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Resumo: Com base nos anúncios de fuga de homens e mulheres escravizados publicados no 

Dezenove de Dezembro, entre os anos de 1854 e 1888, no Paraná, o objetivo desta pesquisa 

foi investigar o motivo dessas pessoas terem fugido, conforme os relatos na páginas do 

respectivo periódico. Compreendemos, de antemão, que o noticiado era construído pelo olhar 

do outro em relação aos fugitivos: se, em determinado momento, os escravizados intentavam 

romper com a situação de escravidão, por meio da fuga, entre outras táticas, os senhores 

desejavam recuperar o que a lei definia como propriedade deles. Nesse sentido, os jornais se 

tornaram ferramentas estratégicas dos senhores para divulgar as fugas, sinalizando as 

características dos escravizados, a fim de capturá-los. Entre muitas questões, os anúncios nos 

permitiram pensar as motivações que os levavam à fuga, considerando situações que 

potencializavam esta decisão, como o deslocamento geográfico resultante de vendas 

indesejadas por eles/por elas, mas praticado pelos senhores e pelo tráfico interprovincial, a 

família, a violência física e simbólica. Também buscamos examinar os trajetos e 

oportunidades do escravizado em fuga, procurando detectar possibilidades de sucesso nessas 

ações, ao terem transitado pela província do Paraná, em busca de liberdade. Com apoio da 

historiografia, que se debruçou sobre o tema da escravidão, especificamente em relação às 

fugas de escravizados, investigamos como o periódico Dezenove de Dezembro divulgou 

determinadas narrativas dessas fugas, mas, mais do que isso, objetivamos tratar das 

expectativas que os atores históricos de tais ações possam ter tido sobre suas vidas no 

cotidiano da escravatura. 
 

Palavras-chave: anúncios de fuga; escravidão; escravizados; Paraná Provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract: Based on the slave escape ads announcements published in the periodical Dezenove 

de Dezembro, between the years of 1854 and 1888, in Paraná, the objective of this research 

has been to investigate the motivation of these people have runaway, according to the report 

on the pages of the respective periodical. We understand, in advance, that what was reported 

was constructed through the eyes of the other in relation to the fugitives: if, at a certain 

moment, the enslaved tried to break with the situation of slavery, by means of the escape, as 

one of their tactics, the masters wished to recover what the law defined as their property. In 

this sense, newspapers became strategic tools to publicize the escapes by signaling the 

characteristics of the fugitives, in order to capture them. Among many issues, the 

announcements allowed us to think about the motivations that led them to escape, considering 

situations that potentiated their decisions, such as the interprovincial trafficking and the 

geographical displacement resulted from them and from sales, unwanted by the slaved men 

and women, but practiced nonethless by their masters, the family, physical and symbolic 

violence. We also sought to examine the paths and opportunities of the fleeing enslaved, 

seeking to detect possibilities of success, as they traveled through the province of Paraná, in 

search of freedom. With the support of a historiography, that focused on the theme of slavery, 

specifically in relation to the escapes, we investigated how the periodical Dezenove de 

Dezembro published certain narratives of the escapes of the enslaved, but, more than that, we 

aim to address the expectations that the actors of these actions might have had on their daily 

lives in slavery. 

 

Keywords: escape announcements; slavery; enslaved; Paraná Provincial. 
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INTRODUÇÃO 

Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas 

por ser instrumento da força com que se mantêm a lei e a propriedade, trazia 

esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se mettia 
em tal offício por desfastio ou estudo; a pobreza, a necessidade de uma 

achega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de 

servir também, ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se 
sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem (ASSIS, 1906, p. 04-05). 

 O trecho acima se refere à obra de Machado de Assis Pai contra Mãe, na qual o 

protagonista, Cândido Neves, vê como solução para seus problemas, gerados pela inaptidão 

do homem a outros tipos de serviço, tornar-se pegador de escravizados. Essa profissão, de 

acordo com o narrador da história, não era a mais nobre; quem se submetia a ela, certamente a 

via como um dos últimos recursos para a sobrevivência. 

 Em Pai Contra Mãe, Candinho vive uma situação extrema: seria expulso de casa 

acaso não tivesse dinheiro suficiente para manter a família (sua esposa, inclusive, estava 

prestes a dar à luz). Em momentos quase sempre beirando ao desespero, Cândido precisava 

manter sua família e, ao mesmo tempo, não era muito inclinado ao trabalho e a um emprego 

fixo que lhe proporcionaria certa estabilidade. Por esse motivo, ele sempre portava, em suas 

mãos, anúncios de fugas de escravizados. Com sentido e percepções aguçadas, o protagonista 

da obra de Machado de Assis tinha até certo sucesso em seu não convencional ofício. 

 Os anúncios de fuga, para um pegador de escravizados, eram uma fonte de renda, 

incerta, mas, que com um pouco de sorte, gerava bons resultados, eram publicados nos jornais 

das principais cidades de cada província, tendo grande alcance em várias regiões. 

 Essas notas de fuga, apesar da aparente semelhança e objetividade existente em sua 

redação, onde o principal objetivo era a captura do escravizado fugitivo, também escondem 

tantos detalhes quanto os anúncios publicitários de hoje em dia. 

 Nesse sentido, devemos compreender o anúncio de fuga em jornal como um 

documento histórico que, além de ser o reclame de um indivíduo, denunciando aos leitores a 

fuga e a intenção de se recuperar o escravizado sumido, também é um compilado de edições, 

uma montagem que visa representar o sujeito em evasão de maneira a ser localizado e 

recuperado.  

 Pensando no anúncio de fuga, em jornal, como um documento repleto de interesses, é 

conveniente destacar a concepção de Capelato (1988): 
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[...] o documento é o resultado de uma montagem, consciente ou 

inconsciente, da sociedade que o produziu e também das épocas sucessivas 

durante as quais continuou a viver esquecido ou manipulado. Esse produto 

resulta de relações de forças conflitantes e do empenho de seus produtores 
para impor ao futuro - voluntária ou involuntariamente - determinada 
imagem da sociedade (CAPELATO, 1988, p. 24).  

 Destarte, é pertinente refletir acerca dessa relação de forças que acabava por delimitar 

representações da escravidão da sociedade, também percebendo como o ato de se escravizar 

se transforma de algo natural para uma ação condenável. Nesse sentido, Pereira (2006) 

evidencia que, conforme o fim do século XIX chegava, a escravidão começou a apresentar 

sérios desgastes, visto que, acontecia uma revolução capitalista onde o sistema escravista não 

era mais viável. Assim sendo, é essencial destacar que a produção de ideias, discursos e 

representações está intimamente ligada aos interesses da sociedade vigente. Dessa maneira, 

era necessário que a escravidão passasse a ser a responsável pelos problemas enfrentados 

pelas classes sociais dominantes, existentes no período, pois, culpando o sistema escravista, 

abria-se a possibilidade de recomposição da dominação em novas bases, voltadas ao 

capitalismo e ao progresso (PEREIRA, 2006, p. 133). 

 Tendo consciência de que os objetivos e intenções de um anúncio poderiam ir muito 

além do que nos é apresentado, num primeiro momento, é pertinente refletirmos como o 

escravizado é retratado nos anúncios, objetivando detectar os interesses de certos indivíduos 

em representarem uma pessoa, vista como um produto, uma mercadoria, sob determinada 

ótica na sociedade. 

 No caso da sociedade paranaense, o jornal circulante na província era o Dezenove de 

Dezembro. Dentre as inúmeras informações que visavam atingir não apenas Curitiba, mas, 

também, a região do interior e do litoral da província, os anúncios de fugas de escravizados 

eram o retrato do fugitivo aos olhos de outro indivíduo (geralmente era o senhor do dito 

escravizado, ou, um conhecido que ficou encarregado por sua recepção, caso este fosse 

capturado).    

 Essa representação do escravizado, nos anúncios do Dezenove de Dezembro abre um 

leque de possibilidades de questionamentos acerca de quais eram os interesses daqueles que 

anunciavam fugas nas folhas do jornal.  

 De acordo com o livro Cem anos de imprensa no Paraná (1854-1954), de 1976, do 

historiador da imprensa paranaense Osvaldo Pilotto, o Dezenove de Dezembro foi o primeiro 

jornal da província. Em 01 de abril de 1854, a primeira edição do periódico foi publicada, 
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sendo que, num primeiro momento, as publicações ocorriam aos sábados. A partir de 1855, o 

jornal também contava com publicações, nas quartas. O primeiro proprietário da Tipografia 

Lopes, que publicava o jornal, foi Cândido Lopes. Cândido comandou o Dezenove de 

Dezembro até o ano de seu súbito falecimento, em 1871. Após esse período, sua viúva, Dona 

Gertrudes da Silva Lopes, conduziu a empresa, com o auxílio do tipógrafo e editor José Luiz 

Pereira, até que seu filho Jesuíno da Silva Lopes (ainda com 17 anos na data de falecimento 

de Cândido Lopes), viu-se apto a comandar a tipografia (PILOTTO, 1976, p. 09-10).    

 Selecionamos o periódico Dezenove de Dezembro com o objetivo de detectar anúncios 

de fuga de escravizados. O jornal, que se manteve ativo durante todo o período provincial 

paranaense, possibilitou-nos a seleção de nosso recorte temporal, 1854-1888, visto que, por 

intermédio desse recorte, teríamos um panorama de como a sociedade do Paraná tratava a 

temática escravidão, até o findar da escravidão, em 1888, quanto à perspectiva dos anúncios 

de fuga impressos no jornal.  

  O interesse por esse tipo de fonte se deu desde o início do curso de História quando, 

no primeiro ano de graduação, cursamos a disciplina de Oficinas de História. Nela, o 

professor Ancelmo Schorner nos incitou a pesquisa, utilizando como fonte os jornais. No 

mesmo período, também cursava a disciplina de História do Brasil Colonial. Nessa disciplina, 

ministrada pela professora Ana Maria Rufino Gillies, foi oportunizada a discussão sobre a 

escravidão no Brasil. A disciplina serviu de palco para o fomento de pertinentes questões 

sobre o tema: como a sociedade paranaense oitocentista representava o escravizado em seus 

discursos? Como procedia a relação entre senhor e escravizado? Qual a representação da fuga 

para o sistema escravista? Quais eram os aparatos que facilitavam que o fugitivo tivesse 

sucesso? Qual a trajetória percorrida pelo escravizado em fuga? 

 No decorrer do tempo analisado, os anúncios do respectivo jornal, relativos a fugas de 

escravizados, totalizaram 272. Estes se referiam a 151 fugas ocorridas, que envolviam 160 

escravizados.  Muitos desses anúncios de fugas se repetiam, motivo pelo qual o número total 

de anúncios é superior ao número real de fugas ocorridas. 

 Quando utilizamos os anúncios de fuga de escravizados, oriundos do Dezenove 

Dezembro, como fonte de análise para discutirmos a escravidão no Paraná, é oportuno 

mencionar a relevância da profícua investigação de Câmara, em sua monografia intitulada 

Escravos em fuga: histórias de escravidão e 'liberdade' no Paraná (1854-1888), do ano de 

2013. Em seus estudos, Câmara nos releva as motivações e significados das fugas para o 
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escravizado, também demonstrando um panorama da província do Paraná e como o Dezenove 

de Dezembro se situava nessa sociedade. As considerações de Juliana Câmara foram 

essenciais para refletirmos os dados e números encontrados que, conforme na pesquisa de 

Câmara, foram transformados em tabelas, além de que a análise acerca das motivações de 

fuga, explanadas pela autora, são pertinentes como ponto de partida de nossa pesquisa. 

 Tanto a monografia de Câmara, foi essencial para o desenvolvimento desta pesquisa, 

quanto à obra de Pereira, Semeando Iras Rumo ao Progresso. Nessa Obra de 1996, Pereira 

nos apresenta uma eficiente abordagem da história paraense, focando nos diversos ciclos 

econômicos existentes no Paraná e como eles influenciaram o paulatino desenvolvimento das 

regiões. Pereira também denota o cotidiano no interior paranaense e como acontecia a 

comunicação entre as vilas e cidades.  

 O livro de Pereira foi de suma importância para a pesquisa, pois nos auxilia a pensar 

em como era pertinente, por exemplo, a publicação de um anúncio de uma fuga de 

escravizado de Guarapuava, no jornal Dezenove de Dezembro, na capital da província, visto 

que, pela obra do autor, constatamos que existia uma eficiente rede de comunicações entre as 

elites das vilas (obviamente que não tão eficaz quanto na contemporaneidade, mas que, para o 

período, funcionava relativamente bem). As tabelas confeccionadas e apresentadas por 

Magnus Pereira, no decorrer de seu livro, oportunizaram-nos a reflexão de como poderia vir a 

ser a trajetória e as estratégias de fugas dos escravizados, enquanto eles percorriam o território 

paranaense.     

 Por meio da investigação do Dezenove de Dezembro, também pretendemos detectar as 

representações que o escravizado tinha nas folhas do periódico, visto, que a ação de 

representar o outro (o anunciante era, na maioria das vezes, sempre o senhor, e o anunciado o 

escravizado fugitivo) sempre está carregada de pretensões que vão de acordo com os 

interesses de um indivíduo e/ou grupo.   

 Acerca do conceito de representação Pesavento (2006) define que:  

Representações são presentificações de uma ausência, onde representante e 

representado guardam entre si relações de aproximação e distanciamento. 

[...] os homens elaboram idéias sobre o real, que se traduzem em imagens, 

discursos e práticas sociais que não só qualificam o mundo como orientam o 
olhar e a percepção sobre esta realidade (PESAVENTO, 2006, p. 49). 

 No caso do Paraná, os interesses relativos à representação de certos indivíduos de dada 

maneira, são uma pertinente pauta de reflexões, pois, nos tempos que antecederam e 
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sucederam a abolição da escravatura, existiam ideais que visavam apresentar o Paraná como 

uma Província (e, logo após, um Estado) formado por imigrantes brancos europeus, 

formadores de nossa cultura e sociedade.  

 A demanda pelo estabelecimento de uma identidade que explicite o paranaense, é 

pauta de investigação de pesquisadores, conforme o caso de Romário Martins1, que objetivam 

consolidar uma cultura, uma tradição, costumes que se possam classificar concernentes à 

região. Essas convergências e divergências das distintas identidades, que transitam na 

sociedade, advêm de representações particulares, uma herança cultural que possibilita a cada 

indivíduo a formulação de concepções a respeito do meio que o circunda. . 

 Destarte, é oportuno mencionar que, quando os imigrantes adentraram ao território, 

que se compreendia como paranaense, já existiam indígenas que ocupavam a província, tal 

qual os afrodescendentes escravizados e libertos, além dos descendentes de portugueses que já 

habitavam o Paraná. 

 A historiografia paranista construiu uma narrativa baseada na invenção de uma 

diferença na identidade do Paraná, acentuando o elemento branco descendente de imigrantes 

europeus e procurando reduzir e/ou invisibilizar a presença de pessoas negras e de indígenas. 

 Szesz, em sua dissertação A Invenção do Paraná: o discurso regional e a definição 

das fronteiras cartográficas (1889-1920), de 1997, discute como as autoridades buscaram 

produzir uma harmoniosa identidade no Paraná, elaborando uma memória-histórica na 

formação do território paranaense. A autora explana que essa memória-histórica criou um 

discurso que naturalizou uma legitimidade histórica e procurou preservar a integridade 

territorial do Paraná (1997, p. 120). Szesz ainda evidencia que os intelectuais que elaboraram 

a representação de uma identidade paranaense são oriundos das famílias tradicionais, 

enredados numa teia de compadrio e favor (1997, p. 123).  

 Questionando essa concepção de identidade, amplamente divulgada no Paraná, ao 

longo do século XX, e ainda forte nos dias atuais, em nossa pesquisa, utilizaremos os relatos 

de fuga de homens e mulheres escravizados do jornal Dezenove de Dezembro, publicado 

durante o período provincial do Paraná. Esses encontram-se digitalizados, sendo o acesso 

realizado de maneira virtual e com certa facilidade. 

                                                             
1 Romário Martins, em seu livro História do Paraná, buscava enaltecer os descendentes de imigrantes europeus 

como formadores da cultura e sociedade do Paraná. Essa visão provocava o detrimento da participação de outras 

etnias, como as dos afrodescendentes e indígenas, como formadores da sociedade paranaense. 
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 Utilizando as notas de fuga, temos o objetivo de refletir as motivações que a fuga teria 

para os fugitivos: rompimento com a sua situação de servidão, reivindicação de melhorias em 

seu trabalho e cotidiano, assim como o flerte com a liberdade, o que possibilitaria a este 

conquistar direitos e viver, e não apenas sobreviver a um cotidiano repleto de tensões, 

cobranças, injustiças e violências físicas e psicológicas, as quais certamente o escravizado 

estava submetido. 

 Ainda, refletindo os motivos que levaram o escravizado a fugir, podemos questionar: 

qual a razão da fuga? Assim sendo, é pertinente esclarecer que um objetivo que certamente 

não era motivacional, para um fugitivo, era a intenção de se tornar um desocupado, adjetivo 

que poderia vir a referenciar o escravizado como indolente, que não tinha compromisso e 

pretensões para com o trabalho. Uma das evidências que podem sustentar esta questão, 

encontra-se nos anúncios que informam os escravizados fugitivos levando suas ferramentas de 

trabalho. Mesmo na contemporaneidade, detectamos que algumas parcelas da população 

ainda se referem a determinadas etnias fazendo alusão à preguiça, falta de motivação para 

trabalhar e construir uma vida nos moldes capitalistas de progresso. Esses discursos estão 

repletos de preconceitos e desconsideração de realidades tão diferentes, num país de 

dimensões continentais, como é o caso do Brasil. Por conseguinte, é apropriado 

mencionarmos que as intenções do escravizado, ao escapar das imposições senhoriais em sua 

vida e cotidiano, vão muito além de perspectivas que se resumem ao trabalho (ou a falta de 

compromisso e aptidão para com ele, que sugeriam, em muitos momentos de nossa história, 

ou, ainda sugerem). 

 Considerando as razões que estimulavam a fuga do escravizado, Ferreira (2020) 

salienta que os escravizados não viviam à margem da sociedade, não eram pessoas anônimas 

que se revoltavam simplesmente pelo motivo de que a revolta era inerente a eles, devido a 

hábitos animalescos, supostamente parte de sua própria etnia, ou, que tinham dificuldades de 

se adequarem ao meio social da época, segundo a historiografia de outrora sugeriu. Ao 

contrário, eles estavam tão adaptados e socializados com as práticas dessa sociedade que os 

oprimia, que encontravam brechas nos sistemas coercitivos existentes, utilizando de suas 

aptidões para se reinserirem dentro de um sistema que lhes garantiria melhores posições na 

sociedade. Assim sendo, a autora destaca que as fugas não eram impensadas, fruto de pessoas 

alienadas, mas, sim, resultantes de ações premeditadas, baseadas em calculadas relações 

pessoais e profissionais. Podemos considerar como indícios de que uma fuga há tempos já 
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estava sendo arquitetada, quando o sujeito: levava as ferramentas de seu ofício na intenção 

continuar a exercer sua profissão em outro local, condizente com suas expectativas de vida 

fora do cativeiro, dissimulava sua condição na sociedade por meio de documentos falsos, 

quando utilizava de relações de parentesco, compadrio e amizade para facilitar sua rota de 

fuga e recepção em um local seguro (FERREIRA, 2020, p. 420). 

  Desse modo, salientamos que cada fuga tinha uma motivação pessoal, resultante da 

construção da própria identidade e pretensões do escravizado que enxergava na liberdade 

possibilidades que iam muito além do simples fato de fugir da situação de escravidão e 

trabalho compulsório a que estavam inseridos. 

 Domingues, em sua dissertação denominada Desafiando o cativeiro: fuga de escravos 

no Rio de Janeiro Joanino (1808-1821), explana algumas variantes que impulsionavam o 

escravizado ao ato de fuga: o desejo de liberdade, uma vontade bem definida de fugir, uma 

condição propícia e um impulso. O desejo de liberdade não levava necessariamente à fuga. 

Havia, por exemplo, escravizados que se suicidavam procurando a liberdade. Desse modo, 

deveria existir uma vontade definida de fugir, geralmente fomentada por castigos severos e 

constantes, a negação, por parte do senhor, em aceitar a compra da liberdade. A maior 

probabilidade de fuga, de acordo com Domingues, existia nos escravizados de transitavam 

pelas ruas realizando algum ofício. Essa era uma condição propícia que, para o autor, aliada a 

certo grau de coragem, resultava na fuga (DOMINGUES, 2011, p. 68).    

 O interesse pela pesquisa surgiu ao se detectar que a fuga de um escravizado era 

repleta de motivações e significados, sendo que o ato de fugir era cercado de representações 

da sociedade sobre o sujeito em fuga que, além de destacar os interesses da sociedade na 

manutenção da escravidão, também denotam indícios de como o sistema escravista vai se 

tornando inviável, na segunda metade do século XIX.  

 Chalhoub, em seu livro A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil 

oitocentista, de 2012, apresenta-nos dados que corroboram para o pensamento de que, na 

década de 1870, aconteceram mudanças, propiciadas, por exemplo, pela lei de 28 de setembro 

de 18712, que mudavam a posição de um detento considerado fugitivo, quando este era 

                                                             
2 Com a alcunha de Lei do Ventre Livre, a lei de 28 de setembro de 1871 decretava que os filhos de escravizada 

nascidos a partir desta data seriam considerados livres, sobre a condição de se manterem sob a autoridade dos 
senhores de suas mães até os oito anos. Com essa idade, o senhor da mãe da criança decidiria se gostaria de 

receber a indenização do governo, encaminhando o menino ou menina para o Governo que lhe daria um destino, 

ou utilizar dos serviços do menor até os 21 anos completos. 
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apreendido ou abordado por alguma ação policial. O autor, dentre outros dados numéricos, 

destaca os de suspeita de fugitivos, entre as décadas de 1860 e 1870, nos livros da Casa de 

Detenção da Corte. Na década de 1860, 77,8% dos detentos foram inscritos, nos livros de 

escravizados, o que sugeria uma suspeita de fuga, e 22,2% nos livros indivíduos livres. Já em 

1870, 79,9% foram inscritos, em livros de sujeitos livres, e, 20,1%, nos livros de 

escravizados, em suspeita de fuga. O que isso significa? De acordo com o autor, uma 

experiência de liberdade distinta, no caso do indivíduo ser um fugitivo: um detido, no período 

de 1860, era considerado escravizado até que o contrário fosse provado. Porém, em 1870, o 

detento era considerado livre, caso existisse algum reclame ou objeção. Assim sendo, existiam 

zonas de incerteza social, no que se refere aos limites entre escravidão e liberdade na 

sociedade brasileira oitocentista (CHALHOUB, 2012, p. 232-233). 

 Na atualidade, somos amparados pelo princípio de presunção da inocência3, o que nos 

garante, em poucas palavras, que somos considerados inocentes até que se prove ao contrário. 

Além disso, a lei diz que não precisamos provar nossa própria inocência, pois, sendo 

considerada a inocência por direito, desde o princípio do processo, é o acusador que deve 

apresentar provas que culpem um indivíduo. Fazendo uma alusão a esses registros de detentos 

apresentados por Chalhoub, considerando o nosso direito contemporâneo de Estado de 

inocência, podemos refletir sobre o que isso representava ao escravizado, num momento de 

fuga, a partir da década de 1870. Se o indivíduo realmente fosse um escravizado fugitivo, 

mas, por algum acaso não fosse reclamado, existia a tendência de ele ser declarado livre. O 

fato de ser considerado livre, além de mudar as perspectivas do fugitivo quanto à 

oportunidade de um possível sucesso durante sua fuga, também sinalizava a abertura de 

possibilidades de novas visões da sociedade que circundava o escravizado, no seu trânsito 

pelas localidades. Se antes existia a propensão de uma constante suspeita, a partir da década 

de 1870, os números, anteriormente, expostos indicam uma mudança nas esferas sociais 

incumbidas da coerção dos suspeitos de fuga.    

 Ainda, refletindo o caso dessa mudança de perspectiva, quanto à classificação do 

sujeito livre e o escravizado, quando existia a suspeita de fuga, a importância da imprensa, na 

escravidão (tendo consciência que a imprensa é a expressão dos interesses de uma sociedade, 

ou de parte dela, num dado período), é algo plausível de estudos e pesquisa, visto que, os 

jornais são nada mais do que montagens minuciosamente arquitetadas que objetivam, no caso 

                                                             
3 Este princípio está garantido pelo artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. 
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da fuga do escravizado, intenções que vão muito além da recuperação do fugitivo. Conforme 

perceberemos na pesquisa, em menos de meio século, o jornal pesquisado, Dezenove de 

Dezembro, apresenta anúncios de fuga que podem nos proporcionar uma profícua fonte de 

pesquisa sobre o sistema escravista no Paraná oitocentista.   

 Selecionando os anúncios de fugas, no jornal Dezenove de Dezembro, começamos a 

inquirir acerca das possibilidades de investigação que a fonte nos oferecia. Detectamos que os 

anúncios de fugas, no jornal, nunca poderiam servir para a delimitação de uma representação 

confiável que correspondesse à aparência e personalidade dos fugidos, pois, nos anúncios de 

fuga, sempre era descrito aos olhos de um terceiro que, geralmente, tinha o interesse da 

captura imediata e que via o ato de fuga como uma transgressão digna de penalidades 

variadas. 

 Bastos, em sua pesquisa O léxico dos anúncios de escravos nos jornais do Recife do 

século XIX, de 2007, destaca as palavras utilizadas, no decorrer dos anúncios, que visavam 

intensificar e enfatizar determinadas características dos escravizados, objetivando, por 

exemplo, sua valorização no mercado, quando o objetivo era a venda ou seu reconhecimento, 

quando ocorria uma fuga. Assim sendo, expressões como 'ótima figura', 'bem ladino', 'anda 

muito faceiro', 'estatura mais que regular', 'mãos e pés grandes', 'cheio do corpo', eram comuns 

nos anúncios e auxiliavam para que se intensificassem características positivas e/ou 

atenuassem características negativas do escravizado.  A autora também destaca alguns 

adjetivos que eram comumente utilizados nos anúncios e que qualificavam o escravizado: 

bonito, feio, alto, baixo, esperto, fulo, gordo, magro, sadio, reforçado. Bastos ainda destaca 

que o os adjetivos são facas de dois gumes, pois, se bem empregados enriquecem as 

expressões, e, se utilizados de forma equivocada, anulam os objetivos do anúncio (BASTOS, 

2007, p. 67-69).  

 A forma pela qual o escravizado foi representado em sociedade (no final do século 

XIX e grande parte do século XX) se tornou arraigada a concepções que apresentavam o ex-

escravizado, agora livre, lançado às margens de uma sociedade que fazia questão de esquecê-

lo. 

 Bezerra Neto, em sua pesquisa do ano 2000, na qual conquistou seu grau de mestre, 

denominada Fugindo, sempre fugindo: escravidão, fugas escravas e fugitivos no Grão-Pará 

(1840-1888), esclarece que nos escravizados não eram alienados, mas, sim, não perdiam de 

vista a sua situação na conjuntura da sociedade imperial. No início da segunda metade do 
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século XIX, eram contumazes as reclamações e pedidos, na imprensa da capital provincial, 

Belém, do uso de ação policial para que houvesse a intervenção e repreensão dos escravizados 

que frequentavam tavernas, 'cantos' da cidade e nas praças, pois, em palavras dos próprios 

reclamantes, estes usavam essas oportunidades para tratar da política do país. Além do 

constante temor de possíveis rebeliões, os reclames também evidenciam que havia um 

descontentamento da população quanto à efetividade da capacidade governamental em 

cumprir medidas de repressão e controle social que evitassem um futuro mal (BEZERRA 

NETO, 2000, p. 81). 

 Quando pensamos nessas medidas de ação e controle, que objetivavam coibir fugas, 

conflitos e possíveis rebeliões, a leitura da obra de Freyre, O escravo nos anúncios de jornais 

brasileiros do século XIX, é uma incômoda vitrine de atos de extrema violência do senhor 

contra seu escravizado, o que gerava marcas de violência, físicas e simbólicas que, 

certamente, acompanhariam o sujeito por toda sua sobrevivência. Apesar de controversa, em 

alguns pontos4, é de se considerar o pioneirismo de Freyre, quando ele analisa um grande 

número de anúncios de jornais, formulando uma discutível teoria sobre uma convivência 

harmoniosa entre etnias no Brasil. 

 A obra de Chalhoub, Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da 

escravidão na corte, do ano de 1990, foi essencial para detectar algumas das razões que 

levavam os escravizados à fuga. Destaque principalmente para os exemplos que o autor 

apresenta no decorrer de seu livro, ao analisar suas fontes de processos criminais. Essas 

fontes, além de aumentar nossas perspectivas em relação aos motivos de fugas dos 

escravizados, também fazem com que aumente nossa percepção de como o autor desenvolve 

seu discurso em relação à sua fonte. 

