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RESUMO 

 

O presente estudo trata da fuga de escravos no Paraná Provincial, desde 1854 
quando foi criado o Dezenove de Dezembro, até 1888 com o final da escravidão. 
Com base nos anúncios de fuga e de discussões historiográficas, buscamos 
compreender o significado da fuga na vida dos escravos. Para tanto, examinamos o 
contexto escravista da sociedade paranaense do século XIX, o tráfico interprovincial, 
a dinâmica das cidades e os anos finais da escravidão, e de que forma as críticas ao 
sistema escravista influenciaram nos anúncios de fuga de escravos. Esse estudo 
buscou ainda por meio das fontes construir um perfil do escravo fujão, a fim de 
verificar se entre eles figuravam mais homens ou mulheres, a idade que mais 
prevalecia, as profissões mais frequentes, marcas de castigos e maus tratos. Indicar 
os possíveis motivos pelos quais os escravos fugiam e para onde eles iam. A 
historiografia aponta como prováveis motivos que levaram os escravos a fugir, os 
castigos e maus tratos considerados excessivos e/ou arbitrários, perda de espaços 
de autonomia, como no trabalho. Impedir a venda para uma fazenda de café, o que 
poderia separar o escravo da sua família e dos seus amigos, motivos esses que 
também poderiam refletir na preferência por determinados locais quando em fuga. 
Os indícios apontados durante essa pesquisa tentam construir um significado para 
as fugas e de como os escravos por meio dela, buscavam um modo de interferir no 
seu destino e preservar direitos conquistados.  
Palavras Chave: Paraná Provincial. Escravidão. Fuga de escravos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
The present study deals with the slaves’ escape in Provincial Paraná, since 1854 
when the December Nineteen was created, until 1888 with the end of slavery. Based 
on the notice of escape and historiographical discussions, we seek to understand the 
meaning of the escape in the slaves’ lives. Therewith, we examine the slave context 
of Paraná society of the nineteenth century, the interprovincial trade, the dynamics of 
cities and the final years of slavery, and how the criticisms against slavery influenced 
the warning of slaves' escape. This study also searched through sources to build a 
profile of the runaway slave, in order to verify whether they were included among 
more men or women, the age that most prevalent, the most frequent professions, 
brands punishment and mistreatment. It also indicates the possible reasons why the 
slaves escaped and where they were going. The historiography points as probable 
reasons that led the slaves to escape, punishment and mistreatment considered 
excessive and / or arbitrary, the loss of autonomy spaces, as at work. Prevent the 
slaves’ sale to a coffee farm, which could separate them of his family and friends, 
reasons that could also reflect the preference for certain locations when fleeing. The 
evidence pointed out during this research to attempt to construct a meaning for 
slaves’ escape and how they found a way to interfere in their fate and preserve rights 
acquired through the fleeing. 
Keywords: Provincial Paraná. Slavery. Escape of slaves. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata da fuga de escravos no Paraná e tem como fontes os 

anúncios do jornal Dezenove de Dezembro, publicados desde 1854 – ano em que o 

periódico foi criado, até 1888 com o final da escravidão.  

A motivação para esta pesquisa surgiu durante a especialização em História 

Cultural, quando então tive contato com o jornal Dezenove de Dezembro, que 

despertou o interesse pelo uso das fontes periódicas, por indicarem certos hábitos, 

usos e costumes da sociedade paranaense do século XIX. Por ele circularam 

anúncios que alugavam escravos, ou os colocavam à venda, dando ênfase 

principalmente nas suas aptidões ao trabalho; anúncios que procuravam pela mão 

de obra de um escravo e aqueles que noticiavam a fuga de um cativo. Nestes 

últimos, as características do escravo apareciam com maior frequência. Eram dados 

que diziam respeito à idade, à profissão, à cor, ao comportamento do escravo, às 

marcas de castigos. Em alguns anúncios ainda foi possível notar indícios dos 

motivos que os levavam a fugir e para onde eles se dirigiam. O que mais nos 

chamou a atenção foram justamente esses detalhes, porque demonstram, mesmo 

que parcialmente, a história de homens e mulheres que tentaram de uma forma ou 

outra interferir no seu destino e que, portanto, eram sujeitos ativos e participativos da 

sua história. 

