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O presente trabalho investiga aspectos relacionados à vida e ao trabalho de 

escravos e trabalhadores livres imigrantes em Curitiba, por meio da pesquisa em 
anúncios de oferta e procura de trabalho nos jornais. Pretendeu-se, principalmente, 
comparar essas duas formas de trabalho, no período entre a proibição do tráfico negreiro 
e o final da década de 1870.  

Para a realização desta pesquisa, consultamos edições do jornal O Dezenove de 
Dezembro, cuja coleção, toda ela microfilmada, encontra-se disponível na Biblioteca 
Pública do Paraná, na seção de Periódicos. A princípio pretendíamos que a pesquisa 
cobrisse um amplo período (da década de 1850 à 1888), mas a leitura deste conjunto 
documental se mostrou inviável, pois suplantaria a disponibilidade de tempo que 
tínhamos para realizar o trabalho. Desta maneira, restringimos a pesquisa aos anos de 
1854 a 1858 e de 1874 a 1877. A escolha pelo periódico vai ao encontro da afirmação 
feita por Joaquim Nabuco quando disse que “nos jornais se encontrava uma fotografia 
da escravidão atual, mais verdadeira do que qualquer pintura”1. Além dos anúncios, 
foram feitas leituras acerca da temática, de modo a dar suporte à análise da 
documentação encontrada. 

Os escravos compuseram, durante muito tempo, o grosso da mão de obra 
brasileira. O abastecimento de trabalhadores cativos para o país tomou, em 1850, um 
rumo diferente daquele visto anteriormente; nessa data houve a aplicação da Lei 
Eusébio de Queiroz e, com ela, a interrupção do tráfico atlântico de escravos. A 
preocupação com a demanda de trabalhadores no país evidenciou a necessidade de se 
pensar o que fazer para não deixar escassear a mão de obra no Brasil. Muito desse medo 
em relação a uma possível falta de trabalhadores está relacionado com o fato de não se 
pensar o trabalhador nacional, ex-escravo ou o alforriado, como uma alternativa viável 
para suprir a demanda2. Uma parcela significativa da elite política e econômica entendia 
que a modernização da produção agrícola e o crescimento das exportações exigia um 
novo perfil de trabalhador: um trabalhador livre, e capaz de dar prosseguimento ao 
capitalismo que se configurava no país.3 

Essa visão realça, principalmente, as diferenças entre trabalhadores livres e 
escravos no cenário brasileiro. Com ela, tem-se a impressão de que ambas as formas são 
excludentes uma em relação à outra, que o capitalismo não suportaria a coexistência de 
cativos com livres. O tema da transição é, muitas vezes, visto como uma ruptura; com 
parte da historiografia tentando estabelecer uma teoria de passagem entre os escravos e 
os imigrantes4. 

Pensar o imigrante como uma espécie de substituto do escravo vai além da 
demanda por braços para trabalhar nas fazendas. Há a versão de que o europeu foi 
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escolhido por conta de um projeto imperial que visava o “embranquecimento” da 
população, se utilizando disso como um instrumento de civilização para o país5. 
Quando colocado em oposição ao imigrante, o escravo recebe, automaticamente, uma 
carga negativa. Ele, o cativo, não sabe trabalhar sem coação; sua irracionalidade perante 
a disciplina e responsabilidade do branco europeu é quase uma justificativa para a 
substituição.6  

A discussão recai sobre as fazendas cafeicultoras de São Paulo, que tem seu 
crescimento acentuado justamente na segunda metade do século XIX e uma necessidade 
ininterrupta de trabalhadores. Porém, a forma como proceder com esse novo trabalhador 
não era, ainda, conhecida.  

A vinda de europeus para o Brasil, para o trabalho no campo, não acontece 
somente em decorrência da lei que suprime o tráfico de escravos; já em 1847 há a 
introdução de braços imigrantes em uma grande fazenda, próxima a Limeira, em São 
Paulo7. Nesse primeiro momento, o sistema utilizado para com o imigrante era o da 
parceria. Consistia em o fazendeiro financiar a vinda do trabalhador europeu para o 
Brasil, arcando com sua viagem e a locomoção do porto de Santos até a designada 
fazenda, e com mantimentos e ferramentas que o colono necessitaria nesse seu início de 
trabalho. O fazendeiro definia também o número de pés de café que os colonos 
poderiam utilizar, para que, com os ganhos de suas primeiras colheitas, reembolsasse o 
dinheiro que o dono da fazenda havia investido nele. Não era definida a duração que 
esse contrato teria, e também não poderiam os imigrantes deixar a fazenda sem antes ter 
suas dívidas quitadas8. 