 Outra leitura importante para o desenvolvimento desta dissertação foi a obra intitulada 

Campos da Violência, em primeira publicação datada de 1988, de Lara. Por meio de sua obra, 

absorvemos as primeiras impressões acerca da situação de cativeiro vivenciada pelo 

escravizado, avistando os métodos de coerção utilizados pelos senhores, no intento de coibir 

                                                             
4 Um polêmico exemplo do livro de Gilberto Freyre que podemos citar é quando o autor fala a respeito da venda 

de escravizados. Freyre diz que, expostos para a venda, como se fossem mercadorias, eles se prestavam a tudo: 
se deixavam apertar, apalpar, deixavam 'suas intimidades' a mostra, no intuito de conseguir um comprador, 

também fazendo 'posições' que demonstrassem interesse por parte do comprador. Essas declarações do autor, 

mesmo sabendo que, na época de elaboração e lançamento do livro, os pensamentos e perspectivas quanto a 

escravidão eram outros, não deixam de ser chocantes.  
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ações de rebeldia e fugas.  Também constatamos a tensão existente entre a relação senhor e 

escravizado, que, em muitos momentos, chegava ao seu clímax: um ato de violência. 

 A palavra tensão, utilizada por Lara, em alguns momentos do início da discussão sobre 

a relação entre o escravizado e a sociedade que o rodeava, ainda pode ser utilizada quando 

penso que existia uma tensão que eu, como estudante de História, desde o Ensino 

Fundamental, pensava na relação entre a História do Brasil e a História do Paraná. 

Questionava-me por qual motivo algum episódio da história paranaense não era 

frequentemente estudado na História do Brasil, não ao menos com a mesma periodicidade de 

que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por exemplo, são citados.  

 Em 1999, no intento de ler mais sobre a história paranaense, recordo-me que tive o 

primeiro contato com um livro que tratava particularmente da história do Paraná. O livro era 

Histórias do Cotidiano Paranaense, da historiadora Maria Auxiliadora Schmidt. Lembro que 

cada aluno (nesse ano, estava na quinta série), deveria realizar um pequeno resumo de algum 

capítulo desse livro, e esboçando, por intermédio de uma gravura, o que aquilo significava 

para o aluno. Fiquei com um capítulo que tratava acerca de Curitiba, que aparecia com a 

alcunha de 'ar de província, brilho de capital'. 

 Desde aquele momento lembro que sempre gostei de conhecer um pouco mais a 

história do Paraná. E assim foi durante o ensino fundamental, pois, eu tinha uma professora 

que sempre fez questão de evidenciar e reforçar a necessidade de que contássemos e nos 

interessássemos pela História de nosso Estado.  

 Por intermédio de leituras, que iam além das propostas realizadas em sala de aula, 

preocupei-me, em cursar o Ensino Médio e graduação em Geografia, e, com frequência, ler e 

estar realizando atividades que me aproximassem da história e geografia do Paraná. 

Adentrando no curso de História, em 2017, comecei a perceber, nas aulas de História do 

Brasil Colonial, ministradas pela Professora Ana Maria Rufino Gillies, o déficit que eu tinha 

na leitura a respeito da escravidão na província do Paraná.  

 Esse déficit levou a inúmeros questionamentos a própria Professora Ana Maria, a qual 

sugeriu leituras que me proporcionaram a gênese do interesse em ingressar no Programa de 

Pós-Graduação em História, objetivando me aprofundar no conhecimento dessa parcela da 

população que sempre considerei essencial na formação de nossa cultura e sociedade.   

 Talvez um objetivo fosse o de me emancipar, me libertar de muitas concepções 

errôneas que certamente tinha sobre o tema. Pesquisar e investigar acerca do tema certamente 
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é, antes de tudo, uma aprendizagem que auxilia no crescimento intelectual, contudo, também, 

pessoal, além de ter a oportunidade de contar uma versão de uma história pertinente de 

investigação e discussão na contemporaneidade. 

 A tarefa do historiador é a de contar uma história, questionando o mundo e as 

condições de existência; e se elas realmente são naturais, ou criadas para satisfazer 

instituições de poder dominantes que regem as normas e condutas da sociedade. 

 No primeiro capítulo, discutimos as fontes utilizadas para a investigação, 

demonstrando a importância dos anúncios de fuga, em jornais, referentes à escravidão. Um 

segundo ponto explorado, nesse capítulo, é a historiografia da escravidão no Brasil e no 

Paraná, procurando observar como o escravizado foi descrito no passado, e qual a 

contribuição deste para a formação de nossa sociedade. 

 Já, no segundo capítulo, propomos explorar alguns dos motivos e fatores que levavam 

o escravizado a cogitar sua fuga. Para tanto, abordaremos o tráfico interprovincial, que, a 

partir da década de 1850, transferia escravizados de uma província para outra. Também 

debatemos sobre a família e relações afetivas, e como o rompimento desses laços poderiam 

levar o escravizado a uma fuga na tentativa de reencontrar um familiar, uma pessoa querida 

por ele. Consideraremos, ainda, as aptidões e as habilidades que esses homens e mulheres 

possuíam, e, que, poderiam contribuir para sua inserção em algum outro local. Por fim, 

analisamos alguns indícios de marcas, nos corpos do escravizado, descritas nos anúncios de 

fuga e que indicam as inúmeras violências às quais estavam sujeitos, o que devem ter 

justificado muitas das fugas, 

 No terceiro capítulo, argumentamos o trânsito dos escravizados pela província do 

Paraná, após sua fuga, interpretando os vestígios deixados, com o objetivo ir além das 

informações que o senhor publicava, no intento de demonstrar que, mesmo em fuga, essas 

parcelas da população podem ser vistas por outras perspectivas e interesses excetos de ser 

apenas um ato de transgressão sujeito à punição. 

 Pensando a respeito desses inúmeros interesses e objetivos existentes num anúncio de 

fuga, é pertinente a reflexão de Lara (1988), quando a autora salienta: 

As fugas eram parte da escravidão (eram inerentes a ela) não só porque os 

escravos resistiam à dominação mas também porque eram previstas e 
reconhecidas pelos senhores [...] como algo permanente, um "dado de 

realidade" que não era possível de ignorar, algo inscrito na própria visão que 
tinham do escravo e da escravidão (LARA, 1988, p. 295) 
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 O contato com o jornal O Dezenove de Dezembro oportunizou a absorção de novas 

perspectivas, no tocante à escravidão em território paranaense. Por meio dos estudos das fugas 

de escravizados, percebemos que tais atos de coragem e rebeldia eram muito mais complexos 

e repletos de significações e motivações que iam além de uma transgressão que visava um 

rompimento com uma situação de escravidão. 

 Dessa maneira, destacamos que o ato da fuga era apenas o clímax de inúmeras 

relações que o escravizado tinha, e, certamente, facilitavam o arquitetar de sua escapada, pois, 

a ação deveria ser consciente e planejada, visto que, se fosse capturado, castigos e outros 

modos de repreensão eram iminentes àquele que havia fugido. Destarte, era vital manter boas 

relações com pessoas influentes que poderiam auxiliar o escravizado. 

 Algumas dessas relações (e ações criativas) advinham de trocas de favores. Utilizando 

de sua astúcia, presente em seus atos cotidianos, muitos cativos conseguiam 'a graça' de uma 

proteção por parte de seu senhor, ou de algum conhecido, com certo grau de influência, que 

poderia ser útil ao escravizado, em um momento oportuno. Mediante a tais considerações, 

reconhecemos a participação dessa parcela da população na constituição da sociedade 

paranaense.  

 Certeau (2014) observa acerca de como a criatividade cotidiana procede, de maneira a 

não se conformar com o imposto pelo poder dominante, detentor de mecanismos de 

disciplina. Contrariando expectativas, são criados 'procedimentos populares' que 'jogam' com 

esse poder dominante, apropriando-se de lugares já organizados e disciplinados, e alterando o 

seu funcionamento. (CERTEAU, 2014, p. 40) 

 Visando detectar as ações que criam um espaço, ressignificando um lugar, e as 

constantes mudanças e transformações que ocorrem, conforme o tempo (1854-1888) passa, 

tendo como suporte as fontes (anúncios de fugas no Dezenove de Dezembro) e a bibliografia 

lida, a proposta da pesquisa foi a de averiguar as representações do escravizado em fuga, 

explicitadas nos anúncios do Dezenove de Dezembro, visando refletir as intenções dos 

anunciantes ao descreverem o escravizado, de certa maneira, pensando nas possibilidades que 

surgiam ao fugitivo, no ato de sua fuga, que iam muito além daquilo que é representado nos 

anúncios. 

 Por intermédio dessas representações, presentes no jornal, objetivamos, também, 

desvendar como a sociedade compreendia a situação da escravidão, por meio da investigação 

das motivações que levavam o escravizado a fugir e que relações ele desenvolvia com outros 
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grupos e/ou indivíduos, durante o seu itinerário de fuga. Dessa maneira, procuramos, ainda, 

discutir acerca das transformações que o escravizado vai proporcionando aos lugares que são 

palcos de sua trajetória, em busca do abandono de sua condição de escravidão. 
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CAPÍTULO 1 - ESCRAVIDÃO NO PARANÁ, HISTORIOGRAFIA E AS FUGAS DE 

ESCRAVIZADOS, PUBLICADAS NO DEZENOVE DE DEZEMBRO 

 Neste capítulo, apresentamos as possibilidades de pesquisa que os anúncios de fuga de 

escravizados nos oportunizam, buscando evidenciar que, as informações contidas em nossa 

fonte de pesquisa, permitem-nos uma investigação que reflita além da representação que o 

senhor publicava sobre o escravizado fugitivo. Nesse intento, referenciamos também a 

historiografia que, entrecruzada com nossas fontes, contribuiu para a interpretação das 

motivações e perspectivas dos escravizados em relação à fuga.  

 

1.1 Possibilidades de pesquisa utilizando os anúncios de fuga, publicados no periódico 

Dezenove de Dezembro 

 Na contemporaneidade, estudiosos passaram a considerar as fontes jornalísticas de 

imensa riqueza para a historiografia. Um jornal possibilita acesso às práticas cotidianas e às 

concepções da sociedade que imperavam no transcorrer de sua circulação 

 Oferece, ainda, o ensejo de refletir situações e figuras, ocultadas de documentos 

oficiais, os quais destacavam situações e personagens consideradas mais importantes, na 

sociedade.  

 Se a Gilberto Freyre é atribuído o pioneirismo na valorização dos anúncios de jornais 

como fonte relevante para o estudo da escravidão, no Paraná, esse destaque é devido a Graf. 

Em seu livro Imprensa periódica e escravidão no Paraná, de 1981, a autora comenta: 

A riqueza informativa da imprensa periódica, notadamente nos jornais, para 

o estudo da escravidão no Paraná reside no fato de que, salvo os documentos 

dos órgãos oficiais, é extremamente difícil encontrar qualquer outro tipo de 

fonte que permita conhecer tão amplamente as condições em que esses 
indivíduos viviam na sociedade paranaense de então (GRAF, 1981, p. 15). 

 Assim, respaldados pela importância da imprensa periódica, para os estudos da 

escravidão no Paraná, utilizamos anúncios de fuga do jornal Dezenove de Dezembro a fim de 

mostrar as evidências da importância da função do escravizado, na produção material e 

cultural da província, objetivando detectar e refletir como ele era representado no periódico.  

 Em sua dissertação, O léxico dos anúncios de escravos nos jornais do Recife do século 

XIX, Bastos nos oportuniza uma profícua análise a respeito dos discursos que pairavam na 

sociedade pernambucana do século XIX, no que concerne às fugas de escravizados.  
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 Quando Bastos (2007) delineia as funções sociais do escravizado, no Pernambuco, a 

autora revela que: 

As funções sociais da escravidão eram desempenhadas pelos inúmeros 

cativos que povoavam as casas-grandes dos engenhos e sobrados da cidade. 

A escravidão era uma instituição social, com finalidades suntuárias e 

políticas, mas os cativos representavam muito valor. É quase impossível 
separar as funções econômicas da escravidão de suas funções institucionais. 

O modo de vida da sociedade escravista impunha a aquisição dessa riqueza 

como uma necessidade social e ideológica; e a economia dava garantia de 

retorno do investimento, caso o senhor precisasse de capital. O valor de um 
cativo não decorria apenas da efetiva necessidade de mão-de-obra escrava, 

mas do próprio funcionamento do sistema que tornava o escravo uma 
riqueza de fácil circulação e realização (BASTOS, 2007, p. 36).  

 Essas funções sociais da escravidão certamente eram compreendidas pelo escravizado 

que, sabendo de seu valor para o sistema escravista, criava meios de reivindicar melhores 

condições de vida e trabalho, pois, é fato, que o anúncio de fuga, objeto principal desta 

pesquisa, nada mais é que uma reivindicação do fugitivo por melhores condições de vida que 

permitissem a ele viver, e não apenas sobreviver, encontrando melhores condições de trabalho 

e de preservação da sua vida e de seus familiares. Dessa maneira, cabe a nós também 

refletirmos como o escravizado é representado no seu ato de fuga, no jornal, pois, conforme 

os interesses do periódico e dos próprios anunciantes mudavam, certamente as representações 

do escravizado, nos anúncios, sofriam alterações. Essas nuances, apresentadas pelas fontes, 

igualmente são passíveis de serem observadas.  

 No que se refere aos motivos das fugas, Amantino (2008) afirma: 

O que levava o escravo, africano ou crioulo, a fugir? Pode-se afirmar que 

inúmeros fatores coexistiram para levar o cativo a tomar uma decisão tão 

radical. As fugas ocorriam, evidentemente, por uma negação ao seu 
cativeiro. Entretanto, havia mais do que isto. O escravo fugia porque 

percebia que não lhe restava alternativas dentro do sistema. A fuga 

significava para o fugitivo recobrar o domínio sobre sua vida, refazer, no 

caso dos crioulos, possíveis laços parentais, acabar com os castigos e dispor 
de sua força de trabalho como lhe aprouver (AMANTINO, 2008, p. 63). 

 Quando nos deparamos com uma fonte, sabemos que as informações são vestígios de 

um passado. Além dos anúncios de fugas, o Dezenove de Dezembro também publicava 

intenções de compras, vendas e aluguel de escravizados, bem como propagandas do comércio 

local, de eventos, notícias oficiais da capital e interior da província e de outras localidades do 

império, recados a pedido, folhetim literário etc., tudo em apenas 4 páginas. Esse material 



26 

 

 

 

representa vestígios que, cuidadosamente analisados, proporcionam inúmeras hipóteses do 

panorama de uma sociedade, em dado período.  

 Nos anúncios abaixo, podemos inquirir sobre as informações apresentadas: 

Anúncio 01: procura de serviço doméstico 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 01 de julho de 1854, ano I, n. 14, p. 04.  

 

Anúncio 02: venda de um escravizado mestre de pedreiro  

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 05 de junho de 1858, ano V, n. 19, p. 04.  

 Corriqueiros, no Dezenove de Dezembro, anúncios, como o primeiro caso, relatavam 

que a intenção era alugar uma mulher de bom comportamento para serviço doméstico. Mas, o 

que seria o bom comportamento que se esperava de uma mulher escravizada para a sociedade 

do período? Quais seriam as qualificações que ela deveria possuir para ser considerada boa 

para os serviços domésticos? Quais seriam esses trabalhos? Estas são questões que podemos 

realizar, uma vez que, em alguns periódicos do império, os serviços vinham especificados, 

indicando que a pessoa deveria saber cozinhar, costurar, passar roupa, engomar, cuidar de 

crianças, além de solicitar bom comportamento e apresentar algumas qualificações quanto aos 

ofícios a serem executados, conforme percebemos nos anúncios expostos anteriormente.  

 Neves, em sua dissertação denominada Experiências capturadas: em torno da 

escravidão urbana, imprensa e fugas escravas no Rio de Janeiro, 1809-1821, do ano de 2012, 

discute oportunidades de análise da escravidão e das fugas dos escravizados do ponto de vista 

http://hemerotecadigital.bn.br/
http://hemerotecadigital.bn.br/
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da imprensa, visualizando como as fugas dos escravizados o inseriam na sociedade.  

Pensando, nos ofícios dos escravizados, Neves (2012) manifesta que: 

A maioria dos escravos fugidos que tiveram seus ofícios declarados labutava 

em ocupações que exigiam perícia, algum grau de especialização, e a 

confiança de seus senhores. [...] esses escravos com ocupação especializada 

não fugiam para as margens da sociedade, tentando negá-la. Ao contrário, 
esses escravos se reinserem na mesma a partir de suas expectativas, à revelia 
de seus senhores (NEVES, 2012, p. 67). 

 Continuando a sua argumentação, o autor denota que: 

Ter um escravo com treinamento e aptidão para exercer ofícios como 

alfaiate, sapateiro, carpinteiro, pedreiro, ferrador, por exemplo, interessava 

em muito aos senhores, pois conseguiam angariar um maior pecúlio a partir 
do labor de seus cativos, além de obterem distinção social. Mais do que uma 

necessidade de tarefas a ser suprida por escravos, o que estava em jogo era o 

prestígio que tal posse possibilitava. [...] Um escravo com ocupação 

especializada era sinônimo para seu proprietário de prestígio social. Os 
benefícios não eram apenas do senhor. Tal escravo também conseguia 
algumas benesses, estando fugido ou não (NEVES, 2012, p. 69). 

  Destarte, no segundo anúncio acima, a respeito de um escravizado de 26 anos, e em 

consonância com a reflexão de Neves, observamos a intenção de venda, destacando-se uma 

profissão: mestre de pedreiro. Ter um ofício elevava o valor do escravizado, assim como, no 

caso de uma fuga, eles teriam maiores possibilidades de sobrevivência fora dos domínios de 

seu algoz. Estes são vestígios que, encontrados em nossas fontes, podem suscitar as mais 

diversas interpretações. Acima de tudo, evidenciam os muitos ofícios , que hoje chamaríamos 

de competências, que os escravizados possuíam e exerciam. 

império. 

 Além dessas informações, geralmente, na última página, encontravam-se os anúncios 

do comércio local, e, também, os anúncios de fugas de escravizados, fonte principal de nossa 

pesquisa.  

 Domingues, em sua pesquisa Desafiando o cativeiro: fuga de escravos no Rio de 

Janeiro Joanino (1808 -1821), do ano de 2011, analisa as diferentes estratégias de fugas de 

escravizados em meio as transformações, devido à chegada da família real portuguesa, na 

cidade do Rio de Janeiro.  

 Carlos Domingues abre um leque de possibilidades ao nos proporcionar e classificar 

fugas em dois critérios: circunstância de fuga e situação de fuga. Na circunstância de fuga, 

acontecia um evento repentino que potencializava no escravizado o ensejo pela liberdade. Já 



28 

 

 

 

na situação de fuga, existia todo um planejamento que precedia o ato de fugir, não sendo um 

mero fruto do acaso, mas, sim, algo meticulosamente planejado. O autor ainda reforça que, na 

situação de fuga, as chances de êxito eram bem maiores, visto que, poderia existir um 

indivíduo que receberia o escravizado, auxiliando-o na sua fuga, assim os riscos e imprevistos 

seriam previamente avaliados (DOMINGUES, 2011, p. 69) 

 Prosseguindo, o autor nos apresenta uma comparação entre fugas de escravizados 

boçais (recém-chegados da África) e ladinos (aculturados, entendiam e falavam o português e 

podiam ser utilizados em serviços domésticos e nos meios urbanos), explanando que a: 

[...] questão comparativa entre escravos ladinos e boçais, cremos que os 

últimos eram alvos particularmente fáceis para a ação dos ladrões. Seu 
desconhecimento da língua e das práticas correntes podiam ter facilitado a 

ação furtiva dos criminosos, e quem sabe, não tenha sido o destino de alguns 

cativos aqui analisados? [...] Escravos ladinos, por sua vez, deveriam dispor 

de maior facilidade para construir situações propícias a fugas. Ladinos, 
também, deveriam ter melhores possibilidades de manter relações 

interpessoais capazes de facilitar seu ato de sua fuga e seu acoitamento. Já 

mencionamos no capitulo anterior, acerca das possibilidades que o ambiente 
urbano fornecia para que escravos pudessem tecer relações com outros 

escravos e com diversos setores livres subalternos da sociedade 
(DOMINGUES, 2011, p. 76). 

 Lendo o anúncio abaixo e pensando nessas diferenças entre circunstância e situação de 

fuga, expostas por Carlos Domingues, podemos concluir que, muito provavelmente, visto às 

aptidões do escravizado, Francelino, elaborou uma situação de fuga para conquistar sua 

liberdade: 

Anúncio 03: a fuga de Francelino 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 20 de abril de 1859, ano VI, n. 109, p. 04.  

 Percebemos que, nessa fuga, além do nome, a cor, vestimenta, existe a menção de 

marcas corporais e características acerca de sua personalidade. Todos esses dados, 

http://hemerotecadigital.bn.br/
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cuidadosamente percebidos por uma parcela da população sempre atenta, facilitariam um 

possível sucesso na captura do fugitivo. Essas características, constantes nos anúncios de 

fuga, serão aprofundadas no transcorrer do texto. 

 De acordo com Bastos (2007), os anúncios são: 

[...] redigidos no plano enunciativo do relato; com estrutura semelhante ao 

da notícia; o emissor se apaga e dá-se ênfase ao evento discursivo, ou seja, 

ao escravo fugido ou a ser vendido. As falas são legitimadas porque emanam 

do poder escravocrata instituído pela sociedade, representando o poder 

dominante. É esse poder que dá às pessoas a competência para capturar o 

escravo que lhes fugiu, denunciar os apreendidos e apelar para as 

autoridades policiais ou qualquer outra autoridade competente que se 

encarreguem de trazer o escravo de volta (BASTOS, 2007, p. 73-74). 

 Além da apresentação desses dados e o que eles representavam, compreendemos que 

trabalhamos, de acordo com o pensamento de Bastos (2007), exposto acima, com o que se 

tornou notícia, por esse motivo, o jornal também nos possibilita questionar o porquê de dado 

anúncio ser relevante no período, pensando em quais interesses a sociedade local tinha ao ler 

e prestar atenção em tais anúncios. 

 Nessa perspectiva, Luca (2008) explica:  

O pesquisador dos jornais e revistas trabalha com o que se tornou notícia, o 

que por si só já abarca um espectro de questões, pois será preciso dar conta 

das motivações que levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa. 

Entretanto, ter sido publicado implica atentar para o destaque conferido ao 
acontecimento, assim como para o local em que se deu a publicação [...] Em 

síntese, os discursos adquirem significados de muitas formas, inclusive pelos 

procedimentos tipográficos e de ilustração que os cercam. A ênfase em 

certos temas, a linguagem e a natureza do conteúdo tampouco se dissociam 
do público que o jornal ou revista pretende atingir (LUCA, 2008, p. 140). 

 Quando identificamos anúncios em jornais, semelhantes informações (considerando os 

breves anúncios do jornal Dezenove de Dezembro) são oportunas para a investigação da 

escravidão, na sociedade paranaense do século XIX.  

 Maneira (2014) destaca: 

Os anúncios dos jornais são fontes que abrem um leque de 

possibilidades de análise para se estudar a escravidão. As narrativas 

presentes nos anúncios das fugas permitem observar a ideologia de 

determinada época em relação ao escravo, a forma como era visto 

nessa sociedade, quem era esse escravo, quais as características físicas 

e até mesmo psicológicas desse sujeito, seus hábitos, a forma como se 

vestia, se possuía vícios...enfim, permite vislumbrar o cotidiano, a 



30 

 

 

 

lógica que perpassava a sociedade escravocrata. (MANEIRA, 2014, p. 

39). 

 Mesmo submetido a regras de conduta que, em teoria, dariam ao escravizado um 

aspecto de submissão e passividade, algumas táticas possibilitavam que subvertessem a ordem 

no meio social no qual habitava. O historiador deve estar atento a condutas que dão novo 

sentido a dado lugar, tendo ciência de que mudanças, mesmo que paulatinas, podem significar 

o implemento de uma nova ordem social. 

 Nesse sentido, os anúncios de fugas nos oportunizam uma investigação que, 

utilizando-se de informações presentes em fontes, aparentemente simples, as quais, conforme 

vão ganhando corpo, por meio do encontro de pistas e juntando informações detectadas, 

promovem a visualização de um todo que pode vir a reelaborar um lugar e a relação da 

sociedade com ele. Em nossa concepção, os anúncios de fuga são como as cores, existem as 

cores primárias: amarelo, azul e vermelho. Utilizando-se apenas das cores primárias, de forma 

isolada, não podemos ir muito longe. A partir do momento em que as combinamos, 

encontramos o verde, o laranja e o roxo, e suas respectivas tonalidades são descobertas 

sucessivamente. Pensamos que os anúncios de fuga acontecem da mesma forma. Por meio de 

informações primárias, conseguimos ir até certo ponto. A partir da hora que entrecruzamos 

essas informações, até o momento isoladas, com as demais, encontramos outras possibilidades 

e, dessa forma, nossa investigação vai ganhando corpo, vida e novas perspectivas. 

 Domingues (2011) analisa o anúncio de fuga do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, 

datado de 08 de março de 1809. Pelo anúncio, tomamos consciência da fuga da escravizada 

Rosa, que fugiu carregando um barril que servia como reservatório de água. Para seu senhor, 

era uma equação muito simples (e ingênua, se pensarmos que Rosa deve ter abandonado o 

barril de água, no momento de sua fuga): o leitor do anúncio de fuga detectaria Rosa, 

seguindo esta singela informação e entregaria a escravizada no local indicado pelo anúncio. 

São informações simples e vagas, contudo, como um leitor contemporâneo ingressaria no 

mundo de Rosa e seu senhor? No mesmo anúncio, diz-se que Rosa era 'boçal', ou seja, não 

dominava a língua e nem a cultura local. Dessa forma, podemos detectar mais um detalhe 

importante: ela era recém-chegada no Brasil. Logo, como ela desenvolveu um elaborado 

plano de fuga? (DOMINGUES, 2011, p. 56). 

 Domingues (2011) ainda complementa: 
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[...] o estudo da fuga de Rosa requer entender a fuga de tantos outros que, em 

última análise, se completam. São narrativas limitadas pelas poucas linhas de 

seus anúncios, mas somando suas histórias, podemos superar um pouco 

dessa limitação. Um pouquinho de cada um. Um monte de pequenas 
histórias unidas em uma só [...] (DOMINGUES, 2011, p. 56) 

 Atualmente, as possibilidades de se encontrar novas informações e perspectivas no 

tocante à pesquisa que utiliza anúncios de jornais, como fontes, torna-se deveras fácil, pelo 

menos no caso Dezenove de Dezembro5 que encontra-se digitalizado, e de fácil acesso em 

meio virtual. Toda essa facilidade nos possibilita a utilização de informações para levantar a 

discussão quanto à sociedade do período no qual o jornal circulava. 

 Para Neves, muito provavelmente, não apenas senhores utilizavam anúncios de jornais 

para tentarem reaver seus escravizados: os próprios escravizados poderiam utilizar desse meio 

de comunicação em benefício próprio. Acompanhar a situação do anúncio de fuga (por 

exemplo, se o valor de recompensa da captura havia aumentado), possibilitaria a um 

acobertador ou, mesmo ao próprio fugitivo, o fomento de estratégias para até mesmo receber 

a recompensa oferecida. Desse modo, o autor nos apresenta o caso de Joaquim Lobo e seu 

escravizado fugido, de nome João.  

 João, de idade próxima aos 20 anos, andava fugido por mais de um ano e Joaquim 

Lobo sabia que ele andava se esquivando pela cidade, sempre mudando de nome. O senhor 

conclui que, para que seu cativo estivesse fugido há mais de um ano, existia uma rede de 

solidariedade que mantinha João protegido. Por conseguinte, Joaquim Lobo começou a 

anunciar: se alguém informasse o paradeiro de João e fosse escravizado, receberia uma gorda 

recompensa, a qual poderia ser utilizada para a compra da liberdade. Assim sendo, Neves 

analisou a existência de estratégias, cada vez mais aperfeiçoadas, tanto de senhores quanto de 

seus escravizados, onde apostavam na eficácia dos anúncios de fuga. No caso de Joaquim 

Lobo e seu escravizado, o objetivo do senhor era o de incentivar os escravizados a entregarem 

João, encurtando, desse modo, laços de solidariedade (NEVES, 2012, p. 86). 

 Pela observação dos anúncios de fugas, podemos dividir os escravizados fugitivos em 

categorias, para compreendermos melhor o perfil desses indivíduos, e, depois, conseguirmos 

detectar quais fatores facilitavam ou dificultavam uma fuga bem-sucedida. Pensando, no sexo 

dos escravizados fugidos, encontramos um número bem superior de homens em relação a 

mulheres, conforme pode ser observado na tabela: 

                                                             
5 O Dezenove de Dezembro está disponível digitalmente no site da Biblioteca Nacional, por meio da Hemeroteca 

digital, por intermédio do link http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/. 
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Tabela 01: sexo dos escravizados, pelos anúncios do Dezenove de Dezembro: 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 Observando os dados explicitados na tabela 01, percebemos que, dentre 10 

escravizados fugidos, quase 08 são homens. Esses dados nos permitem questionar o porquê 

dessas fugas serem majoritariamente masculinas. Antes de tudo, devemos estar cientes de que, 

apesar de a tabela simplificar e dividir dados entre masculino e feminino, é importante 

considerar essas pessoas como indivíduos com pretensões distintas, não uma propriedade 

senhorial. 