A problemática proposta neste trabalho busca refletir sobre os significados da 

fuga e o que ela poderia representar na vida dos escravos. Poucos são os anúncios 

que apontam possíveis motivos pelos quais os escravos fugiam e para onde eles 

iam. A fuga podia ser uma atitude de resistência à escravidão. Certamente, os 

escravos fugiam porque queriam a liberdade. Porém, a fuga poderia ser o último 

recurso a fim de impor limites nas relações de dominação escravista, evitar a 

separação de suas famílias, a ida para uma fazenda de café, o direito de exercer o 

seu oficio, de viver nas cidades1.  

A metodologia que conduziu esta pesquisa pautou-se na leitura de livros e 

artigos sobre o tema da escravidão, sobretudo da especificidade da instituição no 

Paraná, bem como na análise das fontes - os anúncios de fuga do Dezenove de 

                                                           
1
 CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na 

corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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Dezembro. Desse modo, na tentativa de construir hipóteses sobre os significados da 

fuga na vida dos escravos, foi preciso examinar o contexto escravista no Paraná 

provincial, a ocorrência do tráfico interprovincial, a escravidão nas cidades, 

principalmente nos anos finais da escravidão.  

As fontes encontram-se disponíveis na Biblioteca Pública do Paraná, sendo 

os dois primeiros números do jornal, referente aos anos de 1854 e 1855 em versão 

impressa e os demais, microfilmados. O acesso à fonte é amplo, o material está bem 

conservado e a consulta pode ser realizada em uma máquina de microfilme. É 

possível também fazer reprodução do material ou fotografar, desde que respeitando 

as orientações do local. 

Quando da compilação dos dados, notou-se a necessidade de organizar os 

anúncios em uma tabela, identificando os aspectos que, apresentados pelas fontes, 

podiam constituir elemento de análise no trabalho. Assim, organizamos índices 

temáticos indicando a frequência com que os temas apareciam e como poderiam ser 

interpretados. Dessa análise, resultaram pequenas tabelas, organizadas em temas, 

a fim de facilitar a exposição dos dados, bem como sua compreensão. Desse modo, 

os dados quantitativos, principalmente aqueles que dizem respeito ao perfil do 

escravo que fugia, bem como os números de fuga apresentados para os anos finais 

da escravidão, nos permitiram elaborar análises qualitativas, mesmo que no formato 

de hipóteses, sobre a fuga de escravos no Paraná Provincial. 

A pesquisa tem seu aporte teórico, sobretudo, nos estudos da escravidão 

realizados a partir dos anos 1980. Essa vertente, utilizando-se de novas fontes e 

metodologias, bem como se amparando em outras ciências, como a antropologia e a 

sociologia, buscou rever os conceitos de uma escravidão dócil, benigna, de 

submissão do escravo, ao qual só restava resistir por meio da violência. Ela buscou, 

especialmente, ampliar o universo de reflexão sobre os escravos,  

 
 

[...] recuperar os cativos enquanto agentes sociais transformadores da 
escravidão, percebendo nos seus comportamentos históricos, ações em 
busca de autonomia e a constituição de uma comunidade escrava 
independente com cultura e lógicas próprias2. 

                                                           
2 GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no 
Rio de Janeiro - Século XIX. Dissertação de Mestrado, Curso de História, Universidade Estadual de 
Campinas, 1992, p. 25. São representativos deste movimento historiográfico os trabalhos de: 
CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na 
corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990; ALGRANTI, Leila Mezan. O Feitor Ausente: Estudos 
sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro- 1808 – 1822. Petrópolis, RJ: Vozes, 1988; LARA, Sílvia 
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A obra de Gilberto Freyre, O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do 

século XIX3 foi essencial para elaborar um perfil do escravo fujão. O autor foi 

pioneiro no trabalho com anúncios de fuga de escravos em jornais do século XIX. 

Em seu livro, ele construiu uma interpretação antropológica e sociológica, que 

buscava, entre outras coisas, associar as marcas presentes nos corpos dos 

escravos às suas origens africanas, identificar sinais de sevícias, características de 

comportamento, vícios, tipos de profissão, valores de gratificação, tipos de fuga. Sua 

obra inovou na utilização de fontes que até então eram ignoradas pela historiografia.  

