
Os dados para Alagoas estão em CONRAD, op. cit. p. 197. 

A estimativa no caso foi calculada sobre o imposto dos escra-
vos exportados. Para a Paraíba, Diana Galliza elaborou seu 
cálculo a partir dos dados da matrícula, incluídos no rela-
tório do ministério da agricultura de I884 (no período que 
vai de 1874 a 1884), e a partir do valor do imposto de expor-
tação aplicados aos "escravos despachados na Provincia da 
Paraíba" (no período que vai de 1856 a 1874). GALLIZA, op. 
cit. p. 114-5. Para o Paraná, Carlos Roberto A. dos Santos 
apontou a expressividade do tráfico inter-provincial a par-
tir igualmente dos dados sobre os escravos saídos da provín-
cia. SANTOS, op. cit. p. 226-34. 

^Embora o título do quadro mencione "município", e não 
Comarca, os escravos computados dizem respeito aos matricu- . 
lados na coletoria da Capital, que, como vimos, englobou não 
só os cativos da cidade, como também os dos municípios vi-
zinhos a ela que reunidos formavam a Comarca de Curitiba. A 
taxa de 45,4% foi elaborada em cima do total dos escravos ma-
triculados na coletoria, oficializado pelo ministério da 
agricultura (2597), e não sobre os 2560 registrados no quadro 
demonstrativo. 

64 
Outro documento evidencia que os deslocamentos intra-

-provinciais foram mais significativos do que as mudanças pa-
ra fora da província, no que diz respeito aos escravos curi-̂ _ 
tibanos. É o "Mappa estatístico dos escravos que foram matri-
culados na Coletoria de Curitiba (...)", desde dezembro de 
1871 até dezembro de 1878. Nele, cerca de 300 (11,6%) dos 
2597 cativos matriculados em 1872 mudaram de residencia até 
o ano de IS78. Destes, 223 se dirigiram para outros municí-
pios paranaenses e apenas 77 para regiões fora da província. 
DEAP. CCGP (ofícios), 22(581): 139f, 1879. Apenas um único 
trabalho, a meu ver, ate hoje, conseguiu medir, com certo 
grau de precisão, a transferência líquida de escravos por mu-
nicípio, na segunda meiade do século XIX. Assim mesmo, só o 
conseguiu por ter a. disposição uma boa gama de informações 
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censitárias, que discerniram para. vários anos a população 
escrava por localidades. MARTINS, Growing in silence;(...), 
op. cit. p. 353-61 (apêndice B). 0 autor calculou a trans-
ferência líquida dos cativos pelos municípios mineiros em 3 
momentos distintos: 1873-80; 1880-84; e 1884-86. 

65PARANÁ. Presidente, 1882-1883 (Carvalho). Relatório, 
26 maio 1883. Curitiba, Tip. Perseverança, 1884. p. 87. 

6 6 f ~ 
Sobre a crítica e a conclusão do maior grau de confia-

bilidade das informações relativas ao número de alforrias, 
contidas nas "averbações", ver SLENES, op. cit. p. 135. 

67PARANÁ, loe. cit. 
6 8 * 
No seu último artigo publicado, Peter L. Eisenberg re-

lativizou a noção de que a quantidade de alforrias seria mai-
or, ou mais significativa em áreas escravistas menos dinâmi-
cas. Assim como existem autores assegurando que o crescimen-
to da alforria em certas áreas é inversamente proporcional ao 
desenvolvimento e peso de sua economia escravista, há outros 
que identificam relevantes taxas de alforria para localidades 
que, em determinadas épocas, apresentaram um grande desen-
volvimento de relações de trabalho baseadas na escravidão. 
Para Eisenberg, a relação nS de alforrias x prosperidade eco-
nômica ainda é indefinida e passível de inúmeras "determina-
ções históricas específicas no tempo e no espaço". EISENBERG, 
Peter L. Ficando livre: as alforrias em Campinas no século 
XIX. Estudos Econômicos, São Paulo, 17(2): 175-216, maio/ago. 
1987. p. 176-82. 

69 
Os ervateiros escravistas inventariados, possuidores 

de engenho de beneficiamento, são os seguintes: Joaquim Ven-
tura de Almeida Toarres (viúvo de Maria da Luz Osório Torres, 
com 9 escravos e 2 engenhos, sendo 1 a vapor); Eleutherio Jo-
sé de Freitas (com 4 escravos e 1 engenho); José Ignacio Loy-
ola (com 9 escravos e 1 engenho); Tiburcio Borges de Macedo 
(com 3 escravos e 1 engenho); Manoel Antonio Carneiro (com 6 
escravos e 1 engenho); Caetano José Munhós (com 10 escravos 
e 2 engenhos, sendo 1 movido à água e outro a vapor); Vicen-
te Ferreira da Luz (com 7 escravos e 1 engenho); e Justina 
Garcia Teixeira (com 18 escravos e 1 engenho). Além destes, 
dois exemplares do "Almanak Administrativo, Mercantil e In-
dustrial da Província do Paraná", para os anos de 1877 e 
1880, nos indicam a presença de mais 16 senhores de engenho -
só na Capital e no município de Campo Largo - que segundo o 
livro de classificação de 1875 eram proprietários de cerca de 
100 cativos. Logo, entre 1871 e 1887, conseguimos localizar 
24 senhores de engenho que em meados da década de 70 possuí-
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am 166 escravos - o que dá uma média ainda mais elevada de 
quase 7 escravos por proprietário. BARROS, José Ferreira. 
Almanak administrativo, mercantil e industrial da orovíncia 
— . . . M . «Il I — — m j m — m m — • n — — - i nii.i n i — A — i - — — , — — — n i mi i — i y — — — — — 

do Parana para o ano de 1877. Rio de Janeiro, Sila Junior, 
s. d. e . Almanak administrativo, mercantil e industri-
al do Parana, s. 1., s. d., 1880. 

70 PADIS, op. cit. p. 51. 
71 ibid., p. 51-3. 
72 
Dos oito senhores de engenho inventariados, cinco 

eram donos de terrenos com ervais e de animais. 
73 ~ As informaçoes a seguir estão em AGVFP. Inventário 

post-mortem de Caetano José Munhós, 11a. vara, (2), 1877. 
74 
PADIS, op. cit. p. 53. 

75IANNI, op. cit. p. 225. 



SEGUNDA PARTE 

DO ESTIGMA À EXPERIÊNCIA 

Por definição, é claro, acredita-
rnos que alguém com um estigma não 
seja completamente humano. Com ba-
se nisso, fazemos vários tipos de 
discriminações, através das quais 
efetivamente, e muitas vezes sem 
pensar, reduzimos suas chances de 
vida. 

Erving Goffman 
0 que descobrimos (em minha opinião) 
está num termo que falta: "experiên-
cia humana"(...). Os homens e mulhe-
res também retornam como sujeitos, 
dentro deste termo - não como sujei-
tos autônomos, "indivíduos livres", 
mas como pessoas que experimentam suas 
situações e relações produtivas deter-
minadas como necessidades e interes-
ses e como antagonismos, e em seguida 
"tratam" essa experiência em sua cons-
ciência e sua cultura (...) das mais 
complexas maneiras (...) e em seguida 
(...) agem, por sua vez, sobre sua si-
tuação determinada. 

E. P. Thompson 
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PRETEXTO 

X pa.rte os grandes ervateiros escravistas e os peque-
nos proprietários urbanos, a viagem numérica e estatística da 
parte anterior nos remete a um padrão específico e predomi-
nante de senhor de escravos: aquele que possuía de 1 a 4 ca-
tivos apenas, localizado em pequenas chácaras ou lotes de 
terra que circundavam a área urbana da Comarca. Se nos trans-
puséssemos instantaneamente para aquela época, certamente nos 
depararíamos com esse proprietário-padrão vivendo próximo a 
seus cativos e, às vezes, dividindo com eles as tarefas diá-
rias da sobrevivência. 

Nossa viagem agora será diferente. Tentaremos esmiu-
çar o ponto-de-vista do cativo e seu contraste com o ponto-
-de-vista daqueles que discursavam sobre ele, preocupando-se 
em controlá-lo no dia-a-dia. Esses momentos de conflito, de 
atrito entre duas visões de mundo distintas ou de opiniões 
diferentes,enfim,sobre o que era ser escravo, foram difíceis 
de se identificar e numericamente poucos,dada à natureza de 
nossas evidências. Foram suficientes, entretanto, para diag-
nosticar no interior de uma pequena sociedade escravista a 
força, a determinação e a dignidade de certas pessoas frente 
à coerção e à persuasão das relações de domínio em que se en-
contravam. Ein determinadas atitudes do escravo, que se repe-
tiam com freqüência, pudemos interpretar a sua própria per-
cepção e visão sobre o significado de uma relação de escra-
vidão, ou sobre o significado, como eles próprios se auto-
-referiam, de estarem "empregados nos serviços de seu se-
nhor" \ 
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Bu outras palavras, o que guiou nosso mergulho no mar 

de poeira dos arquivos foi esse desejo de buscar o ato de 
dignidade (mesmo levando em consideração o desgaste atual 
dessa expressão), deixando de lado os exemplos que sempre 
marcaram a visceral opressão e vitimização dos negros escra-
vizados, já ressaltados e repetidos em inúmeros trabalhos so-
bre a escravidão. Não há neste pressuposto empírico nenhum 
laivo de pieguice ou preocupação de cunho moralizante; mui-
to pelo contrário, na reprodução rara do ato e gesto dignos 
reside todo um potencial político de confrontação que, dada 
sua essência e revelação, eram encarados como momentos ou 
"coisas" desagradáveis que deveriam ser imediatamente oblite-
radas, deturpadas e transformadas, como de fato o foram, pe-
la prática e pelo discurso das autoridades provinciais. Ao 
privilegiarmos essa busca, estamos, na verdade, indo além das 
leituras coisificantes e estigmatizadoras sobre o escravo, 
procurando desvendar a sua própria leitura e interpretação 
sobre os acontecimentos que o cercavam e ligavam diretamente 
ao senhor ou à autoridade policial e, por outro lado, per-
cebendo que a criação e a recriação destas versões distintas 
sobre a experiência escrava eram inerentes ao jogo do confli-
to e das lutas sociais da escravidão. 

A leitura atenta de um "documento incrível" e, de cer-
ta forma, raro no conjunto de evidências sobre os escravos 
brasileiros, nos deu o mote inicial para enxergarmos com 
maior nitidez o significado altamente político da dignidade. 
0 documento em questão é a biografia do ex-escravo Mahommah 
G. Baquaqua, obtido por Peter L. Eisenberg, depois de várias 
pesquisas e publicado parcialmente numa coletânea recente 

2 
sobre a escravidao brasileira organizada por Silvia H. Lara 
Baquaqua, quando ainda era escravo no Brasil, nos narra num 
trecho de sua biografia uma experiência singular, entre tan-
tas outras, que a nosso ver foi um dos momentos de maior inten-
sidade e perigo na sua vida. É justamente por isso e pela 
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definição de sua postura frente a esse momento oportuno e 
instantâneo de confronto, que a lucidez de sua experiência 
como cativo vem à tona com toda força, desvelando um africa-
no não passivo e perfeitamente consciente da força política 
de seu gesto. No caso, comprado por um capitão de navio e 
trabalhando como marinheiro a bordo, numa noite de tempesta-
de, foi ordenado a acender a "lâmpada da bitácula" 3 que ha-
via se apagado com o pesado balanço do navio: "ordenaram-me 
que a acendesse, mas devido ao vento forte, depois de várias 
tentativas, fracassei completamente. Ahá, diz o capitão, meu 
rapaz, você não consegue acender a bitácula, não I?", Apesar 
de outro homem, "a postos no leme", afirmar que não era pre-
ciso mais acendê-la, visto que já amanhecia, o capitão foi 
intransigente; afinal, nas palavras de Baquaqua, "como ordens 
foram dadas, estando ou não a luz em falta, elas têm que ser 
obedecidas". 0 africano, porém, não conseguiu cumprir a de-
terminação e, por fim, somente três imediatos, com auxílio de 
um cobertor que aparasse a ventania, acenderam a "lâmpada da 
bitácula", efetivando o desejo supérfluo do capitão. Para o 
africano, no entanto, ficou reservado o pior. Segue o relato 
nos seus próprios dizeres, denotando talvez um caso de paro-
xismo nos desmandos de um senhor para com seu escravo. 

Depois disso, o capitão saiu de sua 
cabine, vestiu-se e mandou-me acender 
sua lâmpada; quando fui atendê-lo, 
ele apanhou uma vara grossa para me 
bater e, apontando um golpe em minha 
cabeça, levantei o braço para evitar 
que ela fosse atingida, ele me disse 
para manter minha mão abaixada. Eu 
obedeci, mas quando o golpe descia, 
levantei a mão novamente e consegui 
salvar meu crânio de ser rachado; ele 
não queria acertar minha mão pois isso 
me impediria de fazer meu trabalho, mas 
estando ou não com minha cabeça que-
brada, teria que dar conta de meu ser-
viço rotineiro. Ele então me disse pa-
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ra dar meia volta para que pudesse 
bater-me por trás. Eu lhe disse para 
me bater o quanto quisesse. Ele estava 
enfurecido e batia a esmo em minha ca-
beça e corpo, onde por ventura acer-
tasse. Eu o desafiei a fazer o pior, 
a fazer o que pudesse para tirar sua 
mais completa vingança numa pessoa mi-
serável como eu. Ele então chamou três 
imediatos e lhes ordenou que me amar-
rassem ao canhão. Pensei em me jogar 
na água, mas não me sentia plenamente 
satisfeito com a perspectiva de ir so-
zinho; se pudesse ter o prazer de levá-
lo comigo, teria me jogado de bom gra-
do. Os três homens me agarraram e me 
prenderam de bruços sobre o canhão; 
foram ordenados a açoitar-me o que fi-
zeram com bastante diligência; ele en-
tão exigiu que eu me submetesse e lhe 
implorasse por misericórdia, mas isso 
eu não faria. Eu disse a ele para me 
matar se assim o quisesse, mas por mi-
sericórdia em suas mãos eu não iria 
implorarí Também lhe disse que quando 
me desatassem do canhão, ele deveria 
se cuidar; naquele dia, enquanto exa-
minava meu corpo dilacerado sangrando, 
refleti que, embora estivesse machuca-
do e despedaçado, meu coração não es-
tava subjugado. 4 