 Lara, em seu livro Campos da Violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de 

Janeiro, 1750-1808, de 1988, explana que a violência existente na relação entre senhor e seu 

escravizado, discorrendo sobre o paternalismo, castigo, o trabalho e todo o aparato social e 

político que cercava o período colonial. A respeito das relações e confrontos existentes nesse 

período, a autora salienta que não devemos compreender:  

[...] esses homens e mulheres em categorias rígidas e estáticas, devemos ter 

em mente que seus “lugares” sociais estavam definidos pelas relações de 

dominação e exploração que mantinham entre si, nas praticas e confrontos 

cotidianos, e não apenas por aspectos formais como o titulo de propriedade 
ou a identificação aparente de sua condição social (LARA, 1988, p. 347). 

 Assim sendo, podemos questionar quais fatores influenciavam a fuga desses homens e 

mulheres. Talvez, os escravizados de sexo masculino trabalhassem em ocupações mais 

afastadas dos olhos de seus senhores, o que possibilitaria maiores contatos com outros 

indivíduos e grupos, e poderia fomentar o intento e a organização de uma fuga. No caso das 

mulheres escravizadas, os serviços domésticos poderiam afastá-las de uma convivência maior 

com outras pessoas, o que dificultaria, também, as possibilidades de se organizar e de 

encontrar um refúgio que as auxiliasse nas fugas. Outrossim, se a mulher tivesse filhos 

pequenos, tal laço familiar poderia representar um empecilho para uma fuga, visto que, fugir 

poderia se tornar mais arriscado, isto é, a escravizada seria um alvo mais fácil, no caso de uma 
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captura e retorno à sua condição de escravidão (e os castigos poderiam atingir, além dela 

própria, também a seus filhos) 6. 

 Quanto à diferença entre homens e mulheres, no que se refere ao número de fugas, 

Amantino (2008) salienta: 

A esmagadora maioria de homens entre os fugitivos nos anúncios não deve 

ser explicada somente pelo fato de que eram predominantes no conjunto da 
escravaria. A presença pouco marcante de mulheres, sejam elas crioulas ou 

africanas, no contingente de fugitivos, deve ser também questionada a partir 

das suas relações familiares. Um dos motivos principais para tão baixo 

resultado, se comparado com os homens, é provavelmente o estabelecimento 
de laços familiares fortes o bastante para evitar as fugas e, principalmente, a 
existência de crianças que dependeriam delas (2008, p. 62). 

 A respeito da situação da mulher escravizada em sociedade, Chalhoub (1990), 

apresenta Rubina e Fortunata, e o impasse que ambas viveram, no ato de falecimento de seu 

senhor, Custódio Guimarães. Era um pedido de Custódio que Rubina ganhasse a liberdade, 

depois de seu falecimento. Contudo, a viúva dele (que já havia contraído núpcias novamente), 

Dona Rosa, não pensava o mesmo. Destarte, Rubina ainda apareceu nos autos do inventário 

de Cândido Guimarães. A culpa dessa desconfortável situação, para Rubina, era o irmão de 

Custódio, José Guimarães, que era o novo marido de Rosa, sua ex-cunhada. Dessa maneira, 

José e Rosa declaravam, no decorrer do processo de Rubina e de sua filha Fortunata, que, na 

verdade, Custódio não queria que as escravizadas fossem vendidas (CHALHOUB, 1990, p. 

102-103).  

 A narrativa de Chalhoub nos permite detectar a rede de relacionamentos que cercavam 

os escravizados e as esferas sociais e políticas em que estes estavam inseridos. No caso de 

Rubina e Fortunada, após uma demorada batalha judicial, de perdas e ganhos, nas diversas 

esferas de julgamentos entre tribunais, e uma decisão favorável, num primeiro momento, às 

escravizadas. Porém, um juiz, de outra instância, indefere a decisão do primeiro juiz e devolve 

as escravizadas a seus senhores (CHALHOUB, 1990, p. 107).  

                                                             
6 Quando pensamos em fugas e mulheres escravizadas é impossível não recordar da história de Harriet Tubman. 

Harriet, num primeiro momento escravizada no sul estadunidense, planejou sua fuga, conseguindo alcançar a 

região dos EUA onde a escravidão já havia sido abolida. E não parou por aí. Tubman retornou algumas vezes 

para seu lugar de origem na intenção de auxiliar e guiar inúmeros escravizados rumo à liberdade. Apelidada de 

'Moisés' por seus contemporâneos (fazendo alusão a história da bíblia cristã), em 2019, foi lançado um filme 
estadunidense de nome 'Harriet', que conta um pouco da trajetória da heroína. Mesmo tendo o conhecimento de 

toda a liberdade criativa que diretor e produtores têm no momento em roteirizar uma história, o cinema é uma 

acessível possibilidade para tomarmos conhecimento de uma história, sabendo que, por intermédio da narrativa, 

nos é apresentada uma versão da realidade histórica do período que, no caso do filme, Harriet Tubman enfrentou. 
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 Por intermédio das informações, coletadas no jornal, podemos dividir os escravizados 

pelo sexo e, também, pela cor e origem dos indivíduos, conforme as tabelas abaixo 

demonstram: 

Tabela 02: cor dos escravizados, pelos anúncios do Dezenove de Dezembro: 

 

Fonte: elaborada pelo autor, com base em Câmara (2013). 

Tabela 03: ascendência dos escravizados, pelos anúncios do Dezenove de Dezembro: 

 

Fonte: elaborada pelo autor, com base em Câmara (2013). 

 Na Tabela 02, percebemos que, quase 80% dos anúncios de fuga evidenciavam a cor 

da pele do escravizado. Atualmente, algumas características, relacionadas à cor, são 

consideradas ofensa, sendo que proferir dadas palavras, sem dúvida, seria um equívoco. 

Entretanto, no período da escravidão, com certeza, um capitão do mato ou até mesmo grande 

parcela da população, sobretudo de vilas, onde existia um número considerável de 

escravizados, saberia distinguir alguém em fuga pela cor de sua pele. Fato é que a cor da pele 

já colocava o indivíduo em evidência, e não foi incomum sujeitos libertos serem tomados 

como escravizados fugidos, capturados, e reduzidos novamente à escravidão. 

 Silvério, em sua dissertação Antiescravismo e racialização em Ouro Preto (1871-

1888), de 2012, destaca que, nos períodos que antecederam e sucederam a abolição, no Brasil, 

existia a discussão em torno da teoria de que a nação é uma expressão do patrimônio genético 

de seu povo. Havia, no período, um debate que colocava pensadores em posições antagônicas 

quanto ao tema. Enquanto um primeiro grupo apostava nas misturas de grupos sociais, num 

intuito de 'depuração do sangue negro', objetivando que os caracteres genéticos da 'raça 
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inferior7' fossem superados pelos da 'raça superior', um segundo grupo apoiava a teoria do 

'caldeamento de raças', síntese do plano científico do embranquecimento do Brasil (2012, p. 

25) 8 

 As considerações de Silvério são pertinentes quando pensamos que, enquanto 

progrediam as lutas dos escravizados em prol de sua liberdade, esta liberdade estava imersa 

em um emaranhado de teorias raciais, de cunho determinista, que privavam os libertos de 

conquistarem a mesma posição social de outras parcelas populacionais do Brasil e, dessa 

maneira, as mesmas possibilidades de relações interpessoais que permitiriam aos agora 

libertos a abertura de novas oportunidades, nas diversas esferas sociais existentes.     

 Pensando nas relações que poderiam existir entre grupos distintos de escravizados, 

podemos destacar que tanto a origem de um sujeito e/ou grupo e, também, o cotidiano destes 

criavam distintas vivências e concepções na sociedade da qual o escravizado fazia parte. 

Pensando nessas distintas relações, Lara (1988) conclui que: 

Tais considerações nos levam a concluir que aqueles homens e mulheres 

diferenciavam-se uns dos outros através de critérios que envolviam tanto a 

dinâmica das relações especificas que mantinham entre si quanto a de suas 
inserções num universo mais amplo de outras relações, bem como as 

diferenças raciais e de cor. Esses critérios entrecruzavam-se ou 

sobredeterminavam-se em função das diferentes situações de confronto 
vivenciadas por essas pessoas, de modo a selecionar, dentre as ambiguidades 

experimentadas no cotidiano, aquelas mais importantes ou diretamente 
ligadas a um momento ou uma relação especifica (LARA, 1988, p. 351).  

 Conforme a tabela 03, mais de 30% dos anúncios de fuga referenciavam o local de 

origem do escravizado em fuga. Esta origem diria ao leitor do anúncio se o escravizado era 

                                                             
7 Acerca dessa suposta inferioridade de raças, é pertinente citar uma triste história, ocorrida no século XIX, da 

africana Saartjes Baartman. Recebendo a infame alcunha de 'Vênus negra', a mulher foi exposta em feiras e 

circos europeus durante vários anos do início do século XIX. Após sua morte, o corpo de Saartjes foi dissecado e 
analisado por cientistas, no intuito de investigar as diferenciações existentes entre brancos e negros, além de 

comparar o corpo da mulher assemelhando-o com o de animais, pois, na Europa, estudos científicos que visavam 

constatar diferenças genéticas entre diferentes etnias estavam em sua gênese. Após sua morte, em 1815, o corpo 

de Saartjes permaneceu exposto em um museu do francês por muitos anos, sendo devolvido e sepultado em sua 

terra natal, Vale do Rio Gamtoos, na África do Sul, em 2002. Existe um filme francês, do ano de 2010, 

denominado 'Vénus Noire', que relata a história de Saartjes Baartman 

.   
8 Acerca do tema mistura de grupos sociais e embranquecimento, e o desdobramento destes discursos no 

perpassar do século XX, podemos mencionar que, na década de 1930, mais de 40 anos após a abolição, Gilberto 

Freyre lançou a obra Casa-grande e Senzala. Neste livro, Freyre propôs que o Brasil, recusou as diversas 

contradições existentes entre diversas etnias. O autor assegurava que existia uma harmonia entre raças no país. 
Este discurso lançou o Brasil, no resto do planeta, como um caso de democracia racial pautada em relações 

tolerantes, sem conflitos, preconceitos e discriminações. Esse discurso de Freyre sobreviveu por décadas no 

imaginário popular brasileiro, mas já se encontra desvalidado, em relação das evidências de profunda 

desigualdade entre brancos e negros no Brasil.   
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originário da África, ou se era filho nascido em solo brasileiro (crioulo), ou mesmo 

descendente de uma escravizada e seu senhor, ou mesmo se pertencia ao Estado (escravizado 

de nação). Isso abre um rol de possibilidades de análise acerca das áreas frequentadas, visto 

que, por exemplo, ser originário da África dificultaria a adaptação aos costumes da província 

do Paraná, ou mesmo ser um entrave quanto ao idioma falado (o indivíduo poderia ter um 

sotaque diferente ou não falar o português fluentemente). Por outro lado, ser nascido no 

Império do Brasil proporcionaria a facilidade com o idioma e com os costumes da sociedade, 

inerentes ao sujeito, desde o seu nascimento.  

 Neves (2012) destaca que uma das estratégias para que o prejuízo, recorrente ao 

senhor, devido à fuga constante de um escravizado, era anunciar a pretensão de venda. Dessa 

maneira, o autor cita o caso de um escravizado, de nome José. Após várias fugas, o senhor de 

José explanava que seu escravizado se encontrava preso, não por algum crime, mas, sim, por 

mais uma escapada. Como consequência dessa evasão, o senhor se desgostou do escravizado, 

e decidiu vendê-lo. Além de uma estratégia do senhor do escravizado, Raphael Neves salienta 

que esta poderia vir a ser uma estratégia do próprio escravizado. Para José, a fuga seria uma 

maneira de reivindicar melhores condições em sua situação de escravizado ou, até mesmo, 

forçar uma venda para outro senhor. Neves comenta que os motivos para essa ação do 

escravizado José iam além de um simples protesto contra possíveis violências físicas e 

simbólicas que recebia em seu cotidiano, o motivo poderia ser simples: José, por ser um 

escravizado ladino, era um vivaz conhecedor dos códigos sociais da escravidão, 

demonstrando, com tal sapiência, um alto nível de socialização (NEVES, 2012, p. 125). 

 Por meio dos anúncios de jornais, além de investigarmos como eram as relações dos 

escravizados com a sociedade que os rodeava, também podemos considerar o modo como tais 

sujeitos estabelecem as trajetórias, nas zonas que frequentavam.  

 Schwarcz (1987) mostra que, pelos anúncios 

[...] e da verificação de uma outra dimensão que não só a pragmática, 

podemos perceber também como o elemento negro parece cumprir 

trajetórias, já que vai passando de humilde e ainda saudável a degenerado - 
primeiro física e depois moralmente. Além disso, aos poucos substituem-se e 

justapõem-se antigas imagens por novas, mais adaptadas talvez ao próprio 

momento: ao lado da imagem do preto humilde, servil, amigo dos brancos, 
vai surgindo a do negro traiçoeiro, fujão e ladrão. (1987, p. 150). 

 Essas menções, constantes dos anúncios de jornais, facultam-nos a oportunidade de 

avistar a maneira que o sujeito escravizado era tratado na sociedade da época. Os senhores de 
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escravizados, legalmente, detinham o poderio sobre os seus cativos. Entretanto, os 

escravizados se rebelavam, impunham (à sua maneira) suas vontades, desígnios, e, quando 

isso já não era mais possível, quando a sobrevivência se tornava insustentável, arquitetavam 

as suas fugas, saindo com cautela rumo ao desconhecido, quiçá, repleto de possibilidades de 

redenção e liberdade. 

 

1.2 A escravidão na historiografia brasileira, do século XX ao início do século XXI 

 No transcorrer do século XX, versões divergentes sobre o tema escravidão foram 

desenvolvidas pela historiografia. Estas versões estão alicerçadas na percepção de como a 

sociedade enxergava a escravidão, ratificando, assim, que distintas interpretações relativas ao 

sistema escravocrata fossem construídas por autores e autoras da História. 

 Matos (1999) enfatiza que a historiografia contemporânea favorece abordagens que se 

interessam por recuperar diferentes relações e sensações, permitindo a descoberta de novas 

experiências e aspirações de homens e mulheres. Reconhecendo que a realidade social é 

histórica e culturalmente constituída, a autora sugere o 'descortinamento' do dia a dia, 

revelando, assim, a existência de processos diferentes e concomitantes que compõem a trama 

social (MATOS, 1999, p. 148). 

 Em se tratando da escravidão, na primeira metade do século XX, eram destaque as 

abordagens historiográficas, que tencionavam estudar a escravidão, sob a ótica do 

escravizado, como coadjuvante no desenvolvimento da sociedade brasileira.  

 Gilberto Freyre, dentre outras influências, tinha em mente as concepções de 

escravidão dos Estados Unidos, em que a federação dizia que, apesar de o sistema escravista 

ser condenado moralmente, até certo ponto, era direito de cada Estado decidir acerca da 

problemática (sua continuidade ou não). Assim sendo, escravidão é demonstrada pelo autor 

como um tema central em seus escritos, contudo, o autor demonstra uma relação que tende a 

uma harmonia entre senhor e seus escravizados, gerando os já citados laços fraternais, vistos 

de maneira romantizada em seus livros. 

Gilberto Freyre, em sua obra O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século 

XIX, foi pioneiro no estudo dos anúncios de fugas, fonte também da presente pesquisa. 

Entretanto, vale mencionar que o autor romantiza a relação existente entre o escravizado e 

seus senhores. Ao fazer isto, corrobora para que toda a violência física e simbólica presente 

no sistema escravista, fosse maquiada ou legitimada pela narrativa e pela memória histórica 
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produzida. Exemplo disto é o modo segundo ele trata a fuga: como um gesto, um ato 

instintivo que não estava pautado na busca pela liberdade, na mudança de sua condição de 

escravizado, mas, sim, uma fuga que visava apenas uma troca de senhores, visto que, na tese 

do autor, a relação entre senhor e escravizado era, predominantemente, benigna em demasia. 

Sendo assim, o escravizado preso numa situação de violência, consideraria apenas buscar um 

senhor que não lhe infligisse tão severo tratamento. 

 Ainda, refletindo o trabalho de Freyre, Proença (2007) discorre a respeito da 

historiografia da escravidão no Brasil, destacando que, nos anos 1930, o autor de Casa-

grande e Senzala, desejava celebrar a mestiçagem e a influência africana na formação cultural 

brasileira. Freyre destacava que a miscigenação de raças provocou certa harmonia, o que 

resultava em uma pacífica convivência, tolerância e sincretismo de crenças. A hipótese de 

Freyre, pautada na concepção de 'coisificação' do escravizado, submetendo-o à ignorância, 

sugerindo a esses indivíduos uma dificuldade em realizar ações corriqueiras, como o 

raciocinar e a criação de laços fraternais, começou a ser revista entre as décadas de 1960 e 

1970 (PROENÇA, 2007, p. 02-03). 

 Contudo, na historiografia da segunda metade do século XX e início do século XXI, 

novas fontes históricas passaram a ser investigadas e consideradas, resultando em novas 

abordagens sobre a temática escravidão. Essas novas abordagens objetivaram desmistificar 

certas pré-concepções quanto ao escravizado. Para demonstrar como a historiografia tratou o 

tema escravidão durante o século XX, selecionamos alguns autores que relatam o tratamento 

da questão por historiadores, influenciadores dos pensamentos de seu tempo. 

 Na década de 1980, começaram a surgir estudos que tencionavam reformular a visão 

do escravizado como um mero coadjuvante de sua história. O historiador Eduardo Silva, por 

exemplo, em capítulo no livro Fugas, revoltas e quilombos: os limites da negociação, parte 

do qual, escrito em co-autoria com João José Reis, em 1989, estudou as fugas revestidas de 

sentido, além daquele que, anteriormente, uma historiografia minimizava essa ação como 

sendo apenas uma resistência à escravidão. Silva inicia uma discussão quanto aos significados 

de uma fuga, destacando que esta objetivava uma negociação com o seu senhor, ou mesmo, 

por exemplo, a procura de um rompimento definitivo com sua situação servil. 

 Já no fim da década de 1980, Silvia Hunold Lara, no prefácio de sua obra Campos da 

Violência, de 1988, discorre acerca dos diferentes debates historiográficos concernentes à 

escravidão tratada no Brasil. A autora problematiza as concepções de um senhor amigo e 
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benevolente, escravizados submissos e fiéis, ausência de uma rebeldia acentuada por parte dos 

escravizados. Ela reconhece que também existem vertentes da historiografia que apresentam 

um quadro sombrio e violento da escravidão. Todavia, de acordo com a autora, um ponto é 

comum entre todos os debates acerca da temática: a relação entre violência e escravidão. 

Atenuada por discursos paternalistas, acentuada por abolicionistas, ou utilizada como um 

comparativo em relação a outras colônias, a violência sempre está em pauta quando se 

abordam temáticas concernentes à escravidão (LARA, 1988, p. 19). 

 São essenciais, para esta pesquisa, os estudos da autora, em seu livro Campos de 

Violência, onde ela retrata a violência como algo que não faz apenas parte da sociedade 

escravista, mas, sim, parte de relações de poder existentes em qualquer sociedade. Silvia Lara 

destaca que  

Nos últimos 30 anos, a maior parte dos estudos que participam desse debate 

tem empreendido uma revisão sistemática das teses da benevolência e 

suavidade da escravidão, enfatizando não só que a realidade da escravidão 

era dura, bárbara e cruel, mas também que a própria violência era inerente ao 

sistema escravista, constituindo uma de suas principais formas de controle 
social e manutenção. Ao insistirem na afirmação da violência, estes estudos 

lutavam contra o mito de uma pretensa democracia ou harmonia racial 

existente no Brasil, tese imediatamente correlata àquela da suavidade da 
escravidão (LARA, 1988, p. 20). 

 [...] a 'violência' não constitui uma característica distintiva da sociedade 
escravista. Atribuir “violência” ao escravismo não explica coisa alguma, ou 

melhor, exprime o óbvio, com desvantagem de sermos induzidos a pensar 

que, nas sociedades contemporâneas, as estratégias de reprodução das 
relações desiguais não são “violentas” (LARA, 1988, p. 354). 

 É importante o destaque da autora, pois, sugeria, a partir daqueles anos em que seu 

livro foi publicado, uma nova abordagem que deveria ser adotada. Ela ressalta os estudos 

anteriores que se referiam à escravidão tratavam da violência como inerente ao sistema 

escravista. Contudo, seus escritos nos provocam no sentido de ir além desse pensamento que 

remete apenas à violência, visto que, devemos ter ciência em nossa pesquisa que, por 

exemplo, o capitalismo, parte da sociedade do tempo presente, também é extremamente 

violento, provocando traumas em indivíduos e grupos, além dos de ordem econômica. 

 O historiador Sidney Chalhoub, em seu livro Visões de Liberdade, que teve sua 

primeira edição em 1990, abre um leque de possibilidades para a análise da situação da 

escravidão, apresentando teorias que salientam algumas das motivações e significados das 

fugas. Para um pesquisador, em momento inicial de investigação, as leituras das obras de 
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Chalhoub fazem com que nossa mente se abra para outras perspectivas relativas à escravidão, 

ou seja, não pensar a escravidão apenas na dicotomia senhor versus escravizado. Nas análises 

dos processos crimes do autor, percebemos que existiam algumas testemunhas que também 

faziam parte das redes de sociabilidades do criminoso. Pois, as análises de Chalhoub nos 

oferecem a percepção de que, na rede de relações que o escravizado possuía, poderia existir a 

possibilidade de acobertadores, padrinhos, informantes, entre outros indivíduos que poderiam 

vir a auxiliar ou prejudicar as ações do sujeito escravizado na sociedade.   

 A leitura de Bezerra Neto (2000), na dissertação denominada Fugindo, sempre 

fugindo: escravidão, fugas escravas e fugitivos no Grão-Pará (1840-1888), mostra-nos um 

panorama acerca das motivações da fugas e como estas eram encaradas pela sociedade 

paraense oitocentista. O autor ainda expõe valiosas informações quanto à existência de 

relevantes auxílios mútuos, entre algumas parcelas menos favorecidas da sociedade, o que 

facilitava o ato da fuga por parte do escravizado. 

 Com o intuito de nos aprofundar, nas representações das fugas nos jornais, realizamos 

a leitura de Carlos Domingues que, em sua dissertação denominada Desafiando o cativeiro: 

fuga de escravos no Rio de Janeiro Joanino (1808-1821), analisa como as fugas de 

escravizados eram expostas no jornal Gazeta do Rio de Janeiro, demonstrando que uma 

simples representação pode vir a nos oferecer importantes dados que são premissas de 

inúmeros questionamentos. Indo além, o autor destaca as diferentes possibilidades de fugas, 

quando um escravizado é denominado boçal ou ladino, salientando que o conhecimento sobre 

o local que se frequentava e o domínio da língua portuguesa eram fatores que favoreciam o 

sucesso ou insucesso de uma fuga. 

 Raphael Neves, em sua dissertação denominada Experiências capturadas: em torno da 

escravidão urbana, imprensa e fugas escravas no Rio de Janeiro (1809-1821), mostra-nos um 

valoroso estudo de como o anúncio de jornal poderia ser palco de estratégias, tanto para o 

senhor quanto para o escravizado e seu acobertador. Dessa maneira, o autor nos dirige a um 

pensamento de que o simples anúncio de uma fuga estava, na realidade, repleto de estratégias 

e táticas que possibilitavam atos de negociação e reivindicação da parte do escravizado.  

 Também, no intuito de falar acerca de como a escravidão era representada nos jornais 

provinciais, citamos a contribuição de Josenildo Pereira, em sua tese denominada As 

representações da escravatura na imprensa jornalística do Maranhão da década de 1880. 

Nela, o autor apresenta diferentes discursos dos jornais maranhenses do período, tentando 
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demonstrar os interesses de cada editorial dos periódicos quanto ao fim da escravidão. 

Percebe-se um antagonismo entre aqueles que faziam parte da elite agricultora da região e 

aqueles que queriam uma abolição com ênfase na industrialização.  

 Visando compreender que a relação de senhor e escravizado tinha limites (que 

culminavam, por vezes, na fuga e sua consequente promoção nos anúncios de periódicos), a 

leitura de Fábio Castilho, em seu artigo A representação escrava em O Jornal do Pilar: a 

crise do escravismo em Alagoas (1874-1876), auxilia-nos a detectar que a mídia constrói 

versões da realidade, pautada em posições sociais, interesses e objetivos daqueles que a 

produzem. Exemplificando, o autor discorre acerca da representação que O Jornal do Pilar 

faz de José, escravizado que havia cometido um assassinato. O jornal cita o escravizado em 

03 momentos: primeiro como uma fera perversa e fria; numa segunda reportagem, após sua 

captura, José é visto como um covarde que não reagiu à ação que culminou em sua prisão; por 

fim, num terceiro momento, quando sua execução se aproximava, o escravizado era 

representado como pacífico e conformado com sua pena (2019, p. 59-60). Dessa forma, o 

autor evidencia a importância da análise de representação dos escravizados nos periódicos.  

 Já na leitura do artigo de Márcia Amantino, intitulado Os escravos fugitivos em Minas 

Gerais e os anúncios do Jornal “O Universal”- 1825 a 1832, do ano de 2008, percebemos a 

maneira como os escravizados eram tratados nos anúncios de jornais, demonstrando que nem 

sempre era uma representação positiva. Para fortalecer sua teoria, a autora cita alguns 

exemplos de fuga, tipo o fugitivo José. Neste anúncio, o escravizado é representado como 

sendo de cara feia, malfeito de corpo e olhar de porco. Amantino também destaca o 

escravizado de nome Gregório, descrito como mal-encarado no aspecto, além de mencionar 

Florentina, descrita com andar aperiquitado. Essas representações dos escravizados, efetuadas 

por seus senhores, evidenciavam o objetivo de representar o fugitivo como grotesco, 

animalesco, sem indicação de humanidade. Entretanto, a autora salienta que, em desacordo 

com essas torpes representações, o escravizado fazia questão de demonstrar a seu senhor que 

a sua situação de cativeiro tinha limites (AMANTINO, 2008, p. 67). 

 Até hoje, o Brasil convive com segregações e cisões e diferenças socioeconômicas 

entre distintas etnias, pois, mesmo tendo se passado mais de 130 anos do término do sistema 

escravagista, ainda existem reminiscências do período. 
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No que concerne à historiografia, a respeito da escravidão negra no Paraná, e como ela 

se desenvolveu no avançar dos anos, observamos algumas perspectivas historiográficas 

elaboradas no século XX.  

 A primeira visão de Romário Martins, em obras como História do Paraná, auxiliou na 

concepção que pautou o modelo tradicional de ensino da rede pública nos períodos iniciais do 

século XX. Esse modelo tradicional de ensino buscava enaltecer os imigrantes europeus, 

considerados superiores, minimizando a presença dos africanos na narrativa histórica sobre a 

formação do Paraná. 

 Continuando as reflexões da historiografia paranaense, no que diz respeito à 

escravidão, destacamos as tentativas de Wilson Martins, em um capítulo de seu livro 

intitulado Um Brasil Diferente (1955), em afirmar que não existiu a escravidão no Paraná, 

devido, principalmente, à concepção do autor sobre o que era a escravidão que, para ele, era 

representada por senzalas e um grande número de escravizados, o que não existia no Paraná 

(visões pautadas em uma historiografia da época, que aglutinava suas análises apenas 

baseadas na escravidão em grandes monoculturas e em áreas de mineração) (MARTINS, 

1989, p. 05).  

 A província, de acordo com Wilson Martins era caracterizada por um número inferior 

de cativos, se considerarmos o restante do país. Isso fazia com que o autor acreditasse poder 

basear-se na quantidade mais discreta da população escravizada, para delinear um Paraná 

atingido pela aculturação provocada pelo movimento migratório. Assim, Wilson Martins 

intentava ilustrar um Paraná original, diferente, quando visto em comparação a outras 

províncias do Império 

 Conforme o século XX transcorre, novas perspectivas referentes a como a 

historiografia concebia a participação afrodescendente na formação da sociedade brasileira e 

paranaense surgiam. Octavio Ianni revitalizou a importância da escravidão, no 

desenvolvimento social e econômico do Paraná. Em As Metamorfoses do Escravo (1962), 

Ianni apontou as evidências do trabalho realizado por escravizados em todos os ciclos 

econômicos da província do Paraná, desde a mineração, a invernagem de muares e o ciclo da 

erva-mate. Ele também se dedicou a compreender a crueza e a violência entre os senhores e 

seus escravizados. 

 Já, na perspectiva historiográfica de Cecília Westphalen, atribui-se a possibilidade da 

análise de relatórios da província do Paraná, matrículas de escravizados e relatos de viajantes. 
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O objetivo consistia em reelaborar a formação da história do Paraná, evidenciando a 

economia e as sociabilidades como grandes formadoras da província. A autora averigua dados 

demográficos que expressam a relevância das diversas etnias formadoras do Paraná, incluindo 

os africanos escravizados e seus descendentes parte do sistema. Westphalen também se 

interessou pelo estudo da movimentação dos escravizados pela província. Um exemplo é o 

artigo da autora, denominado A introdução de escravos novos no litoral paranaense, de 1972, 

onde ela utiliza relatórios do Presidente da província, para debater o tráfico de sujeitos a 

serem escravizados, ilícito em litoral paranaense. Nessa pesquisa, a autora expõe que 

autoridades de Paranaguá facilitavam a entrada de escravizados pelo porto, mesmo com o 

tráfico desta categoria sendo proibido.  