O aparente sucesso dessa prática fez aumentar consideravelmente o número de 
fazendas se utilizando dela. Por volta de 1855, havia mais de 3.500 imigrantes 
trabalhando na zona rural da província de São Paulo9. Em contrapartida, os contratos 
ficaram cada vez mais desfavoráveis para os trabalhadores, visto que a preocupação 
central dos fazendeiros era garantir o retorno do seu capital investido. Os conflitos 
surgidos em decorrência disso foram motivos de descontentamento para ambas as 
partes: os imigrantes cada vez mais frustrados em relação às suas condições de vida e 
trabalho no Brasil; e os fazendeiros já incertos do sucesso do trabalho livre.  

Enquanto vigorou a escravidão, os escravos, em nenhum momento, deixaram de 
exercer funções nas fazendas, ou foram completamente substituídos; o trabalho livre 
coexistia com a escravidão nas fazendas. Toda tarefa que precisasse de supervisão, ou 
que fosse inapropriada para o sistema de parceria, continuou a ser realizada por 
escravos10.  

Para os fazendeiros paulistas, o fim do tráfico poderia muito bem acarretar até 
um “amarelecimento” da população, sendo os chineses a pegar na enxada, ao invés dos 
negros11. No Paraná, o projeto por trás da vinda do europeu branco possui um caráter 
que vai além da mera substituição; a escravidão na região paranaense, apesar de menor 
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em termos absolutos quando comparada com outras regiões do país, foi de extrema 
importância para o desenvolvimento da economia da província. Mas a política 
paranaense pensou o imigrante como um modo de substituir as classes baixas e afastar 
da história local costumes considerados representativos de um período de barbárie a ser 
esquecido12, além da necessidade de se preencher vazios demográficos ao longo do 
território.  

Devido ao escravismo paranaense não ter tido as mesmas proporções que o 
paulista, por exemplo, há um braço da historiografia que diz não ter existido escravidão 
no Paraná e que os trabalhadores cativos não estavam aptos a exercer funções em uma 
sociedade capitalista e evoluída13. Porém, tal afirmação não se sustenta quando são 
analisados dados referentes à utilização de mão de obra escrava na fabricação do mate, 
prática considerava mais evoluída tecnologicamente. O escravismo estava tão bem 
enraizado na região paranaense, que mesmo dois anos após a aprovação da Lei do 
Ventre Livre, em 187114, os números da população cativa ainda se mantinha estáveis e 
controlados. Mesmo nos anos finais da escravidão, o padrão de posse e as proporções se 
mantiveram os mesmos de outrora15. 

Nesta pesquisa, detivemos nosso foco àqueles trabalhadores – cativos e livres – 
que se fixaram no centro urbano de Curitiba. Para isso, a pesquisa trata de aspectos da 
vida urbana desses trabalhadores em alguns centros do país, percebendo mudanças 
relevantes no cenário do trabalho ao longo do Século XIX, bem como as mudanças 
ocorridas nos próprios centros urbanos nesse período. 

A expansão da economia cafeeira, além de impulsionar a experiência de 
utilização de trabalhadores europeus, foi responsável pela demanda de um sistema de 
transportes capaz de distribuir toda a produção16. A criação de uma malha ferroviária no 
Brasil é um marco para o desenvolvimento das cidades. A presença de ferrovias 
transforma e valoriza os núcleos urbanos por onde passa, acelerando seu 
desenvolvimento e atraindo maior número de pessoas pra cidade17. A segunda metade 
do Século XIX é marcada pelo “surto” ferroviário em várias regiões do país. Fato que se 
dá concomitante ao aumento exponencial da população com a vinda de imigrantes ao 
Brasil. 