0 que cintila em primeiro lugar neste episódio não é 
tanto a violência desmedida dos castigos, uma vez que foram 
sempre aplicados como corretivo aos marinheiros - não exclu-
sivamente aos escravos - sendo um costume secular a bordo 
das embarcações que navegavam pelo atlântico 0 que im-
pressiona é a postura digna de Baquaqua frente a atitude in-
justa do capitão. Afinal,o castigo não era merecido,pois vá-
rias vezes ele havia tentado cúunprir com esmero a ordem de 
acender a lâmpada. E seu fracasso no intento era igualmente 
justificável dada a dificuladade da tarefa, uma vez que o 
vento era tão forte que somente três homens, com a ajuda de 
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um cobertor, conseguiram realizá-la. A coragem do africano 
em desafiar seu senhor advém justamente de sua ciência e lu-
cidez a respeito de sua experiência como escravo ca.stigado em 
diversas ocasiões. Provavelmente para ele, naquele momento, 
não houve razão suficiente para, ser punido como queria seu 
senhor. C conhecimento da prática punitiva por Baquaqua é 
provado também por seu gesto de aparar com o braço a "vara 
grossa" remetida em sua direção, já que esta era a parte cor-
poral evitada no momento dos suplícios,a fim de não prejudi-
car os serviços posteriores dos marinheiros. E, no momento 
extremo de um castigo injusto ou não merecido, a intransi-
gência do escravo supera a de seu próprio senhor chegando até 
as últimas conseqüências: a conclusão de não se suicidar se-
não levando consigo seu algoz e a determinação de ainda amea-
çá-lo quando o desatassem do canhão. Maior dignidade impossí-
vel í Talvez para o capitão a afirmação de que ele "deveria se 
cuidar" tenha provocado um riso de escárnio; para Baquaqua 
foi o último gesto de desafio de uma disputa demorada que, 
apesar do desgaste físico, teve um sabor de vitória e não 
submissão. E, de fato, como demonstração de coerência, o 
africano pulou em direção ao capitão logo qúe foi solto e, 
passado algum tempo, reviu a sua própria condição de cativo 
ao afirmar em pensamento a seu senhor que, "dali em diante, 
senti-me inclinado a deixá-lo passar sem Quaisquer de meus 

H 6 

serviços" 
Gomo Baquaqua, muitos outros escravos, em diversas lo-

calidades dc Brasil oitocentista, incluindo aqui a Curitiba 
provincial, se defrontaram com esses momentos de intensidade 
concentrada, a do"tempo oportuno" ou "kairós" na expressão 
grega correlata, onde o cativo foi levado a rever sua própria 
condição, tomando atitudes sutis ou diretas que,mesmo não se 
tornando explícitas, revelam uma postura digna e uma astúcia 
corriqueira que devem ser encaradas pelos historiadores. 0 
postulado defendido se aproxima então da tese benjaminiana: 
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"articular historicamente o passado não significa conhecê-lo 
'como ele de fato foi*. Significa apropriar-se de uma remi-

7 
niscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo" 
Apesar de muitos escravos não terem se deparado, no correr 
de suas vidas, com tais momentos e outros terem concedido ou 
os deixado escapar, por inúmeras e justificáveis razões, cre-
mos que a busca desses pequenos e concentrados atos políti-
cos de certos escravos contribuem para elucidar o que denomina-
mos de significado político da dignidade. 
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Notas 

Nos documentos analisados, as pessoas submetidas a 
cativeiro sempre se referiram como "empregados" e não como 
cativos ou escravos de seus senhores. 

2 
BIOGRAFIA de Mahommah G. Baquaqua. Sscravidao. Revis-

ta Brasileira de História, São Paulo, 8(16): 269-84, março/ 
ago. 1988. 

•̂ Bitácula - caixa com cobertura de vidro e capacete 
metálico de resguardo, colocada em pedestal fixo no passadi-
ço, e que encerra a bússola e os corretores dos desvios des-
ta. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da 
língua portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1975. p. 
209. 

4BI0GRAFIA, op. cit. p. 280. 
50 castigo como método de disciplina a bordo era con-

senso entre os marinheiros e corsários ingleses. "Desobediên-
cia, motim e arruaça eram passíveis de castigo corporal, a 
ser determinado paio capitão e a maioria da tripulação. Esse 
método democrático de fixar o castigo era a grande diferença 
entre os corsários e a Marinha Real, onde o capitão era oni-
potente e atribuía o castigo que lhe parecia melhor. 0 método 
adotado nos corsários refletia as velhas tradições marítimas, 
segundo as quais o capitão e seus marinheiros experimentados 
faziam consultas sobre a maneira de administrar o navio ou 
impor castigos". RITCHIE, Robert C. Capitão Kldd e a guerra 
contra os piratas. Rio de Janeiro, Campus, 1989. p. 57. No 
Brasil,o costume do castigo como punição a marinheiros é nar-
rado num romance do final do século XIX. CAMINHA, Adolfo. 
Bom-criouio. São Paulo, Ática, 1983. 

6BI0GRAFIA, op. cit. p. 281. 
n 

Nota-se a incrível empatia do relato histórico privi-
legiado por Baquaqua com a tese do filósofn alemão. BENJAMIN, 
Walter. Sobre o conceito de historia. In: . Obras esco?-
Ihidas. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre lite 
ratura e historia da cultura. Sao Paulo, Brasiliense, 1985. 
Vol 1, p. 224. 
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CAPÍTULO 2 - AS MARCAS DA FALA 

(...) aceitai do passado o que houver 
de aproveitável, e rompei de uma vez 
com ele. 

Presidente da província Ve-
nancio José de Oliveira Lis-
boa, 1871 1 

Seguindo a esteira das fala.s e imagens contidas nas 
fontes e documentos contemporâneos a respeito do mundo es-
cravo - mesmo que a maior parte delas tenha sido elaborada a 
partir de opiniões pré-concebidas, por pessoas que não che-
garam a se relacionar diretamente com escravos - nos depara-
mos com um extenso corredor de conceitos firmemente defendi-
dos que primavam por reduzir a experiência escrava ao peque-
no espaço de categorias e classificações que,para estudio-
sos mais recentes da escravidão teriam alto teor perforativo, 
mas que para a mentalidade e representações da época eram en-
caradas com naturalidade e, até mesmo, com o consentimento de 
alguns cativos. Tratam-se, na verdade, de noções e interpre-
tações produzidas sobre a qualidade de gestos e atitudes 
exercidas por escravos que, longe de se esgotarem apenas na 
sua força estigmatizadora, acabaram dando um aval político e 
moral para o controle de sua mobilidade social e "correção" 
de alguns de seus comportamentos tidos como "indesejáveis". 

Ao contrário das impressões sobre o ordenamento e nor-
malização da província e de seus habitantes e sobre as qua-
lidades ideais do trabalhador imigrante, o discurso provin-
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ciai não se ateve com freqüência em comentar ou opinar sobre 
o trabalhador escravo. As alusões se resumem basicamente a 
esporádicas informações numéricas sobre a população cativa, 
digressões em torno da organização das listas de classifica-
ção para sua emancipação, a partir da década de 70 e breves 
notas de crimes ou delitos praticados por escravos. Comentá-
rios mais esparsos e substanciais são raros. Não acreditamos que 
a causa disto resida na pouca expressividade numérica e so-
cial da escravidão na Comarca de Curitiba ou no Paraná como 
um todo. Se os poucos escravos eram considerados "exóticos", 
tanto mais fácil seria para as autoridades tê-los como alvo 
principal de suas críticas. A explicação possível se encon-
tra na motivação explícita dos presidentes e chefes de polí-
cia em idealizar os benefícios que a adoção do trabalho li-
vre traria para a região. E,nesse processo, a conseqüente su-
pressão do trabalhador escravo era imediata, refletindo-se 
até mesmo na fala através da omissão e do silêncio. Como nos 
alerta G. Duby: "atenção ao que se encontra calado (...) as 
omissões formam um elemento fundamental do discurso ideológi-
co» 2. 

Mas existem exceções. Uma das "correspondências reser-
vadas" enviada pelo chefe de polícia interino Luis Francisco 
da Camara Leal ao presidente da província, em outubro de 
1864, comprova essa espécie de racionalização do controle so-
cial dos escravos e libertos pela marca do estigma. Receoso 
com as desordens provocadas por africanos "incorrigíveis", 
que trabalhavam nos serviços dos aldeamentos indígenas no in-
terior da província, Camara Leal propôs sua imediata retira-
da com a seguinte justificativa: 

Parece-me bem fundado o receio de que 
a permanência dos africanos nos aldea-
mentos indígenas seja nociva ao fim 
da- catequese e encaminhamento dos bra-
vos ao grêmio da civilização. Não são 
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por certo, os filhos escuros da re-
gião etíope os mais próprios para 
fomentarem no ânimo dos habitantes 
das selvas o deseco e amor à vida 
social de que gozamos nós outros ama-
mentados com o doutrinai e salutífe-
ro leite do Evangelho; e da junção de 
duas ignorancias jamais poderá resul-
tar sabedoria pela cultura da inte-
ligência e do coração. 3 

Não sabemos ao certo qual a idéia de "catequese" que o 
chefe de polícia tinha em mente e o que ele concebia por en-
caminhar os "bravos ao grêmio da civilização", ou ao "dese-
jo e amor à vida social". 0 que inferimos é que,dada a quali-
dade de seu cargo, ele estivesse preocupado com a normalida-
de e tranqüilidade públicas da província, não podendo admitir 
nenhum"desvioM ou comportamento inadequado por parte de seus 
habitantes, principalmente daqueles que eram considerados os 
mais "ignorantes". Talvez seus ideais e desejos de civiliza-
ção se aproximassem de um mundo, ou melhor, de uma provín-
cia totalmente pacificada de distúrbios sociais. Além disso, 
o que notamos é uma rápida associação na fala da autoridade 
provincial entre a característica "incorrigível" dos africa-
nos e as suas qualidades raciais duvidosas e impróprias para 
a missão dignificadora e necessária da catequese indígena. 
Evitar a convivência entre os "filhos escuros da região etío-
pe" e os "bravos" da terra, dada a reconhecida ignorância 
desses dois povos e principalmente dada a falta de competên-
cia dos primeiros no fomento de "desejo e amor à vida soci-
al" (leia-se tranqülidade pública) no ânimo dos "habitantes 
das selvas", foi a racionalização possível de Gamara Leal ao 
quadro de desordem e insegurança que se apresentava no inte-
rior dos aldeamentos. 

As afirmações de teor racista brotam justamente como 
fontes legitimadoras do controle social. Segundo suas pró-
prias palavras, os aldeamentos não possuíam uma força poli-
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ciai capaz de dar conta desses "africanos sem sujeição", cu-
jos atos já eram encarados como prenuncio de um "quilombo" 
que poderia tomar"proporções bem prejudiciais e indebeláveis" 
Uma possível saída encontrada pelo chefe de polícia, e acon-
selhada à presidencia da província, foi a de se aproveitar 
astutamente de um decreto aprovado recentemente, que conce-

4 
dia a emancipaçao a todos os africanos existentes no Imperio, 
a fim de se livrarem de vez os aldeamentos - "estabelecimen-
tos públicos sobre cujo regime tem a autoridade competente a 
inspeção e ingerência exclusiva" - da presença desagradável 
desses trabalhadores. A proposta seria difícil de ser concre-
tizada, já que os africanos, após requisitarem suas cartas de 
emancipação no juízo municipal de Curitiba, tinham o direito 
de voltar para os aldeamentos como trabalhadores contratados 
por "locação de serviços". Ê razoável supor que a maior parte 
tenha feito isso, pois já estavam acostumados com o tipo de 
trabalho, e os administradores dos aldeamentos, necessitando 
de trabalhadores para o sucesso de seus empreendimentos, não 
conseguiriam viabilizá-los com tamaniia evasão. Por outro lado 
a lei exigia uma rápida ocupação do emancipado em empregos 
reconhecidos e a declaração imediata de onde iriam residir; 
exigências que certamente desestimularam alterações ou modi-
ficações, ainda mais quando as oportunidades de trabalho 
eram escassas na província. 0 próprio Camara Leal, no final 
de seu parecer, reconhecia a quase inviabilidade de sua pro-
posta, mas nem por isso deixou de alertar para o perigo de 
tal regresso, "porque o enfreamento moral proveniente das 
obrigações contraídas pelos contratos (locação de serviços) 
não nos parece suficiente para conter os excessos e preten-
sões insubordinadas dos africanos ignorantes, contra cujas 
conseqüências de força material não bastarão os pequenos re-
cursos de ação pública, e policiamento de que dispõem os di-
retores dos aldeamentos" . 0 último cartucho para ver aceito 



o seu desejo de banir os negros africanos dos aldeamentos re-
sidia ainda, como nas razões iniciais apresentadas, em asser-
tiva de cunho racista, plenamente justificável para a salva-
ção e segurança de uma província... 

A visão caricatural do chefe de polícia paranaense so-
bre os escravos e africanos não foi um atributo exclusivo de 
indivíduos da administração pública imperial. Esteve presen-
te também em outras esferas discursivas que constantemente 
veicularsm a animalização, a coisificação e a infantiliza-
ção do negro. Não foi, igualmente, só o século XIX que pri-
mou pela elaboração dessas imagens preconcebidas. Desde os 
primordios da colonização, como afirma Ronaldo Vainfas, os 
letrados leigos e católicos, nas suas observações sobre os 
primeiros habitantes da "terra de Santa Crus", sempre classi-
ficaram os escravos negros ao lado de animais e objetos ina-
nimados, como mercadoria indispensável para o sucesso dos 
empreendimentos dos "moradores da terra". Jesuítas,como Ben-
ci ("Economia cristã dos senhores no governo dos escravos", 
1705),criaram imagens refinadas que acabavam por legitimar a 
própria escravidão. Para. ele »havia uma ligação profunda entre 
escravidão e o "pesado original". A situação do cativeiro é 
encarada nesta concepção coiao tuna relação dúbia e complemen-
tar entre a "punição e o remédio", que simultaneamente se 
constituíam em ingredientes necessários para suprir a mancha 
do pecado. E, integrada a esta noção de pecado, o jesuíta 
adiciona a categoria da cor ao afirmar que os pretos são na-
turalmente escravos por descenderem de "Cam" - uma idéia/mal-
dição que segundo Vainfas foi utilizada e reproduzida, com 
algumas modificações, em diversos textos coloniais dos sécu-
los XVI e XVII 6. 