 Na visão historiográfica de Enezila de Lima, em sua tese de doutorado intitulada A 

vila de Curitiba 1765-1820: o estudo da dinâmica econômico-social de uma comunidade, de 

1982, a autora demonstra a participação negra na agricultura do Paraná, sendo esta 

participação, na economia, efetivada de maneira diferenciada do restante do Brasil, pois, a 

agricultura da província não era destinada à exportação. A autora também pondera que 

libertos continuavam como agregados nas fazendas, visto que, o liberto tinha dificuldade de 

conseguir emprego longe do local onde sempre viveu. Lima observa como o escravizado 

estava constantemente descrito junto às propriedades de seus senhores, que os consideravam 

coisas, mercadorias, validando a nítida diferença existente entre senhores e escravizados.  

 Numa perspectiva realizada, a partir do livro de Eduardo Pena, O jogo da face: a 

astúcia escrava frente aos senhores e à lei na Curitiba Provincial, de 1999, objetiva-se 

desconstruir a concepção do escravizado como 'coisa', reconhecendo-o agente do sistema. No 

livro, o autor discute as sociabilidades e o cotidiano dos escravizados. Pena mostra o cativo 

como atuante, que dribla a polícia e arquiteta fugas. O autor incluiu o escravizado nas redes 

de sociabilidades, esclarecendo que este sabia usar e manipular as leis e normas de conduta, a 

seu favor.  

 Ainda, no sentido de aumentar nossas leituras mediante a representação de fugas nos anúncios 

de jornal, com foco na província do Paraná, objeto desta pesquisa, é essencial destacar os 

estudos de Márcia Elisa de Campos Graf, salientando seu livro Imprensa Periódica e 

escravidão no Paraná (1981), onde a autora destaca a participação da imprensa paranaense na 

escravidão e sua posterior abolição. O trabalho da autora serve, em muitos momentos, de 

norteador de pesquisa, em virtude de que a fonte do jornal é riquíssima para que se fomentem 
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questionamentos acerca das fugas dos escravizados, visto que Graf destaca o papel da 

imprensa paranaense, nos quase 35 anos em que a escravidão se manteve em território 

paranaense, desde a emancipação da província, em 1853. 

 A leitura das respectivas pesquisas dos autores citados, e a percepção de como esses 

autores trabalham suas fontes, oportunizaram-nos a ampliação de possibilidades de análise 

dos anúncios de fugas, no jornal Dezenove de Dezembro, pois, conforme, meticulosamente, 

analisamos as fontes e as articulamos com as bibliografias, já produzidas, referentes à 

escravidão, conseguimos adquirir o conhecimento e experiência, mesmo que iniciais, para o 

andamento e conclusão deste texto. Certamente, ainda há muito a ser lido a respeito do amplo 

material existente, relativo à temática escravidão, em possíveis continuidades futuras de 

estudo, imergindo mais nas fontes e historiografia apresentadas. 

  

1.3 A escravidão na província do Paraná e suas representações no periódico Dezenove de 

Dezembro 

  A recém-criada Província do Paraná, emancipada no ano de 1853, carecia, no 

ato de sua emancipação, de meios que a evidenciassem como uma região promissora, no 

cenário imperial. Relatos do período demonstram a necessidade de exaltar o local, sendo 

propício aos mais variados negócios, valorando, assim, as características naturais da região. 

No Relatório da Capitania dos Portos da Província do Paraná9, de 1856, é evidente esse ponto: 

A Bahia de Paranaguá que encerra em si immenso número de enseadas, 
quasi todas navegáveis; e uma infinidade de rios que nella desaguão... tem 

todas as condições para ser no futuro, um dos primeiros Portos para 
construções navaes do Império. 

 Emancipar. Uma palavra que, em 1853, trouxe novos rumos à história da sociedade da 

província do Paraná, que, desde então, intentou fortalecer sua identidade, buscando fomentar 

características socioculturais e econômicas que destacassem o paranaense, no cenário do 

Brasil imperial do século XIX. Nesta sociedade, estavam presentes uma considerável parcela 

de indivíduos escravizados. 

                                                             
9 Este relatório encontra-se disponível no Arquivo Público do Paraná. Tive acesso ao documento no ato de 
visitação e pesquisa de fontes. A documentação está registrada sobre a notação AP 0026, vol. 02, p. 375/384, 

1856. 
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 A província do Paraná, no ato de sua emancipação, compreendia também grande parte 

do interior de Santa Catarina, indo até o Rio Grande do Sul. No mapa, abaixo, podemos ter 

uma dimensão do território paranaense no período provincial, em 1866: 

Imagem 01: mapa da província do Paraná, em 1866 

 

Fonte: http://republicainacabada.blogspot.com/2007/12/1854-relatrio-zacarias-ges-e_30.html 

 É pertinente notar que o território paranaense estava próximo a Argentina, Paraguai e 

Uruguai, países que, no período provincial, já haviam abolido a escravidão em seus territórios. 

Conforme tratamos, em nossa pesquisa, do assunto de fugas, a proximidade com outras 

regiões onde a liberdade já era um fato, isso poderia ser um fator que fomentaria ainda mais 

os ideais de escapatória para um escravizado.  

 Desde o início do século XIX, o que seria a província do Paraná, era Comarca da 

província de São Paulo, os escravizados já eram notados nas paisagens da região. Em uma 

pintura, creditada a Jean-Baptiste Debret, talvez realizada entre os anos de 1816 e 1831, 

percebemos um homem (que, na verdade, não podemos afirmar se escravizado ou liberto) 

trabalhando em uma atividade, cujo gesto e ferramenta indica ser na construção/carpintaria e, 

na imagem, é o único protagonista de uma cena cotidiana de Curitiba: 
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Imagem 02: pintura de Debret - Curitiba 

 

Fonte: https://nanu.blog.br/o-que-a-primeira-imagem-conhecida-de-curitiba-tem-a-nos-dizer/ 

 Com esta representação do Alto São Francisco, podemos pensar em quais 

possibilidades o escravizado tinha de transitar e se comunicar com terceiros, visto que, 

trabalhando em serviços de pedreiro, possuía uma ampla interação social. Seria este um 

escravizado de ganho? Além disso, podemos observar que o homem, em destaque na pintura, 

está com uma boina vermelha, o barrete frígio, um acessório utilizado pelos republicanos 

franceses que lutavam para que a França se tornasse uma república. Se o indivíduo retratado 

na obra de Debret usava realmente esta boina não sabemos, pois o detalhe, na pintura, pode 

ser uma alusão do pintor à liberdade, ou mesmo que o sujeito era livre. Todavia, é pertinente a 

reflexão, para que demos conta das possibilidades de questionamento que uma obra de arte 

pode nos oportunizar. 

 No anúncio do Dezenove de Dezembro, datado de 22 de abril de 1854, percebemos, 

pelas tarifas de embarque no porto de Paranaguá, que existia o trânsito e a mobilidade da 

população livre e da população escravizada: 
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Anúncio 04: tarifas de embarque em Paranaguá 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 22 de abril de 1854, ano I, n. 04, p. 04 

 Refletindo sobre essa tabela, que apresenta indícios da mobilidade da população entre 

províncias, é pertinente o pensamento relativo às condições de viagem para cada parcela da 

população. Uma viagem de Paranaguá para o Rio de Janeiro, ou para Santos, custava, 

praticamente, a metade do preço para um escravizado. Em que compartimentos da 

embarcação os escravizados eram transportados?  

 Percebemos que as viagens marítimas ocorriam uma vez por mês. O escravizado que 

acompanhava seu senhor em viagens provavelmente construía uma ampla rede de 

relacionamentos, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Essas relações em zonas mais 

distantes, certamente, auxiliariam ao escravizado o planejamento de uma fuga, já que, se 

conseguisse embarcar em uma viagem, além da província do Paraná, em companhia de uma 

pessoa livre, sua captura seria mais difícil. 

 Por meio dessas possibilidades de mobilidade, seja por terra ou por mar, é que 

podemos compreender um dos motivos os quais era pertinente a menção da fuga de um 

escravizado pelos principais jornais da província, pois, mesmo que de forma restrita, existiam 

possibilidades para a mobilidade de escravizados pelas províncias brasileiras.  

http://hemerotecadigital.bn.br/
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  Baseados nos anúncios, efetuados no Dezenove de Dezembro, percebemos que os 

escravizados estavam presentes em transações financeiras, por vezes, comprando bens em 

nome de seus senhores. O anúncio do jornal, no dia 23 de janeiro de 1858, denota a 

preocupação de um senhor em relação às compras efetuadas por seus cativos: 

Anúncio 05: aviso sobre dívidas contraídas pelos escravizados 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 23 de janeiro de 1858, ano IV, n. 78, p. 04. 

 Na análise dos anúncios do jornal, vemos que não foram incomuns as declarações de 

senhores, se isentando de ônus, de compras feitas por seus escravizados que pudessem aferir 

aos comerciantes locais. 

 Por intermédio dos anúncios também detectamos que havia pessoas, nas cidades e 

vilas, que eram receptoras de bens, supostamente furtados por escravizados. Um anúncio, 

exposto no Dezenove de Dezembro, em 26 de setembro de 1855, indica que a prática e os 

interceptadores já eram conhecidos pelos moradores das cidades: 

Anúncio 06: aviso sobre interceptadores de roubos praticados por escravizados 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 26 de setembro de 1855, ano II, n. 26, p. 04. 

 Esses anúncios no Dezenove de Dezembro, aqui retratados, têm o objetivo de 

demonstrar as inúmeras situações nas quais escravizados estavam envolvidos na sociedade do 

período. Tais relatos possibilitam que observemos algumas ações de escravizados que 

desencadeavam alterações na área urbana.  

http://hemerotecadigital.bn.br/
http://hemerotecadigital.bn.br/
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 Em outubro de 1881 falecia Gertrudes da Silva Lopes. E, com ela, provavelmente o 

fim de uma posição do tema escravidão. A senhora Gertrudes é viúva do primeiro proprietário 

da Tipografia Lopes, que publicava o Dezenove de Dezembro, Cândido Lopes, e mãe do 

segundo dono da tipografia, Jesuíno da Silva Lopes. De acordo com Pilotto (1976, p. 10) 

Gertrudes também administrou a tipografia, em 1871, com o auxílio de João Luiz Pereira, 

pois, no ato do falecimento de seu esposo, Jesuíno ainda tinha apenas 17 anos. Cabe a menção 

da senhora Gertrudes porque, para quem visa detectar os anúncios de fuga de escravizados no 

Dezenove de Dezembro, depara-se, no decorrer da década de 1870, com as recorrentes 

investidas da senhora, avisando que não pagará dívidas, feitas no comércio curitibano por seus 

escravizados, que não tenham sua prévia assinatura em um requerimento de compra de 

possíveis produtos:  

Anúncio 07: reclame de Gertrudes Lopes 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição 17 de fevereiro de 1877, ano XXIV, n. 1783 p. 04. 

 Os recorrentes anúncios da senhora Gertrudes, além de provocarem certo sentimento 

de angústia (para quem gostaria de encontrar um novo e valioso anúncio de fuga, e não mais 

uma recorrência), também nos demonstram que os escravizados eram ativos entre os 

estabelecimentos comerciais da província. Possivelmente barganhando trocas por favores e 

trabalhos, comprando 'fiado' com a promessa e/ou o compromisso de pagar depois. Nessa rede 

de comércio, é fato que surgiam relações amistosas e por interesses, que imergiam o 

escravizado na sociedade paranaense. 

 Essas notícias, que explanavam avisos sobre fraudes em compras, possibilidades de 

mobilidades, roubos, certamente tinham um público alvo: tanto os letrados quanto os 

iletrados, pois, mesmo que o número de letrados na província fosse pequeno, existia a 

possibilidade de que, por exemplo, um indivíduo alfabetizado lesse as informações para as 

pessoas que não sabiam ler e escrever.  

http://hemerotecadigital.bn.br/
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 Por este motivo, é evidente que as notícias eram minuciosamente selecionadas para 

que fossem interessantes ao público alvo, que consumia o jornal, a fim de receberem 

informações de cunho político, religioso e social, além de leituras referentes a romances e 

contos publicados e curiosidades mundo afora. Em contrapartida, as propagandas existentes, 

na última página do periódico, relacionava produtos de bens de consumo e ofertas de serviços 

variados. Nesse setor de ofertas de bens e serviços, geralmente localizados na quarta página 

do jornal, no caso do Dezenove de Dezembro, estavam os anúncios de compra, venda e fuga 

de escravizados. 

 Quanto às notícias e matérias publicadas na província paranaense Silva (2017) destaca 

que: 

As notícias e/ou as matérias de interesses de determinados grupos 

hegemônicos da província paranaense, veiculados pela imprensa, eram 

destinados a uma determinada clientela, como na imprensa nacional. O 

acesso à leitura e à informação, por meio dos jornais, não pertenciam aos 
escravos e aos pobres moradores do “Paraná”. As notícias de cunho político-

econômico, também estavam contaminadas por um “jogo de interesses” 

entre as classes, “conservacionistas ou liberais”. A luta travada entre as 
classes, para uns era para permanecer no poder, para outros, era para 
tomarem posse dele (SILVA, 2017, p. 45). 

 Dentre as funções, explanadas por essas notícias, que tinham o objetivo de atingir a 

um seleto grupo, os escravizados também poderiam vir a ser anunciados ao público leitor 

como seguro do recebimento de uma dívida, por vezes permanecendo hipotecados, até que ela 

fosse saldada. Em um anúncio do dia 22 de dezembro de 1858, observa-se a preocupação de 

um senhor em desmentir uma possível hipoteca de seus escravizados:  
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Anúncio 08: desmentindo uma hipoteca 

 
Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 22 de dezembro de 1858, ano V, n. 76, p. 03. 

  O anúncio abaixo, datados de 21 de outubro de 1863, demonstra uma das inúmeras 

situações às quais escravizados estavam sujeitos: podiam ser comprados, vendidos, alugados e 

até trocados por imóveis, caso em que fica evidente o elevado valor que o escravizado devia 

ter. 

Anúncio 09: negação de dívida contraída, venda, aluguel 

 
Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 21 de outubro de 1863, ano X, n. 426, p. 04. 

 Com a extinção do tráfico negreiro, a partir da proibição, em 1831, criaram-se outras 

modalidades de negociar que continuariam a alimentar a necessidade de mais escravizados 

http://hemerotecadigital.bn.br/
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para servir os desígnios de seus senhores. Por esse motivo, os anos finais da escravidão, 

estudados nesta pesquisa, ainda proporcionam reflexões acerca do sistema escravista. Assim 

sendo, é pertinente refletir o modo como os periódicos representavam a escravidão no 

período, questionando também quais eram as pretensões e interesses dos redatores dos jornais 

para com a escravidão e de iminente abolição futura. 

 Sobre as diferentes propostas abolicionistas, as quais muitos dos principais jornais 

começaram a aderir e difundir, Pereira (2006) destaca os discursos proferidos pelo jornal 

maranhense Pacotilha, em que apresentavam à sociedade local um ideal de um jornal 

vanguardista. Essas falam propunham aos maranhenses uma modernidade que expunha uma 

agricultura em decadência. Dessa forma, a escravidão era tratada por esses jornais como um 

sono inglório enquanto a liberdade recebia a alcunha de tesouro imenso. O jornal também 

expunha a Inglaterra, os Estados Unidos e a França como países que já usufruíam da 

liberdade, e o Brasil um gigante adormecido. Para os pensadores desse jornal, os imigrantes 

deveriam substituir a mão de obra composta pelos escravizados, e implementar a 

industrialização como um novo padrão de desenvolvimento econômico (PEREIRA, 2006, p. 

151). 

 Em contrapartida, articulando o pensamento de Pereira (2006), referente aos interesses 

da imprensa maranhense na abolição, o autor apresenta o discurso do jornal O Paiz. Diferente 

do jornal Pacotilha, anteriormente citado, este jornal propunha uma indenização aos senhores 

no ato da abolição. Este jornal fala que, ao abolir a escravidão sem uma prévia indenização 

aos senhores, seria uma desgraça ao país. O periódico ainda defendia a ideia de que a não 

indenização seria uma desvalorização da agricultura, um desrespeito aos senhores e a 

consequência desse ato seria a imoralidade (PEREIRA, 2006, p. 143) 

 Conforme os anos passavam, o jornal Dezenove de Dezembro se tornou apoiador da 

causa da abolição. Assim sendo, percebemos anúncios no jornal, do decorrer da década de 

1880, que faziam alusão a alforrias concedidas, à criação de um clube que possibilitava que 

escravizados fossem libertados e, até mesmo, artigos que tratassem do tema, principalmente 

evidenciando a urgência em que a província do Paraná se tornasse livre. Na edição do jornal, 

datado de 01 de janeiro de 1885, destaca-se uma carta publicada, a pedido de Floriano Castro 

Lavor10, que tratava da abolição. 

                                                             
10 Floriano Castro Lavor foi um Capitão abolicionista. Fundador do Theatro São Theodoro, o capitão, que 

também realizou inúmeros bailes em prol da abolição no dito teatro. Fonte: ZATTI, Carlos. Cronologia do 

Paraná. Curitiba, IHGP, 2019. 
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  Na carta11, Lavor expõe a escravidão como uma mácula que nos torna ridículos 

perante a, nações consideradas, por ele, civilizadas. Na sequência, Floriano tratou da fundação 

de um clube que teria por objetivo a libertação paulatina de escravizados, e custeadas por 

sócios que, numa mensalidade de 500 réis, angariariam fundos para que liberdades fossem 

conquistadas. No final do anúncio, Floriano Lavor apela para o patriotismo de 200 pessoas 

que poderiam vir a se tornar sócios, e, consequentemente, auxiliar na libertação dos 

escravizados. 

 Na edição do jornal do dia 12 de dezembro de 1884, anunciou-se a alforria de alguns 

escravizados de Curitiba: 

Anúncio 10: libertação de escravizados 

 
Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 12 de dezembro de 1884, ano XXXI, n. 289, p. 03. 

 Primeiramente, mencionou-se a senhora Gertrudes Ribas, publicando que concedia 

liberdade a sua única escravizada, Luciana. Também é citada a senhora Anna Gertrudes de 

Moura, que havia libertado seus escravizados, Francisco e Sebastião. No caso do senhor João 

Antunes dos Santos, que libertava Francisca, Thereza, Izabel e Benedicto, destacando que 03, 

destes, eram menores de 20 anos, podemos refletir sobre a importância de apresentar a idade 

dos escravizados. Como o respectivo anúncio de alforria é datado de 1884, 03 dos 

escravizados, agora livres, haviam nascido a partir do ano de 1865, pois, é de nosso 

                                                             
11 Este anúncio em prol da abolição foi publicado na forma de um pequeno artigo, no Jornal Dezenove de 

Dezembro, mais precisamente na edição de 01 de janeiro de 1885, ano XXXII, n. 01, p. 03.  

http://hemerotecadigital.bn.br/
http://hemerotecadigital.bn.br/
http://hemerotecadigital.bn.br/


54 

 

 

 

conhecimento que, em 1884, eles tinham menos de 20 anos. Conforme mencionado nesta 

pesquisa, com a lei de 28 de setembro de 1871, os indivíduos nascidos de mãe escravizada 

eram livres, obviamente, cumprindo algumas medidas que constavam na própria lei. Esta 

alforria conjunta, concedida por João dos Santos, pode nos indicar sua intenção de ser 

representado pela sociedade como um senhor altruísta, que libertava seus escravizados, abaixo 

dos 20 anos, independente da lei de 1871 (lembrando, é claro, que os libertos poderiam ter 

qualquer idade e até mesmo já se enquadrarem na lei, mas, isso não muda o fato de que, no 

período, libertar os seus escravizados provavelmente fazia com que a sociedade local visse o 

'bondoso' senhor com bons olhos). 

 Pensando nos objetivos das benesses, relacionadas às constantes alforrias, as quais a 

década de 1880 foi palco, Pereira (2006) destaca o jornal maranhense Diário do Maranhão, 

que imprimia um discurso de que a alforria seria um ato benéfico e generoso. Esse periódico 

explanava alguns episódios de alforrias pelos mais variados motivos: louvor ao senhor, 

aniversário do escravizado, salvação da alma e altruísmo. Contudo, o autor destaca, esta era 

apenas uma estratégia do jornal. Dessa forma, o jornal e seus editores podem não ter mudado 

de opinião quanto à situação da escravidão, mas, assim, apenas detectaram que o fim da 

escravidão era algo iminente e, ser um representante da imprensa que louva os atos de 

alforria, fortaleceria a boa imagem do jornal, mantendo a opinião pública a seu favor 

(PEREIRA, 2006, p. 148).    

 Na edição do jornal do dia 29 de outubro de 1884, um artigo denominado O Paraná 

Liberta-se12 foi publicado, no Dezenove de Dezembro, no intuito de vangloriar os feitos da 

cidade da Lapa. A exemplo da libertação dos escravizados na província do Ceará, ocorrida em 

1884, o grande feito da cidade da Lapa foi o de libertar 37 escravizados em um só momento. 

 Na sequência do artigo, a redação do jornal curitibano evidencia os valores monetários 

que oneraram os dividendos dos cidadãos lapeanos que libertaram seus escravizados. Todavia, 

ainda de acordo com o artigo, esses portentosos cidadãos perderam um pouco de sua fortuna, 

em contrapartida Lapa lucrou 37 'indivíduos' que 'mais tarde' poderiam ser 37 ótimos 

cidadãos. O resultado dessa conta (de acordo com Floriano Castro Lavor, o redator)? Muito 

simples: 37 indivíduos, que trabalham para si, equivalem a 100 que trabalham para outros.  

                                                             
12 Este artigo foi publicado no Jornal Dezenove de Dezembro, mais precisamente na edição de 29 de outubro de 

1884, ano XXXI, n. 252, p. 02-03.  
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 Continuando a discutir o artigo de Floriano Castro Lavor, inicia-se, num segundo 

momento, uma discussão de cunho capitalista que esclarece aos leitores o lucro que estes, 

agora futuros cidadãos, poderiam vir a reverter para seus respectivos municípios. Um 

destaque: para o redator, o escravizado que trabalhava no meio urbano era muito mais 

lucrativo que o escravizado que trabalha em fazendas, na agricultura. Destarte, se um 

indivíduo ganhasse sua alforria, na condição de servir a seu 'ex-senhor', no final, este 'bondoso 

homem' que lhe concedeu a liberdade ainda demonstraria um elevado grau de patriotismo, 

visto que, não era mais conivente com um ato iníquo, irreligioso, estupendo e bárbaro: a 

escravidão.  

 O artigo de Lavor, mais uma vez, salienta que, livre, o ex-escravizado, e agora um 

projeto de futuro cidadão, torna-se duplamente mais trabalhador, além de acostumar-se a ser 

livre: é verossímil e real, diz Lavor.  

 Finalizando o artigo, Floriano Castro Lavor destaca que a libertação dos escravizados 

era uma causa nobre, justa e patriota. Além disso, ressalta que o exemplo da Lapa é para os 

escravocratas, que são senhores de escravizados, e não 'escravocratas por especulação', uma 

classe terrível e medonha que se diz prejudicada com a libertação dos sujeitos escravizados, 

dizendo-se prejudicada, e espalhando pela província esse sentimento prejudicial, como um 

corvo atrás da carniça. 

 De acordo com Corrêa, em sua dissertação intitulada Imprensa e Política no Paraná: 

prosopografia dos redatores e pensamento republicano no final do século XIX, de 2006, o 

Dezenove de Dezembro se declarava neutro em questões partidárias, mesmo recebendo verbas 

pelas publicações oficiais, também se negando a publicar quaisquer artigos que fossem 

contrários ao governo. Dessa maneira, a autora evidencia que o Dezenove de Dezembro 

sempre permaneceu um órgão do Partido Liberal, pois, declarar-se neutro era um costume dos 

jornais da época. Entretanto, mesmo conhecendo essa visão neutra do jornal, percebemos que 

os jornalistas, responsáveis pela publicação de artigos, estavam envolvidos em diversas 

atividades sociais: eram professores, detinham postos na administração pública, participavam 

de clubes e associações. Essas constatações nos levam a acreditar que eles estavam ativos na 

conquista de ideais de progresso, opinando, sugerindo, criticando, recortando temas e 

inserindo discussões que auxiliavam no desenvolvimento da província, e futuro estado do 

Paraná (CÔRREA, 2006, p. 35-36). 
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 Todas essas diversas representações que o Dezenove de Dezembro nos possibilita 

detectar, são o ponto de partida para que, por intermédio dos anúncios de fugas dos 

periódicos, possamos ir além do que nos é apresentado pelo jornal. Pretendemos, nos 

capítulos seguintes, investigar as diversas possibilidades das motivações de fuga dos 

escravizados e o que esses atos de rompimento temporário ou permanente representam, tanto 

nos novos rumos no caminho da conquista da liberdade, reivindicados pelo fugitivo, quanto 

para a sociedade paranaense oitocentista. 
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CAPÍTULO 2 - OS ANÚNCIOS DO DEZENOVE DE DEZEMBRO: TEMAS E 

POSSIBILIDADES 

 Á medida que analisamos as fugas, noticiadas no Dezenove de Dezembro, intentamos 

identificar quais foram as possíveis causas que culminaram nesse ato do escravizado contra 

seu senhor. Por esse motivo, um fato é o de que, no ato de sua fuga, o fugitivo visava, além de 

romper com a dominação e constante vigilância em seu cotidiano, ser ouvido, procurando um 

meio no qual seus reclames fossem escutados e, quiçá, atendidos. E, nesse intuito, em muitos 

casos existia um prévio planejamento que antecedia a fuga 

 Neves (2012) destaca um dos objetivos do escravizado ao planejar suas fugas: 

[...] ao ponderar e planejar sobre suas evasões, talvez, estivessem tão-

somente fazendo das suas repetidas fugas uma espécie de 'palanque com 

microfone' para se fazerem ser escutados que nem só com a repressão e a 
violência se manteria a relação senhor-escravo (NEVES, 2012, p. 124) 

 Neste capítulo, procuramos especular sobre algumas motivações que poderiam levar o 

escravizado ao ato de fuga, levantando possíveis motivos que facilitavam o rompimento do 

sujeito em fuga com o seu senhor. Também buscamos identificar possibilidades que poderiam 

vir a influenciar o escravizado a fugir, com a intenção de perceber o que o ato de fuga 

representava para o próprio fugitivo e à sociedade que o rodeava. 

 

2.1 O tráfico interprovincial 

 A proibição ao tráfico de escravizados pela Lei Eusébio de Queirós, em 1850, foi 

assertiva, quando evidenciava que as embarcações brasileiras e/ou estrangeiras que fossem 

encontradas em território nacional, portando escravizados, ou com sinais que indicassem o 

tráfico, seriam apreendidas e consideradas embarcações importadoras de escravizados. Em 

contrapartida, enquanto a importação era proibida, o tráfico interprovincial começou a se 

tornar contumaz, visando atender as regiões com maior demanda de escravizados, como a 

região Sudeste do Brasil, que iniciava a expansão das lavouras de café.  

 No dia 04 de julho de 1860, um anúncio de fuga, referente a Cypriano, apresentou 

algumas informações relevantes para discutirmos acerca do tráfico provincial. 
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Anúncio 11: a fuga de Cypriano 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 04 de julho de 1860, ano VII, n. 235, p. 04. 

 Baseado em tais características, podemos concluir que o escravizado, em fuga, era um 

bem valioso a seu senhor. Com seus 30 anos, Cypriano, muito provavelmente, já era 

habilidoso em inúmeras funções. Dentre as suas habilidades, o anúncio de fuga destacou a de 

ser um bom domador. Conforme aumentavam as aptidões, seu valor crescia. Contudo, o 

destaque principal das informações é que o escravizado foi comprado no Sul e levado para 

Sorocaba. Além disso, há a indicação de que Cypriano tinha laços familiares em sua região de 

origem. 

 O anúncio de fuga também indica o número de pessoas que, provavelmente, 

atravessaram o ato de compra de Cypriano: ele foi vendido por um cunhado de seu senhor; 

logo, o sujeito teve dois senhores. Outro destaque é que o escravizado fugiu de Sorocaba, 

embora seu senhor fosse de Campinas. Com tantos dados sobre Cypriano, principalmente 

sabendo de seu local de origem, podemos considerar que ele possa ter sido vítima do tráfico 

interprovincial13, e que tivesse fugido motivado pelo desejo de voltar para mais perto dos seus 

familiares.  

 De acordo com Chalhoub (1990): 

A transferência maciça de escravos através do trafico interprovincial [...] 

aumentou bastante a tensão social nas províncias do sudeste. Os [...] 

transferidos eram em geral jovens e nascidos no Brasil, no máximo filhos ou 

                                                             
13 Quando tratamos sobre o tráfico interprovincial, é impossível não recordar a história de Solomon Northup. 

Nascido livre no estado de Nova York (EUA), Solomon foi vítima de uma emboscada e permaneceu vivendo em 
situação de escravidão por 12 anos, no estado de Louisiana (EUA). Após milagrosamente reconquistar sua 

liberdade, Northup lançou o livro 12 Years a Slave, narrando sua mazelas no sul estadunidense. Em 2013, um 

belíssimo filme de nome homônimo ao livro (e que merece ser conferido, pois, é uma experiência que incita 

todos nossos sentimentos) foi lançado nos EUA.  
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netos de africanos que haviam sofrido a experiência do tráfico transatlântico. 