Seguindo o caminho de Freyre, esta análise utiliza o mesmo tipo de fonte, 

entretanto, nossa abordagem consiste em analisar os anúncios de fuga de escravos 

numa perspectiva da história social e cultural, analisando, a partir deles, aspectos 

relacionados às relações de escravidão, os significados das fugas e as atitudes de 

senhores e escravos.  

Assim como o trabalho de Freyre, Imprensa Periódica e escravidão no 

Paraná4 de Márcia Elisa de Campos Graf traz indicações metodológicas importantes 

para o uso de fontes periódicas, tratando, por meio de jornais, como o Dezenove de 

Dezembro, as ideologias abolicionistas e emancipacionistas no Paraná, nos anos 

finais da escravidão.  

A fim de examinar o contexto escravista no Paraná do século XIX, nosso 

estudo amparou-se na obra O Jogo da Face5 de Eduardo Spiller Pena, importante 

para compreender a estrutura da posse de escravos no Paraná, bem como a 

influência do tráfico interprovincial para a diminuição no número de escravos na 

segunda metade do século XIX. O autor, ao analisar os efeitos do fundo de 

emancipação e das alforrias na província paranaense nos anos finais da escravidão, 

aponta para os reflexos dessa prática registrando que elas afetaram de forma 

significativa a dinâmica da escravidão nas cidades.  

                                                                                                                                                                                     

Hunold. Campos da violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro de 1750 a 1808. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda Negra-Medo Branco: o 
negro no imaginário das elites-século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
3 FREYRE, Gilberto. O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX. Castelo 
Branco e Associados Propaganda, 1984. 
4 GRAF, Márcia Elisa de Campos. Imprensa Periódica e Escravidão no Paraná.  Curitiba: 
Secretaria de Estado da Cultura e do Esporte, 1981.   
5 PENA, Eduardo Spiller. O Jogo da Face: a astúcia escrava frente aos senhores e à lei na Curitiba 
Provincial. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999. 
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Na obra Semeando Iras rumo ao progresso6, Magnus Roberto de Mello 

Pereira construiu um quadro histórico da província, enfatizando os aspectos de cada 

região, bem como as relações escravistas nela presentes. O autor elaborou também 

uma descrição das atividades econômicas na região paranaense do século XIX, em 

especial a economia do mate, relacionando a ela o universo escravo, as relações de 

trabalho e sociabilidade. Tais características foram importantes para problematizar 

os motivos que levaram alguns escravos a fugir para determinados locais.  

Com relação ao tráfico interprovincial, bem como os motivos que levavam os 

escravos a fugir, a obra Visões da Liberdade7 de Sidney Chalhoub, em particular o 

primeiro capítulo Negócios da escravidão, foi muito importante: por meio de 

processos crimes e da história de vida de alguns escravos, o autor aponta os 

possíveis motivos que levavam à fuga, como ela poderia ser o último recurso ao 

escravo para interferir nas suas condições de vida e de trabalho, buscando, por 

exemplo, evitar sua venda para uma fazenda de café. A obra como um todo traz 

elementos imprescindíveis para a construção desse trabalho: o autor interpreta os 

significados que os escravos davam à liberdade e às suas lutas diárias, a escravidão 

nas cidades, principalmente nos anos finais da escravidão, onde devido ao grande 

número de libertos era difícil saber quem era escravo e quem era liberto.  

A historiografia que trata da fuga de escravos foi contemplada neste trabalho, 

em especial nos estudos de mestrado e doutorado de Márcia Amantino8, que tratam 

da fuga de escravos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, e que levaram à 

formação de quilombos. A autora construiu uma analise social e antropológica, e 

buscou por meio dos anúncios de jornais, bem como de outras fontes, construir um 

perfil do escravo fujão. Os trabalhos de Manolo Florentino, Flávio dos Santos 

Gomes, José Maia Bezerra Neto, João José Reis e Heloisa Souza Ferreira também 

foram importantes para problematizar os casos de fuga anunciados no Dezenove de 

Dezembro.     