Numa perspectiva mais globalizante, Keith Thomas, em 
obra de fôlego sobre a relação histórica entre o homem e o 
mundo natural, encara o processo de como certos homens (so-
bretudo aqueles que não se adequavam a certas"qualidades es-
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pecíficas") foram, nos tempos modernos, considerados besti-
ais. Assim, não só os negros, como os índios americanos, os 
irlandeses, as crianças pequenas, os jovens ("incapazes de 
controlar suas paixões"), ss mulheres, os pobres, os vaga-
bundos e mendigos de todo o tipo e, por fim, os loucos fo-
ram taxativamente considerados como seres humanos inferiores 
e assiduamente bestializados pela. maioria dos escritos con-
temporâneos elaborados por cientistas, viajantes, autorida-
des do governo, aristocratas e puritanos ingleses. No que diz 
respeito aos escra.vos, as citações são inúmeras e a animali-
zação chega ao extremo, conforme o autor, de viabilizar a 
própria prática escravista: "uma vez percebidas como bestas, 
as pessoas eram passíveis de serem tratadas como tais. A éti-
ca da dominação humana removia os animais da esfera de preo-
cupação do homem. Mas também legitimava os maus-tratos àque-
les que supostamente viviam uma condição animal". As eviden-
cias sobre a desumanização negra e escrava nos discursos dos 
séculos XVII e XVIII, sobre "sua sexualidade animalesca e sua 
natureza brutal", foram tamanhas que Keith Thomas chegou ao -
ponto de criti'car os historiadores que alegaram a pré-exis-
tencia da escravidão negra em detrimento das afirmações sobre 
a "condição semi-animal" dos negros. Conclui afirmmdo que 
"é difícil ver que o sistema jamais tivesse sido tolerado se 
aos negros fossem atribuídos traços totalmente humanos. A sua 
desumanização foi um pré-requisito necessário dos maus-tra-
tos". Talvez se encontre nessas frases a demonstração mais 
f f 7 

límpida e radical do valor simbólico e político do estigma 
Voltando aos anos oitocentos, poderíamos ampliar a 

análise enfocando agora um outro campo sui generis de re-
presentações e visões sobre o mundo escravo - o dos romances 
literários e peças de teatro, percebendo-se aí.o quão multi-
facetadas estão as falas marcadas sobre a experiência escra-
va. Seguiremos aqui, de perto, as interpretações de Flora 
Sussekind, pois conseguem dissecar com rara maestria a dinâ-



131: 
mica da representação do negro escravo no mundo diverso da 
representação artística 

Num primeiro momento, analisando as ações dramatúrgi-
cas no correr do século XIX, Piora consegue identificar, em 
peças como 0 Crédito (1857) de José de Alencar, a construção 
de representações de escravos totalmente amorfos e coisifica-
dos. A própria atuação cênica - o modo pelo qual os escravos 
se posicionam no palco - reforça a sua anulação enquanto su-
jeito interferente e histórico. Os personagens, no caso, "um 
pardinho, escravo de Pacheco" e "um moleque, escravo de Bor-
ges", como se pode notar, nem nome próprio possuem e durante 
toda a peça permanecem mudos executando ordens e ditames de 
seus senhores, indo de urn lado a outro do palco como seres 
totalmente inanimados. Essa espécie de recalque cênico, in-
consciente ou premeditado por parte do autor, instiga Piora 
a interpretá-lo como um reflexo invertido da própria situação 
de violência e de ameaça que cercavaino dia-a-dia da população 
escrava. E, portanto, "não é de estranhar que se procurasse 
atenuar esse perigo possível, recalcando-se ao máximo a atua-
ção e a presença negras na produção ficcional". Cabe lembrar 
aqui, no intuito de corroborar essa interpretação, o grande 
efeito que as insurreições escravas (a revolta dos malês, em 
1835, e o perigo do"haitianismo no Brasil", por exemplo) ge-

9 
ravam entre as autondâdes imperiais da época 

Um outro plano de recalque é apontado na análise ao se 
abordarem obras como Calabar, de Agrário de S. Menezes, e 
0 que é o casamento? e Senhora, de José de Alencar, onde o 
mutismo e a passividade dos escravos ainda se fazem presen-
tes, mas em que a escravidão enquanto relação de subordinação 
é transfigurada em metáfora de um nacionalismo exarcebado ou 
de simples embates amorosos. Enquanto que na primeira obra "a 
escravidão passa a ser a perspectiva privilegiada para falar 
de maneira patriótica da exploração da terra brasileira pelo 
estrangeiro "( "A pátria, a pátria;... é sempre vil, escrava.'") 
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nas duas últimas, ela irrompe ficcionalmente como analogia 
necessária para o retrato e diálogo das relações de afeto. No 
caso de Senhora, Aurélia era literalmente vista como uma "se-
nhora" ou proprietária de seus pretendentes, uma vez que ela 
"os tinha reduzido a mercadoria ou traste, fazendo-lhes a co-
tação, como se usava outrora com os lotes de escravos". Em 
ambas as metáforas, os escravos são retirados de cena e a si-
tuação econômica e social na qual estavam submetidos - o mun-
do da escravidão - é silenciada pela ficção da paixão e do 

, . , . 10 patriotismo 
Mas há obras também em que os escra.vos contracenam com 

seus proprietários, saindo do fundo do palco para o primeiro 
plano. Ainda aqui, entretanto, a sua fala e seus movimentos 
dizem respeito muito mais à visão e expectativa de seus se-
nhores do que uma representação condizente com sua realidade 
de cativeiro. Não é à toa que o escravo-modelo desse tipo de 
dramatização é aquele situado no âmbito doméstico, vivendo ao 
lado de seus senhores e desfrutando das vantagens e benefí-
cios de tal proximidade. Na encenação privilegiada de um es-
cravismo doméstico se embutia a mensagem de uma relação se-
nhor X escravo leniente e sem maiores traumas; bem distinta 
de outras relações escravistas que , apesar dos variados graus 
de persuasão, primavam pela coerção e violência (como é o ca-
so das fazendas ou plantations raramente dramatizadas). 

Tomando como demonstração mais uma peça do versátil 
José de Alencar, 0 Demônio Familiar (1857), Flora ainda dis-
tingue uma outra derivação da encenação doméstica da escra-
vidão: a da infantilização do escravo. 0 "criado" Pedro, o 
personagem principal, promove do início ao fim da peça as 
maiores trapalhadas possíveis envolvendo seus senhores em si-
tuações constrangedoras, porém facilmente contornáveis. Pe-
quenas brincadeiras de uma criança irresponsável, de um pe-
queno demônio, que deveria ser submetido e controlado para se 
evitarem tragédias maiores. A interpretação de Flora é a de 
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que Alencar se baseou para a criação dessa representação in-
fant ilizada do negro no seu correspondente clássico europeu: 
os impagáveis e arlequinais zanni (criados) da Comédia 
deli'Arte. Personagens "ao mesmo tempo extremamente espertos, 
cheios de malícia e capazes de inúmeras mentiras e trapaças 
e, por outro lado, ignorantes, generosos e infantis". Há, 
igualmente, no decorrer do enredo, sugestivas aproximações do 
caráter infantil de Pedro a denominações que enfatizam a sua 
bestialidade: como "capetinha", "verme" e "réptil venenoso". 
Numa outra peça, também analisada pela autora, 0 Cego (1849), 
de Joaquim Manoel de Macedo, a dornesticação do escravo está 
da mesma maneira a um passo de sua animalização. No caso, 
Daniel vigia e acompanha seu senhor cego com extrema devoção 
e fidelidade, chegando ao ponto de se caracterizar com as se-
guintes palavras: "sou vosso escravo... - não]/ sou mais do 
que isso, sou cão fiel, que a vossos pés/ vigia." Para Piora, 
ambas as representações elaboram um escravo despersonalizado, 
sem voz própria, cuja participação e atuação em cena se atém 
a um espaço definido a priori pelos autores:, o do mundo das 
diabruras infantis, ingênuas e não comprometedoras, e o do 

„ il mundo animal, de preferencia dócil e domesticado 
0 que se tem, em suma, são simulacros de escravos que 

acabam por passar a imagem de um cativeiro "terno"- ou "bran-
do", que visa encampar outras possibilidades de comportamento 
escravo mais condenáveis. Poderíamos acrescentar a essa in-
terpretação uma espécie de alerta, contido em ambas os dramas 
de Alencar e Macedo, para a necessidade premente de se manter 
em sujeição os escravos ; condição indispensável para uma re-
laçao escravista ideal. Tanto Pedro como Daniel sao escravos 
submetidos e controlados, apesar do primeiro dar as suas pe-
quenas escapadelas irresponsáveis. Alencar e Macedo já esbo-
çavam,na criação de seus atos cênicos,o modelo ideal de es-
cravo, ou de relação escravista, que iriam defender com ar-
dor e ,como bons atores, nas cadeiras do parlamento. 
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Num artigo mais recente, Piora conseguiu captar muito 

bem essa preocupação crucial com a sujeição ao comentar a 
obra de maior peso de Macedo - As VÍtimas-Algozes. Quadros da 

~ 1 2 % ~ 

Escravidão (1869) . Em meio às intensas discussões sobre a 
reforma do "elemento servil", que iriam desembocar na decre-
tação da lei do ventre livre, discussões estas influenciadas 
em parte pelas movimentaçãoes e revoltas escravas no decorrer 
dos anos 6013,Macedo ,nao so como parlamentar abolicionista, 
mas como escritor, tratou de desabafar suas preocupações e 
temores. As três novelas que compõem As VÍtimas-Algozes pos-
suem um endereço certo: incutir nos proprietários escravis-
tas o temor e a necessidade de estarem sempre alerta aos per-
rigos da escravidão, aos atos traiçoeiros e premeditados de 
seus escravos. 

Na novela "Simeão - o crioulo", fazendo jus à asserti-
va do romancista de que "ninguém dissimula melhor do que o 
escravo", o enredo é o de um cativo doméstico que, embora ti-
vesse sido criado na casa de seus senhores como "filho adoti-
vo", não se importou em mostrar sua verdadeira face,matando- -
-os e roubando-os. Apesar da narrativa macediana se concen-
trar ainda no setor doméstico do cativeiro, de forma diversa 
dos dramas teatrais das décadas anteriores, ela elabora a 
imagem de "mucamas" e "criados" não submissos e que, além 
disso, se utilizavam do apanágio da submissão como tática pa-
ra seus projetos vingativos e criminosos. Ali o escra-
vo não se encontra mais despersonalizado; ele agora age com 
inteligência ,tornando-se sujeito de suas ações e transfigu-
rando-se numa perigosa espécie de ator. 

É justamente por enfocar essa independência de movi-
mentos dos escravos, não percebida por ingênuos e dóceis se-
nhores, que Macedo alertou para os perjgos da escravidão, 
propondo a nível parlamentar um processo gradual e emancipa-
cionista para seu fim -= com a devida, é bom ressaltar, inde-
nização compensatória pela perda de sua propriedade. 0 vir-
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tuai e pacífico caminho da emancipação exigia também, por par-
te dos proprietários, tun controle assíduo sobre seus escra-
vos, mantendo-os em permanente sujeição,a fim de reprimi-los 
nos seus intentos maléficos e homicidas. Em outras palavras, 
o reconhecimento, ao nível da ficção, da condição dos escravos 
como sujeitos interferentes e "perigosos" se constituía, ao 
nível real, como um libelo acusador da negligência de certos 
senhores que não adecuavam seus escravos a um comportamento 
considerado exemplar. 

A consideração dos cativos como sujeitos perversos não 
deixou, por outro lado, de dar margem novamente a associações 
estigmatizadoras como a animalização. No caso da trama "Lu-
cinda - a mucama", á escrava é responsável pelo desvio moral 
da doce e inocente Cândida, a filha menor de seus senhores. 
E no ato de"corromper" a sinhazinha, arrancando-a "das riso-
nhas e serenas ignorâncias da inocência, ensinando-lhe rude-
mente teorias sensuais da missão da mulher", Lucinda é des-
crita como verdadeiro monstro. Da mesma forma, na outra nove-
la, o perigoso feitiçeiro africano "Pai Raiol" é considerado 
um "verdadeiro zumbi" e comparado à serpente, "silvando ou 
magnetizando com os olhos (...) envenenando terras e gentes 
com raízes poderosíssimas". Do Macedo de 0 Cego ao de As Ví-
timas-Algozes há, segundo Piora, uma profunda modificação no 
critério da animalização, devido certamente às pressões da 
rebeldia escrava: o cão passivo e fiel transformara-se em 
serpente. 

Com certeza, o nosso chefe de polícia Camara Leal não 
estava sozinho na elaboração de esteriótipos sobre a popula-
ção negra e escrava em geral. Além das obras literárias e 
teatrais citadas acima, outras instâncias discursivas alimen-
taram o imaginário da época com assertivas do mesmo teor. To-
das elas, de certa forma, tomam o lugar da experiência es-
crava, abafando-a e desfigurando-a. Opiniões e frases que 
ressaltam a condição selvagem e inferior dos escravos e mes-



mo afirmações de cunho racista estiveram presentes, por 
exemplo, nos ensaios e obras de políticos e intelectuais da 
elite imperial, partidários da emancipação gradmal dos cati-
vos, da imigração de trabalhadores estrangeiros para o país 
e, até mesmo, pasmem, dos que defendiam a abolição imediata 
da escravidão. 0 mérito de um estudo tão longo e exaustivo 
coube a Celia M. M. de Azevedo que, manipulando habilmente 
estes ensaios que se estendem desde meados do século XVIII 
até o final do XIX, conseguiu identificar a presença de vá-
rios "negros" (inferiores, submissos, passivos, violentos, 
perigosos, emburrecidos, preguiçosos, vagabundos, etc...); 
matizes esses produzidos em meio às opções políticas dos di-
versos autores analisados e de suas diferentes propostas pa-

14 
ra a transiçao da esoravidao para o trabalho livre 

Também os jornais de época, em suas diferenciadas se-
ções, primaram em representar o escravo com imagens que va-
riavam desde a pecha de "bárbaros" e "violentos", até a im-
pressões que realçaram o seu caráter de fidelidade. Como 
exemplos desses dois pólos,temos as notícias sobre os crimes 
e assassinatos cometidos por escravos e os anúncios sobre a 
concessão de cartas de alforria àqueles que se comportavam 15 
de maneira exemplar enquanto cativos . Permeando estas pe-
quenas e sucintas referencias à pessoa escravizada, os jor-
nais, através de sua posição política frente à questão da li-
bertação dos escravos, produziram artigos com outro tipo co-
mum de associe cão. Sn 1884, a Gazeta Paranaense, órgão do 
partido conservador adepto da emancipação lenta e gradual dos 
escravos para a liberdade, publicou um artigo frontalmente 
contrário à abolição imediata da escravidão qne, segundo sua 
opinião, traria "conseqüências perigosas" para a sociedade 
brasileira. Entre estas conseqüências apresentava-se uma 
"idéia bem triste...". 

Esta idéia é a falta de instrução des-
ses milhares de homens que, viciados, 
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degradados pela escravidão, boçais e 
desconhecedores de seus deveres, são 
lançados inopinadamente no gozo de um 
bem, que para eles era uma miragem. 
Esses milhares de homens validos, sem 
instrução e sem a menor educação, não 
poderão compreender seus deveres de 
homens livres, e nem a obrigarão de 
trabalho. E nessa ilusão do gozo de 
uma liberdade ilimitada, não ficarão 
livres da escravidão, a das paixões 
e dos vícios; e quando tenham visto 
caírem-lhe aos pés as algemas da es-
cravidão física, quando deixem de res-
pirar o pesado ar das senzalas, não 
deixarão de respirar o mefítico das 
enxovias, para onde serão impelidos 
pelo seu maior inimigo, - a ignorân-
cia, a falta absoluta da instrução 
de seus deveres (...) 
0 nosso amor a esses milhares de ho-
mens coisas não deve consistir em 
quebrar-lhes somente os grilhões da 
escravidão física, mas também romper 
os da escravidão moral, o da ignorân-
cia absoluta a que se acham entregues 
(...) 
Ê preciso ilustrar-lhes a. inteligência, 
dar-lhes noções dos deveres, porém 
sobretudo formar-lhes o coração. 16 

Não há neste pequeno artigo nenhuma alusão direta à 
bestialização ou à infantilização dos escravos tão comuns nos 
discursos analisados até aqui. Há,porém,uma visão toda pecu-
liar que associa os trabalhadores submetidos à escravidão a 
um completo estado de anomia social; visão corriqueira nos 
pareceres dos que meditaram sobre a transformação dos escra-
vos em trabalhadores livres, nessa segunda metade do século 
XIX. "Viciados, degradados", "boçais e desconhecedores de seus 
deveres", sem a menor instrução e educação - era este o uni-
verso de classificação dos que experimentaram na pele o cati-
veiro. A conclusão do recatado redator emancipacicnista é a de que 
devido a essa situação anômica,o caminho dos escravos para a 
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liberdade deveria ser muito bem dosado, sob pena de que uma 
vez soltos da "escravidão física" eles ingressariam de imedi-
ato na "escravidão moral" - "a das paixões e dos vícios" -
que por sua vez desembocaria facilmente no mundo da crimina-
lidad e. 0 acesso à verdadeira liberdade se daria via instru-
ção e educação; o gesto de "amor" possível aos escravos igno-
rantes que de "homens coisas" atingiriam a alçada de cidadãos 
inteligentes e responsáveis e, portanto, bons trabalhadores. 
Sem esta trajetória salutar e planejada de emancipação, os 
antigos "boçais", uma vez libertos do controle e sujeição de 
seus senhores, aprontariam o que pudessem,acabando seus dias 
no crime e no espaço fétido das prisões. Visão apocalíptica 
que novamente reforça, como afirmou Camara Leal, a necessida-
de de um "enfreamento moral" àqueles que conseguiam escapar 
do domínio senhorial. A liberdade imediata só faria perpetu-
ar a condição inferior e patológica dos ex-escravos - fato 
altamente periculoso e promotor da desordem. 