[...] muitos desses [...] estavam passando por uma primeira experiência mais 

traumática dentro da escravidão. Separados de familiares e amigos e de suas 

comunidades de origem, esses escravos teriam provavelmente de se habituar 
ainda com tipos e ritmos de trabalho que lhes eram desconhecidos 
(CHALHOUB, 1990, p. 58). 

 Separação. Uma experiência traumática. Provavelmente, estas são algumas sensações 

que João possa ter passado ao ser comprado pelo seu senhor, um padre da região de Palmeira. 

Nos dias 18 de julho, 23 de julho e 01 de agosto de 1866, foram publicados anúncios de fuga 

no Dezenove de Dezembro, os quais podem indicar que João teria sido, na verdade, livre. Ora, 

ele teria tomado conhecimento que, em Paranaguá (considerando que este era um núcleo 

habitacional maior e portuário), poderia existir um grupo de africanos livres. Assim sendo, o 

objetivo de João, de se juntar com outros livres, pode ter sido uma das motivações de sua 

fuga: 

Anúncio 12: a fuga de João, escravizado do Padre Camargo e Araújo 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 18 de julho de 1866, ano XIII, n. 705, p. 04. 

 Uma primeira informação é que João era natural de Sergipe. Podemos refletir em quais 

condições o escravizado chegou até Palmeira, interior da província do Paraná. Os calcanhares 
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gretados de João devem significar que ele estava sob um regime de trabalho pesado em 

Palmeira, talvez em um ritmo de esforço que não era costumeiro a João, no Sergipe.  

 Como era sabido, por seu senhor, ele havia participado de um conluio, na companhia 

de outros africanos livres, em Paranaguá. Chegando ao Paraná, João pode ter detectado uma 

situação que diferia do anteriormente prometido e iniciado sua trajetória de fuga, prisão e 

participação em conchavos com africanos livres, talvez querendo ser confundido com eles, a 

fim de conseguir a liberdade, pois, como percebemos no anúncio de sua fuga, João já se 

declarava livre e na alcunha de Sotero.   

 Sobre as habilidades de um escravizado crioulo, citado no caso de João, segundo 

Castro (1997) é assertiva: 

[...] o escravo crioulo, negociado no tráfico interno, trazia toda uma bagagem 

de práticas costumeiras [...] Ele tinha concepções preestabelecidas de castigo 

justo ou injusto, de ritmos de trabalho aceitáveis ou inaceitáveis, das 

condições que deveriam dar acesso ao pecúlio e à alforria [...] (CASTRO, 
1997, p. 355). 

 Tal citação nos leva a considerar outro destaque no anúncio de fuga de João: o que ele 

considerava aceitável ou inaceitável, justo ou injusto. É fato que ele esteve preso na capital, 

onde se dizia livre. Provavelmente, por influência de outros indivíduos, pode ter chegado à 

Curitiba com a intenção de encontrar novos rumos para a sua existência. João também poderia 

ter se envolvido em um conluio com africanos livres, o que demonstra que existia uma rede de 

sociabilidades que permitiu a ele dar um sentido diferente, por inúmeras vezes, ao lugar que 

seria seu destino, quando adentrou na província do Paraná.  

 Bezerra Neto (2000) indica que os escravizados, os libertos e os pobres livres 

compartilhavam e vivenciavam inúmeras experiências relativas à escravidão, forjando zonas 

de cumplicidade. Essas parcelas da sociedade não partilhavam apenas as mazelas da pobreza e 

da desigualdade, mas, também, formas e estratégias de lutas que se expressavam nos anúncios 

de jornais: Raimunda fugiu na companhia de desertores do Batalhão provincial; Rosa fugira 

na companhia do desertor Venâncio; Raimundo fugiu na companhia de um moço branco, de 

17 anos, de nome José; Vicente fugiu do engenho do Itaquan, induzido pelo mameluco de 

nome João. Esses são alguns exemplos, citados pelo autor, expressos nos jornais de Belém, 

demonstrando que era frequente a ajuda mútua entre as classes pobres da sociedade provincial 

(BEZERRA NETO, 2000, p. 106). 
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 Ainda, sobre o caso do fugitivo João, fica a questão: como ele saiu do Sergipe e parou 

no Paraná? Teria sido traficado? Tentou procurar outro modo de vida, diferente daquele que 

foi proporcionado a ele em Palmeira? São algumas interrogações que o anúncio de fuga 

concernente ao escravizado João apresenta. 

 Em muitas situações de fugas, os escravizados eram 'furtados'. Nessas situações, 

existiam os que eram persuadidos à fuga, que se deixavam furtar. Os que persuadiam eram 

indivíduos que, numa aproximação com suas 'vítimas', sugeriam a elas uma possibilidade de 

fuga, sendo esses fugitivos remetidos para outra localização, sob o domínio de outro senhor. 

Tais papéis eram desempenhados por escravizados que também se encontravam em situação 

de fuga e libertos. Outros participantes deste processo eram os receptadores, que 

encaminhavam os sujeitos para as fazendas localizadas, principalmente, em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, onde os fazendeiros, compradores de escravizados 'furtados' 

(lembrando que esses fazendeiros poderiam, por vezes, adquirir-los do tráfico interno 

pensando que eram africanos recém-chegados), completavam essa rede de tráfico interno de 

escravizados. 

 Castilho (2019) nos apresenta o anúncio de fuga de Carlota. Segundo o anúncio, a 

mulher foi estimulada à fuga, seguindo em companhia Proethegio, antigo praça do exército. 

Enquanto a escravizada seguia Proethegio, este já aparentava saber a respeito dos caminhos 

que levariam à possível liberdade, pois já se encontrava bem vestido, com chapéu de chile, 

mesmo sendo bem moço. Com esse anúncio de fuga, Fábio Castilho considera que, pela 

narrativa construída pelos editores, para representarem os fugitivos, existia um complexo 

quadro de redes de relacionamento que culminaram com o fim da escravidão. Dessa maneira, 

devemos esmiuçar as notícias percebendo que, mesmo com os diversos intentos em se 

representar os escravizados como passivos, nos anúncios detectados havia um alto grau de 

autonomia e aptidões em autogovernar-se (CASTILHO, 2019, p. 67)   

 Assim sendo, quando discorremos acerca dos anúncios de fuga, arquitetamos várias 

possibilidades que a relação entre as províncias poderia auxiliar ou dificultar o tráfico 

interprovincial. Essas relações poderiam potencializar o aumento de casos como o de Carlota 

e Proethegio, em vista que Proethegio poderia ter estimulado Carlota à fuga, devido ela ser 

apaixonada por ele (Castilho evidencia isso na sequência de sua narrativa, todavia, numa 

interpretação distinta, a narrativa poderia quem sabe ser ao contrário. No caso Harriet 

Tubman, já mencionada na pesquisa, quem atraía era a mulher). Ainda, poderia esse ser 
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apenas mais um caso de tráfico interprovincial, se pensarmos nessas relações entre províncias 

que fomentariam captura de escravizados para, por exemplo, serem utilizados na agricultura 

da região Sudeste. 

 Contudo, no século XIX, no Brasil imperial, existiam vários pontos dissonantes entre 

as províncias. Dentre essas questões, que provocavam tensões, estava a escravização. O 

tráfico internacional de escravizados foi abolido do Brasil, no ano de 1850. Mesmo assim, as 

relações de compra e venda de escravizados, entre as regiões e províncias brasileiras, era 

permitida, pois, acima de tudo, havia interesses das grandes oligarquias existentes nas 

províncias, para as quais, certamente, o tráfico interprovincial era benéfico a muitos. 

 Refletindo sobre a relevância dos anúncios de jornal, quando discutimos acerca da 

escravidão, é pertinente a menção da pesquisa de Scheffer, em sua dissertação Tráfico 

interprovincial e comerciantes de escravos em Desterro, 1849-1888, do ano de 2006. Em suas 

reflexões, referentes ao tráfico interprovincial em Desterro (atual Florianópolis), dentre os 

anos de 1849 a 1888, o autor destaca que os anúncios de jornal nos apresentam de forma clara 

o modo como a escravidão estava firmemente enraizada, e vista como natural nas práticas e 

nas mentalidades da cidade, aparecendo como um fato incontestável dentre as famílias que 

detinham o poder até a década de 1880 (SCHEFFER, 2006, p. 57-58). 

 Outro caso que chama atenção, e, talvez, aponte para uma situação de tráfico 

interprovincial, foi o caso de Marcelino. No anúncio de fuga, do dia 21 de março de 1866, 

temos as seguintes informações: 

Anúncio 13: a fuga de Marcelino 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 21 de julho de 1866, ano XII, n. 669, p. 04. 

 Algumas questões nos saltam o olhar ao ler a fuga de Marcelino. A sua idade, 

certamente. Mas, como Marcelino era da região de Minas Gerais, a primeira coisa que 
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indagamos é a respeito de sua família: teria ele sido trazido para o Paraná sozinho ou com 

mais familiares? Marcelino fugiu de seu novo senhor, de Ponta Grossa para a região de 

Curitiba, por saber que algum membro de sua família poderia estar na capital? Seria 

Marcelino mais uma vítima do tráfico interprovincial?  

 Também podemos pensar que a fuga possa ter sido provocada por maus tratos, que 

culminaram em um pé destroncado (o que, para um menino de 14 anos, poderia ser um sinal 

de agressão) que levou Marcelino à fuga, buscando conquistar melhores condições de 

sobrevivência?  

 Melhores condições, ou mesmo, o reencontro com sua família, pode ter sido a causa 

da fuga do escravizado Joaquim, anunciada no dia 10 de novembro de 1877: 

Anúncio 14: a fuga de Joaquim 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 10 de novembro de 1877, ano XXIV, n. 1857, p. 04. 

 No caso de Joaquim, destaca-se o fato de que ele tinha familiares, tanto na região do 

Assunguy quanto na região de Botiatuba e Sumidouro. Notamos, ainda, que Joaquim deveria 

ser entregue ao Major Vicente, pois, anteriormente, era propriedade de D. Beatriz, já falecida. 

Teria a fuga de Joaquim sido motivada por uma troca de senhores, indesejada? 

 Além disso, podemos questionar de onde D. Beatriz era, visto que Joaquim já estava 

sumido há mais ou menos 6 meses. Não fica claro, se Major Vicente era seu novo senhor ou 

apenas o receptor de Joaquim, caso estivesse na capital. É interessante o fato de que Joaquim 

sempre roía unhas. Geralmente, quando um indivíduo rói suas unhas, é um sinal de tensão, de 

que ele está aflito com alguma situação.  

 Ao saber que Joaquim tinha familiares nos arredores de Curitiba, o mesmo poderia 

estar acoitado com algum desses familiares, lembrando que, em nenhum momento foi 
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mencionado se esses familiares eram livres ou também escravizados. Outro questionamento 

que pode ser considerado, observando o longo período em que Joaquim estava desaparecido, é 

que ele poderia ser vítima do tráfico provincial e levado para outra localidade, ou mesmo, 

para outra província, sendo que havia apenas a suspeita de que ele poderia estar na região com 

seus familiares.  

 A fuga de Joaquim, embora podendo ser fruto de um desejo deste, em se reunir 

novamente com seus familiares, coloca o questionamento a respeito do que os escravizados 

sabiam. O quê o conhecimento das possibilidades de abertura de algumas brechas, pelo 

sistema, poderia oferecer ao escravizado oportunidades para uma nova perspectiva de vida? 

 

2.2 Escravizados 'sob influência': o que eles sabiam?  

 Como teriam os escravizados arquitetado as suas fugas, enquanto, ao mesmo tempo, 

representavam certa complacência e servidão que, em seu cotidiano, deveriam demonstrar a 

seus senhores para que não existisse nenhuma suspeita do que planejavam? Qualquer suspeita 

poderia acabar com os planos. Os anúncios de fuga não oferecem muitas pistas sobre como as 

tramas eram concebidas. 

 Vejamos o próximo anúncio de fuga, datado do dia 23 de fevereiro de 1859, 

envolvendo um casal, Benedicto e Rita: 

Anúncio 15: a fuga de Benedicto e Rita  

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 23 de fevereiro de 1859, ano V, n. 93, p. 06.  
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 Se considerarmos que esse anúncio se trata de Morretes (PR) e Itapeva (SP que, no 

ano deste anúncio de fuga, chamava-se vila de Faxina) e procurarmos a distância entre estas 

localidades, explicitadas no anúncio de fuga, hoje em dia, veremos que Morretes e Itapeva 

ficam, de acordo com o aplicativo Google Maps a aproximadamente 167 quilômetros em 

linha reta e 288 quilômetros pelas atuais rodovias que ligam as duas cidades. É provável que, 

na época, existissem outros caminhos e outras possibilidades, além das dificuldades para a 

fuga. Todavia, como Benedicto conhecia a região de Faxina (hoje Itapeva), possivelmente 

conhecia o trajeto, todos os percalços, situações, pessoas e locais estratégicos que poderiam 

auxiliar durante a fuga. Por esse motivo, Benedicto sabia muito bem dos riscos que estava 

correndo, mas, talvez pelas possibilidades de saber esquivar-se destes riscos, Rita o 

acompanhou. 

 A respeito de Rita, e sua relação com Benedicto, o anúncio não oferece informações. 

Entretanto, para que Benedicto resolvesse fugir de Morretes, correndo o risco de levar em sua 

companhia mais uma pessoa, alguma relação, no mínimo amistosa, ou mesmo amorosa, 

poderia ter surgido entre eles, quando ambos se encontravam em poder de Agostinho Lima. 

Também, pode-se considerar uma influência de Rita em relação a Benedicto, que já conhecia 

outras localidades e pode ter exercido certa persuasão sobre ela que, em dado momento, 

concordou em concretizar a fuga.  

 Um modo de romper com a dominação cotidiana, bem arquitetada por Benedicto, seria 

conhecer muito bem como eram as leis e regras de dada localidade, para que, assim, o 

escravizado pudesse encontrar outras formas de vida. Uma das alternativas poderia ser a de 

permanecer encarcerado. No dia 12 de abril de 1876, um anúncio relatava a situação de 

Joaquim: 

Figura 16: o detento Joaquim 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 12 de abril de 1876, ano XXIII, n. 1699, p. 04. 
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 Ao se definir como escravizado de Ricardo França, Joaquim deveria ter algum 

interesse pessoal em permanecer preso. O que ele sabia que poderia, porventura, auxiliar em 

sua situação? Os meios de comunicação, no século XIX, não tinham o alcance rápido como os 

atuais. Assim sendo, nesse meio tempo, em que alguma informação estava sendo investigada, 

Joaquim quem sabe tentasse evitar o retorno para um senhor indesejável. Ricardo França 

poderia ser um acoitador, ou, quiçá, um senhor o qual Joaquim tinha interesse em 

permanecer? Também podemos considerar que, se acaso o senhor de Joaquim não o retirasse 

da prisão, o escravizado futuramente pertenceria ao Estado e, quiçá, talvez, viesse ser posto 

em liberdade.  

 Chalhoub (2012) cita que, em alguns momentos, era auspiciosa a declaração de ser um 

escravizado pertencente a dado senhor e, assim, permanecer encarcerado na espera do 

encaminhamento de um processo, para evitar um destino ainda mais temeroso, como, por 

exemplo, ser recrutado para o serviço militar, pois quando, um escravizado era declarado 

'vadio', automaticamente, vinculava-se o seu destino a se tornar soldado, marinheiro. 

(CHALHOUB, 2012, p. 238). Não no caso de Joaquim, naturalmente, que já tinha 60 anos de 

idade. 

 Os interesses de Joaquim em permanecer na prisão poderiam ser os mesmos de 

Mathias, outro sujeito que fora escravizado. No anúncio do dia 05 de dezembro de 1877, 

observa-se que Mathias sabia de muitas informações que facilitariam sua fuga, contribuindo 

para que ele ganhasse tempo até mesmo com as autoridades locais: 
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Anúncio 17: a fuga de Mathias 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 05 de dezembro de 1877, ano XXIV n. 1864, p. 04. 

 Pelo que percebemos na fonte, Mathias se identificava forro, isto é, liberto, sendo que 

uma terceira pessoa, Antonio Cassemiro, aparecia no anúncio como um possível influenciador 

dos atos do fugitivo. Conforme Joaquim indica, Antonio Cassemiro era um intruso de sua 

fazenda. Quem seria Antonio? Quem sabe, um aliciador que entrava sorrateiramente nas 

fazendas dos sertões para influenciar escravizados à fuga, com a promessa de melhores 

condições de vida? 

 Sobre os que atraíam os escravizados para a fuga, Chalhoub (2012) salienta que: 

[...] um escravo que se deixava "seduzir" e furtar escolhia uma maneira 

transgressora de lutar por melhores condições de vida e de trabalho dentro 

do cativeiro, por isso levava consigo uma experiência de articulação política 
cotidiana que poderia adquirir sentidos coletivos, a depender das 
circunstâncias (CHALHOUB, 2012, p. 156).  

 Quanto a um poder de articulação política cotidiana, citamos os intentos de outro 

Benedicto, escravizado de Antonio Marques, que apareceu em diversos anúncios, durante os 

meses de abril e junho de 1867. No dia 05 de junho, data do último anúncio, foi relatado que: 
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Anúncio 18: a fuga de Benedicto, escravizado de Antônio Marques  

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 05 de junho de 1867, ano XIV, n. 793, p. 04. 

  Ir para a guerra, como soldado, seria algo impensável para muitos. Contudo, para 

Benedicto, isso poderia ser um modo de conquistar a liberdade. Em 1866, por intermédio do 

decreto 372514, o governo imperial adquiria escravizados, dando, posteriormente, a liberdade 

a estes, para que se tornassem praças do exército. Além disto, em 1867, o Brasil ainda estava 

envolvido na Guerra do Paraguai, na qual considerável proporção dos soldados eram 

escravizados, enviados em substituição dos filhos de seus senhores ou voluntários de fato, na 

esperança de obter a liberdade ao retornar No seu ato de fuga, Benedicto pode ter tomado 

conhecimento de que a opção de servir não a um senhor por todo sempre, mas, ao exército, 

proporcionaria a ele novas expectativas de vida.  

 Sobre esta tática em se tornar um praça do exército imperial, Chalhoub (2012) destaca 

que:   

[...] há indícios de que os escravos viam alguma oportunidade de escapar ao 

cativeiro se tornando pedestres da polícia, rondantes da guarda nacional ou 
voluntários durante a Guerra do Paraguai (CHALHOUB, 2012, p. 253). 

   Em contrapartida, a reincidência do anúncio, por vários meses, demonstra que Antonio 

Marques estava decidido a recuperar Benedicto, pois, além de ser um homem jovem (25 

anos), falante, e, certamente, proporcionaria ainda muitos anos de servidão a seu senhor, este 

                                                             
14 A lei que ampara esta afirmação encontra-se para consulta mais detalhada em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3725-a-6-novembro-1866-554505-

publicacaooriginal-73127-pe.html 
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mesmo senhor poderia cedê-lo ao Império, para composição do exército e solicitar 

indenização. 

 Pelos anúncios, percebemos que existiam, apesar de uma aparente calmaria, uma 

tempestade, constantes batalhas travadas entre senhores e escravizados. 

 Reis e Silva (1989) refletem acerca de uma 'guerra não convencional' presente no 

sistema escravista: 

Na escravidão nunca se vivia uma paz verdadeira, o cotidiano significava 

uma espécie de guerra não convencional. Nessa guerra, tanto escravos 

quanto senhores buscavam ocupar posições de força a partir das quais 

pudessem ganhar com mais facilidade suas pequenas batalhas. É óbvio que 
os senhores e seus agentes detinham uma enorme vantagem inicial, baseada 

no acesso a poderosos recursos materiais, sociais militares e simbólicos. Por 

isso os escravos tinham de enfrentá-los com inteligência e criatividade. Eles 
desenvolveram uma fina malícia pessoal, uma desconcertante ousadia 
cultural, uma visão de mundo aberta ao novo. (REIS e SILVA, 1989, p. 33) 

 Por meio da inteligência e táticas, meticulosamente, planejadas, o escravizado criava o 

seu espaço que sempre estava aberto ao novo e às inúmeras possibilidades de conquistas de 

seus desígnios. Ao fugir, ele tinha as mais variadas motivações. Dentre elas, podemos 

mencionar a família e as relações afetivas, pois, no decorrer de nossa investigação, 

percebemos que, em alguns momentos, esses critérios serviram para motivar muitas fugas. 

 

2.3 Família e relacionamentos 

 Na atualidade, quando nos deparamos com a palavra família, podemos nos questionar, 

ou questionar um grupo de indivíduos, o que esta palavra significa. Segurança? Afeto? 

Estabilidade financeira? Seja o que for, ainda hoje, boa parte da sociedade, apesar de algumas 

lentas mudanças de mentalidade, crê na concepção de uma família formada pelo pai, mãe e 

filhos (lembrando que essa concepção de família está em processo constante de mudança, em 

vista de que, atualmente, a visão de uma 'família tradicional' já não representa mais todas as 

pessoas e núcleos familiares, já que, por exemplo, temos famílias chefiadas por mães 

solteiras, dois pais, ou duas mães). Todavia, no período imperial, as concepções de família 

iam além dos termos propostos por uma família nuclear, 'tradicional'. 

 Em palavras de Mattoso (1990), constatamos que: 

A família 'nuclear', composta apenas de pai, mãe e filhos, só muito 

tardiamente aparece na sociedade brasileira, que conheceu durante tanto 

tempo a família de tipo patriarcal, na qual o pater familias reúne, sob sua 
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autoridade e sob seu teto, tias e tios, sobrinhos, irmãs e irmãos solteiros, 

vagos primos, bastardos, afilhados, sem contar os "agregados". Esses últimos 

são livres ou alforriados, brancos pobres, mestiços ou negros, que vivem na 

dependência tutelar da família e são considerados como parcelas dessa 
comunidade familiar. Também os escravos fazem parte da família 
(MATTOSO, 1990, p. 124).   

 Em contrapartida, também podemos indagar sobre essa concepção de família, onde, à 

época, alguns de seus integrantes eram vistos como uma peça, uma mercadoria pelos seus 

senhores? Por outro lado, naquela sociedade patriarcal, a mulher, igualmente, era considerada 

uma espécie de posse de seu esposo, quando o contrato de casamento era assinado. A 

sociedade patriarcal dava o sobrenome do marido à esposa e a sujeitava a regras de 

comportamentos, a ser a 'dona' do lar. Então, fazendo alusão a outra pessoa pertencente ao 

grupo familiar, percebemos que o pater familias era a autoridade máxima entre todos os 

membros do grupo. 

 Percebendo o molde que compunha as famílias no período da escravidão, devemos 

pensar na posição do escravizado. Apesar de ser considerado e tratado como uma mercadoria, 

as pessoas escravizadas poderiam vir a ter certa posição na sociedade, dependendo de qual 

grupo familiar pertencia. 

 A historiadora norte-americana, Mary Karasch (2000) explica que um fator 

determinante na posição de um escravizado na sociedade era a família à qual ele servia, visto 

que um sujeito, pertencente a uma família de maior prestígio, tinha uma posição superior, no 

meio social, em relação a um de família menos abastada. Essa posição 'privilegiada' 

influenciava diretamente em sua mobilidade social, pois, alguns escravizados tinham acesso a 

determinadas oportunidades que nem libertos ou brancos pobres tinham (KARASH, 2000, p. 

113). 

 Um grupo familiar de privilégio era uma fonte de segurança e de estabilidade ao 

escravizado, visto que existia uma relativa proteção que poderia ser benéfica a este. A família 

efetivava acordos entre senhor e seu escravizado, sendo que uma boa relação resultaria em um 

grau considerável de autonomia a ele. 

 Contudo, quando esta posição não era suficiente, o escravizado viria a pensar outras 

formas de como sua família poderia ser composta. Ter filhos. Ter uma esposa. Reger um lar. 

Ter padrinhos para si e para seus filhos, no intuito destes intervirem em determinadas 

situações e/ou alavancar a posição do sujeito em relação à sociedade. Estes, certamente, 
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podem ser considerados motivos pertinentes para análise, quando pensamos nos motivos 

pelos quais acontecia uma fuga. 

 Quem sabe, formar uma família não tenha sido um dos objetivos de Joaquina, quando 

esta resolveu fugir com Policarpo? O anúncio de sua fuga foi destaque da publicação do 

Dezenove de Dezembro, do dia 17 de outubro de 1868: 

Anúncio 19: a fuga de Joaquina e Policarpo 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 17 de outubro de 1868, ano XV, n. 933, p. 04. 

 No anúncio de fuga, consta que o período de fuga de Joaquina já é passado dos 30 

dias. Joaquina foi vendida a um segundo senhor, fato que pode ter causado um 

descontentamento, por parte da fugitiva. Policarpo, também conhecido como Poli-Monjoleiro, 

apenas é citado, sem detalhar, se tratava de um homem livre ou escravizado, mas, pela sua 

alcunha, monjoleiro, pode-se deduzir que ele trabalhava em um engenho, no local de origem, 

ou fazendo trabalhos esporádicos, em várias regiões da província, chegando até Guarapuava e, 

lá, conhecendo Joaquina. 

 Cada indivíduo tem meios próprios de conquistar seus desígnios. Quem sabe a 

amabilidade, aprazibilidade e cortesia de Amancia fossem uma forma de ela conseguir seus 

propósitos e, posteriormente, arquitetar sua fuga. Amancia estava em posse de Francisco 

Guimarães, e apareceu no anúncio do jornal Dezenove de Dezembro, no dia 16 de setembro de 

1854:  
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Anúncio 20: a fuga de Amancia 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 16 de setembro de 1854, ano I, n. 025, p. 04. 

 Descrita com tais características, poderíamos concluir que Amancia era pacífica e 

cordata. Porém, não é isso que percebemos. A escravizada apareceu, novamente, nos registros 

de anúncio do jornal Dezenove de Dezembro, agora no dia 30 de maio de 1857: 

Anúncio 21: reincidência da fuga de Amancia? 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 30 de maio de 1857, ano IV, n. 011, p. 04. 

 Essas informações sobre Amancia (ou Ananias) são riquíssimas. Podemos analisar o 

discurso de seu senhor, Francisco Guimarães, e pensar inúmeras causas relativas à fuga dela: 

as marcas podem significar castigos regulares; a possível fuga para Arraial Queimado ou 

Assunguy é um indício que Amancia desejava ficar com sua mãe (a mãe, quiçá, já era liberta 

e, assim, viria a oferecer condições de vida e acoitamento para Amancia?). 

http://hemerotecadigital.bn.br/
http://hemerotecadigital.bn.br/


73 

 

 

 

 No tocante à importância de laços familiares, Albuquerque (2006) registra que:  

A formação de laços familiares foi importante também para a manutenção 

dos espaços de moradia, acesso a uma parcela de terra para cultivo e para 

reagir às práticas de domínio senhorial. Assim, a atuação em família 
ampliava as possibilidades de sobrevivência dos cativos e permitia a 

elaboração de projetos de liberdade. Muitos senhores de fato só permitiam 

que suas terras fossem usadas como roças em regime familiar. Sem dúvida, a 

família foi fonte importante de recursos para enfrentar e transformar as 
condições da vida escrava (ALBUQUERQUE, 2006, p. 98). 

 Outro destaque dos anúncios são as datas deles: 16 de setembro de 1854 e 30 de maio 

de 1857. Passaram-se dois anos e oito meses entre um anúncio e outro. Averiguando todas as 

características narradas por Francisco Guimarães, deduzimos que os anúncios de fuga tratam 

da mesma escravizada. Mesmo sendo uma pessoa maviosa, isto é, amena, harmoniosa, é 

intrigante notar que seu senhor queria se desfazer dela (por meio da venda). Possivelmente, 

esses atributos, que seu senhor apontou a ela, nada mais fossem que propagandas comerciais 

para torná-la uma mercadoria mais atraente a possíveis compradores.  No prazo de quase três 

anos, Amancia ficou desaparecida, ou foi encontrada, sendo reincidente no ato de fugir? Seria 

a escravizada 'maviosa' repleta de mecanismos de resistência, que fizeram surgir em seu 

senhor o interesse de vendê-la?  

 Ser mulher, em qualquer período da história, implica em inúmeros desafios e 

dificuldades, pois a sociedade, constantemente, sujeita-as a violências e condições de 

desigualdades. Podemos imaginar como foi difícil, para Amancia, a decisão de arquitetar sua 

fuga. Dificuldades maiores ainda podem ter sido enfrentadas por Modesta, mencionada no 

anúncio de fuga publicado no Dezenove de Dezembro, de 15 de setembro de 1858: 

Anúncio 22: a fuga de Modesta 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 15 de setembro de 1858, ano V, n. 048, p. 04. 

 É preciso considerar, por exemplo, que o período do ano em que ocorreu essa fuga, no 

início de setembro, os dias e, principalmente, as noites são muito frias. Pensando que Modesta 
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possa ter fugido em uma noite fria e nebulosa, típica de Curitiba, e sabendo que poderia 

enfrentar o frio e todas as outras adversidades, como falta de água e alimento, e, a busca por 

sua captura, podemos concluir que a decisão de fuga de Modesta com seu filho representou 

mais um ato de coragem, entre os muitos atos da mesma natureza postos em ação por 

mulheres escravizadas. 