                                                           
6 PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Semeando iras rumo ao progresso: ordenamento jurídico e 
econômico da sociedade paranaense, 1829-1889. Curitiba, Editora da UFPR, 1996. 
7 CHALHOUB, Op. Cit. 
8
 AMANTINO, Márcia Sueli. O mundo dos fugitivos: Rio de Janeiro na segunda metade do 

século XIX. Dissertação. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Curso de História, 1996. 
AMANTINO, Márcia Sueli.  O mundo das feras: os moradores do sertão oeste de Minas Gerais- 
século XVIII. Tese. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Curso de História, 2001. 
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 O tema da escravidão nas cidades foi aqui contemplado a partir do estudo de 

Leila Mezan Algranti. Com O feitor ausente, a autora, que pesquisou em processos 

criminais e relatos de viajantes, constituindo uma nova interpretação do cativeiro no 

espaço urbano; utilizando-se de fontes até então ignoradas pela historiografia, 

demonstrou o papel do Estado enquanto feitor na vida dos escravos. Também foram 

consultados os trabalhos de Maria Cristina Cortez Wissenbach e Ynaê Lopes 

Santos, que analisaram as características da escravidão nas cidades e as atividades 

exercidas pelos escravos de ganho, que transitavam pela cidade com mais 

autonomia e trabalhavam distante da vigilância senhorial. Estes trabalhos permitiram 

um diálogo maior com nossas fontes, no sentido de indicar os possíveis motivos que 

poderiam levar um escravo a fugir para as cidades.  

Este trabalho divide-se em três capítulos. O primeiro constrói um pequeno 

histórico do jornal Dezenove de Dezembro e analisa as fontes buscando os 

elementos que caracterizavam o perfil dos escravos fugitivos. Alguns anúncios 

mencionavam algumas características do escravo, que eram essenciais para sua 

captura: idade, profissão, comportamento, marcas de castigos. Em alguns casos, o 

senhor protestava contra a prática do acoitamento. São esses elementos, pois, que 

serão analisados e discutidos neste capítulo.  

O segundo capítulo versa sobre os motivos que teriam levado os escravos a 

fugir. A historiografia aponta a relação entre fugas e a ocorrência do tráfico 

interprovincial, que separava os escravos das suas famílias e amigos; os castigos 

considerados abusivos; o desejo de servir a outro proprietário; a expectativa de viver 

nas cidades e gozar de mais autonomia e a conquista da liberdade. Desse modo, ao 

analisar o corpo das fontes consultadas, buscou-se construir um quadro que 

permitisse verificar os possíveis motivos que levaram os escravos a fugir. Para tanto, 

o capítulo traz reflexões sobre algumas características da escravidão na província, o 

tráfico interprovincial que a partir dos anos 1850, transferiu escravos para as 

fazendas de café. Procuramos, assim, contemplar, também, as percepções dos 

escravos quanto à legitimidade do cativeiro.  

No terceiro capítulo, os dados apresentados a partir da leitura das fontes 

identificam os locais envolvidos nas fugas: de onde fugiam e para onde iam os 

escravos quando em fuga. Desse modo, este capítulo tenta formular hipóteses sobre 

a preferência dos escravos por determinados locais, discutindo as especificidades 

econômicas de cada região e as características da escravidão nas cidades, 



12 

 

principalmente nos anos finais da escravidão, quando as críticas abolicionistas ao 

sistema escravista refletiam também nos anúncios de fuga e nas atitudes tomadas 

pelos escravos, pois estar nas cidades, mesmo que no anonimato era poder gozar 

de mais autonomia e ‘liberdade’.  

Por fim, acreditamos que esse trabalho possa vir a somar nos estudos sobre 

a escravidão no Paraná, bem como indicar a importância da história e o papel social 

assumido por tantos homens, mulheres e crianças, que tornados escravos, 

contribuíram significativamente na construção do Paraná que conhecemos. 
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1. Imagens e descrições: os escravos fugidos nos anúncios do Dezenove 

de Dezembro (1854-1888) 

 

 Desde que o Dezenove de Dezembro, primeiro jornal da província 

paranaense, passou a circular em Curitiba em 1º de Abril de 1854, quando o Paraná 

recém tornara-se independente da Capitania de São Paulo, circularam por ele 

anúncios que noticiavam a fuga de escravos, fossem eles da província ou não. 

Foram veiculados também anúncios de compra, venda ou aluguel de escravos, 

sendo estes maioria dentre os que se referiam a escravos.  

 O jornal, que nasceu no contexto da emancipação política do Paraná e da 

criação da imprensa paranaense, pertencia a Cândido Martins Lopes, que se 

transferiu do Rio de Janeiro para Curitiba, e recebeu esse nome em homenagem à 

data de instalação da província. A tipografia ficava na Rua das Flores, n. 139, bem 

no centro da cidade. 