Bem antes da publicação destas advertências pelo par-
tido conservador paranaense, o próprio Camara Leal, não mais. 
como chefe de policia,mas agora sim como juiz de direito, já 
havia alertado para os perigos da aquisição imediata da li-
berdade pelos escravos. Redigindo em 1865 um opúsculo precur-
sor sobre a questão, o juiz curitibano procurou demonstrar os 
efeitos negativos que seriam ocasionados por unia emancipação 
repentina dos escravos, "tomada de chofre" pelo poder imperi-
al, sem consideração aos interesses dos proprietários. Em 
primeiro lugar, o sagrado e legítimo direito da propriedade -
"principal artéria da vitalidade e existência da nossa asso-
ciação política" - estaria violado, podendo conduzir o país 
a rupturas institucionais drásticas, tais como as que se ma-
nifestavam no interior dos Estados Unidos mergulhados, na 
época, numa sangrenta guerra civil. Sm segundo lugar, a li-
berdade decretada sem maiores critérios e garantias lançaria 
no país, de uma só vez, milhares de libertos "exaltados pela 



embriagues da liberdade", situação que traria sérios riscos 
para a manutenção da ordem pública. 

(Seria) indesculpável imprevidência 
política colocar de um jato no país 
milhares de homens exaltados pela em-
briagues, real ou proveniente da ima-
ginação em delírio, pela aquisição 
do sempre esperado e jamais esqueci-
do dom da liberdade, - sem o maior 
corretivo, sem dar-lhes ocupação 
adaptada, sem encaminhá-los ao amor 
da ordem, ao respeito às instituições, 
ao reconhecimento dos direitos de to-
dos, da liberdade social, que nasce 
da observância das leis, e da obediên-
cia aos seus executores. 17 

Peitas estas considerações, Gamara Leal propôs um es-
boço de projeto de lei para uma emancipação gradual e contro-
lada dos escravos, defendendo a completa indenização dos se-
nhores e uma vigilância acirrada em cima dos recém-emancipa-
dos. Todos os libertos, segundo o projeto, teriam que se ocu-
par imediatamente em algum tipo de trabalho (art. 27). Aque-
les que não o fizessem seriam remetidos a estabelecimentos 
agrícolas nas fronteiras do Império, onde só os de "bom pro-
cedimento e trabalho produtivo" teriam a chance de conseguir 
algum dos poucos lotes gratuitos disponíveis (art. 22). Puni-
ção mais severa foi imposta aos libertos não nascidos no Bra-
sil que se recusassem a trabalhar, ou que tivessem "procedi-
mento irregular, turbulento, ou mesmo indolente ou inútil à 
sociedade"; seriam simplesmente deportados do Império (art. 
28). Além deste estrito controle, os ex-escravos ainda seriam 
obrigados, com o rendimento de seus trabalhos, a pagar uma ta-
xa anual 4 mil réis (elevada deste mesmo valor a cada cinco 
anos depois da implantação da lei, isto é, 8 mil após cinco 
anos, 12 mil após dez anos, 16 mil após quinze anos e assim 
por diante), que seria destinada a um fundo de renda para a 
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emancipação e extinção do cativeiro (art. 9). 

Com tanta vigilancia e com a obrigação de dispenderem 
trabalho para auxiliarem o próprio governo na indenização de 
seus proprietários, poderíamos indagar se a condição de vida 
do liberto, proposta pelo projeto, não seria pior que seu 
próprio dia-a-dia na escravidão. Para Camara Leal certamente 
que não, pois as obrigações e cuidados tomados em relação aos 
recém-emancipados serviriam apenas para guiá-los à condição 
moral e responsável de bons e disciplinados trabalhadores; 
tudo em nome da paz e segurança social - metas ainda não es-
quecidas para quem havia exercido o cargo de chefe de polícia 
da província. Essa pequena reflexão sobre a liberdade promo-
vida por Camara Leal, apesar de seu tom policialesco, não fi-
cou à margem das intensas discussões jurídicas que se fizeram 
entre os anos de 1866 e I87I e que desembocaram na promul-
gação da lei do ventre livre. Embora o autor não o tenha pu-
blicado na província paranaense, em razão, como afirmou, do 
pequeno formato do periódico oficial local, sua contribuição 
não passou despercebida ao jurista Perdigão Malheiro, que 
fez questão de citar integralmente seu projeto de lei nos 
apensos de seus comentários jurídicos sobre a escravidão no 
Brasil 18. 

Como transformar escravos "degradados" em exemplares e 
disciplinados trabalhadores livres? Eis a Questão que deu ori-
gem à argumentação tanto de Camara Leal, em 1865, quanto do 
periódico paranaense, em I884. Preocupação que sempre veio à 
tona, quando da iminência de se implantarem novas medidas le-
gais sobre o destino dos escravos no Império. Foi assim nos 
anos 80, quando das discussões parlamentares sobre os proje-
tos de Dantas e de Saraiva, a respeito da emancipação dos 
idosos, como também no final dos anos 60, antes da implanta-
ção da lei de 1871, onde a discussão sobre o direito dos es-
cravos ao pecúlio se realizou com grande intensidade. Nesta 
última ocasião, o embate se caracterizoufde um lado pelo re-
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ceio dos escravocratas em ratificar o direito do cativo de 
juntar economias e pagar por sua liberdade, fato que poderia 
amenizar perigosamente os laços de sujeição; de outro lado, 
pelo posicionamento da corrente dos parlamentares mais libe-
rais que viam o pecúlio como um mecanismo de estímulo para os 
cativos assimilarem as qualidades da disciplina e retidão no 
trabalho. Já na década de 80, os paranaenses do partido con-
servador ainda estavam convencidos do caminho gradual para a 
liberdade evocado pelas considerações de Camara Leal e rati-
ficados pela lei de 1871. Na sua divergencia com o abolicio-
nismo, eles acabaram adotando a mesma postura política que os 
escravistas tiveram antes em relação ao sistema do pecúlio, 
isto é, a recusa de qualquer modificação mais profunda no 
quadro existente das relações escravistas. A liberdade ime-
diata e sem indenização não somente traria prejuízos para os 
proprietários como não produziria trabalhadores eficientes e 
responsáveis. Razões estas mais diluídas no conteúdo do ar-
tigo se comparadas às noções patológicas da degradação e da 
ignorância que tornavam os escravos desmerecedores da liber-
dade. 

Como uma conclusão para este pequeno esboço sobre os 
numerosos "desvios" contidos no discurso e no olhar brancos 
qui? se remeteram à experiência dos escravos, estão as obser-
vações pertinentes de Robert W. Sienes. Num artigo publicado 
recentemente, o autor empreendeu uma crítica convincente, e a 
nosso ver definitiva, aos trabalhos e pesquisas que tocaram 
de passagem na incapacidade dos escravos em constituir la-
ços familiares estáveis A crítica principal está em que 
estes estudos se utilizaram empíricamente de fontes e docu-
mentos sem tima revisão prévia e necessária de seu conteúdo. 
Assim acabaram por adotar em relação aos escravos - no pon-
to específico sobre sua capacidade humana de constituir ca-
samentos e relações familiares - a vasta gama de preconcei-
toã inerentes a essa documentação contemporânea. Sienes dis-
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tingue três vertentes explicativas sobre estas visões precon-
cebidas de observadores contemporâneos estrangeiros (viajan-
tes) e nacionais (os "bem nascidos"), a respeito da capacida-
de amorosa do cativo. Apesar de estar dirigida a uma questão 
particular (casamento e família dos escravos), a crítica em-
pírica do autor cabe perfeitamente para o universo geral da 
fala estigmatizadora das evidências até aqui abordadas. 

Em primeiro lugar, as obras de certos viajantes euro-
peus estariam impregnadas de um racismo extremado, que cer-
tamente deturpou seus olhares sobre o mundo escravo. 0 exem-
plo citado é de Louis Gouty que,num trecho de seu relato,enu-
merou várias qualidades negativas dos africanos, tais como, o 
"desgosto pelo trabalho manual", a incapacidade de terem 
idéias ou desejos de liberdade, pois achavam natural serem 
espancados, vendidos e até mortos por seus senhores e, por 
fim, a ausência da noção de família,por serem capazes de ven-
der suas crianças "por algumas tirinhas de pano espalhafato-

20 -» 

so" . Pela virulência do preconceito racial contida neste 
trecho, como também era outros onde o viajante assegura ter 
testemunhado a promiscuidade dos escravos, Sienes põe em dú-
vida qualquer uso direto e acrítico de suas opiniões, apesar 
de reconhecer, de maneira enfática, que "isto não tem impe-
dido (...) que ele seja ura dos autores mais citados sobre a ~ f 2 1 

questão da família escrava" 
Em segundo lugar, pela interferência de preconceitos 

culturais, sobretudo no imaginário dos viajantes europeus do 
século XIX. Sienes encontra tima razão plausível para a emer-
gência de tais preconceitos. 

Com respeito aos viajantes, é impor-
tante lembrar que a grande maioria dos 
estrangeiros que escreveram sobre o . 
Brasil, especialmente no século XIX, 
vinha não da Espanha ou de Portugal, 
mas de outras nações, do norte e do 
oeste da Europa (principalmente da 
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França, Suíça, países germânicos e 
Inglaterra). Ora, nessas nações a re-
produção humana, do início do século 
XVI até meados do XVIII, quase não 
acontecia fora de uniões sexuais sa-
cramentadas pela Igreja, e durante o 
século XIX a taxa de ilegitimidade 
nesses países (nascimentos 'ilegíti-
mos1, ou seja, filhos havidos por pais 
que não eram casados no religioso, co-
mo proporção do total de nascimentos) 
geralmente não subia além de 10% - ci-
fra essa muito abaixo do índice nos 
países ibéricos e na América Latina. 
Mesmo assim, o enorme aumento dessa ta-
xa desde meados do século XVIII, es-
pecialmente nas cidades, causava es-
panto, e era comumente interpretado 
como indício de um enfraquecimento dos 
padrões de moralidade. Não é de sure 
preeender, portanto, que o viajante 
europeu do século XIX, frente aos bai-
xos índices de casamento religioso e 
às altas taxas de ilegitimidade que 
prevaleciam entre os escravos brasi-
leiros (fora de São Paulo), tenha re-
gistrado uma impressão de patologia 
social. A lente distorsiva de sua cul-
tura praticamente não lhe permitia 
outra visão. 22 

Logo, foram freqüentes nos relatos dos viajantes euro-
peus - sobretudo daqueles que vinham fora da região ibérica -
as associações do cotidiano escravo à devassidão e à promis-
cuidade. Entre os escritos citados há o do diplomata suíço 
J. J. Von Tshudi que,ao visitar o Rio de Janeiro, no início 
da década de 1860, teceu comentários sobre "a leviandade e 
inconstância do negro em tudo que se refere às relações se-
xuais"; e, também, afirmações que chegaram a beirar .a anima-
lização dos escravos, como vimos em vários relatos de autores 
nacionais, como a de que "os negros vivem em promiscuidade 
sexual, como o gado nos pampas". 0 já mencionado Couty dei-
xou sua marca ao diagnosticar, em 1881, a impossibilidade que 
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os senhores tinham em impor uma ordem moral a seus cativos,de 
modo que, tanto no meio rural quanto no urbano, os escravos 
de ambos os sexos viviam em permanente e consentido contato 
corporal,que gerava situações peculiares, como o fato de mui-
tas negras não saberem o número exato de seus filhos ou de 
"nunca se inquietarem para saber aonde (eles) andam". Já pa-
ra a primeira metade do século XIX (I835), o "viajante e ar-
tista bávaro", J. M. Rugendas, chegou a dizer igualmente "que 
as relações entre escravos do sexo feminino e do sexo mascu-
lino tornam impossível a severa observância da moral ou a 

23 
perseverança conscienciosa na fidelidade conjugai" 

Acrescentemos,aqui, ao elenco dos observadores europeus 
citados por Sienes, as impressões preconceituosas do botâni-
co francês Auguste de Saint-Hilaire. Fazendo um pequeno estu-
do demográfico da população do distrito de Curitiba, entre os 
anos de 1823 e I838, ele constatou, entre outros dados inte-
ressantes, que o número de homens casados no total da popula-
ção da localidade foi bem superior ao de outros distritos .on-
de foi maior o número de escravos (o viajante cita no caso o 
distrito paulista de Itu). A explicação facilmente detectada 
pelo francês era a de que Curitiba, com uma insignificante 
escravaria, se viu livre dos efeitos maléficos que um contin-
gente servil de grandes proporções poderia ocasionar entre 
seus habitantes. Agarrado ao valor moral do casamento e de 
sua quase impossibilidade de ocorrência entre os escravos, 
Saint-Hilaire encarava de viés e com muita cautela qualquer 
cidade ou vila numerosa em cativos. A razão, pois, de Itu 
apresentar uma taxa de casamentos bem menor que a de Curiti-
ba foi devida justamente à grande participação de cativos em 
seu interior, e ao "fato de que são poucos os escravos que 
têm permissão para casar, e também que a promiscuidade é di-
retamente relacionada com o número de escravos". Certamente a 
impressão elogiosa e hospitaleira de Curitiba, aos olhos des-
te viajante europeu, decorreu desta espécie de enquete de-
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mográfico-moral que identificou uma elevada, taxa de casamen-
tos e a associou diretamente ao pouco número de escravos na 

. ~ 24 região 
Preconceitos de ordem cultural estiveram presentes, 

por outro lado, nos escritos de autores"bem nascidos" e edu-
cados no país. Neles há uma clara diferenciação entre o que 
seria o caminho correto, balisado pela educação moral e de-
cente de homens e mulheres bem formados, daquele onde a es-
trada é incerta e degenerada pelos ensinamentos ou exekplos 
perversos e desvirtuantes de certos escravos. Sienes retoma 
a narrativa da mucama Lucinda de Ás VÍtimas-Algozes, com seus 
conselhos suspeitos à bem educada sinhazinha, concluindo que 
"Macedo condena a formação moral da escrava porque ele não 
admite outro padrão normativo para a educação de uma menina 
além daquele adotado pelos pais de Candida" . Em outro ro-
mance, A Carne (1888), de Júlio Ribeiro, também citado pelo 
autor, é o exemplo da cópula carnal de um jovem casal de es-
cravos, como a ocorrida momentos antes entre um touro e uma 
vaca, que levou a protagonista Lenita a abandonar o decente 
interesse pela "ciência", deixando-se levar pelo incontrolá-
vel desejo da carne: " a CARNE a prendera à terra,ç ela tom-
bara, submetera-se ; tombara como a negra boçal do capão, sub-
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metera-se como a vaca mansa da campina" . Poderíamos lem-
brar aqui, também, os anseios do artigo da Gazeta Paranaense, 
citado anteriormente, onde se fizeram presentes escravos "bo-
çais" e ignorantes que deveriam ser transformados em traba-
lhadores honestos e racionais, através de uma boa instrução 
e educação moral que iriam não só "ilustar-lhes a inteligên-
cia, dar-lhes noções dos deveres, porém sobretudo formar-
-Ihes o coração". 