Machado (2018) destaca que: 

Para as mulheres, ser esposa e ser mãe podia implicar desafios consideráveis, 

além dos riscos inerentes à gravidez, maternidade, lactação e criação de 

filhos/as sob o jugo da escravidão. Casamento e reprodução pressupunham 

cumprir uma dupla jornada de trabalho e submeter-se a uma dupla sujeição - 
ao senhor e ao marido. Para enfocarmos o papel da maternidade na 

escravidão, devemos, assim, considerar o fato de que homens e mulheres 

escravizados experienciavam o sistema a partir de lugares distintos, sendo 
submetidos a diferentes níveis de opressão (MACHADO, 2018, 353-354). 

 Quem sabe, no caso de Modesta, já existia um terceiro indivíduo, que poderia vir a 

acobertá-la e facilitar sua permanência em um local seguro com o filho. Também podemos 

considerar os motivos pelos quais Modesta resolveu fugir com seu filho. O ano da fuga de 

Modesta é o de 1858, período em que crianças poderiam ser separadas de suas mães num 

momento de venda, pois, apenas 11 anos depois, a separação de mãe e seus filhos foi 

proibida. 

 A respeito da relação entre mães escravizadas e filhos, Machado (2018) registra que: 

O advento de leis proibindo a separação de mães e filhos foi bastante tardio. 

No Brasil, apenas em 1869 proibiu-se a venda em separado de mães e seus 

filhos menores de quinze anos. No entanto, a Lei do Ventre Livre, de 1871, 
ao libertar o "ingênuo" mas colocá-lo sob a tutela do senhor (ou do Estado) 

até os 21 anos, voltou a colaborar para separar mães e filhos, uma vez que a 

autoridade parental se manteve na mão dos senhores. O discurso 
abolicionista, fosse ele inglês, francês ou ibérico, que assumiu um tom 

sentimental, elegeu a mulher escravizada como símbolo maior dessa 

campanha. Representando as injustiças da escravidão na figura da mãe que é 

separada dos filhos, os abolicionistas baseavam seus argumentos na 
imoralidade dessa instituição, que submetia mulheres e crianças à vontade de 
homens inescrupulosos e cheios de ganância (MACHADO, 2018, 359). 

 O ato de rebeldia e coragem de Modesta nos leva a considerar as táticas concebidas 

nos planos de fuga, na intenção de criar ou retornar aos laços de família, quiçá, rememorando 

o que a vida havia roubado deles, em um momento de venda, quando existiu uma possível 

separação entre seus familiares.  

 Refletindo sobre atos de coragem e rebeldia, Albuquerque (2006) salienta que: 
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Era preciso fugir à condição de “peça” produtiva imposta pelo escravismo e 

criar espaços próprios para amar, constituir famílias, criar filhos, brincar, 

folgar, cultuar deuses africanos e os que passaram a venerar no Novo 

Mundo. E, além disso, era preciso criar possibilidades de cair fora da 
escravidão por meio da fuga, revolta ou alforria. Para sobreviver e modificar 

sua sorte no mundo da escravidão, os escravos tiveram de recorrer às 

lembranças do que haviam vivido na África e às experiências acumuladas ao 
longo da vida no cativeiro (ALBUQUERQUE, 2006, p. 69). 

 A família poderia vir a ser uma das razões de fugas. Restabelecer relações familiares 

seria um impulso que romperia com uma vida de sobrevivência, onde o escravizado era 

apenas uma peça sujeita às pretensões de seu senhor. Contudo, conforme a idade de um 

indivíduo submetido à escravidão ia passando, este adquiria habilidades que poderiam 

contribuir para seu estabelecimento em outros locais e, também, ser motivo de uma fuga, pois, 

à medida que conhecia novas visões de mundo e possibilidades para si, que emanavam das 

várias sociabilidades exercidas, novas necessidades surgiam. 

 

2.4 Ocupações e habilidades 

 Em um importante estudo realizado pela historiadora norte-americana Mary C. Karash 

(2000), referente à vida dos escravizados, no Rio de Janeiro, no período de 1808 a 1850, ela 

arrola, em um dos capítulos, as funções exercidas pelos mesmos naquele período e área. Por 

se tratar de outro contexto, mais especificamente, a capital do império brasileiro, onde 

estavam instaladas as instituições organizadoras da vida política e social do império e onde 

estavam estabelecidos grandes negócios relacionados à vida econômica, compreende-se que 

mais funções eram demandadas aos escravizados e escravizadas. Na apresentação do capítulo 

7, a autora lista as seguintes categorias: 

Hortelões e caçadores, carregadores e almocreves, barqueiros e marinheiros, 

operários fabris e trabalhadores em pedreiras, acendedores de lampião e 

varredores de ruas, profissionais especializados e artesãos, músicos e 

artistas, vendedores ambulantes e criados, supervisores e donos de 
propriedades (KARASH, 2000, Sumário).  

 No capítulo citado, Karash, então, discorre acerca das ocupações específicas dentro de 

cada uma daquelas categorias. De fato, uma leitura do jornal O Diário do Commercio, 

centrada no cotidiano do Rio de Janeiro, ao longo do império, indica a dinamicidade inerente 

à compra, venda e aluguel de produtos e serviços, envolvendo toda a gama de negócios e de 

pessoas, incluindo-se escravizados e libertos. Já comentava Antonil, nas primeiras décadas do 

século XVIII, como os escravizados eram as mãos e os pés do senhor (de engenho), mas as 
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evidências, inclusive nas fontes estudadas neste texto, demonstram a exploração de todos os 

níveis do trabalho no meio urbano e no meio rural, incluindo os mais modestos. 

 Quando analisamos anúncios de jornais, um ponto que chama atenção, sempre que é 

encontrada, é a ocupação ou os saberes de um escravizado. As habilidades conhecidas e/ou 

adquiridas por ele, tanto aumentava seus valores de mercado como também representavam 

uma margem de conforto e segurança, e podiam despertar o desejo de fugir para exercer sua 

função longe dos olhos de seu senhor. 

 Nos anúncios do jornal Dezenove de Dezembro, encontramos referências a ofícios de 

22 escravizados. 

Tabela 04: ofícios dos escravizado, pelos anúncios de fuga do Dezenove de Dezembro 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 Observando a tabela, é pertinente a reflexão de como um ofício influenciava e até 

mesmo facilitava a vida do escravizado após sua fuga. Quando pensamos na profissão de 

domador, podemos considerar que a região dos Campos Gerais, vizinha da região onde o 

Dezenove de Dezembro era publicado, existia o tráfego constante de tropas, em sentido Sul-

Sudeste, e vice-versa. Ao encontrar um sujeito habilidoso na arte de domar, certamente, este 

tinha grandes chances de ser agregado às tropas, vindo a facilitar a assimilação do fugitivo 

entre os tropeiros, o que possibilitaria uma fuga rumo a outras regiões da província e do 

império. O mesmo pode se considerar de um carpinteiro. A região do interior do Paraná 

estava em crescimento. Assim sendo, um profissional da carpintaria teria grande utilidade na 

construção de casas, mobílias e outros bens a ser utilizados pelas pessoas de uma localidade. 
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Dentre esses anúncios, onde constavam os ofícios dos escravizados, um deles, 

publicado no Dezenove de Dezembro do dia 09 de março de 1859, apresentou João nos 

seguintes termos:  

Anúncio 23: a fuga do alfaiate João 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 09 de março de 1859, ano V, n. 097, p. 06. 

 Em outra época (se descartássemos as características físicas), este poderia ser um 

anúncio de um proeminente alfaiate, o que aguçaria a curiosidade de algumas pessoas, quando 

estas se indagassem: quais eram as roupas que o dado alfaiate produzia? Quais os tecidos que 

ele utilizava? Ele trouxe, consigo, novidades, novas tendências?  

 No caso de João, suas competências e a própria formação, pois, João sabia ler e 

escrever, aguçaram a ânsia pela liberdade, por talvez encontrar novos rumos que lhe 

permitissem viver, e não, apenas, sobreviver? Entre os escravizados que tinham uma profissão 

e foram mencionados no jornal, João era um dos dois únicos descritos como alfaiate e um dos 

poucos que sabia ler e escrever.  

 Ao observar o ofício e a habilidade desse sujeito, no mesmo momento, uma alusão à 

música de Oswaldo Montenegro e Zé Ramalho, intitulada Do Muito e do Pouco, veio na 

memória, quando a canção fala 'Se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagine quem 

tem os dois'. Certamente, João tinha dois olhos e seu conhecimento e habilidadesviabilizaram 

a ele sociabilidades, em graus variados, e uma perspectiva de melhoramento de sua vida em 

outros locais.  
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 Ocorre-nos pensar, ainda, que João utilizou de seu ofício para, gradativamente, ser 

assimilado pela sociedade. Essa assimilação talvez aconteceu quando João, que era de 

Paraybuna, São Paulo, chegou a Curitiba, e considerou se apresentar como liberto e exercer 

sua profissão. 

 Acerca da necessidade de ser integrado na sociedade, Mattoso (1990), discorre que: 

Dizem-se crioulos os escravos nascidos no Brasil e que, logicamente, falam 

realmente o português. Em geral, foram criados na família do senhor e são 

fortemente marcados pela sociedade dos brancos. Para eles os problemas de 
adaptação serão muito sérios, pois cedo sentem a necessidade de serem 

melhor assimilados pelo conjunto da sociedade. Nesta sociedade escravista 

existe uma certa mobilidade que permite passar da condição de mão-de-obra 

à de artesão de talento ou de doméstico, por exemplo, que proporcionaria 
também a esperança de uma alforria [...] (MATTOSO, 1990, p. 106) 

 O mesmo intento de ser assimilado pela sociedade poderia ser o objetivo de Vicente. 

Num anúncio, datado do dia 16 de fevereiro de 1859, o Dezenove de Dezembro publica, no 

relato do anúncio da fuga de Vicente, as seguintes informações: 

Anúncio 24: a fuga do carpinteiro Vicente 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 16 de fevereiro de 1859, ano V, n. 091, p. 06. 

 O que se sobressai, nessas informações, são, sem dúvidas, as inúmeras aptidões de 

Vicente. Mesmo com tantas possibilidades de ser acolhido em algum local, Vicente, 

provavelmente, tinha o conhecimento de que as áreas, nas quais circulava, eram locais de 

passagem, pautados em relações evanescentes, que objetivavam, apenas, a realização de suas 

tarefas. 
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 Entretanto, durante o ato da fuga, Vicente demonstrou que todo o conhecimento e 

habilidades, que adquiriu, serviu para que uma dominação cotidiana fosse rompida. Conforme 

a fuga se efetivava, ele poderia encontrar maneiras de se estabelecer em outra região, ou 

mesmo ser acolhido por alguém que discordasse da situação de escravidão e o auxiliasse na 

manutenção de sua condição de liberdade (pois, embora fosse proibido por lei acolher 

escravizados fugidos, não foi incomum que isso acontecesse, principalmente se 

considerarmos as habilidades do fugitivo, que poderiam ser úteis a quem o acolhesse).  

 Sobre as habilidades e perfis dos fugitivos, Petiz (2006), salientando como algumas 

características eram indicadas, discorre que: 

[...] os mais conhecedores de seus plantéis, chegavam a identificar os traços 

de personalidade ou habilidades extras, de forma a diferenciar a escravaria, 

sempre com elementos que indicam uma certa comparação. Assim, um 
africano que foge é descrito como sendo 'tão ladino que até parece ser um 

crioulo', ou 'muito esperto, que nem se nota ser africano', 'parece tímido, mas 

é fingido', 'enganador, passa-se por forro', 'desconfiado, olhar compenetrado, 
mas muito ardiloso'. (PETIZ, 2006, p. 106) 

 Pensando nessas inúmeras habilidades, que o escravizado adquiria ao longo de sua 

vida e de suas experiências, observamos o caso de Casimira (ou Casemira). São vários 

anúncios onde esse nome aparece, o que nos leva a pensar que se trata da mesma escravizada. 

O primeiro anúncio é datado de 18 de julho de 1855: 

Anúncio 25: a fuga de Casimira 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 18 julho de 1855, ano II, n. 016, p. 03. 

 Nesse anúncio de fuga, percebemos que Casimira pertencia a Beatriz de Oliveira e 

tinha 16 anos. Outro ponto que chama a atenção é que uma pessoa de 16 anos já tinha falta de 

dentes e ambas as orelhas rasgadas. Será que essas marcas seriam resultado de alguma espécie 

de castigo? 

 Continuando o caso de Casimira (ou, que pensamos se tratar da Casimira), esta 

reaparece nos anúncios do Dezenove de Dezembro, em 07 de abril de 1858: 
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Anúncio 26: a fuga (ou reincidência?) de Casimira 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 07 de abril de 1858, ano V, n. 002 p. 06. 

 Na fonte acima, percebemos uma nova fuga de uma escravizada Casemira (as grafias 

mudam de anúncio para anúncio), porém, vemos que, além do nome parecido, constam as 

mesmas características da Casimira do primeiro anúncio. Por esse segundo anúncio, notamos 

que ela se encontra pelos subúrbios da cidade. Provavelmente, Casimira já era conhecida pela 

cidade, sabendo onde deveria se esconder para que dificilmente fosse encontrada. 

  É evidente que Casimira deve ter sido novamente capturada, visto que, em 16 de 

março de 1859, um novo anúncio de fuga é protagonizado pelo seu nome: 

Anúncio 27: a fuga (ou reincidência?) de Casimira 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 16 de março de 1859, ano V, n. 099, p. 04. 

 Entre este anúncio e o último, passou-se, praticamente, 01 ano. Aqui, percebemos que 

a mesma escravizada, com o mesmo nome e característica, novamente fugiu. Quanto ao 

endereço, não podemos afirmar se era onde ela e seu senhor residiam ou se tratava apenas do 

endereço onde ela deveria ser entregue, caso fosse encontrada. No anúncio de 07 de abril de 

1858, Casimira se encontrava nos subúrbios da cidade. Já, neste anúncio, é sabido que a 

mulher estava andando pelas ruas da cidade, com um destaque: agora, ela já conquistou uma 
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habilidade: a procura de bovinos para levá-los novamente para seu local de origem. Uma 

possibilidade é que estes bovinos perdidos, e que ela encontraria, iriam para os subúrbios 

onde ela já se encontrava, desde o anúncio de 07 de abril.  

 Outro destaque para esse anúncio, de 16 de março de 1859, é que Casimira agora 

pertencia aos Braga (no primeiro anúncio, de 18 de julho de 1855, e que pode se tratar da 

mesma escravizada, ela pertencia a Beatriz de Oliveira). Provavelmente, por ser muito 

propensa à fuga, estava causando problemas a sua senhora, que a vendeu aos Braga; talvez 

tivesse apenas sido acolhida por eles; ou, quem sabe, os anteriores e o atual senhor de 

Casimira poderiam ter algum laço familiar.  

Continuando a investigação sobre Casimira, seu nome é novamente citado, no final do 

mesmo ano de 1859, mais especificamente, no dia 02 de novembro de 1859: 

Anúncio 28: Casimira volta aos anúncios de fuga 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 02 de novembro de 1859, ano VI, n. 165, p. 04. 

 Como indícios de que possa se tratar da mesma escravizada, percebemos que, além 

das mesmas características físicas do anúncio de 16 de março de 1859, e as mesmas 

vestimentas, a escravizada Cassimira deste anúncio (novamente, em grafia diferente), era 

procurada constantemente pelo jornal, em vista de que, nesse período, o Dezenove de 

Dezembro tinha sua sede na Rua das Flores, n. 8. Se não se tratasse da mesma mulher, 

certamente o periódico faria algum adendo em suas publicações, explicitando os diferentes 

anúncios.  

 Por fim, em 06 de fevereiro de 1861, Casimira apareceu em mais um anúncio de fuga. 

Sendo a última vez mencionada, evidenciamos que se tratava da mesma mulher, porque, em 

18 de julho de 1855, data do possível primeiro anúncio sobre Casimira, ela tinha 16 anos, para 

mais, ou para menos. Já, neste último anúncio, a escravizada tinha 20 anos:  
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Anúncio 29: o último anúncio de Casimira 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 06 de fevereiro de 1861, ano VII, n. 296, p. 04. 

 Passaram-se quase 06 anos entre o primeiro e o último anúncio. No final deste, 

percebemos que existe a possibilidade de que Casimira tenha 'voado mais longe', pois estava a 

quase um mês fugida e sem ser vista nos arredores, se não, é certo que alguém iria comentar 

que ela estava novamente nos subúrbios de Curitiba em mais alguma de suas transações 

comerciais. Ao citar que a mulher poderia ter sido acoutada, e, este sendo o último anúncio 

referente a ela, quem sabe ela conseguiu, finalmente, concluir seu objetivo de fuga. Ou, quiçá, 

por ventura, seus objetivos mudaram com o passar dos anos e do amadurecimento. Nos 

primeiros anúncios, Casimira poderia apenas fugir com o objetivo de reivindicar algo com seu 

senhor, e, no último anúncio, a jovem pode ter decidido realizar uma 'fuga rompimento', 

cortando definitivamente, os laços de servidão com seu senhor.  

 Esses anúncios, que, provavelmente, são de uma mesma mulher, são valiosos porque, 

além da reincidência de fugas, também podemos pensar em como ela incomodava seu senhor 

com fugas constantes, que entendemos como atitudes de enfrentamento. Certamente, a 

astuciosa Casimira utilizava de incontáveis trapaças que afrontavam seu senhor, reivindicando 

melhores condições de vida e, quem sabe, considerando uma fuga permanente, objetivou 

conquistar uma liberdade que garantisse outras perspectivas de vida, além das que faziam de 

seu cotidiano sob o regime de escravidão. 

 Mattoso (1990) discorre acerca de 'trapaças', formas tênues de oposição de 

escravizados, que burlavam normas estabelecidas pelo sistema escravista. Furtos de 

alimentos, roupas, mercadorias e dinheiro; paralisações intermitentes; a cozinheira jamais 

executaria, de forma eficiente, um afazer que não correspondesse à sua função, se uma 

senhora inexperiente lhe desse a ordem. Os escravizados mais experientes tinham ciência da 
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força que possuíam. Logo, trapacear era um jogo que se justificava pela opressão cotidiana 

(MATTOSO, 1990, p. 157). 

 As trapaças ensejam a oportunidade de perceber que, o que era ou não era permitido, 

poderia ser passível de ser questionado. Para discutir acerca dessa afirmação, podemos expor 

o caso da fuga de Vicencia: 

Anúncio 30: a fuga de Vicencia 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 02 de março de 1859, ano V, n. 095, p. 06. 

 No relato de fuga, explicitado no anúncio de jornal, constatamos um caso que nos faz 

questionar até que ponto existiam lacunas no sistema escravista, e nos permite inquirir a 

respeito de quais eram as habilidades (ou, em forma de trapaça, por exemplo, 'servir mal' o 

seu senhor) que os escravizados possuíam para convencer seu senhor a tomar determinadas 

ações (no caso de Vicencia, a possibilidade de a mesma escolher seu próprio comprador). 

 Nesses registros, fica explícito que a realidade da época estava além da dicotomia 

entre um senhor, que era responsável pela ordem, e o escravizado, passivo, relegado a 

condutas que, dificilmente, eram quebradas. Uma relação pacífica e cordial entre senhor e seu 

cativo também era dificilmente uma realidade, visto que, pelas próprias fontes jornalísticas, 

observamos atos de ruptura existentes no período, pois, o escravizado poderia, quem sabe, já 

contar com uma ampla rede de relações sociais que poderiam ser manipuladas ao seu favor. 

Essa rede de relações de Vicencia poderiam, quem sabe, auxiliar a escrava na sua própria 

comercialização, ou mesmo, em sua fuga.  

 Escrevendo a respeito da comercialização dos cativos, Pena (1990) destaca os termos 

de uma negociação em que um senhor tinha interesse de trocar seu escravizado 'robusto e sem 

vício algum', por uma escravizada de mesmas condições. O destaque aparece quando o 
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senhor, no anúncio, diz que 'convindo que, antes de realizar-se a transação, um e outro 

escravizado fiquem a contento'. Essa exigência do senhor, referente à troca, delineia 

incontestável habilidade de interferência do cativo em sua comercialização (PENA, 1990, p. 

160). 

 Voltando a Vicencia, outro ponto de destaque no anúncio, que a ela se refere, são as 

queimaduras que esta tinha no braço e pescoço. Teriam sido fruto de acidente do seu trabalho 

ou um castigo físico que Vicencia recebeu em algum momento que transgrediu alguma regra 

especificada pelo seu senhor? Essas marcas poderiam ser resultantes de uma violência física 

(que também podem ser encaradas como um extremo de inúmeras violências psicológicas que 

a escravizada passava em seu cotidiano), imposta por algumas transgressões, as quais 

culminaram no acordo, entre senhor ou senhora e sua escravizada para que esta saísse à 

procura de um novo senhor. 

 Assim sendo, é pertinente refletir o significado das constantes marcas de violência 

física, na relação entre senhor e escravizado, violências essas, cometidas de maneira simbólica 

e, em atos extremos, que poderiam tentar delimitar regras de conduta, punindo-os, quando 

algum limite era transgredido.  

  

2.5 Violência, castigos, maus tratos 

 Quando adquirimos, perdemos, alugamos ou vendemos um bem, algumas descrições 

são pertinentes, agregando valor a dado objeto, demonstrando o porquê certo cabedal nos é 

tão importante.   

 No caso dos anúncios, que envolviam escravizados, estes eram acompanhados de 

certas características que evidenciavam o valor desses 'bens', justificando a sua menção no 

jornal: maviosa, ladino, vistosa, gago, fula, mal encarado, ar humilde, bonita, feio. Os 

adjetivos, empregados no anúncio, valoravam, desmereciam e/ou facilitavam a identificação 

do submetido à escravidão.   

 Acerca da violência, Chalhoub (1990) explana que: 

 [...] desancar a barbárie social de um outro tempo traz implícita a sugestão 

de que somos menos bárbaros hoje em dia, de que fizemos realmente algum 

'progresso' dos tempos da escravidão até hoje. A ideia de que 'progredimos' 

de cem anos para cá é, no mínimo, angelical e sádica: ela supõe ingenuidade 
e cegueira diante de tanta injustiça social, e parte também da estranha crença 

de que sofrimentos humanos intensos podem ser de alguma forma pesados 
ou medidos (CHALHOUB, 1990, p. 42). 
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 Tendo consciência de que a violência não é parte de uma barbárie que habita um 

passado longínquo, mas, sim, presente até nossos dias atuais, podemos refletir acerca de como 

a violência era utilizada, no sistema escravista, para punir e coibir ações do escravizado contra 

seu senhor. No caso dos anúncios de fugas, entre uma característica e outra, e serviria para 

que o escravizado fosse reconhecido, existiam marcas no corpo que, em alguns casos, seriam 

amplamente visíveis por qualquer sujeito. 

 Um exemplo pode ser o de Bernardo. No anúncio de sua fuga, do dia 28 de agosto de 

1858, eram enunciadas as seguintes características:  

Anúncio 31: a fuga de Bernardo 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 28 de agosto de 1858, ano V, n. 043, p. 04. 

 No relato de fuga sobre o Bernardo, percebemos que ele havia desaparecido há cerca 

de dois anos. Com uma idade que já passava dos 40, notamos que Bernardo era um 

escravizado com inúmeras aptidões que iam desde os trabalhos com madeira até os trabalhos 

religiosos. A insistência de seu senhor em procurá-lo, mesmo depois de 02 anos de sua 

evasão, demonstra que Bernardo tinha um grande valor, pois, era experiente e perfeitamente 

habilidoso em seus ofícios. 

 Nas características também podemos perceber cicatrizes pelo corpo. Essas cicatrizes 

poderiam ser oriundas de acidentes, durante o trabalho ou, até mesmo, resultantes de castigos 

físicos por parte de seus senhores. Marcas de violências que, quando contumazes, poderiam 

abrir caminhos para a ruptura ou mesmo para fugas que objetivavam melhorias nas condições 

de vida do cativo. 

http://hemerotecadigital.bn.br/


86 

 

 

 

 Nos anúncios de jornal, percebemos, em inúmeros momentos, marcas e cicatrizes pelo 

corpo do escravizado. Essas marcas, antes de tudo, o incitavam ao trabalho e tinham a 

intenção de domar a rebeldia existente. 

 Sobre a função do castigo, Lara (1988) explica que:  

Alimentado, vestido, doutrinado, o escravo existia para trabalhar, para 

produzir. Mas isto não era uma decorrência natural. Era preciso incitá-lo ao 
trabalho: era preciso castigá-lo. Castigar era submeter, dominar; castigar era 

domar a rebeldia, manter o escravo na sua condição de escravo. [...] A 

eficiência ganhava então seu verdadeiro sentido: ser eficiente significava 

dominar e produzir de forma ordenada, disciplinada, lucrativa. Exercício de 
dominação, instrumento de controle da massa escrava, preventivo de 

rebeldias, o castigo era também disciplinador. Não só mantinha os escravos 

na sua condição de escravos mas também se constituía no meio de organizar 
o trabalho, de dividi-lo, regulá-lo (LARA, 1988, p. 54). 

 Algumas marcas fizeram parte do relato de fuga de José, datado de 15 de outubro de 

1859: 

Anúncio 32: a fuga de José 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 15 de outubro de 1859, ano VI, n. 160, p. 04. 

 Em um primeiro momento do anúncio de fuga de José, percebemos algumas marcas 

pelo seu corpo: orelhas furadas, sinais de bexiga, canela torta. Essas marcas pelo corpo do 

escravizado, umas são sinais de doenças, outras, possivelmente, poderiam ser fruto da 

violência à qual José era, possivelmente, submetido. 

 No decorrer da leitura das fontes, deparamo-nos com marcas que fazem-nos pensar de 

que forma estas se tornaram presentes nos corpos dos escravizados. Uma belida no olho 

poderia ser ocasionada por uma lesão traumática; um braço aleijado ou deslocado seria 

proveniente, talvez, de um serviço pesado ao qual o escravizado foi submetido; as marcas na 
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cabeça, proferidas por golpes, podem ter aparecido num ato de punição, assim como os dedos 

tortos, partidos e roídos, e as orelhas rasgadas. 

 Esses sinais, que acompanhavam o escravizado, eram uma marca do poderio senhorial, 

expressa no corpo, e, também, um símbolo que, lido por outros indivíduos escravizados, 

significava o cativeiro, o trabalho forçado, o castigo e a punição física e psicológica, 

iminentes ao sistema escravista. Sinais que, também, potencializavam, no escravizado, o 

desejo de romper com o cotidiano tão penoso ao qual eles estavam submetidos.  

 Ainda, a respeito das marcas da violência no corpo dos escravizados, é pertinente 

refletir as duas citações de Lara (1988), onde a autora salienta o poder senhorial por meio do 

ritual que afirmava as regras de submissão às quais o escravizado estava submetido e como 

essas marcas eram lidas por outros desprovidos da liberdade, e até mesmo por outras parcelas 

da sociedade que o escravizado frequentava: 

As marcas dos castigos ministrados aos que se rebelavam funcionavam 

como reafirmação do poder senhorial e novas inscrições da lei da 
dominação, dentro e fora das unidades de produção. Rituais sempre 

retomados, pedagógicos e exemplares, que reafirmavam as regras da 

dominação senhorial e, ao mesmo tempo, marcavam a transformação do 

africano escravizado, de apenas mercadoria, em trabalhador a ser explorado 
compulsoriamente sob o escravismo (LARA, 1988, p. 87). 

Lidas pelos escravos, as marcas corporais eram um obstáculo ao 
esquecimento de sua condição de escravo. Ao serem impressos de modo 

exemplar, estes signos atingiam também algo mais profundo do que a pele e 

o corpo: a marca exemplar imprimia no escravo o medo da rebelião, a 
inexorabilidade da dominação senhorial a que estava submetido. Neste 

sentido, estas marcas constituíam-se, pois, no suporte concreto da violência 

exemplar, servindo de instrumento para a continuidade da exploração 
escravista (LARA, 1988, p. 88) 

 O resultado dessas práticas violentas e sorrateiras, legitimadas por um aparato de 

poder que mantinha a ordem, cria imagens e identidades de indivíduos e corpos, considerados 

perigosos e devem sofrer retaliações. Resultado: uma violência que gera mais violência, uma 

dialética sem fim, que cria e recria sujeitos, que imergem em práticas que revelam uma 

constante dicotomia: os que praticam a violência e os que merecem receber essa violência 

sistêmica.  

 No caso das constantes formas de violência às quais os escravizados eram submetidos 

frequentemente, é certo que estes atos bárbaros os influenciavam a cogitar uma possibilidade 

de fuga, sonhando com a liberdade e o que ser livre e poder planejar uma vida além da 

servidão significavam. 
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 Para que a fuga fosse bem sucedida, inúmeros fatores influenciavam o percurso do 

escravizado, a partir do momento em que ele se tornava um fugitivo. Por esse motivo, no 

terceiro capítulo, informaremos os locais para onde os escravizados fugiam e de onde fugiam, 

procurando compreender o que essas fugas representavam e como a sociedade reagia à 

escravidão em seus anos finais. 
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CAPÍTULO 3 - FUGITIVOS: O TRÂNSITO DE ESCRAVIZADOS EM BUSCA DA 

LIBERDADE 

 No presente capítulo, procuramos apresentar possibilidades de trânsito que o território 

paranaense ofertava aos escravizados fugitivos. Analisando possíveis rotas, origens e destinos 

das fugas, intentamos refletir as escolhas feitas pelos sujeitos, quando optavam por locais 

mais propícios a um desfecho eficaz, para a ação de rompimento com sua situação de 

escravidão. Neste caminho, rumo à liberdade, também investigamos as oportunidades do 

escravizado conseguir um apadrinhamento que facilitaria, por exemplo, a proteção contra 

futuras represálias e/ou um acoutamento, no caso de um ato de fuga.   