 O periódico tinha como função principal informar seus leitores sobre os atos 

administrativos da província. Inicialmente era publicado aos sábados, mas em 1855 

passou a circular nas quarta feiras. No segundo volume desse ano, 4 de Abril, o 

jornal passou a designar-se somente Dezenove de Dezembro, quando foi suprimido 

o artigo do seu título. Em 1871 o jornal passou a ser publicado nas quartas feiras e 

no sábado. Em 1884 tornou-se diário, não sendo impresso somente às segundas 

feiras. Nos seus últimos anos de existência, o jornal não teve uma publicação 

regular, oscilando entre publicações diárias e bissemanais. Em 1885, fundiu-se com 

o jornal Província do Paraná. De 1887 a julho de 1888, o jornal foi novamente 

publicado duas vezes na semana, em julho do mesmo ano voltou a ser diário, e em 

outubro bissemanário. Em julho de 1889, passou a ser publicado diariamente e em 

dezembro do mesmo ano, passou a ser publicado na quarta e no sábado, mantendo 

essa periodicidade até o fim.  

Até o ano de 1861, o jornal mantinha o mesmo formato que tinha quando 

surgira. Em sua maioria, ele era editado em quatro páginas, contendo às vezes, 

muito raramente, seis, cada uma se dividindo em quatro colunas. As primeiras 

páginas eram dedicadas à parte oficial, como a que no dia 25 de novembro de 1854 

                                                           
9 VEZZANI, Iriana Nunes. Galeria Illustrada – um periódico de Typo Europeu na Curitiba 
Provinciana (1888-1889). Disponível em:  
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe6/conteudo/file/737.pdf. Acesso em 15 de Junho de 
2013.  
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publicou a Lei N. 17 de 14 de setembro de 1854, com que o presidente da província 

- Zacarias de Góes e Vasconcellos - criava as cadeiras de latim, francês e inglês 

para o ensino secundário10. Na parte inferior da primeira página, às vezes, 

publicavam-se folhetins. Na última página, frequentemente ficavam os anúncios, 

sendo que em alguns casos, destinavam-se a eles menos que meia página.  

Em 1862 o formato mudou um pouco, aumentando de tamanho. Porém foi no 

ano de 1870 que ele passou a circular no formato grande que manteve até o fim. O 

jornal teve uma numeração contínua até o ano de 1881, com exceção do período de 

1854 a 1858, quando, no mês de abril de cada ano, colocava-se nova numeração. 

De 1881 até 1890, a cada ano iniciava-se nova numeração. 

Em 1890, o jornal deixou deixa de circular, respeitando o decreto 209 de 

1889, até que a liberdade de imprensa se restabelecesse. A data, como bem lembra 

Vezzani11, coincide também com outro momento importante para a história do 

Paraná, que deixou de ser província em 1889, com a Proclamação da República. 

Dentre os anúncios que relacionavam escravos, como citamos anteriormente, 

a maioria deles destinava-se a compra, venda e aluguel. Entretanto, há uma 

diferenciação entre esses anúncios. Como podemos perceber nos exemplos abaixo, 

havia aqueles que procuravam pela mão de obra de um escravo e os que ofereciam 

os serviços de um escravo.  

 

PRECISA-SE de uma criada, que saiba lavar, engomar, na rua Fechada, 

casa nova do Sr. Mariano. Dá-se mesmo quatorze mil réis, de aluguel, no 

caso de servir.12  

 

VENDE-SE na rua do Fogo n. 17, um escravo de nação, de 22 a 24 annos 

de idade, sem vício algum; serve muito bem para engenhos de erva, e 

affiança-se: trata-se na rua a cima com Francisco Caetano de Souza.13  

 

No jornal também se noticiavam a fuga de escravos.  