Em terceiro lugar, a fala dos viajantes e observadores 
brasileiros foi marcada pela ideologia da transição do escra-
vismo ao trabalho livre, em especial na segunda metade do sé-
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culo XIX. Novamente aqui o texto da Gazeta Paranaense se 
apresenta como um exemplo-modelo dessa influência, pois in-
clui, até de maneira explícita, o interesse em adequar pela 
disciplina todos os trabalhadores desregrados pela escravi-
dão. Além da instrução, educação ou da função moralizadora do 
trabalho, o projeto disciplinar também se caracterizou por 
uma preocupação crescente com a constituição de laços fami-
liares entre os escravos - condição indispensável para a se-
gurança e prosperidade dessa população. Sienes cita trechos 
de obras bem distintas quanto a sua finalidade, como a do 
viajante francês Charles Ribeyrolles(l858) e um relatório do 
Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, de 
1875, redigido por João Cardoso de Menezes e Souza que. 
associam aos escravos a incapacidade ou o desinteresse de 
formarem famílias, dada a sua condição anómica de explorados. 
Situação que se inverte, entretanto, quando estão na mira os 
emancipados e libertos que pouco a pouco vão se recuperando 
desse atraso e conseguindo a estabilidade familiar, pré-re-
quisito fundamental na concepção dos autores para a aquisição 
da propriedade e de um futuro promissor. No cerne dos escri-
tos de alguns autores estrangeiros e "homens de bem" nacio-
nais da época, a normalização do meio familiar entre as 
classes mais despossuídas está indissociavelmente ligada à 
questão do trabalho e de seu controle disciplinar. A elabora-
ção ideal de um eficiente e bem comportado trabalhador passa-
ria pela supressão dos vícios de seu passado escravista, pe-
la constituição de um homem e uma mulher integrados às insti-
tuições da família e da propriedade, totalmente regrados e 
módicos em seu comportamento sexual,a fim de confluírem todas 
suas energias para o incansável e perene cotidiano do traba-
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lho . 

Ao analisar o imaginário dos valores e preconceitos de 
certos homens do passado, que nos legaram, em seus documentos, 
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as evidencias sobre uma suposta vida íntima dos escrs/vos, 
Sienes teve o intuito de comprovar a insuficiência e a super-
ficialidade dos comentários ligeiros de certos pesquisadores 
estudiosos atuais que certamente foram feitos a partir de 
uma leitura igualmente ligeira daqueles documentos. Gomo 
exemplo,são pinceladas frases de Gilberto Freire falando so-
bre "essa animalidade dos negros (escravos), essa falta de 
freio aos insultos, essa desbragada prostituição dentro de 
casa"; de Emilia Viotti da Costa que, mesmo sob uma perspec-
tiva teórica e metodológica bem diferente da do sociólogo, 
deixou escapar observações sobre "a promiscuidade sexual em 
que viviam os escravos" e a "liceneiosidade das senzalas" 
e, por fim, de Hoger Bastide que encarou o comportamento se-
xual dos cativos como uma "espécie de vasta prostituição pri-
mitiva", argumentando ainda que "a mesma mulher (escrava) 
dormia ao acaso de seus caprichos ora com um macho, ora com 
outro". 

Sienes reconhece, por um lado, que tanto esses autores 
como vários outros, que se debruçaram sobre o assunto a par-
tir da década, de 1930, tiveram a intenção de ressaltar as más 
condições do cativeiro que, por sua vez, teriam dificultado o 
estabelecimento de regras sexuais estáveis entre os escravos 
e mesmo impedido o surgimento da "familia" entre eles. Leva, 
também, em consideração, por outro lado, que esses trabalhos 
se opÕem totalmente a qualquer explicação racista para a vida 
sexual dos cativos, tão comum na narrativa dos documentos pri' 
mários que, sem dúvida, manejaram para suas interpretações. 
Mesmo assim, Sienes manteve sua crítica ao afirmar que "se 
eles tiram das costas do negro o fardo da raça, substituem-no 
por um fardo sociológico também bastante pesado. A afirmação 
de que os escravos viviam em geral na 'licenciosidade•, na 
'promiscuidade' ou na 'prostituição' conduz facilmente ao 
argumento de que eles foram profundamente marcados por esta 
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• A • . i 28 experiencia" 
O autor finalmente rebate toda a argumentação com 

dados de pesquisas demográficas recentes - entre as quais 
destaca-se a sua - que vêm desvendando a existência de um pa-
drão regular e estável de famílias nucleares entre os cati-
vos, assegurando que foram comuns uniões sexuais de 10 anos 
ou mais e também ca.sos "de filhos que não apenas conheciam o 
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pai, mas que passavam os anos formativos em sua. companhia" 
Um mundo familiar e sexual bem diferente, portanto, daquele 
traçado em meio aos preconceitos dos homens da época ou dos 
trabalhos posteriores que se muniram acriticamente de suas 
evidências. A mensagem contida no artigo de Sienes é clara: 
cuidado com a linguagem empírica. Ela deve ser manipulada com 
atenção e após uma crítica rigorosa de seu conteúdo.' 

A face oculta da metamorfose 

0 alerta de Sienes se encaixa como uma luva se formos 
examinar os breves comentários de Octavio Ianni sobre a fa-
mília dos cativos no "regime escravocrata curitibano". No ca-
pítulo IV - "0 escravo e o senhor" - ele chega a anular a 
possibilidade da experiência familiar entre os escravos, ba-
seando-se inteiramente nas observações lêgais ditadas por 
Perdigão Malheiro, em meados do século XIX, sem se importar 
em criticá-las ou situá-las historicamente. 

A própria família é outra instituição 
que não encontra possibilidades de con-
figurar-se entre os cativos, ainda que 
a Igreja sancione as uniões de fato. 
Todavia, o Direito Civml Brasileiro 
•quase nenhuns efeitos, em regra, lhes 
dá, conquanto reconheça o fato e o san-
cione implicitamente pela recepção das 
leis da Igreja. Continuam marido, mu-
lher e filhos a ser propriedade do 
senhor'. Por isso, acrescenta Perdi-
gão Malheiro, 'os escravos vivem em 



149: 
uniões ilícitas, por via de regra, 
tanto os de serviço urbano como os de 
rural; entregues, por conseguinte, à 
lei da natureza ou à devassidão.' 30 

A adoção,simples e direta, das observações do jurista 
pelo autor de As Metamorfoses do Escravo reflete, num primei-
ro plano, a sua imediata concordancia com elas: a sociedade 
escravista curitibana gerou escravos desregrados e devassos 
sexualmente. Parece que isso se confirma quando adiante, ao 
analisar as peculiaridades inerentes à"casta" dos escravos -
"enquanto uma congerie de indivíduos definidos como perten-
centes a uma só raça (sic)" - o autor cita, como um de seus 
fundamentos, as "formas transitórias de convivência de pares 
sexuais" e o "abandono parcial da criança à própria sorte, 
devido às ocupações da mãe" 

Mas retomando a primeira citação percebe-se uma ligei-
ra confusão na manipulação de suas evidências. 0 comentário 
de Perdigão Malheiro reconhece implicitamente a convivência 
ou a união entre os cativos, embora as considere como ilíci-
tas ou devassas, bem condizente aliás com os preconceitos 
culturais vigentes no século XIX. Por outro lado, reconhece 
até mesmo, numa passagem pulada por Ianni, o surgimento de 
"famílias" entre eles: "em algumas partes, s verdade confes-
sar, sobretudo entre os lavradores, nao é raro verem-se fa-

f ^2 milias de escravos, marido, mulher, filhos" ^ . 0 que ele 
constata, no entanto, é a dificuldade que se tinha de san-
cioná-las juridicamente, perante o direito civil da época, 
legitimando-se por esse ato os direitos que os cônjuges es-
cravos passariam a possuir. Em outras palavras, o Estado não 
sancionava legalmente a instituição civil do casamento entre 
os escravos, mesmo que tomasse conhecimento de sua efetiva-
ção religiosa pela igreja. E isso o fazia certamente para 
não se imiscuir nos interesses privados dos senhores. Per-
digão tem em mente, portanto, em seus comentários legais, 
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ressaltar a quase inexistência de famílias escravas instaura-
das civilmente pelo casamento. Logo, ele está pensando aqui 
na instituição do matrimônio e num tipo ou conceito de famí-
lia legalizada por sua efetivação e não,em outros tipos de 
uniões familiares sobre as quais até mesmo admite a existên-
cia: no caso as uniões legitimadas pela igreja ou até aque-
las situadas fora de seus padrões lícitos e morais, àõ que 
tudo indica, Ianni, ao endossar o comentário sobre a devassi-
dão dos escravos, trabalhou com o mesmo conceito legal de fa-
milia-casamento, mas não se sabe o motivo pelo qual ele foi 
além de sua própria fonte ao lembrar a impossibilidade total 
da configuração da família entre os cativos - coisa que nem 
de longe foi aventada por Malheiro. 

Numa outra passagem um pouco anterior, o uso dos ditos 
do jurista pelo autor se torna ainda mais questionável. De-
senvolvendo o seu raciocínio a partir da idéia de que o sé-
culo XIX herdou todo um sistema jurídico complexo, que ex-
primiu "as feições fundamentais da condição escrava", Ianni 
se muniu, de forma parcial, das observações estritamente le-_ 
gais de Malheiro sobre a personalidade jurídica do escravo no 
direito romano, adaptando-as no caso para retratar a realida-
de crua do escravo brasileiro. Como se a norma jurídica secu-
lar exprimisse sem defeitos o concreto da condição escrava, 
ele afirmou que "o escravo, enquanto propriedade do senhor, 
está equiparado às coisas, 'não tem personalidade, estado. Ê, 
pois,privado de toda a capacidade civil', sendo objeto de todas 
as vicissitudes dos semoventes. Pode ser herdado, doado, 
penhorado, arrematado, vendido, alugado, permutado etc." . 

Ora, não negando o fato de que o escravo pudesse ser 
transacionado por diversas formas, pois ele era sem dúvida 
propriedade do senhor (apesar de que, como veremos mais adian-
te, alguns deles tiveram, ao contrario dos semoventes, influ-
ência neste processo),_a sua comparação à condição anodina de 
"coisas" está muito aquém do real. Essa constatação, inclu-
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sive, foi feita de forma sucinta pelo próprio Malheiro que, 
além de jurisconsulto, conheceu de perto, como proprietário, 
a manha das relações escravistas "" . No mesmo trecho citado 
por Ianni, Malheiro trato« logo de relativizar as normas ro-
manas, afirmando que a equiparação do cativo às coisas se 
realizava no campo reduzido da "ficção da lei"; como uma com-
paração de âmbito jurídico destinada a demonstrar a sua su-
bordinação ao "domínio de outrem". E logo depois, através de 
notas sempre bem fundamentadas, questionou igualmente a vali-
dade da argumentação de que ele não teria, personalidade ou 
estado, ao afirmar que "tal é a regra (jurídica) que todavia 
teremos ocasião de ver que na aplicação sofria e sofre notá-
veis modificações". Quanto à argumentação de que o escravo 
estaria"privado de toda a capacidade civil", ela se atém ba-
sicamente a sua caracterização jurídica, como novamente nos 
demonstra, em nota o autor: "conseguintemente privado de todos 
os direitos civis e inibido (nota-se que Malheiro não elimi-
na a possibilidade) de exercer atos da vida civil, ser tes-
temunhai...), fazer testamento(...), contratos(...), herdar 
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(...), ser tutor(...), etc." . logo adiante ele acrescenta 
a própria impossibilidade da legislação romana em estabele-
cer, na prática jurídica, a redução ficcional do escravo a 
um mero objeto coisificado. 

(...) o próprio Direito Romano, con-
quanto a princípio desse ao senhor to-
da a latitude no exercício desse di-
reito até ao ponto extremo de poder 
impunemente aniquilar essa proprieda-
de - escravo -, restringiu sucessiva-
mente tal exercício, reconhecendo 
assim que no escravo havia outra coi-
sa mais do que um objeto de proprie-
dade, que ele não era rigorosamente 
uma coisa como os irracionais, que no 
escravo havia um homem, uma pessoa 
mesmo (...) É digno ainda de notar-se 
que, em muitos atos se devia ter, pa-



152: 

ra efeitos civis, em atenção no escra-
vo a sua qualidade de homem, de ser 
inteligente, e livre. 36 

Aqui vemos, pois, um jurisprudente e conhecido senhor 
de escravos identificando os limites de um discurso jurídico 
ideal que coisificava ficcionalmente o cativo e que, ao se 
defrontar diretamente com a prática escravista, teve que im-
primir modificações em seu próprio discurso, dada a impossi-
bilidade de se encarar no plano real, e até mesmo na prática 
jurídica, o escravo como um ser inanimado. 0 raciocínio de 
Perdigão delimita claramente a emergência de um escravo des-
personalizado e degradado somente ao campo ficcional de uma 
determinada lei positiva e não,ao contexto de vida real do 
escravo, como Ianni infelizmente deixa transparecer ao se 
utilizar de suas palavras. Para Perdigão,as leis que regulavam 
a propriedade dos escravos como meros objetos pertencentes 
aos senhores enfrentaram inúmeros problemas, sendo modifica-
das quando dos embates litigiosos onde os cativos se apre-
sentavam como sujeitos (semelhantes a pessoas "livres") em 
defesa de seus interesses. A citação a seguir é definitiva. 