  

3.1 Porque fugir? Representação das fugas e flerte com a liberdade 

 Uma discussão sempre atual e dinâmica, para pesquisa e reflexão, está relacionada às 

distintas visões e opiniões que compõem a sociedade. Sujeitos com visões e objetivos 

parecidos geralmente, inserem-se em grupos de pessoas que, além de unirem indivíduos com 

ideais e pretensões semelhantes, buscam criar um círculo de ajuda mútua que insere um 

sujeito em dado meio.  

 Pensando nesse enunciado, do ponto de vista da escravidão, Mattoso (1990) explica 

que:  

A inserção social do escravo, sua aceitação pelos homens livres numa 

sociedade fundamentada no trabalho servil, dependerá estreitamente da 

resposta que o trabalhador escravo dá a seus senhores no plano da fidelidade, 
da obediência, da humildade. Essas três qualidades essenciais conformam a 

personalidade do "bom escravo", pois assim o negro, que estava 

marginalizado e a quem o senhor deu um devoir faire, adquiriu uma 
competência, um savoir-faire, fonte de poder. Essa força proveniente do 

savoir-faire arrefece o temor, trata certas feridas abertas pelo 

desenraizamento da terra dos ancestrais, devolve ao homem escravo uma 
certa linguagem, uma nova morada, uma identidade particular numa espécie 
de contrato tácito e sólido (1990, p. 102). 

 É pertinente mencionar que, apesar de que o escravizado vivia em uma situação de 

servidão diária, é certo que ele tinha aptidões e ensejos próprios, influenciados pelo meio que 

ele habitava e, igualmente, por características inerentes ao próprio sujeito. Essas 

características, que formavam sua personalidade, também criavam, nele, anseios, desejos e 

pretensões para o futuro. Sua condição servil, certamente, era um empecilho para gozar de 

uma vida que atendesse a suas expectativas. 
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 No dia 05 de setembro de 1860, o Dezenove de Dezembro anunciava o leilão de 

Domingos e Jacintha: 

Anúncio 33: o leilão de Domingos e Jacintha 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 05 de setembro de 1860, ano VII, n. 253, p. 04. 

   Pelo motivo de falência, Antonio Porto teve que leiloar seus bens. É provável que 

Domingos e Jacintha, por pertencerem ao mesmo senhor, trabalhavam juntos, ajudavam-se 

mutuamente, estabelecendo, no mínimo, uma relação amistosa. Contudo, o destaque fica por 

conta de que, tanto Domingos quanto Jacintha fugiram, em algum período.   

 No dia 01 de janeiro de 1859, um ano antes do leilão, apresentado acima, Domingos já 

havia fugido, quando ainda era escravizado de Antonio Porto: 
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Anúncio 34: a fuga de Domingos 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 01 de janeiro de 1859, ano V, n. 078, p. 04. 

 Após essa fuga, em direção a Antonina, não sabemos se Domingos voltou 

voluntariamente para seu senhor ou foi capturado. O fato é que, mais de um ano depois, ele 

estava em processo de leilão, juntamente com Jacintha. Voltando ao leilão, podemos concluir 

que o resultado deste desagradou, pelo menos, Jacintha, pois um anúncio de 05 de janeiro de 

1861 relatava sua fuga: 

Anúncio 35: a fuga de Jacintha 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 05 de janeiro de 1861, ano VII, n. 287, p. 04. 

 No anúncio da fuga de Jacintha, conhecemos a informação de que ela foi arrematada o 

leilão do dia 13 de setembro 1860. Relacionando-a com o leilão e a anterior fuga de Antonio, 

é fato que a troca de senhores tenha sido um influenciador da fuga de Jacintha.  

 Já no caso de Domingos, ele era um escravizado com tendências à fuga, contudo, 

depois do leilão, não temos mais notícias dele. Ficam alguns questionamentos: Antonio foi 
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arrematado, assim como Jacintha? Antonio e Jacintha foram arrematados pelo mesmo 

comprador? Jacintha fugiu de seu novo senhor porque fora separada de Antonio, e essa 

separação despertou, em Jacintha, um sentido para que ela fugisse, aguçando um flerte com a 

liberdade?  

 Esses questionamentos, surgidos quando analisamos uma fonte documental, ou mesmo 

quando lemos uma obra pertinente, para o desenvolvimento de nossa pesquisa, são 

percepções, fruto da análise do objeto, baseado em nossa individualidade. Desse modo, a 

investigação, muitas vezes, pautadas por fontes e parâmetros, aparentemente semelhantes a 

outras pesquisas realizadas, tornam-se singular, quando aplicamos interpretação e leitura 

próprias, sobre dada fonte documental e/ou bibliográfica. 

 Falando sobre realidade, consideramos a citação de Pesavento (2006). A autora 

discorre que: 

A realidade doa-se ao olhar, que ela grava , na retina, imagens visuais. Estas, 

contudo, são reelaboradas e construídas como imagens mentais, em 
associação com o arquivo imagético de memória que cada indivíduo possui, 

e que é produto de sua experiência de vida, de sua bagagem cultural e 

profissional, de seu tempo e de seu lugar no espaço e na sociedade. Tais 

imagens, por força da imaginação, podem ser recuperadas, mesmo diante da 
ausência do seu referente, o objeto ou ser que as produziu. E podem ser 

também objetivadas, como imagens criadas materialmente pelo homem, para 

representar o mundo, através de distintos suportes materiais (PESAVENTO, 
2006, p. 57). 

 A realidade do sistema escravista era pautada em períodos de constante tensão, senhor 

versus escravizado, e vice-versa. Desse modo, podemos afirmar que cada ação cotidiana do 

escravizado poderia vir a gerar estímulos diversos que tinham seu clímax na concepção da 

fuga como uma alternativa ao mundo no qual o escravizado vivia. 

 No dia 16 de março de 1859, o anúncio de fuga de Amancio nos leva a pensar nos 

estímulos que este teve em sua primeira fuga, e, depois de alguns meses, fugir em companhia 

da escravizada Antônia: 
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Anúncio 36: a fuga de Amâncio 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 16 de março de 1859, ano V, n. 099, p. 04. 

 Provavelmente, após a primeira fuga, Amancio retornou, porque, num primeiro 

momento, apenas fugiu, quem sabe visando uma reivindicação. Entretanto, no dia 29 de junho 

de 1859, Amancio escapou, novamente, agora em companhia de Antonia: 

Anúncio 37: a fuga de Amancio e Antonia 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 29 de junho de 1859, ano VI, n. 129, p. 04. 

 Observando esse anúncio, podemos pensar que Amancio realizou uma primeira fuga 

premeditada, com a intenção de 'preparar o terreno' para uma segunda fuga, agora definitiva, 

levando Antonia consigo.   

 Entre hipóteses, um ponto é certo: o antagonismo social era constante. Após esse 

anúncio de Antonia e Amancio, ambos nunca mais apareceram entre as fugas publicadas pelo 

Dezenove de Dezembro. Poderiam eles terem sido recapturados e nunca mais arquitetado uma 

fuga? Aqui, preferimos pensar que esse jogo de forças acabou em uma fuga definitiva, e, 

consequentemente, na liberdade de Amancio e Antonia!  
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  Ferreira (2011), em seu artigo O olhar do estabelecido: A imagem do escravo 

produzida pelos senhores nos anúncios de jornais do Espírito Santo (1849-1888), elucida a 

negociação que, frequentemente, existia na relação entre senhor e seu escravizado. Para isso, a 

autora utiliza o exemplo do fugitivo Luiz. Muito pernóstico (pretensioso, ambicioso), o 

sujeito tinha entrado em acordo com seu senhor, Raphael, para que angariasse pecúlio para 

comprar a sua liberdade. Como Luiz não havia retornado, Raphael resolveu anunciar a sua 

fuga, já de antemão avisando que Luiz se dizia forro e, estaria sendo acobertado por alguns 

dos filhos de seu antigo senhor. Ferreira apresenta este anúncio para reforçar que a 

representação explanada, no anúncio, era sobre o olhar do outro, ou seja, do senhor sobre o 

escravizado (FERREIRA, 2011, p. 09).  

 

3.2 De onde fugiam e para onde iam 

 Certamente, uma vida repleta de estigmas e estímulos, para que uma possível fuga 

fosse cogitada, era a realidade de Luiz, até que, por intermédio do anúncio do dia 01 de março 

de 1873, sua fuga foi anunciada: 

Anúncio 38: a fuga de Luiz 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 01 de março de 1873, ano XX, n. 1382, p. 04. 
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 Percebemos que Luiz, ao se tornar um fugitivo, e assumir o risco de ser capturado, 

além de conquistar a sua liberdade, procurava, por meio do trabalho, inserir-se em um meio 

que permitisse sua ascensão social, mesmo que, como no caso do anúncio, Campo Largo 

(localidade de origem de Luiz) fosse tão próxima de Curitiba, o local onde Luiz foi visto, o 

que aumentaria os riscos de uma possível apreensão. 

 No caso de Luiz, sua estadia em Curitiba é capaz ter sido breve, sendo que poderia ter 

trabalhado alguns dias na capital provincial para angariar fundos que objetivariam uma fuga 

para uma zona mais distante de Campo Largo, consumando de vez o rompimento com sua 

situação de escravidão. 

 As fugas eram um ato corajoso, e, também, extremo. Quando observamos as fugas de 

Clemente e Sebastião, datado de 03 de agosto de 1870, e de Firmino, do dia 15 de abril de 

1871, percebemos que, ambos os anúncios tiveram algo em comum: a cidade de Ponta 

Grossa. 

Anúncio 39: a fuga de Clemente e Sebastião 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 03 de agosto de 1870, ano XVII, n. 1119, p. 04. 
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Anúncio 40: a fuga de Firmino 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 15 de abril de 1871, ano XVIII, n. 1192, p. 04. 

 Percebemos que Clemente era muito falador; já Sebastião, era muito bonito. Consta 

que Clemente poderia estar em Curitiba. Nos anos 1870, as informações não corriam tão 

rápidas. Por esse motivo, percebemos que existia uma forte ligação entre os senhores de 

escravizados, o que proporcionava a eles informação confiável. No anúncio referente a 

Sebastião e Clemente, avistamos que o senhor dos ditos escravizados tinha pessoas de 

confiança, e que poderiam servir receptores para a entrega dos fugitivos capturados ou mesmo 

como informantes. Vila do Príncipe (Lapa), Ponta Grossa e Curitiba eram distantes entre si. 

Para chegar até Curitiba, imaginamos que Clemente e Sebastião possam ter ido por Campo 

Largo, ou, mesmo, optado por uma rota alternativa, em direção a Vila do Príncipe, justamente 

com o objetivo de, quem sabe, dispersar as informações acerca de onde eles se encontravam. 

 Quanto ao anúncio de fuga de Firmino, publicado em Ponta Grossa, trouxe-nos a 

informação de que ele era de Tatuhy, região de Sorocaba.  

 Contudo, Ponta Grossa ficava no caminho das tropas, assim como a cidade de 

Sorocaba (região onde Tatuhy era próxima), peça central de uma economia que movimentou 

os Campos Gerais durante todo o século XIX. No anúncio, também consta que Firmino estava 

para ser vendido. Em vista das habilidades de Firmino, como domador de animais, e que 
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Sorocaba e Ponta Grossa estavam na trilha dos tropeiros, não seria difícil, para ele, encontrar 

uma forma de conseguir um serviço entre os grupos de sociabilidades que poderia pertencer, 

podendo, até mesmo, surgir inúmeras possibilidades de fuga, inclusive para Curitiba e além. 

 Ainda, sobre as fugas, Reis e Silva (1989) destacam que eram resultantes da sabedoria 

da negociação do cativo com seus respectivos senhores. Quando reivindicações não eram 

atendidas, por intransigência senhorial, abriam-se caminhos para a ruptura. Fugindo de abusos 

físicos, separação de entes queridos por vendas, ou, simplesmente pelo flerte com a liberdade, 

os escravizados eram conhecedores das 'malhas finas' do sistema que imperava, escapando 

para depois retornar (dando um susto em seu senhor), ou, também, visando o intuito de uma 

liberdade definitiva (REIS e SILVA, 1989, p. 09). 

 Pensando em tais considerações, vejamos agora o anúncio da evasão de Lourença, 

anunciada no dia 31 de janeiro de 1883: 

Anúncio 41: a fuga de Lourença 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 31 de janeiro de 1883, ano XXX, n. 008, p. 04. 

 No anúncio, nota-se que Lourença, na data de sua fuga, vivia em Curitiba (pelo fato de 

o anúncio publicar a expressão 'nesta cidade', e sabemos que a tipografia estava localizada em 

Curitiba), entretanto, anteriormente, era de um senhor de Castro. Essa troca de senhores, por 

si só, poderia gerar um motivo de grandes estresses para ela. Castro era uma cidade do 

interior, onde o modelo econômico era baseado na agropecuária, influenciada pelo 

tropeirismo. No seu ato de fuga, a mulher se encontrava em Curitiba, a capital da província, 

onde o comércio e outros serviços urbanos dominavam a economia (o que poderia não estar 

em acordo com as habilidades de Lourença). 

 Também podemos refletir que a troca de senhores pode ter desagradado Lourença, 

pelo motivo de alguma tensão entre os familiares da nova residência da escravizada, o que 

pode ter gerado alguma espécie de punição que Lourença não permitia.  
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 No anúncio de fuga, não podemos perceber se as intenções de Lourença eram as de 

retornar para Castro. Antes disso, Lourença pode ter tentado negociar melhores condições 

com o seu senhor, pois Thornton (2004) comenta três níveis de ações de escravizados contra 

os seus senhores, no intuito de reivindicar, se rebelar. Em primeira instância, as resistências 

cotidianas, como a diminuição do trabalho, atrasos. Os outros níveis de ação são por meio do 

absenteísmo. O petit marronnage era uma ausência do escravizado por um ou alguns dias de 

seu trabalho, uma espécie de negociação, mostrando, assim, o valor do indivíduo a seu senhor. 

Já o grand marronnage visava libertação em relação ao senhor, procurando uma nova 

sociedade, em outro local, buscando possibilidades e oportunidades em outra região 

(THORNTON, 2004, p. 356). 

 Ainda, discorrendo a respeito das diferenças entre fugas, Reis e Silva (2005) definem 

dois tipos de fugas: as fugas-reivindicatórias e as fugas-rompimento. As fugas-reivindicatórias 

não objetivavam um rompimento radical com o sistema, funcionando como uma cartada (com 

riscos previsíveis) que ambicionava a negociação e a resistência. Servia como uma espécie de 

'greve' por melhores condições de trabalho e de vida. Já as fugas-rompimento eram um intento 

mais radical, que visava a liberdade. Um intuito nada fácil, pois a escravidão não terminava 

nas porteiras de uma fazenda: fazia parte de uma lei geral, comumente aceita pela sociedade 

do período (REIS E SILVA, 2005, p. 63). 

 Neste subtítulo, até este momento, apresentamos algumas concepções acerca de fuga, 

juntamente com suas diversas modalidades, motivações e o que elas poderiam vir a 

representar. Também apresentamos algumas possibilidades de destinos para o fugitivo, no 

momento em que ele iniciava a concepção de sua fuga. Dentre os anúncios de fuga 

encontrados e analisados, no Dezenove de Dezembro, encontramos os seguintes destinos e as 

seguintes origens das fugas dos escravizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

Tabela 05: origem da fuga dos escravizados, pelos anúncios do Dezenove de Dezembro: 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Tabela 06: destino da fuga dos escravizados, pelos anúncios do Dezenove de Dezembro: 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 Analisando os dados relativos à origem de cada escravizado, percebemos que, mesmo 

o Dezenove de Dezembro sendo um jornal com sua sede em Curitiba, apenas 15 anúncios 

sobre a origem de uma fuga eram provenientes da cidade (16% de um total de 92 anúncios). 

 Agora pensando a respeito dos dados de destino de fugas, Curitiba concentra 16 

anúncios (44% do total dos 45 anúncios que mencionavam os destinos das fugas) onde se 

suspeitava que o escravizado deveria se encontrar. 

 Além de Curitiba, no caso de outros núcleos populacionais da província do Paraná, 

percebemos um contingente significante de fugas originária do Príncipe (hoje, Lapa), 

Paranaguá, Morretes, Antonina e Ponta Grossa. 

 Analisando esses dados de fugas, explicitadas por meio dos anúncios, podemos pensar 

um pouco acerca de alguns dados estatísticos básicos que podem nos dizer muito sobre o 

perfil da população de cada vila e cidade paranaense. 

 A tabela na página seguinte, construída por intermédio da análise de dados de alguns 

Relatórios do Presidente da província, Zacarias de Góes e Vasconcelos, de 1854, em conjunto 

com a análise da obra de Magnus de Mello Pereira, Semeando Iras Rumo ao Progresso (1996, 
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p. 59), fornece-nos alguns dados, acerca do número absoluto de habitantes em cada núcleo 

habitacional paranaense, na década de 1850. Lembrando que esses dados não são perfeitos e 

100% confiáveis, pois foram retirados de um relatório e não de um censo oficial. Contudo, 

são pertinentes para pensarmos nas localidades mais propícias para uma fuga, naquele 

período, onde encontraria maior apoio e, quiçá, um acoutador, em qual região o escravizado 

passaria despercebido. 

Tabela 07: perfil da população em cada vila e cidade paranaense, na década de 1850 

 

Fonte: elaborada pelo autor, com base em Pereira (1996). 

 Observamos que o maior centro urbano da província do Paraná já era Curitiba. Logo 

após, encontravam-se Paranaguá, Castro e Vila do Príncipe. Se cruzarmos esses dados, por 

exemplo, com os dados das origens das fugas dos escravizados, percebemos que, entre as 

cidades com maiores origens de fugas, também estavam os núcleos urbanos mais populosos 

da região. 

 Outro destaque que pode ser levado em consideração é a porcentagem de escravizados, 

considerando-se o total absoluto da população. É curioso pensar a respeito de alguns períodos 

do século XX, onde se afirmava que, no Paraná, não existiu a escravidão e/ou que ela era 

insignificante, no tocante à influência que essa parcela da população teve no desenvolvimento 

da sociedade paranaense. Esses simples dados dos relatórios de presidentes de província 

sempre existiram, e, neles, podemos perceber que nas cidades do Paraná: Jaguariaíva, Ponta 
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Grossa, Príncipe, Antonina, Paranaguá, Morretes e Tibagi, pelo menos 1/5 da população já era 

formada por escravizados desde a emancipação do Paraná. 

 Outra questão importante era a quantidade da população não branca (escravizados + 

livres não brancos). Nesses dados, percebemos que, em Guaratuba, Morretes, Guarapuava, 

Jaguariaíva, Tibagi, Rio Negro e Palmas, mais de 50% da população era formada por não 

brancos.  

 Para o fugitivo era importante, durante a sua trajetória, que, certamente, tinha um local 

de origem e outro de destino, poder parar em Votuverava (atual Rio Branco do Sul), em 

Jaguariaíva, em Tibagi, ou, em destino mais ao sul da província (como em Palmas, onde mais 

de 50% da população era não branca). O escravizado poderia, quem sabe, chegar até uma 

venda comprar suprimentos, adentrar em algum bar ou taverna para espairecer e também se 

socializar, encontrando, talvez, um acoutador ou alguma espécie de auxílio.  

 Por fim, outro elemento significativo, nessa tabela, são os dados acerca do total de 

habitantes de cada vila/cidade da província do Paraná brancos e não brancos. Os dados 

apontam diferenças, quando pensamos na porcentagem da população de cada vila ou cidade 

que não era branca (essa porcentagem considera a soma das pessoas livres desde o seu 

nascimento, libertas durante sua vida e também a escravizada). Como existia a diferença, no 

total populacional, de pessoas não brancas escravizadas e as que eram livres, podemos pensar 

no quanto isso era pertinente durante a fuga de um sujeito.  

 Simplificando, é possível citar o exemplo de Paranaguá. De acordo com a tabela 

apresentada, a cidade tinha 6.533 habitantes. Destes, 36% eram não brancos. Assim sendo, 

consideramos que a população não branca da cidade era de 2.383 habitantes. Destes, 2.383 

habitantes de Paranaguá não brancos, 1.274 eram escravizados. Diminuindo o total de não 

brancos (2.383), menos o total de escravizados (1.274), temos uma diferença de 1.109 pessoas 

não brancas livres, desde o nascimento, ou libertas, vivendo em Paranaguá. 

 Refletindo sobre todas essas possibilidades que viriam a, quem sabe, facilitar a fuga do 

escravizado, durante todo o seu trajeto, analisamos o anúncio de fuga de Thomaz do dia 09 de 

fevereiro de 1881: 
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Anúncio 42: a fuga de Thomaz 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 02 de março de 1881, ano XXVIII, n. 2119, p. 04. 

 Notamos que Thomaz tinha aptidões que o tornava habilidoso com tropas de animais, 

além de ser copeiro. Ao que tudo indica, ele era natural do Ceará. Sabendo das habilidades de 

Thomaz, não seria difícil para ele se infiltrar, por exemplo, entre as tropas e vir parar nas 

regiões dos Campos Gerais. O fugitivo, sabendo que a região de Curitiba estava em franco 

desenvolvimento, poderia, ingressar na região urbana de Curitiba e começar uma nova vida. 

 Agora, retornando aos anos 1850, não podemos deixar de mencionar os anúncios de 

fuga de Sebastião e Francisco, ambos da cidade de Paranaguá, sendo que o anúncio de fuga 

referente a Sebastião foi do dia 18 de março de 1857, já o de Francisco é datado de 09 de 

outubro de 1858 
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Anúncio 43: a fuga de Sebastião 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 18 de março de 1857, ano III, n. 51, p. 04. 

Anúncio 44: a fuga de Francisco 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 09 de outubro de 1858, ano V, n. 55, p. 04. 

 Na primeira notícia, deparamo-nos com relatos do corpo de um escravizado que, 

apesar da pouca idade, já apresentava muitas marcas e sinais que seriam do trabalho pesado 

ao qual era submetido. Ao subir a serra, percebemos que o fugitivo deveria agir com bastante 

cautela, visto que, em cada núcleo urbano que ele, porventura, passaria, na trajetória de sua 

fuga, existia um munícipe encarregado de recebê-lo, caso fosse capturado (no anúncio, cita-se 

que haviam encarregados por Sebastião em Paranaguá, Antonina, Morretes, e até mesmo um 

vigário em Curitiba). Desse modo, é perceptível a existência de uma teia de relações entre as 

pessoas, em cada cidade ou povoado, que, sabendo da fuga de um escravizado, poderia vir a 

facilitar a sua captura. 

 Já no caso de Francisco, percebe-se que ele pertenceu a, pelo menos, dois senhores, 

sendo que, o primeiro seria de São Francisco, em Santa Catarina. Quem sabe, o intuito de 
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Francisco era retornar a sua origem, onde, provavelmente, ele criou laços fraternais e até 

mesmo familiares, pois, ao findar do anúncio, ameaçou-se a punição a quem o acoutar. Além 

disso, também se nota que o senhor de Francisco estava interessado em vender o dito 

escravizado. 

 Todas essas informações, em relação à origem e destino de fugitivo, fazem com que 

pensemos a respeito da trajetória que o mesmo delineou de sua origem até seu destino final. 

Nas regiões da província do Paraná, que iniciavam seu desenvolvimento por meio das vilas 

fundadas por conta do tropeirismo, ou mesmo pelo ciclo da erva-mate, em franca expansão, 

existiam condições que influenciariam e/ou incentivariam o escravizado ao tentar uma fuga, 

deslocando-se para outro local, relativamente distante de sua origem, para iniciar uma vida 

com novas perspectivas. No próximo subitem, analisaremos como o desenvolvimento 

socioeconômico das regiões paranaenses poderiam vir a suscitar, no escravizado, a intenção 

de uma fuga que rompesse sua relação com seu senhor.  

 

3.3 As regiões paranaenses, e sua influência, quando o escravizado escolhia o local mais 

propício para um plano de fuga 

 Nos anos e décadas seguintes de sua emancipação, o Paraná deixou de ser uma região 

periférica de São Paulo, tornando-se uma região alvo de imigrações, investimentos e novas 

possibilidades de crescimento, para muitos que se dirigiram para a nova província. Mesmo 

que constituída, em sua maioria por pequenas vilas, a província do Paraná, cada vez mais, 

urbanizava-se. 

 A esse respeito, Pereira (1996) salienta: 

Falar em urbanização, quando nenhuma cidade paranaense atingia uma 

dezena de milhar de habitantes, pode parecer insólito. Mas é preciso ter em 

conta que o grau de urbanização de uma sociedade não decorre 

exclusivamente do numero de habitantes de suas cidades. [...] consideramos 
urbana uma região cuja dinâmica sócio-econômica está centrada nas cidades, 
independente do tamanho delas (PEREIRA, 1996, p. 11).  

 Ora, vilas foram crescendo, novas estradas foram sendo criadas e a distância entre 

vilas e povoados foi se encurtando. Neste contexto, onde a troca de informações entre vilas e 

regiões foi diminuindo com o decorrer dos anos, houve o surgimento de novas perspectivas 

para o escravizado, quando ele decidia para onde iria no ato de sua fuga. 

 De acordo com Reis e Silva (1989), em um primeiro momento, as fugas 'para fora' 

eram os principais destinos dos fugitivos. Essas zonas 'para fora' eram os locais de difícil 



106 

 

 

 

acesso, sertões, matas fechadas, montes, mangues. No desenrolar do século XIX, mais 

precisamente a partir dos anos 1870, uma característica passou a ser relevante: as fugas 'para 

dentro'. Nesses últimos anos da escravidão, o crescimento urbano, aliado às paulatinas 

mudanças das mentalidades da população e, juntamente, a ampliação do mercado livre de 

trabalho propiciavam aos escravizados uma nova possibilidade: tentar a vida nas cidades. Os 

mais habilidosos poderiam tentar a vida nas cidades por meio da abertura de um negócio 

próprio, docas, construção civil (REIS e SILVA, 1989, p. 71). 

 Estar escravizado. Uma situação que limitava ações, pois o indivíduo frequentava 

locais, em teoria, com apenas um intuito: realizar suas tarefas. Essa opressão era retificada por 

normas e condutas que sancionavam, por intermédio de leis, a relação entre senhor e seus 

escravizados, as quais estavam imbricadas em um poder coercitivo que privilegiava a 

dominação dos senhores. 

 E o que restava? Resignação? Passividade e submissão? De forma alguma! Mesmo 

fadados a um aparente conformismo, devemos concordar que toda experiência de vida e 

relações com outros indivíduos fazia com que o escravizado arquitetasse muito bem um 

objetivo, como, por exemplo, uma fuga bem sucedida.  

 Provavelmente, a diligência era um dos principais adjetivos de Raphael quando o 

mesmo arquitetou sua fuga. Raphael, era bem conhecido, nos Campos Gerais, e teve seu 

anúncio de fuga mencionado, no Dezenove de Dezembro, em 14 de dezembro de 1859: 

Anúncio 45: a fuga de Raphael 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 14 de dezembro de 1859, ano VI, n. 177, p. 04. 
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  Algumas características interessantes fazem parte do anúncio de fuga de Raphael. 

Primeiramente, sem sombra de dúvida, o que chama atenção é seu 'figurino'. De acordo com o 

anúncio, as roupas que Raphael utilizou para a fuga foram furtadas e serviam para que, ao 

percorrer pelos centros urbanos, fosse reconhecido como livre, não levantando nenhuma 

suspeita. Entre uma faca com bainha de prata e anéis de ouro, o que chama atenção é o 

desvelo que o anúncio tem em salientar que, ao usar botinas grossas, o escravizado estaria 

calçado. Estar calçado, no período, era um indício de ser livre. 

 O fato de Raphael ser conhecido nos Campos Gerais demonstra que ele sempre estava 

acompanhando seu senhor, quem sabe, efetuando negócios na região. Acerca dos Campos 

Gerais, região destaque no anúncio do escravizado Raphael, Pereira (1996) explana que:  

A existência de uma 'indústria ervateira' e de sua correspondente burguesia 

são questões controversas entre os estudiosos da história e da economia 

regionais [...] essa indústria era um fato tão verdadeiro e vivido que não 

cabiam maiores dúvida a respeito. Os intelectuais do mate sentiam-se de tal 
forma integrados a um processo sócio-econômico universal que não lhes 

passavam pela cabeça dúvidas sobre o caráter industrial da economia da 
região (PEREIRA, 1996, p.17).   

 Nesse esclarecedor trecho do livro de Magnus Pereira, podemos identificar que, na 

segunda metade do século XIX, a erva-mate e toda a economia gerada em torno do 

beneficiamento deste produto, já era uma atividade econômica em consolidação na região dos 

Campos Gerais. Além dessa atividade, as tropas de animais e todas as atividades 

socioeconômicas, que giravam em torno do Tropeirismo, faziam com que as elites dominantes 

da região percebessem que seus negócios estavam integrados a um processo econômico em 

ascensão. Essa integração possibilitava, por exemplo, que existisse uma ampla rede de 

relações (ao molde do século XIX, bem menos eficaz que na contemporaneidade) entre as 

elites de Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, Castro, Guarapuava e Palmas.   