Porém, o projeto pensado para a vinda do europeu para a zona rural não tem, 
para apoia-lo, outro projeto que sirva para manter os mesmos trabalhando no campo. O 
que se vê é um grande êxodo rural em detrimento das parcas condições de vida nas 
colônias. Muitos deles abandonavam a ideia inicial de trabalhar no campo e rumavam 
para os centros urbanos. Isto que fez crescer a preocupação das autoridades locais com 
relação ao controle dessa nova parcela da sociedade. 

Em Curitiba, há, não só uma autorização por parte do governo provincial, como 
também uma recomendação de se empregar imigrantes pobres na construção e reparos 
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de estradas18. É uma medida que tem como foco central “obviar o mal”19 que 
aumentava conforme o número necessitados nas cidades.  

                                                           

O escravo também é parte importante da história citadina do país, 
desempenhando funções de extrema relevância. A escravidão urbana tem uma estrutura 
diferente da rural; nas cidades, o escravo pode ser de ganho, de aluguel ou doméstico. 
Essa última é a mais próxima da escravidão tradicional, porém, as duas primeiras 
denotam uma possibilidade de o trabalhador cativo render lucros para seus senhores 
através da oferta de seus serviços para outras pessoas20.  

Em uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, algumas funções eram 
monopolizadas por escravos21. Aquelas envolvendo transportes, inclusive, geraram 
estruturas internas que podem ser relacionadas com os primeiros sindicatos de 
trabalhadores do porto, surgidos no início do Século XX22. Os escravos – de ganho, 
principalmente – possuíam autonomia na forma de exercer os trabalhos, e gozavam de 
oportunidades para aprender funções especializadas. Tudo isso gerou incômodo dentre 
os brancos menos abastados, que se viam ameaçados por essa concorrência.  

A proximidade entre livres e escravos nos ambientes urbanos, visto que, em 
muitos casos, exerciam as mesmas funções diminuiu as diferenças entre eles na prática. 
Leis anteriormente voltadas exclusivamente para os escravos foram repensadas e, aos 
poucos, essa parcela da população foi inserida em um novo quadro de leis, voltado para 
a população livre: em 1877, no Paraná, infrações cometidas por escravos já não eram 
mais passíveis de castigos físicos, restando apenas a opção de encarceramento23. 

Os anúncios pelos quais profissionais se oferecem para trabalhar ou que buscam 
trabalhadores desde a década de 1850 já fazem referência a escravos e livres, 
conjuntamente.  

Os anúncios referentes a escravos são mais frequentes nas duas coleções de 
fontes analisadas. Isso porque não havia somente a oferta de trabalho para eles; 
anúncios de venda, compra, e fuga de escravos aparecem juntamente com as de aluguel 
e “precisa-se”. Quanto aos imigrantes, é recorrente o anúncio deles oferecendo seus 
serviços para ensinar alguma língua estrangeira para o público. 

Em alguns anúncios, há a predileção do anunciante por cativo, livre, ou europeu. 
Quando não há, supõe-se que o mesmo trabalho é oferecido a ambos. E é uma variedade 
grande de ofícios que são oferecidos sem especificar a quem, exatamente: bom aluguel 
oferecido a quem saiba cozinhar, ou todo serviço de cozinha em geral, para trabalhar de 
alfaiate, que saiba tratar de animais, trabalhar na própria tipografia do jornal, fazer 
compras, fazer café, oficial de latoeiro e caldeireiro, encadernador, enfim, ofícios que, 
se o anunciante não deixa claro, escravos e livres poderiam requerê-lo. 

Desta maneira, concluímos que, a partir dessa pesquisa foi possível pensar que, 
apesar da escravidão e do trabalho livre apresentar grandes diferenças em suas 
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estruturas e definições, na prática estavam lado a lado. Trabalhadores livres e cativos 
coexistiram até a abolição, dividindo experiências e situações nas cidades e zonas rurais 
ao longo do país. Embora, inicialmente, houvesse leis que buscavam manter essa 
diferença em vigor, salientando a natureza cativa do escravo, a convivência destes, 
principalmente nas cidades, com o restante da população livre mostrou mais 
semelhanças entre os grupos, do que diferenças. 

 

 

 

 

 