Seduzido ficticiamente o homem a ob-
jeto de propriedade de outro homem, 
era forçoso aplicar-lhe nestas rela-
ções as leis que regulamtas questões 
de propriedade. Mas, como ele não é 
por natureza e realmente objeto de 
dominio, e sim um ente humano, com 
direito e deveres, aquelas leis lhe 
não são aplicáveis em toda a sua ex-
tensão e rigor; elas sofrem modifica* 
ções constantes e quase sempre pro-
fundas em favor do homem, assim espo-
liado da sua liberdade, da sua perso-
nalidade, e degradado a essa mísera 
condição pelo arbítrio da lei positi-
va. 37 
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Embora reconhecesse a condição humana do escravo e o 

quadre de "modificações profundas" a seu favor a que esta-
vam sujeitas as leis que regulavam a sua propriedade Perdi-
gão Malheiro, escolado igualmente no exercício da prática 
escravista, não descuidou em nenhum momento de enfatizar a 
necessidade da presença das mesmas leis, enquanto mantenedo-
ras do "direito certo, líquido, e incontestável da proprie-
dade". Redigindo seu ensaio na. conturbada década de 60, co-
mo subsídio jurídico para as iminentes reformas do "estado 
servil", que desembocaram, por sua vez, na implantação da 
lei do ventre livre, o autor não se cansou de bater na te-
cla do que seria para ele o optimum de um sistema gradual pa-
ra a emancipação dos escravos: aquele que dosasse, com a 
"maior eqüidade possível", a aplicação das leis que, sem 
ofender o"direito incontestável da propriedade", promoves-
sem e resguardassem também o acesso do escravo à liberdade. 
Residiria justamente nesse equilíbrio ou nessa conciliação o o 
toda a dificuldade da prática jurídica . 

Para Malheiro, a aquisição da liberdade pelo cativo 
deveria ser um processo devidamente controlado pelos senho-
res que, além disso, teriam como garantia pela perda de sua 
posse um justa e legalizada indenização. Não estamos tratan-
do, portanto, com um abolicionista convicto e radical defen-
sor da condição humana e subjetiva dos escravos (é bom lem-
brar que boa parte dos abolicionistas não chegou também a 
sequer esboçar uma defesa neste sentido). Trata-se de um 
senhor de escravos e de um profundo conhecedor das normas ju-
rídicas que os envolviam, ciente também do delicado momento 
de transição que o país atravessava e de suas implicações 
sobre as relações entre senhores e escravos. Talvez tenha si-
do por estas contingências que ele tenha percebido os limites 
coisificantes da legislação escrava em voga, relativizando-
-as e reconhecendo,enfim,o direito de humanidade dos escra-
vos. Sua preocupação, entretanto, pelo controle e sujei-
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ção sempre esteve presente, constituindo-se num dos motivos 
principais para sua recusa a certas cláusulas da lei de 1871, 
consideradas perigosas e promotoras da indisciplina entre os 
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escravos . Pica, contudo, destacado que,para o escravista e 
jurista Perdigão Malheiro,a trama das relações entre o senhor 
e o escravo era muito mais densa, e complicada do que um sim-
ples e manipulável relacionamento entre um proprietário e um 
objeto inanimado ou coisificado. 

Seria um tanto leviano de nossa parte reduzirmos a ex-
tensa e detalhada obra de Ianni a esses breves comentários 
críticos sobre a forma pela qual ele se utilizou da.s evidên-
cias contidas no discurso de Perdigão Malheiro. As Metamor-
fes do Sscravo é um estude de peso que une, de forma inve-
jável e original, princípios e postulados teóricos a um qua-
dro rico de fontes empíricas. 0 levantamento realizado, por 
exemplo, na documentação da cámara Municipal de Curitiba es-
tá impecável e rigorosamente completo, tomando-se referên-
cia indispensável para qualquer estudo posterior sobre a 
questão escrava que deseje partir ou se servir deste tipo de 
documentação. Ianni,também, foi o primeiro a se utilizar, de 
forma sistemática, dos dados demográficos e sociais sobre a 
população escrava contidos nas listas e mapas da população 
curitibana, entre o final do século XVIII e meados do XIX, 
localizados no acervo do Arquivo do Estado de São Paulo. Pa-
to que só mais recentemente vem sendo retomado com maior pro-40 
fundidade por outros pesquisadores . Sua obra foi e conti-
nuará sendo, sem dúvida, a mais ampla sobre o "sistema eco-
nômico e social" da escravidão e sobre as relações inter-
-étnicas em Curitiba e no Paraná como um todo. Além disso, ao 
lado de outros autores (como Ploretan Fernandes e Fernando H. 
Cardoso) ele contribuiu em definitivo para a revisão e desmi-
tificação de noções como "democracia racial" e de outros pon-
tos-de-vista teóricos até então reinantes sobre o passado 
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brasileiro, como, por exemplo, o caráter leniente do escra-
vismo presente em obras como a de Gilberto Freire. 

Afora esta inegável contribuição, poderíamos indagar, 
retomando a análise, o que teria levado o autor a chegar a 
afirmações tão drásticas sobre a experiência escrava, munin-
do-se acriticamente e até mesmo deturpando as impressões de 
um contemporâneo como Perdigão Malheiro. 0 que o teria con-
dicionado e sobre que bases ou fundamentos teria desenvolvi-
do suas reflexões empíricas para chegar no ponto em que che-
gou: o da caracterização do escravo como um ser anomico e 
despersonalizado, uma espécie de "ameba" social moldada e de-
terminada inteiramente pelos desígnios do senhor. Uma das ra-
zões que explicam este resultado foi a própria posição de 
revisão crítica e metodológica, adotada por Ianni e outros 
cientistas sociais dos anos 60, de obras clássicas e tradi-
cionais de cunho ensaístico que ressaltaram, como vimos, os 
aspectos de brandura e maleabilidade paternalistica existen-
tes na escravidão brasileira. A ênfase, devido a isso, se 
assentou na análise dos mecanismos e do contexto de domina-
ção e de controle social dos escravos, relegando a um plano 
secundário as suas manifestações explícitas de rebeldia e até 
entendendo-as como parte inerente ao sistema de dominação, 
incapazes ,enfim,de acionarem transformações significativas 
na totalidade do sistema económico e social da escravidão. 
Estas transformações que viriam acionar o processo de desa-
gregação do3escravismo, como vimos na primeira parte deste 
trabalho, foram o produto muito mais de uma suposta "irra-
cionalidade" econômica inerente ao sistema, secundada pela 
ação complementar de outros agentes externos, do que pela 
atuação dos movimentos de rebeldia e contestação advindos da 
massa escrava. 

Sob este enfoque-que privilegia a dominação - que 
certamente possui um grande valor,ao desvendar minuciosamen-
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te a prática e o imaginario dos interesses senhoriais , es-
ses estudiosos acabaram ratificando, por outro lado, as ima-
gens elaboradas pelos próprios senhores em relaçao a seus 
escravos: às vezes passivos e submissos, meros "semoventes", 
outras vezes rebeldes e criminosos a serem controlados e cor-
rigidos. Sua. postura crítica e revisionista em relação a uma 
certa historiografia passada acertou em cheio ao desvendar 
os aspectos e matizes de uma dominação que estava, bem longe 
de ser suave. Mas, infelizmente, deixou em branco ou não 
ofereceu um espaço adequado ao próprio contexto das lutas 
sociais presentes na escravidão - onde não só se destacaram 
as ações explícitas e diretas dos cativos (que é necessário 
ressaltar,foram até mesmo mencionadas e analisadas nestes 
trabalhos), mas principalmente as atitudes e estratégias su-
tis de confrontação que, apesar de estarem implícitas e di-
luídas na documentação, devem ser resgatadas e encaradas pe-
los pesquisadores. 

Outra razão plausível para a descaracterização do es-
cravo na obra de Ianni (como também na de Fernandes e Cardo-
so) se encontra na análise feita sobre a "absorção" ou "in-
tegração aculturativa" dos ex-escravos, transformados em ne-
gros ou mulatos, na sociedade de classes emergente no pós-
-abolição (cap. VI - "0 negro e o mulato"). A situação de pe-
núria e miséria em que estavam os libertos era, segundo tal 
concepção, o resultado de um processo incompleto e imaturo de 
integração, devido à própria incapacidade física e cultural 
dos ex-escravos enfrentarem os desafios de uma sociedade li-
vre e competitiva. Esta incapacidade dos trabalhadores recém-
-libertados, por sua vez, foi decorrente justamente do seu 
passado como escravos,- que cerrados em sua "casta" e total-
mente dominados por seus proprietários se tornaram seres alie-
nados e despreparados para enfrentar-o mundo da liberdade. A 
associação teleológica"contida neste argumento brotou, então, 
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cora facilidade. Para se compreender o "mau ajustamento" dos 
negros e mulatos à uma sociedade livre presente, buscou-se 
no; passado o retrato de um escravo marcado e sufocado pela 
opressão. Daí explica-se a semelhança das impressões sobre a 
condição escrava contidas nesses estudos com as da própria 
documentação empírica da época. Uma possível crítica de seu 
conteúdo estigmatizador se esvaiu, pois os autores tinham 
como objetivo provarem a condição "inferior" e "subcultural" 
da casta escrava. 

Mas as argumentações não são tão simples e diretas co-
mo parecem. Na verdade, todo um arcabouço teórico, complexo 
e eclético as acompanha. A concepção do escravo em Ianni é 
o resultado direto de seu manejo teórico-metodológico difu-
so. Novamente é o capítulo IV de sua obra o exemplo perfeito 
para esta constatação. 0 postulado principal do autor nessa 
parte é provar a existência em Curitiba de um "sistema so-
cietário de castas". Para tanto, são analisados os seus fun-
damentos essencialmente econômicos com base em conceitos e 
noções reconhecidamente marxistas, como "forças produtivas", 
"relações de produção", "força de trabalho", "mercadoria", 
etc... Como complemento da análise anterior, 
são encarados outros requisitos fundamentais para a emergên-
cia desse sistema mais ligados ao âmbito das relações só-
cio-culturáis. Aqui se apresentam noções como "casta", já 
veiculada e outras intimamente ligadas a ela, como "hierar-
quia", "estrato", "status" ou "personalidade-status", "sub-
cultura integrada", "anomia da personalidade", etc., to-
das elas comuns aos trabalhos de autores com posições teó-
ricas contrastantes com o marxismo: como Max Weber, Dürkheim, 
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e sociologos funcionalistas norte-americanos . Toda essa 
mescla de noções e conceitos,trabalhados com o intuito de de-
monstrar a vigência de uma sociedade "fechada" de castas, 
acabou por determinar o modo pelo qual Ianni visualizou o 
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personagem escravo ao empreender um corte particular e, de 
certa forma, questionável da documentação empírica. 

Assim, numa primeira aproximação do que seria essa es-
trutura de castas e da figura do escravo concernente a ela, o 
autor retoma um pouco a história da evolução econômica de Cu-
ritiba. Apesar de estar cindida entre dois tipos de economia, 
a de subsistência e a de mercado, que apresentavam-se na rea-
lidade mesclados em seu interior, a "comunidade"curitibana 
tendia cada vez mais para o fortalecimento desta última, ou 
seja, da predominância das relações de troca sobre as de con-
sumo. E ne3te caminho, a incorporação da mão-de-obra escrava 
se fazia com intensidade, tanto pelo fato de ela produzir uma 
quantidade significativa de mercadorias, como também por ela 
mesma ser uma mercadoria permutável. Todavia, mesmo com o 
fortalecimento das áreas de mercado (como o comércio de gado 
e a economia ervateira), o ramo da subsistência, em espeoial 
o setor de produção de víveres, sempre esteve presente na co-
munidade, também ele se utilizando fartamente do trabalho es-
cravo. Para Ianni, "o regime de trabalho escravizado era o 
fenômeno determinante da comunidade, em ambos os casos". Sn 
todos os seus poros, portanto, a escravatura se desenvolveu 
como "regime de produção e organização social das relações de 
produção", e a partir daí,toda "a comunidade é marcada, em 
seus valores e padrões, instituições, normas, pelo fundamen-
to escravocrata de sua. vida". Como conclui o autor, 

(...) a sociedade formada em Curiti-
ba foi mais uma unidade no conjunto 
das comunidades brasileiras envolvi-
das e marcadas pelo regime de traba-
lho cativo. A propriedade privada dos 
meios de produção, por membros do gru-
po branco; a produção social por in-
dividuos de uma única raça, a negra*, 
africana, ou a casta dos escravos; a 
posse, pelo branco, do produto do 
trabalho e da própria pessoa do tra-
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balhaàor negro; eis os requisitos fun-
damentais do sistema social. 42 

Nesse panorama de categorias econômicas,emerge de ime-
diato a condição "alienável" do escravo como mercadoria. En-
quanto ponto-de-vista analítico sobre o regime de produção 
escravista, a postura de Ianni está essencialmente correta. 
De fato, os senhores tinham posse não somente da força de 
trabalho dos escravos, como também de sua própria pessoa en-
quanto meios de produção a serem explorados ou trocados. 0 
problema é que,saindo do plano analítico e querendo provar 
empíricamente a condição isolada de mercadoria dos cativos, 
o autor acabou chegando a conclusões precipitadas sobre seu 
comportamento no plano das relações sociais. Munindo-se de 
alguns anúncios do jornal 0 Dezenove de Dezembro sobre compra 
e venda de escravos, como "produtos" semelhantes a puros obje 
tos e das estatísticas do governo provincial, que também se 
locupletava com a cobrança de impostos aplicados neste tipo 
de comércio, o autor chegou à enigmática conclusão de que,a 
partir dessas evidências estavam vedadas ao escravo todas as 
"possibilidades de manipulação da própria posição social". E 
ainda de que qualquer mobilidade ou possibilidade de aquisi-
ção de "status", num "sistema social fundado na escravatura 
dos trabalhadores", só surgiria em decorrência dos interesses 
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e favores dos proprietários escravistas . Percebemos ja o 
quanto a noção solidificada de um "sistema de castas" influen 
ciou essas primeiras tentativas de interpretação sobre o con-
texto desfrutado pelos escravos na comunidade curitibana. 

Ora, tanto as notícias sobre o comércio de escravos 
quanto o valor dos impostos aplicados sobre eles se consti-
tuem, em primeiro lugar, num universo muito pequeno de evi-
dências sobre os vários matizes da realidade cotidiana dos 
cativos. Em segundo lugar, tratam-se de fontes específicas 
que apresentavam, de um lado, observações qualitativas e, de 
outro, dados numéricos quantitativos sobre o ato particular 
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da compra e venda de escravos. Estão, portanto, suscetíveis 
de apresentar o cativo como apenas um objeto a ser comercia-
lizado, sem ter voz própria e sem possibilidade, nas pala-
vras de Ianni, de manipular a sua própria situação. 0 curio-
so, porém, é que o próprio autor não chegou a perceber o po-
tencial de manipulação do escravo contido no seu ato de com-
pra e venda, ao mencionar, entre outras fontes, o anúncio de 
que "urna pessoa que possui um escravo, moço e robusto sem ví-
cio algum, deseja trocá-lo por uma escrava nas mesmas condi-
ções; convindo que, antes de realizar-se a transação, um e 
outro escravo fiquem a contento. Será um meio seguro para um 
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negocio consciencioso" . Neste anuncio,o proprietário re-
conhece até explicitamente e sem dúvida para facilitar ou 
apressar a su.a transação, a, capacidade de ação e interferên-
cia do cativo no próprio ato de sua comercialização. Uma evi-
dência clara, de que as trocas com a "mercadoria-escravo" es-
tavam longe de ser totalmente pacíficas ou de serem aceitas 
de forma aquiescente e passiva pelos envolvidos. Até, portan-
to, nesta simples e ligeira notícia de troca de escravos po~-
demos notar que a eles não estavam vedados os caminhos para 
tuna melhoria de sua condição. Afinal, a recusa ou a aceita-
ção de ambos os escravos em concordar com a troca de proprie-
tário pode conter uma série de medidas e avaliações sobre sua 
situação, ou seu "status", no cativeiro que, de certa forma, 
a crer no alerta da notícia, foram encaradas com naturalidade 
pela ótica senhorial. 