 
 

FUGIU a 15 de junho próximo passado, a escrava de nome Casimira, 
crioula, de 16 anos pouco mais ou menos, cor preta, estatura, baixa, tem 
falta de dentes, e ambas as orelhas rasgadas no lugar dos brincos; quem 

                                                           
10 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 25 de Novembro de 1854, Ano I, Nº 35, p. 01.  
11 VEZZANI, Op. Cit. 
12

 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 23 de Janeiro de 1858, Ano IV, N º 78, p. 4. 
13

 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 01 de Abril de 1854, Ano I, N º 1, p. 4. 
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della souber queira, por favor, noticiar a sua senhora D. Beatriz Anna de 
Oliveira.14 

 

Além das características físicas dos escravos fugidos – fundamentais para 

que pudessem ser reconhecidos por quem os visse, nos anúncios podiam ser 

descritos aspectos relacionados à profissão do escravo, sexo, cor, idade, origem, 

sinais no corpo, nome do proprietário.  

Em nosso primeiro capítulo, buscaremos identificar as características dos 

escravos cujas fugas foram anunciadas no corpo das fontes pesquisadas. A partir 

desta análise, pensamos que será possível interpretar alguns aspectos relacionados 

ao significado das fugas de cativos.   

 

1.1 Escravos em fuga: gênero, família e idade  

 

Entre os anos de 1854 - quando o jornal passou a circular - e 1885 - quando 

encontramos o último anúncio de fuga - foram publicados no jornal Dezenove de 

Dezembro 272 anúncios de fuga de escravos, incluindo-se aqueles que se repetem 

entre um número e outro. Esses anúncios estão colocados, na sua maior parte, na 

última página do jornal. Neles pudemos perceber que não havia um padrão de 

escrita para a publicação. Alguns tinham por título “Atenção” ou o valor da 

gratificação ou a expressão “Escravo fugido”. Outros iniciavam o texto com “fugiu”, 

ou “desapareceu”, sendo estas na maioria das vezes escritas em letras garrafais. 

Encontramos quatro anúncios que iniciavam pelo nome do escravo. Alguns traziam 

ainda, a imagem de um escravo, levando consigo uma trouxa de roupa. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 18 de Julho de 1855, Ano II, N º 16, p. 4. 
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Figura 1: Dezenove de Dezembro, Curitiba, 05 de Agosto de 1863, Ano X, N. 404, p. 4. 

 

 

 

 
 

Figura 2: Dezenove de Dezembro, Curitiba, 15 de Junho de 1867, Ano XIV, N. 796, p. 4. 
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Figura 3: Dezenove de Dezembro, Curitiba, 03 de Maio de 1873, Ano XX, N. 1399, p. 4. 

 

 

 

Figura 4: Dezenove de Dezembro, Curitiba, 25 de Julho de 1878, Ano XV, N. 1928, p. 4. 

 

Conforme lembra Ferreira, “obviamente que, como a finalidade principal 

desses anúncios era obter o retorno de um escravo fugido, algumas características 

são comuns a todos eles [...]15”, sendo estas a idade, sexo, profissão, nome, 

características físicas e de comportamento.  

Florentino, ao analisar as fugas e a formação de quilombos nas Américas 

entre os séculos XVI-XIX como uma das atitudes de resistência ao cativeiro, por 

meio de anúncios de jornais, entre outras fontes, observa que esses registros 

primários, como fontes qualitativas, tornam visíveis outros aspectos relacionados às 

fugas. 

 

                                                           
15

 FERREIRA, Heloisa Souza. Quando as histórias de fuga são casos de justiça: escravos e 
senhores da província do Espírito Santo (1849-1888). VI Encontro Escravidão e Liberdade no 
Brasil Meridional, 2013, p. 02.  
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Em primeiro lugar porque, ao assumirem que o fugitivo podia ser 
recuperado, os seus responsáveis obrigavam-se a detalhar as 
circunstâncias das escapadas, as origens e os traços físicos dos fugitivos, 
além das expectativas de captura, aspectos que permitem ao historiador 
montar perfis sociodemográficos e abordar as percepções dos atores 
envolvidos nas evasões. Em segundo lugar, embora abarquem também as 
fugas-rompimento, os avisos permitem conhecer melhor as ausências 
temporárias, muito mais frequentes, resultantes do impacto do 
desembarque do africano nas Américas, do humor do cativo, ou da natureza 
do trabalho que lhe era exigido, quando não da vontade explícita de mudar 
de senhor.16  

 

Enquanto alguns anúncios são curtos trazendo menções do sexo, cor, idade e 

nome somente, outros são bastante descritivos, dando indicativos maiores sobre o 

escravo: profissão, sinais, características físicas e de comportamento, data da fuga, 

cor, nação, posses, gratificação, local de fuga, destino de fuga, proprietário, local de 

entrega do escravo. Pois bem, passemos a essas descrições.  