 Voltando ao anúncio de fuga de Raphael, uma das menções realizadas foi sobre o 

escravizado ser bem conhecido na região. Isso se deve ao fato de que os fazendeiros dos 

Campos Gerais já frequentavam as cidades, e até mesmo indo além da província do Paraná. 

Essa assertiva se confirma com a exposição de Pereira (1996):  

Na economia dos Campos Gerais do século XVIII, e mesmo do século XIX, 

os fazendeiros 'iam' esporadicamente à cidade, ou para o culto religioso, ou 
para resolver questões burocráticas, ou para comercializar a produção 

agropecuária [...] para os peões de tropa, elas desempenhavam um outro 

papel [...] as cidades dos Campos Gerais eram locais de passagem onde, após 
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longos períodos de isolamento, eles encontravam diversão nos prostíbulos e 
tavernas (PEREIRA, 1996, p. 11)   

 Ser conhecido, na região, poderia ser um empecilho para Raphael, já que a 

possibilidade de alguém o delatar seria maior. Entretanto, conforme percorria a região dos 

Campos Gerais, e, talvez, a de Curitiba, ele foi aprendendo quais eram os melhores caminhos 

para uma fuga eficaz, quais eram os percalços, em quais núcleos urbanos a quantidade de não 

brancos livre era maior (o que poderia significar maiores oportunidades de um acoutamento, 

ou mesmo de Raphael passar despercebido na sociedade).  

 Pensando a respeito de quais empecilhos os escravizados enfrentariam em sua jornada 

rumo à liberdade, é pertinente mencionar a fuga de Veronica, anunciada em 05 de maio de 

1877: 

Anúncio 46: a fuga de Veronica 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 05 de maio de 1877, ano XXIV, n. 1804, p. 04. 

 Entre os destaques do anúncio de fuga de Veronica, podemos observar que ela era de 

Guarapuava e fugiu com Alexandre, natural de Ponta Grossa. Fica claro que a fuga ocorreu da 

fazenda Paineira, por isso, sabemos que Alexandre se encontrava nessa região. Quem seria 

Alexandre? Não há menção se Alexandre era um homem branco, ou um não branco livre; ele 

poderia, também, ser um indivíduo que incitava os escravizados a fuga, ou mesmo um homem 
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que trabalhava na fazenda a qual Veronica se encontrava e, após criar algum laço, resolveram, 

meticulosamente, planejar a fuga da escravizada de Fernando de Souza. 

 Hoje em dia, estando em Guarapuava, temos duas possibilidades de chegar até 

Curitiba. Uma pela BR-277, passando por Palmeira, e arredores da Lapa, e, outra, pela BR-

373 e BR-376, passando por Ponta Grossa. Não sabemos os caminhos escolhidos por 

Veronica e Alexandre, no ato de fuga, e quais facilidades e/ou dificuldades que certo caminho 

ofereceria aos fugitivos, entretanto, observamos que o senhor de Veronica já tinha deixado, de 

'sobreaviso', Pedro Maciel, em Palmeira. Além disso, por Alexandre ser de Ponta Grossa, e o 

senhor de Verônica saber até o bairro onde Alexandre residia (Carrapatos), alguém deveria 

avisar sobre a fuga de ambos. Isso sem falar que já havia pessoas responsáveis pela recepção 

de Veronica, em Curitiba, caso ela fosse capturada. 

 Um fato é que, independentemente de onde Veronica fosse apreendida, caso esse 

infortúnio acontecesse, a mulher ia sofrer algumas consequências de leis praticamente iguais, 

não importando em qual cidade a apreensão acontecesse. Isso se deve ao fato de que, nas 

cidades paranaenses, muitas normas eram, simplesmente, copiadas da capital provincial, 

Curitiba, sem levar em consideração as especificidades de cada região.  

 De acordo com Pereira (2006), podemos notar que, apesar de a situação dos 

escravizados em cada região do Paraná ser distinta, as leis que regiam os núcleos 

populacionais eram semelhantes. O autor cita, por exemplo, que mesmo a porcentagem 

populacional de escravizados em Ponta Grossa sendo bem maior do que em Curitiba, os 

códigos municipais eram iguais, visto que, com exceção às cidades do litoral, as demais 

cidades paranaenses simplesmente copiavam as normativas curitibanas. Uma explicação dada 

por Pereira a respeito de tais semelhanças é que, apesar das diferenças que existiam, por 

exemplo, entre a burguesia fundiária dos Campos Gerais e a burguesia industrial e comercial 

da região de Curitiba e do litoral, essas parcelas da população se instruíram no perpassar do 

século XIX, sendo que, a formação cosmopolita das elites paranaenses era parecida, e, 

portanto, legislavam de forma semelhante (PEREIRA, 1996, p. 61). 

 Acompanhando o anúncio de fuga de Felix, do dia 02 de março de 1864, deparamo-

nos com as seguintes informações:  
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Anúncio 47: a fuga de Felix 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 02 de março de 1864, ano X, n. 464, p. 04. 

 Esta semelhança entre os códigos e leis, exposta, na lauda anterior, por Pereira (1996), 

poderia, também, ser uma vantagem para o escravizado, pois este poderia conhecer essas 

normas e saber como agir em seu favor, não importando em qual cidade da província 

estivesse. 

 Felix era um sujeito que sabia como arquitetar sua fuga, devido ao fato de que, nesta 

data, já havia fugido duas vezes de seu senhor. Pode ser que tenha sido um conhecedor de 

como cada núcleo urbano, pelo menos da região de Curitiba e Lapa, funcionava, Felix poderia 

seguir o seu caminho, em direção a Palmeira, como era a suspeita de seu senhor.  

 É notável, também, o fato de que, no caso do anúncio de fuga de Felix, seu senhor 

tinha toda uma informação de onde Felix poderia ser encontrado e os locais que 

possivelmente passaria.  

 Outro ponto a ser considerado é o de que Felix, que vivia em Paranaguá, poderia ser 

um escravizado urbano que trabalhava em regiões portuárias e tinha uma ampla rede de 

sociabilidades, o que proporcionaria oportunidades de um acoutamento, uma suposição 

declarada por seu senhor, José de Amorim. 

 Referente ao escravizado urbano, Albuquerque (2006) enfatiza que: 
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O escravo urbano passava a maior parte do tempo longe das vistas dos 

senhores, trabalhando nas ruas, portos e construções. Desfrutava de uma 

liberdade de movimento bem maior do que seu parceiro do campo. Os 

escravos de ganho faziam alguns serviços nas casas dos senhores e iam para 
as ruas em busca de trabalho. Alugavam seu tempo a um e a outro, e ao final 

do dia ou da semana deviam entregar uma determinada soma a seu senhor ou 

senhora. O que passava disso os escravos embolsavam. O senhor podia 
também alugar o serviço de seu escravo a terceiros por um período de tempo 
– eram os negros de aluguel (ALBUQUERQUE, 2006, p. 84). 

 Dessa maneira, destaca-se que, por intermédio das práticas, lugares (que, no caso dos 

escravizados de ganho, conforme a citação acima, deveriam ser utilizados apenas para a 

execução de suas tarefas e ofícios) são constantemente modificados, produzindo espaços (os 

escravizados, ao executar seus respectivos ofícios, também se socializavam, criavam laços 

fraternos e contatos que lhe seriam oportunos em seu dia a dia, ou, no caso do planejamento 

de uma fuga) que se formam pelo entrecruzar de movimentos que temporalizam as relações 

que se formam entre os indivíduos pertencentes às variadas esferas sociais. 

 Por esse motivo, percebemos que havia a transformação de lugares (que eram, em 

teoria, destinados a certos frequentadores) em espaços que oportunizam ao escravizado a 

vivência de um cotidiano que, em teoria, lhes era negado. 

 Quando pensamos em lugar e espaço, podemos utilizar as concepções desenvolvidas 

por Michel de Certeau, em seu livro A Invenção do Cotidiano (2014). O autor aponta 

percepções de lugar, sendo este onde impera a ordem, a estabilidade; e o espaço como um 

lugar praticado, o entrecruzamento dos móveis. 

 Assim, em acordo com Certeau (2014), devemos considerar os usos (os espaços), que 

as pessoas fazem de determinados produtos (lugares). Em exemplo prático, podemos citar 

uma calçada construída para dar acesso a um prédio (lugar). Esta calçada tem uma função 

racionalmente definida (um lugar): chegar e adentrar ao prédio. Entretanto, no dia a dia, 

sujeitos podem constituir um atalho, por meio da grama (um espaço) que existe ao lado da 

calçada, para ter acesso ao prédio de forma mais rápida e prática. 

 No dia 02 de abril de 1856, a fuga da escrava Martha foi anunciada: 
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Anúncio 48: a fuga de Martha 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 02 de abril de 1856, ano III, n. 001, p. 04. 

 Este ato de fuga de Martha cria um espaço, fruto da trajetória de Martha no momento 

em que se torna fugitiva. A escravizada usa lugares (as ruas, calçadas, que, em outro 

momento, seriam apenas utilizadas para Martha realizar uma compra para seu senhor, ou 

algum ofício), transformando esses lugares em espaços (quando, utilizando de sua diligência e 

esperteza, cria uma trajetória de fuga por essas ruas e calçadas: por onde ela passaria, onde 

encontraria um parceiro de fuga e/ou um acoutador que a levasse a um local seguro; a mulher 

ressignifica esses lugares como acessórios em sua intenção de escapar).  

 Não há nenhuma notícia, no Dezenove de Dezembro, que indique a captura de 

Martha.Contudo, 27 meses depois, no dia 14 de julho de 1858, Martha novamente é destaque 

nos anúncios de fuga, quando novamente se encontra fugida: 

Anúncio 49: a reincidência de Martha 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 14 de julho de 1858, ano V, n. 30, p. 04. 

 Com esse anúncio, que sinaliza a segunda fuga de Martha, percebemos que ela, pela 

segunda vez (anunciada no jornal, não sabemos se não existiram outras vezes que não foram 

anunciadas publicamente), burla uma ordem estabelecida. 

 Desse modo, há um espaço que se forma. As pessoas, 'burlando' a ordem estabelecida, 

começam a 'sabotar' lugares oficialmente determinados. Desse modo, existe um espaço 

formado. 
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 Quando certos indivíduos e/ou grupo utilizam de táticas (por exemplo, toda a ação que 

teria premeditado o ato de fuga de Martha, fruto, de sua experiência, pois, como mencionado 

no anúncio de fuga, Martha era muito falante. Assim, poderia ser muito curiosa, aprendendo 

constantemente sobre as possibilidades de relações que ela porventura criaria com o meio 

social o qual ela transitava), provenientes de atos de negociação e resistência, existe a 

possibilidade de se ressignificar dados lugares, 'tapeando' uma ordem pré-estabelecida, 

pautada em estratégias criadas por uma instituição dominante no intento de estabelecer a 

ordem. Dessa maneira, criam-se espaços que fogem à regra de uma conjuntura anteriormente 

convencionada. 

 Certeau chama de tática essa ação (dita arte do fraco, pelo autor) que, golpe por golpe, 

aproveitando-se de ocasiões oportunizadas pelas falhas das conjunturas, age de forma deveras 

silenciosa. É uma astúcia. Já as estratégias são lugares teóricos e físicos detentores de poder, 

articulando lugares e as forças que compõem esses lugares. (CERTEAU, 2014, p. 95-96). 

 Pensando no uso dos conceitos de estratégia e tática, no caso das fugas dos 

escravizados, a ação de fugir era uma tática, baseada nas experiências e esperteza do próprio 

escravizado e/ou de outros indivíduos que poderiam vir a influenciar o fugitivo. Essas táticas, 

sendo elas provenientes de uma dissimulação calculada, ou, mesmo fruto do acaso, de uma 

oportunidade que não podia ser desperdiçada, quebravam regras e normas de condutas, 

estratégias previamente estabelecidas pelos senhores de escravizados e pela própria 

administração provincial que visavam coibir o escravizado, evitando fugas, revoltas, furtos.   

 Quanto maior fossem as capacidades do fugitivo de se comunicar, se socializar e se 

especializar profissionalmente, maiores eram as oportunidades de sociabilidades e, por 

intermédio dessas, de aproveitar-se de ocasiões e brechas que um sistema em constante 

vigilância raramente proporcionava. A fuga representava riscos e perigos, mas também podia 

ser uma auspiciosa oportunidade para o recomeço de uma nova vida. Neste plano de fuga, 

talvez o compadrio e possíveis acoutamentos possibilitassem uma maior eficácia no ato de 

fuga do escravizado. 

 

3.4 Compadrio e acoutamentos 

 Um escravizado, ao frequentar áreas da sociedade paranaense escravista do século 

XIX, sabia que o domínio senhorial sobre ele ia além dos olhos do próprio senhor, pois, é 
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fato, que os membros da sociedade que o rodeavam, também sabiam e reconheciam sua 

posição na sociedade. 

 A respeito dessa afirmação, Lara (1988) comenta: 

[...] o poder senhorial sobre os escravos se afirmava não só no exercício 

cotidiano, direto e pessoal do senhor sobre seus escravos, como também era 
reforçado por uma rede de relações pessoais que reconheciam e reafirmavam 
esse domínio naquela relação especifica (1988, p. 246). 

 Nessa rede de relações, a situação de domínio poderia ser reforçada quando o 

escravizado era 'abençoado' com a oportunidade de ter um padrinho. Este padrinho, 

assumindo um compromisso, protegeria o escravizado das mais variadas situações. Uma 

situação, por exemplo, pode ser o caso de Simão que, no dia 21 de outubro de 1854, teve sua 

fuga anunciada no jornal: 

Anúncio 50: a fuga de Simão 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 21 de outubro de 1854, ano I, n. 30, p. 04. 

 No anúncio da fuga de Simão, subentende-se que existia a possibilidade de 

apadrinhamento. Tal prática, no caso das aptidões de Simão, o salvaria de algumas situações 

onde um castigo seria iminente, como, por exemplo, se ele faltasse com algumas de suas 

obrigações, ou seja, resolvesse tocar viola, animar uma festa, apreciar um fandango, levando-

se em conta suas aptidões.  

 Segundo Mattoso (1990): 

O padrinho, o compadre, a madrinha, a comadre, assumem responsabilidades 

idênticas às dos pais. Ao ser batizado, o escravo passa a ter um padrinho. [...] 

para o crioulo, o padrinho terá sido escolhido, terá assumido o compromisso. 
Ser afilhado de um senhor é gozar de uma situação privilegiada e de 

proteção especial no grupo de escravos; a obediência e a humildade tornam-

se mais fáceis. [...] O padrinho tem obrigação de dar assistência ao afilhado: 
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ajuda espiritual, sem dúvida, mas também material, e são raros no Brasil os 
padrinhos que não levam a sério suas responsabilidades (1990, p. 132). 

 Além de apadrinhar e salvar os escravizados de inúmeras situações, o padrinho 

poderia também os acobertar, auxiliando o mesmo em suas intenções de fuga. No caso da 

fuga de Agostinha e Clemencia, datada de 30 de março de 1881, identificamos o reclame de 

um possível sujeito que estaria prejudicando a autora do anúncio: 

Anúncio 51: a fuga de Agostinha e Clemencia 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 30 de março de 1881, ano XXVIII, n. 2127, p. 04. 

 Este anúncio é riquíssimo, pois demonstra o descontentamento de Zulmira Braga, 

senhora de Agostinha e Clemencia. Zulmira declara que as fugitivas lhe devem obediência e 

destaca que são grandes as chances da existência de alguém que acobertou ambas. Além 

disso, o acoutador estaria induzindo as escravizadas a maus conselhos enquanto desfrutava 

dos serviços delas.  

 Sobre os acoutadores, Petiz (2006) aponta que: 

A análise dos documentos sobre as fugas mostra claramente que parte da 

população livre participava na localização dos fugitivos, ao mesmo tempo 
em que informa a existência de laços de solidariedade ou de interesses 
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econômicos estabelecidos entre escravos e demais indivíduos daquela 
sociedade (2006, p. 67). 

 Voltando ao caso de Agostinha e Clemencia, observa-se que Zulmira não tinha a 

perspectiva de que elas poderiam ter sido influenciadas a fugirem, entretanto, é totalmente 

plausível que, há tempos, as escravizadas já arquitetavam a escapada e, o aparecer de um 

acoutador, que, poderia ser um desafeto de Zulmira (pois, a retórica da senhora dá a entender 

que ela sabia quem poderia estar com Agostinha e Clemencia), foi o estopim para que a fuga 

das escravizadas fosse concretizada. 

 Seria, também, ingênuo da parte de Zulmira acreditar que se as fugitivas estivessem 

bem assessoradas, por um desafeto dela própria, elas iriam voltar calmamente para os 

comandos de sua senhora. 

 No que se refere aos acoutadores, Bezerra Neto (2000) evidencia que a fuga, em si, 

não representava um ato criminoso, pois, mesmo que combatida pelos senhores de 

escravizados e autoridades governamentais, era vista como inerente ao sistema escravista. 

Assim, a fuga era um ato político e reivindicatório. Já o acoutamento, era um ato criminoso. 

Contudo, essas práticas eram julgadas conforme a situação financeira do criminoso. Enquanto 

os afortunados fazendeiros eram inclusos em processos, muitas vezes, inconclusos, os pobres 

livres eram submetidos à prisão imediata (BEZERRA NETO, 2000, p. 100). 

 Ainda, sobre a fuga e a solidariedade, existente em algumas camadas da sociedade, 

Albuquerque (2006) indica que: 

[...] o escravo que fugia nem sempre retornava ao cativeiro. Em todo lugar a 

liberdade era a principal aspiração de quem vivia a triste experiência de ser 

escravizado. Ver-se livre, isento do controle e da subordinação a qualquer 

senhor foi o principal objetivo de muitos homens e mulheres que, sozinhos 
ou em grupo, resolviam escapar da escravidão. Fugir era perigoso, difícil e, 

geralmente, dependia da solidariedade de outros escravos, libertos e livres. 

Era preciso alguém que pudesse facilitar a fuga, fornecer abrigo, alimentação 
e trabalho para não levantar suspeitas (ALBUQUERQUE, 2006, p. 118). 

 No anúncio realizado por Zulmira, ela ameaçou Agostinha e Clemencia e o possível 

acoutador. Entretanto, parece que essas ameaças não surgiram o efeito esperado, pois, em 11 

de junho de 1881, mais de dois meses depois da data do primeiro anúncio, Zulmira 

novamente publicou a fuga de suas escravizadas: 
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Anúncio 52: novo anúncio sobre Agostinha e Clemencia 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 11 de junho de 1881, ano XXVIII, n. 2146, p. 04. 

 A diferença do primeiro anúncio, para o segundo, é que, agora, parece que Zulmira 

tinha a informação de que Agostinha e Clemencia se refugiaram não em uma, mas em 'certas 

casas'. O que seriam essas 'certas casas'? Um conjunto de pessoas que estariam ajudando as 

escravizadas? Alguma casa de 'moral duvidosa'? 

 Essa informação nunca saberemos, entretanto, é fato que esse segundo anúncio de 

Zulmira possa nos ocasionar certo temor, pelo menos a respeito de Agostinha. No dia 03 de 

agosto de 1881, Zulmira publicou um terceiro anúncio de fuga. A diferença agora é que ela 

reclamava a posse, apenas, de Clemencia: 

Anúncio 53: o reclame por Clemencia 

 

Fonte: Jornal Dezenove de Dezembro. Edição de 31 de janeiro de 1881, ano XXVIII, n. 2160, p. 04. 

 A questão que fica agora é: o que aconteceu a Agostinha? Por que Zulmira não 

reclamou mais a fuga dessa escravizada, anunciando apenas a desobediência de Clemencia? 

http://hemerotecadigital.bn.br/
http://hemerotecadigital.bn.br/
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 Bezerra Neto (2000) manifesta o fato de que, quando presos, escravizados, libertos e 

livres tinham destinos diferenciados. Enquanto, geralmente, os escravizados eram, 

obviamente, devolvidos a seus senhores, os libertos e livres eram recrutados, de forma muitas 

vezes forçada, a servirem como praças militares que, em teoria, deveriam ser os responsáveis 

pela ordem na cidade. Esse intuito de regeneração por meio do recrutamento na prática muitas 

vezes não se concretizava, pois os sagrados deveres de botar freio nas indisciplinas não 

aconteciam. O autor, ainda, destaca que até mesmo para os capitães do mato partilhavam de 

várias áreas com os escravizados, já que era interessante ao capitão do mato o contato com um 

indivíduo que poderia vir a oferecer informações valiosas sobre determinado escravizado 

fugitivo que despertava interesse no caçador de recompensas (BEZERRA, 2000, p. 109).   

 Dessa maneira, muitas possibilidades podem ter acontecido. Pode Agostinha ter 

cedido às investidas de Zulmira e ter retornado a sua situação de escravizada. Agostinha, 

talvez, em um ato de descuido, pode ter sido apanhada, em Curitiba, por algum pegador de 

escravizados e tendo retornado à força para sua senhora. Também, nesse meio tempo, 

Agostinha pode ter falecido, o que pode ter sido constatado por Zulmira que não a reclamou 

publicamente mais. Quanto a esse caso, esperamos que, mesmo tendo voltado para a casa de 

Zulmira (por sua própria vontade, ou, contra ela, esperamos que Agostinha tenha suportado 

com força e coragem sua condição, pois, menos de 07 anos depois, sua redenção viria por 

meio da abolição da escravatura, em 1888).  

 E quanto a Clemencia? Depois desse terceiro anúncio, Zulmira nunca mais publicou 

outro reclame referente a ela. Talvez, o pior possa ter acontecido a Clemencia, e não a 

Agostinha. Contudo, pode existir a possibilidade de que Clemencia se manteve irredutível aos 

intempestivos anúncios de Zulmira, conseguindo, depois de um tempo, rumar para uma área 

mais longínqua e fora da influência de Zulmira. 

 O caso Agostinha e Clemencia, assim como os demais casos de fugas, apresentados 

durante a pesquisa, foram fruto de inúmeras táticas por parte de dos respectivos escravizados 

mencionados ao planejar e conceber suas fugas, e a prova de coragem e resistência que 

tinham perante a um sistema que o vigiava constantemente. 

 No que diz respeito às táticas de sobrevivência, após as fugas, Petiz (2006) cita que os 

fugitivos souberam lidar com a situação, abrindo campos que proporcionavam modos de 

ocupar seu tempo, garantindo a sobrevivência, ainda que de maneira, por vezes, relativa e 

temporária. Algumas características físicas possibilitavam maior resistência após a fuga, 
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outros conseguiam estabelecer amizades entre homens livres, o que proporcionava um 

ambiente mais ou menos seguro, já outros se passavam por forros, utilizando documentos 

falsos. Inúmeras estratégias de sobrevivência eram utilizadas pelos fugitivos, o que 

demonstrava uma ampla criatividade e sagacidade. (PETIZ, 2006, p. 130-131) 

 Após a fuga e o sucesso, nesse ato corajoso e transgressor, a recompensa, sem dúvida, 

tinha um sabor indescritível. Apesar de o escravizado, agora livre, ainda ter que continuar a 

utilizar sua ampla criatividade, sagacidade e destemor, para enfrentar os percalços que 

apareceriam no futuro, imaginamos que uma vida, que, no momento, ganhava outros 

contornos, fazia com que qualquer conduta de risco, tratada com toda diligência possível, 

trouxesse ao indivíduo uma sensação de que tudo valeu a pena.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao entrar em contato com os anúncios de fuga, presentes no jornal Dezenove de 

Dezembro, é visível que violência física e simbólica apareceu por meio das marcas que 

escravizados levavam, indícios do poderio de seus senhores, que também serviam como 

alerta, uma estratégia que objetivava coibir ações que não fossem condizentes com as normas 

da sociedade escravista. 

 Entretanto, nessa fonte que, num primeiro momento, apresentou situações de 

violência, também nos possibilitou detectar informações que se tornaram relevantes, no 

tocante à escravidão, não era apenas um sistema baseado na dicotomia entre senhor e seu 

escravizado, mas, sim, formada por relações sociais que possibilitavam ao escravizado as 

mais diversas ações no local onde transitava. 

 Assim, nesta pesquisa, apresentamos um escravizado em fuga, utilizando-se de táticas, 

oriundas de sua esperteza e experiência, demonstrando sujeitos que não compreendiam a 

situação de cativeiro em que se encontravam como algo inerte, onde não existiam 

oportunidades de movimento e contestação de sua conjuntura. Por meio das narrativas 

criadas, baseadas nas informações que o periódico Dezenove de Dezembro nos propiciou, 

apontamos possibilidades sobre motivações de fugas, assim como trajetos que sinalizavam as 

decisões que cada sujeito tomou, no momento de fuga, no rumo que sua vida tomaria, a partir 

de então. Caminhos que poderiam ser traçados, baseados em suas expectativas, quanto ao 

futuro, e não pautados em normas de condutas impostas por outrem.  

 O tempo selecionado para a investigação, de 1854 a 1888, permitiu a coleta de um 

relevante número de anúncios de fuga, o que nos propiciou a reflexão sobre como o 

escravizado era retratado no decorrer das décadas. A pesquisa foi, de antemão, consciente de 

que o anúncio de fuga era uma estratégia do senhor de escravizados que, por meio da 

divulgação do sujeito fugitivo num jornal, visava que os habitantes dos núcleos urbanos da 

província tomassem conhecimento da fuga e, quiçá, auxiliassem na captura da pessoa que 

escapou. 

 Indo além da pura e simples representação que o senhor divulgava, procuramos criar 

narrativas que, interpretando as fontes, verificaram o que algumas recorrentes informações 

apresentadas nos anúncios, concernentes a ofícios, marcas físicas no corpo dos escravizados, 

adjetivos, aptidões e locais de destino e origem, poderiam significar. Ademais, buscamos 

entender essas informações, expostas nos anúncios de fuga, como pistas que indicavam 
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perspectivas de uma rota de fuga, possíveis apadrinhamentos e intenções que o escravizado 

perseguia com sua escapada. 

 A bibliografia utilizada, no decorrer do estudo, fomentou a reflexão quanto à situação 

do escravizado na sociedade escravista, também, incitando criações de narrativas que 

objetivaram transpor o que era explícito em cada anúncio de fuga. As obras de Chalhoub, 

além de apresentarem dados pertinentes sobre a situação da escravidão, ainda auxiliaram na 

visão de perspectivas diversas, as quais o escravizado estava inserido, e que propiciavam a ele 

possibilidade de fuga e rompimento com o sistema escravista. O livro Campos da Violência, 

de Lara, apresentou a tensão existente na sociedade escravista, o que muitas vezes gerava atos 

de violência que coibiam o escravizado, mas, também, o impeliam a criar situações propícias 

à fuga. Exceto os autores tradicionais, procuramos destacar recentes pesquisas, referente ao 

tema, publicadas em dissertações e teses, de autores que discorriam como era a representação 

do escravizado, nos jornais imperiais, no decorrer do século XIX. 

   As leituras realizadas nos amparam no propósito de nos inserirmos no sistema 

escravista do século XIX, mais precisamente, no Paraná provincial, onde a intenção foi 

interpretar o que os anúncios de fuga do Dezenove de Dezembro nos diziam sobre a situação 

dos escravizados na sociedade paranaense oitocentista.   

 Como foi prazeroso acompanhar o possível rumo que a vida de Agostinha e 

Clemencia tomou quando elas desafiaram sua senhora Zulmira, que, num primeiro momento, 

duvidava da sapiência de suas escravizadas ao arquitetar uma fuga. O mesmo podemos dizer 

de quando João, sujeito natural do Sergipe, transitou pela província do Paraná, desde 

Palmeira, até sua prisão em Curitiba, declarando-se livre e partindo, em fuga, rumo a 

Paranaguá, talvez, em busca de encontrar outros livres, juntando-se num conluio em 

companhia deles. E o que dizer das recorrentes fugas de Casimira pelos subúrbios da capital 

paranaense, local onde ela refinou suas habilidades, adquiriu experiência, aprendeu um ofício 

(comerciante de bovinos), até que definitivamente desapareceu? 

 Quando mencionamos a sensação de prazer, deixamos claro que esta se deve ao fato 

de que, ao interpretar as fontes, narramos, por meio de possibilidades, zonas de escape que os 

escravizados poderiam ter criado, pautados em suas experiências em detectar oportunidades 

de fuga e reivindicações, para se inserirem em um meio que apresentava expectativas de vida 

condizentes com as perspectivas de liberdade que o fugitivo pretendia, rompendo, assim, com 

o sistema escravista onde a violência era inerente. 
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 Debruçamo-nos em um grande número de obras, artigos, dissertações e teses já 

produzidas e publicadas, no que concerne à temática escravidão. Deixamos, deste modo, a 

nossa contribuição a um tema que é frequentemente discutido, todavia, merece ganhar amplo 

destaque, porque, quando tomamos conhecimento de algumas narrativas contemporâneas, 

onde percebemos que ainda existem formas de exploração análogas à escravidão, concluímos 

que a pertinência dos estudos relativos à escravidão é mais que necessário.  
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