Veremos nos próximos capítulos que essa capacidade de 
interferência do cativo, não só no momento que lhe vestiam a 
carapuça de mercadoria, mas em outros onde ele arquitetava a 
melhoria de sua condição, não foi rara, até mesmo quando se 
toma como campo a pequena sociedade escravista curitibana. 
Quanto a Ianni, ao encarar os fundamentos econômicos da "es-
trutura societária de castas", apontando analítica e corre-
tamente a vigência de relações escravistas de produção no 
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meio social curitibano, acabou, entretanto, extrapolando o me-
ro nível da análise conceituai, enfatizando a condição de 
mercadoria do escravo para além de seu uso como categoria de 
estudo das relações econômicas. 0 resultado foi novamente a 
despersonaliza.ção social do cativo. 

A condição de mercadoria do cativo é 
provavelmente a expressão mais pura 
da sua configuração peculiar. Ela dá 
ao mesmo tempo a medida da sua posição 
no sistema econômico e no sócio-cultu-
ral. AÍ está expresso o carater nao 
humano a que é relegado o semovente 
posto no acervo do senhor como meio 
de produção, como peça das atividades 
produtivas. Daí os tipos de ocupações 
que lhe são atribuídos. As atividades 
braçais, consideradas 'brutas' ou 'de-
gradantes', só o maneipio as executa, 
pois que são apanágio do boçal ou 
seus descendentes. 45 

Numa segunda aproximação, decorrente inclusive da pri-
meira que define o escravo economicamente, Ianni aborda o que 
seriam os outros requisitos fundamentais para a configuração 
da sociedade de castas. 0 primeiro deles dá a exata medida do 
que o autor desejou enfatizar no seu campo de análise: "um 
sistema rigoroso, drástico, de controle do comportamento so-
cial do trabalhador cativo, impedindo-lhe qualquer tipo de 
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evasao" . E nesse ponto que sao adaptadas as palavras de 
Perdigão Malheiro sobre a devassidão e a coisificação dos ca-
tivos. E para complementar empíricamente tal "estado" da con-
dição escra.va são pincelados alguns fragmentos da documenta-
ção jurídica da. época, como provimentos, termos de vereança e 
posturas municipais, ligados à Camara Municipal da Capital; 
suficientes, segundo o raciocínio um tanto ambíguo do autor, 47 de "construir abstratamente a verdadeira condição do cativo". 
São elencadas, então, uma série de medidas legais (a proibi-
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ção do uso de armas; a instalação do tronco para castigos; a 
contratação de capitães-de-mato para apreensão de fugitivos; 
a proibição de fandangos e batuques; a imposição de uma "li-
cença" dos senhores para seus escravos transitarem pelas ru-
as; a punição pela pena de morte) que ressaltam a drasticida-
de da dominação senhorial sobre o comportamento e ação dos 
escravos - auxiliada neste caso pelo papel da lei e pela atua-
ção de órgãos policiais. Está tão clara, no ámbito legal, a 
manifestação da coerção de uma casta sobre a outra que Ianni 
terminou por metamorfoseá-la para o plano da realidade, sem 
maiores indagações a respeito dos limites de ação de tais 
posturas. A metamorfose ocorreu igualmente com os dizeres de 
Perdigão Malheiro que passaram a ser proferidos pela pena do 
próprio autor. 

Em verdade, o escravo não tem perso-
nalidade, estado, sendo indivíduo 
privado de capacidade civil e somente 
podendo exprimir-se por intermédio do 
senhor, de que é propriedade inaliená-
vel. Assim como não pode fugir ao tra-
balho nem divertir-se segundo os pa-
drões definidos pela tradição cultural 
do grupo originário, o africano ou 
descendente não poderão nem mesmo cir-
cular sem estar vinculados de algum 
modo ao seu senhor; isto é, sem que 
esteja claramente definida a sua con-r-
dição económico-social e moral de pro-
priedade de outrem. A palavra do escra-
vo não tem voz (...) Dessa maneira, o 
domínio do escravo é completo. Secun-
dados por órgãos e agentes policiais, 
os senhores conseguem o controle to-
tal dos cativos, mantendo-os na con-
dição de semoventes. 48 

Mais adiante, outros requisitos são abordados como os 
"mecanismos de socialização próprios das camadas sociais su-
per-postas"; a "impossibilidade de mobilids.de social verti-



cal"; a "endogamia intra-raclal"; e as "regras de conduta or-
denadas segundo um padrão de obediencia rígida dos negros em 
face dos brancos, senhores ou não". Não há uma explicação em 
separado de cada um desses requisitos. As observações são ge-
rais e novamente convergem para a configuração de uma estru-
tura social sólidamente hierarquizada e de um escravo total-
mente submisso a ela. 

Num determinado momento, ao analisar os processos de 
socialização, parecia que Ianni se encaminhava em direção 
oposta, ao reconhecer a impossibilidade, no plano concreto, 
de se estabelecer um quadro tão estático e direto de domina-
ção sobre os cativos. As determinações legais que coibiam seu 
cotidiano, tanto no tempo do trabalho como no do lazer, apre-
sentavam limites quando aplicadas à prática das relações es-
cravistas. 0 comportamento social dos escravos em relação a 
seus senhores mostrava certas "flutuações", uma não rigidez 
que contrastava,portanto,com seu status legal de dominado, 
presente, por exemplo, nas posturas. A ressalva do autor, con-
tudo, esbarrou na caracterização do que seriam essas "flutua-
ções". Elas faziam parte do que file chamou de "código de eti-
queta das relações sociais", vigente no regime escravista, có-
digo este, por sua vez, praticado a partir sempre da ação e 
comportamento dos proprietários. A variação ou flutuação do 
comportamento dos escravos seria determinada, então, a par-
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tir novamente da açao de seus senhores Assim, por exem-
plo, a grosseria e a audácia de certos escravos seriam ca-
racterísticas de comportamento advindas de maus tratos pra-
ticados pelos senhores. Por outro lado, a sua educação e po-
lidez seriam traços marcantes de sua personalidade oriundos 
de relações escravistas marcadas pelo paternalismo e bene-
volência. Tanto a coação física como as relações paterna-
listas foram atitudes peculiares do controle social imple-
mentado pelos senhores, em função das quais o comportamento 
social dos cativos se moldou de forma plástica. 
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Os exemplos da "etiqueta" paternalista são primorosos 

quanto à concepção de um escravo pa.ssivo e moldado pelos in-
teresses senhoriais. Não se vislumbra aqui, como em outros 
trabalhos, a possibilidade de que a reprodução do próprio 
traço paternalista nas relações escravistas fosse promovido 
pelos interesses e desejos dos cativos que, ao acenarem com 
a aquiescência e a boa-conduta, estariam na verdade jogando 
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astutamente para a melhoria de sua condição . Nao, ao con-
trário dessa possibilidade de interpretação, a postura sub-
missa e aquiescente do escravo foi enca.rada aqui como uma 
característica decorrente de uma personalidade anômala, pro-
duzida a partir dos objetivos e espectativas dos senhores. 
Escravos que ouviam seus proprietários com a cabeça inclina-
da sobre o peito, sem proferir uma única palavra; que perfi-
lavam-se de maneira respeitosa pedindo a benção dc senhor; 
que agradeciam com júbilo a permissão de seus donos para a 
realização de suas congadas e batuques e até mesmo escra-
vos que chegavam a "estágios imprevisíveis de alienação", co-
mo aqueles que arriscavam suas vidas em defesa de seus se-
nhores, ou de outros que nem secuer tinham a capacidade de 
"dirigir-se a si mesmos" (esta última, afirmação feita por um 
fazendeiro escravista da região). 

Todos esses comportamentos de adesão e subordinação 
foram produzidos, organizados e orientados, conforme o autor, 
a partir do "processo de socialização do cativo, pois as con-
dições psicossociais e culturais de elaboração da personali-
dade do escravo são aquelas peculiares à casta dos negros, de 51 
conformidade com os alvos da outra casta" . Ianni nao chega 
a destrinchar quais seriam estas condições psicossociais e 
culturais. Apenas há a referência de que seriam peculiarida-
des ou componentes particulares de uma "subcultura" escrava 
marca da, entre outros fatores, pela sua condição ardua de 
trabalho nas senzalas, _pela sua incipiente organização fami-
liar, pelas atividades mágico-religiosas e lúdicas e pelo 
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incontestável caráter do escravo como trabalhador alienado. 
Fatores sócio-culturáis que fundamentaram seus processos de 
socialização com a comunidade e que moldaram sua "personali-
dade-status". Esta brotaria serapre em função dos objetivos 
essenciais do regime escravocrata (leia-se senhores), aca-
bando por produzir nos cativos caracteres anômicos e uma 
"consciência insuficientemente estruturada". A condição alie-
nada do escravo foi privilegiada por Ianni. 

Como vimos, a posição social da pessoa 
determina em sua maior parte a defi-
nição que ela faz de si, organizando 
e dando-lhe a orientação básica das 
ações, atitudes e emoções. E isto tam-
bém é verdade para o cativo, que nas-
ce e cresce no interior de uma subcul-
tura, gerada fundamentalmente pela es-
cravização do trabalhador. Nesse sen-
tido, a personalidade-status do escra-
vo é um sistema de ações e expeetati-
vas organizadas de conformids.de com o 
sistema de ações e expectativas do se-
nhor, que detém os mecanismos princi-
pais do comportamento cativo. Por isso, 
quando o senhor afirma, num momento 
de crise de consciência, que, os escra-
vos ,3no cativeiro, não aprenderam a 
dirigir-se a si mesmos", ele explicita 
uma questão crucial do processo de so-
cialização do negro no sistema escra-
vocrata. A singularidade das condições 
psicossociais e culturais de elabora-
ção da personalidade do cativo, como 
se encontram estruturadas na senzala, 
na "família" negra, em função da for-
ça de trabalho alienada em benefício 
do branco, estão implícitas naquela 
constatação. Na sociedade escravista 
não se dá nem se pode dar-se ao escra-
vo a alternativa de dirigir-se a si 
mesmo, pois isto seria negar-lhe o fun-
damento, dando-lhe possibilidades de 
auto-afirmação, de apreensão de uma 
consciência social, histórica, que 
negará o regime. 52 
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O fardo da terminologia sociológica de Ianni, princi-

palmente da sua conceituação que divide o meio social em cas-
tas rígidas e estanques, se apresenta com vigor também quan-
do de sua análise sobre a integração dos negros no pós-aboli-
ção (capítulo VI - "0 negro e o mulato"). Baseando-se em in-
terpretações sobre a integração e absorção aculturativas de 
sociólogos norte-americanos (S. N. Eisenstadt e I. Hallowell), 
o autor delineou dois momentos essenciais para que os traba-
lhadores negros, saídos do cativeiro, pudessem se adequar 
convenientemente ao mundo competitivo da sociedade livre. De 
um lado, um processo de grande interação entre seus desejos 
e expectativas e o ambiente social no qual estavam inseridos, 
havendo possibilidades de efetiva mobilidade social permitida 
e assimilada pela estrutura institucional dominante. De outro 
lado, uma capacidade muito dinámica de sua personalidade que 
refletisse uma verdadeira autonomia psicossocial, capaz de 
levá-los a enfrentar com disposição tal quadro de interação 
social. Estas duas qualidades positivas de integração esta-
vam, no seu entender, obliteradas quando se tratavam de tra-
balhadores escravizados. As possibilidades de mobilidade so-
cial dos escravos trazidos da África e seus descendentes - no 
interior de um sistema repressivo e controlador como era o da 
sociedade escravista cindida em castas - foram totalmente 
exíguas. E, além disso, o fato de estarem reduzidos à condi-
ção escrava lhes tolhia toda a capacidade de autonomia e in-
dependência, reveladoras de uma personalidade forte e atuan-
te. Segundo essa concepção, eles estavam mergulhados num mun-
do de submissão social e a "sua condição cativa (...) limita-
va-lhes, quando não lhes anulava os comportamentos dinâmicos 
da personalidade, importantes para o desenvolvimento •normal* 
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da absorçao" 

Ambos os movimentos para uma integração social positi-
va dos libertos estavam, portanto, seriamente prejudicados4 
devido justamente à condição patológica a que foram reduzidos 



os trabalhadores quando submetidos a escravidao. No seu pas-
sado como escravos se encontraria a explicação para a situa-
ção marginalizada e anômica em que se achavam os negros re-
cém-libertados. Não podemos deixar de perceber aqui a proxi-
midade perigosa da interpretação do autor com os próprios re-
ceios e opiniões dos proprietários escravistas e dos dirigen-
tes políticos imperiais frente à questão da sujeição dos li-
bertos (lembrem-se do artigo da Gazeta Paranaense e dos medos 
de Camara Leal). Para eles,também, os ex-escravos não estavam 
"preparados" para a liberdade em razão das suas característi-
cas "degeneradas" assimiladas no tempo do cativeiro. Uma jus-
tificativa ideológica de grande peso para quem estava inte-
ressado em manter os laços de sujeição e de controle social 
sobre os "novos" trabalhadores. A interpretação de Ianni, é 
lógico, não chega a tanto, mas a partir dela podemos inferir 
que a condição de penúria e miséria dos libertos na socieda-
de do pós-abolição deu-se muito mais pela incapacidade e 
alienação desses trabalhadores em enfrentar tal situação do 
que pela razão mais plausível da permanência de um sistema 
económico-social altamente injusto e com alto poder de dis-
criminação racial. Eis sua conclusão: 

(...) a alienação do homem no regime 
escravista assume a sua plena signi-
ficação quando se dá a liberdade ao 
escravo, quando ele é transformado 
juridicamente em liberto, sem que se 
tenha possibilitado a formação de sua 
personalidade em consonancia com as 
exigências da condição de homem livre. 
Quando seobservam os membros da casta 
escrava que começam a ser emancipados 
verifica-se a incapacidade civil do 
ex-cativo, o grau de sua dependência 
do senhor, a carência de um horizonte 
que lhe desse a imagem adequada do seu 
mundo social. Portanto, a essência mes-
ma da subcultura da casta escrava e de 
como ela está determinada histórica-
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mente pelo tipo de trabalho explici-
tam-se no instante de emancipação, 
quando as singularidades da persona-
lidade-status do cativo, quando o ti-
po de estrutura do sistema familiar, 
quando a estreiteza do horizonte so-
ei o- cultural do negro adquirem o seu 
pleno significado. 54 

0 estado de alienação em que se achava a casta dos es-
cravos perpassa toda a obra do autor. Mesmo no capítulo V, on-
de são abordados os movimentos de conflito e resistência pro-
movidos pelos cativos (revoltas, fugas, roubos, assassinatos 
e suicídios) como fatores que concorreram para a desagrega-
ção do sistema escravista, a tecla se manteve. Estas demons-
trações de tensão por parte dos escravos sempre estiveram 
presentes na vigência do escravismo, sendo controladas e absor-
vidas sem maiores problemas. No entanto, com a transformação 
das bases sócio-econômicas do sistema, a partir de meados do 
século XIX, e com a entrada em cena de outros fatores desa-
gregadores (como a campanha abolicionista, por exemplo), as 
atitudes rebeldes dos escravos passaram a ser assimiladas com 
maior dificuldade, atuando agora como força de constestação. 
Embora considere tal fato, Ianni classifica o comportamento 
dos cativos nessa fase como "desajustado" e "divergente", in-

t 55 capaz de por si só adquirir -uma conotação política de peso 
Poi somente com o auxílio e incentivo de uma atuação esclare-
cida por parte do movimento abolicionista e de uma conjun-
tura marcada por modificações estruturais, que esses compor-
tamentos divergentes passaram a influir como força política. 
Em outras palavras, apenas com a interferência de elementos 
externos à casta dos escravos, o seu estado de alienação po-
de, de certa forma, ser relativizado, ainda que, como o au-
tor afirma, de uma maneira difusa e incipiente. A consciên-
cia política de tal processo esteve, contudo, vedada para os 
cativos,pois, lima vez presente, levaria a uma ruptura drásti-
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ca e revolucionária do regime, fato que certamente não acon-
teceu. 