Dos anúncios coletados, apenas três não tinham o nome do escravo. 

Segundo Freyre17, o nome do escravo raramente deixava de ser citado no anúncio. 

O nome era importante fator de identificação e, não raro, alguns escravos ao fugirem 

mudavam de nome. Alguns anúncios citam inclusive, supostos nomes que os 

escravos teriam assumido logo após a fuga, como estratégia a fim de não serem 

encontrados.  

Os 272 anúncios publicados referem-se a 151 casos de fuga. Esta 

disparidade ocorre porque alguns foram publicados mais de uma vez no jornal. 

Esses 151 casos envolveram no total 160 fugitivos. Desse modo, percebemos 

nesses registros, uma realidade bem próxima da obervada por Ferreira18 na 

província do Espírito Santo: a predominância de fugas individuais e pequena 

incidência de fugas coletivas ou em pequenos grupos. Esse indicativo nos mostra 

que as fugas poderiam ser antes de tudo uma decisão individual, além de ter 

motivações particulares, dentre aquelas que poderiam ser comuns a outros 

escravos. Porém, o ato de fugir poderia ter implicações diversas.  

 

 

                                                           
16

 FLORENTINO, Manolo; Amantino, Márcia. Fugas, quilombos e fujões nas Américas (séculos XVI-
XIX). Análise Social, Lisboa, n. 203, Volume XLVII (2º), 2012, p. 239. 
17 FREYRE, Op. Cit. 
18 FERREIRA, 2013, Op. Cit. 
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Tabela 1: Distribuição dos escravos envolvidos em casos de fuga nos anúncios do 

Dezenove de Dezembro. (1854-1888) 

 

Anúncios 
publicados 

Casos de fuga 
anunciados 

Escravos 
envolvidos na fuga 

272 151 160 
 

 

Do total dos anúncios analisados, 125 referiam-se a cativos do sexo 

masculino, conforme mostra a tabela abaixo.  

 

 

Tabela 2: Distribuição segundo sexo dos escravos anunciados no Dezenove de 

Dezembro. (1854-1888) 

 

Sexo Número dos fugitivos Porcentagem 
Homens 125 78,13% 
Mulheres 35 21,87% 
Total 160 100% 

 

 

De acordo com Amantino, a maioria de homens entre os fugitivos nos 

anúncios não deve ser explicada somente pelo fato de ser a maioria nas 

escravarias. Mas, sobretudo a partir das relações familiares. 

 
O motivo principal 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.19  

 

Entretanto, não há um indicativo claro nos anúncios quanto ao tipo de 

relações familiares dos escravos que fugiam. Dos anúncios do Dezenove de 

Dezembro, apenas dois indicam a existência de família. Um deles noticiou a fuga de 

uma escrava, que fugiu levando seu filho.  

 
FUGIU, na noite de 13 do corrente, uma preta de nome Modesta, de 30 
annos de idade mais ou menos, alta, grossa, dentes limados, levou um filho, 

                                                           
19 AMANTINO, Op. Cit., 2001, p. 98. 
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creoulinho, de 6 para 7 annos: quem a trouxer a casa do sr. Antonio 
Vicente, rua da Assembléia, será gratificado.20   

 
 

Talvez Modesta não fugisse se tivesse uma criança de colo, que ainda 

precisasse ser amamentada. Os cuidados e a atenção com a criança, 

provavelmente, seriam redobrados, o que dificultaria as possibilidades da fuga. Além 

disso, de acordo com Hartung21, a existência de laços familiares podia desestimular 

a fuga por inserir o escravo em uma comunidade, da qual ele podia não querer se 

afastar. 

Conforme lembra Florentino, os jornais poucas vezes anunciavam fugas 

conjuntas de parentes, pois a família escrava podia operar “[...] como um forte 

mecanismo de estabilização social, criando vínculos de adesão dos seus principais 

componentes- mães e filhos- ao status quo escravista”22. 

É preciso considerar, entretanto, que às vezes a fuga podia ser estimulada 

pela existência da família. É o que mostra a fuga de Cypriano, cujo senhor, de 

Campinas, suspeitava que tivesse fugido para o Paraná, por nesta província viver 

seus pais. 