Apesar de analisar com absoluta coerência e precisão o 
processo da abolição - como um movimento decorrente de profun-
das transformações internas do sistema escravista e basica-
mente conduzido e direcionado por homens livres e brancos, 
interessados? sobretudo na manutenção do controle dos traba-
lhadores numa sociedade livre - Ianni acabou por minimizar o 
próprio contexto de luta de classes, onde os escravos, mesmo 
que não tenham se organizado "revolucionariamente", influen-
ciaram de alguma maneira na dissolução da sua própria condi-
ção de escravos. Os historiadores não chegaram a medir até 
hoje, em termos quantitativos precisos, as formas de resis-
tência e de luta, tanto explícitas como implícitas, encabeça-
das pelos escra.vos, nessa segunda metade do século XIX. Mas 
ê inegável que elas existiram e tiveram forte conotação polí-
tica, mesmo que tenham sido, em última instância, reprimidas 
e sufocadas. Ianni não levou em consideração tal possibilida-
de, preso que estava a uma certa estrutura metodológica 
que se utilizou de uma mescla de categorias e conceitos que 
o condicionaram analíticamente a esvaziar a experiência dos 
escravos, enquanto sujeitos e atores políticos interferentes 

-, ~ . ' ~ 56 em relaçao ao escravismo e a seu processo ae desagregaçao 

A condição escrava é incompatível com 
uma organização do comportamento nes-
te sentido. Exatamente porque não foi 
nem podia ser formulado nem estrutura-
do como um movimento coletivo, da cas-
ta dos escravos, o comportamento in-
dividual 'desajustado' do cativo não 
teve o caráter revolucionário que ne-
cessariamente impregnava a ação dos 
abolicionistas brancos, isto é, livres. 
Para que assumisse tal significado, 
seria preciso que o comportamento da 
coletividade cativa fosse organizado 
em função de uma elaboração conscien-
te da condição escrava; seria necessá-
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rio que se atribuísse à casta des ca-
tivos a possibilidade de apreender, 
ainda que fragmentariamente, a situa-
ção alienada em que se encontrava. E 
isto consistiria na própria negação da 
natureza da condição escrava, que traz 
em si, porque é da sua essência, a 
impossibilidade de consciencialização 
da total alienacao da pessoa, do man-— ! i - i f 

cipio, do instrumentum vocale. 0 pro-
prio cativo, pois, estava impossibili-
tado de romper o círculo fechado em 
que se encontrava. Por si só, por sua 
ação coletiva deliberada, ele jama, i s 
poderia libertar-se. Quando a aliena-
ção é completa, como é no caso do es-
cravo , este não pode apropriar-se dos 
mínimos necessários ao desenvolvimento 
de um processo de desalienação. Somen-
te as condições externas ao mancípio e 
à casta é que deflagram um fenómeno 
impossível internamente (...). 57 

Detendo-se na análise dos mecanismos de dominação e 
controle social do escravismo, a partir de seus fundamentos 
político-econômicos, psicossociais e culturais e com um obje-
tivo, de certa forma pré-estabelecido, de explicar a margina-
lização e o estado de indigência dos libertos na sociedade do 
pós-abolição justamente pelo seu passado de dominação, Octa-
vio Ianni acabou por elaborar (acredito que não propositada-
mente) a imagem de um escravo muito próxima àquela veiculada 
pelas fontes contemporâneas, isto é, a de um escravo desper-
sonalizado, coisificado e até quase bestializado. Uma possí-
vel explicação para que tenha chegado a este nível pode ser 
localizada no tipo de vocabulário de noções e conceitos uti-
lizados pelo autor. Conceitos como "mercadoria" ou "fator de 
produção" são usados com precisão, ou seja, são adequados e 
viáveis se aplicados à análise das relações econômicas exis-
tentes no interior de uma determinada sociedade escravista 
onde,de fato, os escravos são comercializados e explorados a 
partir da lógica de um modo específico de produção. Por ou-
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tro lado, seu uso é inoperante e até desaconselhável dado 
seu caráter estático e determinado, quando se desejam investi-
gar as características sócio-culturáis que marcaram o cotidia-
no dos cativos, pois, nesse caso, a investigação se procede 
além do plano específico dos modelos de funcionamento de uma 
economia. Aqui se inserem outros fatores ligados aos campos 
do imaginário político, psicossocial e cultural presentes en-
tre grupos e classes que constituem e se relacionam no meio 
social. A aplicação desses conceitos pelo autor foi realiza-
da, contudo, em ambas as situações, prejudicand-O, é claro, a 
sua percepção no segundo caso, quando da observação e estudo 
das qualidades e características do grupo sócio-cultural es-
cravo . 

já a adoção de noções como "estrutura societária de 
castas" e outras relacionadas a ela, como "camadas", "estra-
tos", "hierarquização", etc. , aplicadas tanto à análise dc 
campo econômico quanto do sócio-cultural existentes na Curi-
tiba oitocentista , foi responsável por um certo esfriamen-
to da dinámica das relações sociais entre senhores e escra-
vos. Uma divisão rígida e hierarquizada entre a casta dos se-
nhores e a casta dos escravos e a existência de uma camada 
indefinida e intermediária de trabalhadores livres (agrega-
dos, parceiros, etc...) que, em última instância, era deter-
minada pela própria relação polarizada das duas castas prin-
cipais - eis o perfil da sociedade escravista curitibana pos-
tulada por Ianni. Embora ressaltasse en passant que senhores 
e escravos se auto-determinavam reciprocamente -"um inexiste 
sem o outro", -o que de certa maneira se torna contraditório 
com a própria, noção de casta utilizada, que privilegia o iso-
lamento e a auto-formação - o enfoque se direcionou muito 
mais para o sentido da determinação e dominação dos senhores 
sobre os cativos e dos efeitos desta situação sobre seu com-
portamento, do que no sentido oposto. 
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Mesmo ao apontar os "mecanismos de socialização" entre 

as duas castas, que poderiam desvendar como realmente se mol-
davam e se reproduziam as relações escravistas, o autor pre-
feriu sempre cara.ct erizá-los como um processo que eliminava 
ou canalizava as tensões inerentes a estas relações com o 
objetivo último de preservação do quadro de dominação-submis-
são em que se encontravam os escravos. As próprias manifesta-
ções sócio-culturáis dos escravos foram, a partir deste enfo-
que apriorístico, encerradas em categorias analíticas alta-
mente redutoras como, por exemplo, a de "subciiltura integra-
da", manejada, com o propósito de se enfatizar a total adequa-
ção destas manifestações à perpetuação do sistema escravista. 
A conseqüência imediata desse tipo de associação foi a carac-
terização do trabalhador cativo ccmo um ser inteiramente alie-
nado, incapaz de jogar astutamente com valores pré-estabele-
cidos, incapaz de atuar como sujeito de seus próprios atos, 
incapaz, enfim, de acumular e renovar experiências. 

Como Pierre Vilar nos indica, o manejo de vocábulos 
analíticos como estratificação ou hierarquização implicam 
sério risco: o de evocarem "camadas, sucessivamente coloca-
das umas em cima de outras e que se mantêm assim de forma es-

58 
tática e inorgânica" . Ao se partir da premissa de que uma 
determinada sociedade está cindida em castas e de que, além 
disto, elas se relacionam com o fim explícito e in aeternum 
de se reproduzir a afirmação de uma sobre a outra, podemos 
chegar a esse mesmo nível de "paralisação" analítica. A di-
nâmica do funcionamento das relações sociais se perderia, 
por assim dizer, em tal quadro de determinação. A abordagem 
dessas relações, segundo essa concepção, chegaria, no racio-
cínio de Vilar, apenas à identificação de uma "estrutura con-
gelada", sem vida, onde se constataria somente a posição so-
cial das pessoas envolvidas. Condicionando o comportamento 
social dos cativos diretamente aos desígnios do senhor, 
Ianni "congelou" uma possível análise da dinâmica das rela-
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ções escravistas : a do mundo das contradições e lutas sociais 
presentes em seu interior que, para Vilar, são "fundamentais 
para o historiador, posto que delas resultam as transforma-

5° , 
çoes" "". Na conclusão do capitulo sobre a sociedade de cas-
tas, o autor de As Metamorfoses do Escravo demonstra o quão 
frias e anodinas ficaram as relações sociais a partir do vo-
cabulário utilizado - cabendo novamente ao escravo o pior 
"pedaço" nessa história. 

Em síntese, o conceito de casta aí 
implícito possibilita a apreensão in-
tegrada dos níveis fundamentais do 
comportamento social, pois apanha o 
estado das forças produtivas, as rela-
ções sociais, o sistema cultural, as 
configurações da personalidade e a es-
trutura demográfica nos seus aspectos 
relevantes para, a reconstrução da or-
dem escravista. Nesse sentido, a cas-
ta dos escravos é um produto históri-
co-econõmico que pode ser definido 
como uma categoria social pouco dife-
renciada, cujos membros se dedicam a 
ativida.des produtiva,s ou serviços con-
siderados socialmente inferiores, sub-
misso à casta dos senhores, segundo um 
padrão de obediência, total, racialmen-
te endógamo e hereditário, caracteri-
zado por uma subcultura integrada; ou 
seja, um segmento relativamente autô-
nomo da cultura da comunidade, no in-
terior do qual se desenvolvem formas 
de interação social e mecanismos de 
socialização orientados no sentido de 
formar personalidades consentaneas 
apenas com as necessidades do sistema 
produtivo relativamente estável e com 
as expectativas dos senhores. Em ou-
tras palavras, e uma categoria social 
cujos membros são alienados não só no 
produto do ssu trabalho como também 
* • " " ß"< - • • I •!•!• • •• em sua, propria, pessoa. 60 

0 trabalho de Ianni não foi o único a nroduzir a ima-
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gem de um escravo msu-ajustado e despersonalizado, uma espé-
cie de vítima passiva frente a um sistema, social de intensa 
coerção. Esta imagem esteve presente também nos trabalhos de 
seus colegas da"Escola de São Paulo", como na obra do norte-
-americano Stanley K. Elkins - o seu exemplo de ma,i or paro-
xismo - onde o escravo ("zambo") foi reduzido pela dominação 
senhorial à condição indolente de "bobo da corte", um ser de 

61 
comportamento "tolo e infantil" . Ê bom ressaltar, contu-
do, que Ianni apresentou igualmente a imagem inversa do es-
cravo rebelde, pronto a cometer suicídio ou assassinar seu 
proprietário, se bem que estas atitud.es foram encaradas pe-
lo autor como comportamentos "desviantes" e sem conotação 
políica. dada a impossibilidade do cativo em consciencializar 
a sua situação social. A imagem do cativo irriquieto se apre-
sentou, pois, como uma variante de comportamento possível -
principalmente se decorrente da pressão política consciente 
dos abolicionistas - mas , ao final, devido a seu caráter 
desajustado e inconsciente, ela não fez mais do que comple-
mentar a sua anteposta: o escravo rebelde e cruel foi também 
o escra.vo vitimado e despersonalizado frente ao "beco sem 
saída" da escravidão. 
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caso, os escravos, obscurecido e mesmo sem sentido, uma vez 
que toda a pesquisa - não importa quão rica seja - confluirá 
para demonstrar o seu papel auxiliar na história". Ciro Car-
doso considerou exagerada tal afirmação, beirando mais a crí-
tica "moral" do que se constituindo numa análise rigorosa e 
sistematizada sobre a falha analítica dos sociólogos. Comple-
mentando, ele dá seu parecer sobre o que teria, levado esses 
autores a minimizarem a luta. dos escravos. "A meu ver, as 
ambigüidades na análise de tais autores e, especificamente, 
a minimização- da luta. de classes, decoreem da concepção que 
eles têm da sociedade escravista corno sendo uma sociedade de 
castas ou estamental, e não de classes; ou, em um plano mais 
geral, de um ecletismo de bases confusas (nunca explicitadas) 
que procura associar o marxismo com posições teórico-metodo-
lógicas que, partindo de premissas opostas, são com ele in-
compatíveis: as de M. Weber, Dürkheim, sociólogos funciona-
listas norte-americanos etc." AZEVEDO, op. cit. D. 178 e CAR-
DOSO* Escravidão e abolição no Brasil, p. 86-7. 

57 ~ ibid., p. 234 (os grifos sao meus). Na 2a. edição de 
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siia obra, Ianni suprimiu esse trecho demonstrando com isso, 
talvez, a intenção de rever sua interpretação sobre a cons-
ciência escrava. 
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VILAR, Pierre. Iniciacão ao vocabulário da análise 
^ p — I H K . . . I I . . M I • . 1 — l | l | - « l | | — — . — — — histórica. Lisboa, João Sa da Costa, 1985. p. 104. 

59 ibid., p. 105. 

^°IANNI, op. cit. p. 182-3 (os grifos são meus); 2a. 
ed., p. 155. 

^"0 zambo, escravo típico da plantação, era dócil po-
rém irresponsável, leal porém preguiçoso, humilde mas sempre 
dado a mentir e roubar; seu comportamento era tolo e infan-
til e sua tagarelice cheia de exa.geros de criança. Sua rela-
ção com seu senhor era de total dependência e ligação infan-
til: era de fato essa qualidade infantil que constituía a 
verdadeira, chave do seu ser". ELICINS, S. M. Slavery, a pro-
blem in american institutional and intellectual life. 2a. 
ed., Chicago, University of Chicago Press, 1968. p. 49. Apud 
HASENBALG, Carlos A. Discriminação e desigualdades raciais no 
Brasil. Rio de Janeiro, Graal, 1979. p. 35. 0 "zambo" de El-
kins e o sósia perfeito do escravo "zanni" Pedro, do Demônio 
Familiar de José de Alencar; ver SUSSEKIND, Flora. 0 negro 
como arlequim, p. 46-8. 