 

CYPRIANO, crioulo do sul, de 30 annos mais ou menos, cor fula, pés 
grandes e um tanto mal feitos, mãos grandes, braços grossos, bons dentes, 
sem barba, bom corpo, altura regular, fugiu ha um anno mais ou menos de 
Sorocaba; é bom domador, tendo aprendido a domar em Campinas [...]. 23 

 

Assim, se a existência da família, como indica Florentino, podia favorecer o 

status quo escravista, ele, de outro lado e ao contrário, podia também desestabilizar 

a instituição, estimulando a fuga de escravos, como pode ter ocorrido com Cypriano. 

Outro aspecto evidenciado pelos anúncios diz respeito à idade do escravo. A 

tabela abaixo traz um demonstrativo da idade dos escravos fugidos anunciados no 

jornal. 

 

 

                                                           
20 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 15 de Setembro de 1858, Ano V, N º 48, p. 4  
21 HARTUNG, Miriam.  Muito além do céu: Escravidão e estratégias de liberdade no Paraná do século 
XIX. Topoi, Rio de Janeiro, v. 6, n. 10, p. 143-191, jan-jun. 2005. 
22 FLORENTINO, Op. Cit., p. 245. 
23 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 04 de Julho de 1860, Ano VII, N º 235, p. 4 
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Tabela 3: Distribuição segundo a idade dos escravos anunciados no Dezenove de 

Dezembro. (1854-1888) 

 

 

Idade Número de escravos Porcentagem 
Não informado 59 36,88% 
11 a 20 33 20,62% 
21 a 30 48 30,00% 
31 a 40 6 3,75% 
41 a 50 14 8,75% 
Total Geral: 160 100% 

  

 

A idade não é um indicativo que aparece em todos os anúncios. Do total de 

160 escravos fugitivos, conforme tabela 3, em 36,88% dos casos não é informado 

este dado. Já a faixa etária que aparece com mais frequência nos anúncios está 

entre 21 e 30 anos, perfazendo um total de 48 escravos fugitivos, indicando desse 

modo que a maioria deles ainda eram jovens.  

Amantino24 ao analisar o padrão de fugitivos do Rio de Janeiro do século XIX, 

por meio de anúncios de jornais, cartazes de fuga do engenho de Paranaguá e uma 

carta precatória, percebeu que a maioria deles eram adultos, entre 15 e 40 anos de 

idade. De acordo com a autora, a fuga para eles era mais fácil, pois poderiam se 

esconder nos matos, encontrar trabalho nas cidades.  

Para Ferreira25 que trabalha com o registro de fuga de escravos em jornais e 

inquéritos policiais, fugir não implicava em limites de idade, mas sim de insatisfação, 

pois fugir demandava muito mais esperteza do que força física. 

Contudo, não há como descartar o fator idade na decisão da fuga. Dos 

anúncios analisados do Dezenove de Dezembro apenas 5 são de escravos com 50 

anos de idade, o que também não significa dizer que eles não fugissem. Porém, 

considerando o período produtivo do escravo, e seu ciclo de vida curto, se 

comparado aos padrões atuais de expectativa de vida, além das condições de 

saúde, muitas vezes prejudicadas pelo tipo de trabalho exercido e os esforços 

                                                           
24 AMANTINO, Op. Cit., 1996. 
25 FERREIRA, 2013, Op. Cit. 
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exigidos, o escravo tinha não só mais oportunidades de conseguir sobrevivência 

longe do senhor, bem como a possibilidade de que a fuga fosse bem sucedida. 

 

1.2 Escravos em fuga: profissão e acoitamento 

 

Dentre os anúncios de fuga de escravos, coletados no Dezenove de 

Dezembro nem todos faziam menção à ocupação exercida pelos escravos. Abaixo, 

a tabela 4 nos dá um pequeno demonstrativo da profissão desses fujões.  

 

Tabela 4: Distribuição segundo a profissão dos escravos anunciados no Dezenove 

de Dezembro. (1854-1888) 

 

 

PROFISSÃO 
Nº DE 
ESCRAVOS 

DOMADOR 6 

CARPINTEIRO 5 

ALFAIATE 2 

LAVRADOR 2 

PEDREIRO 2 

CHAPELEIRO 1 

COPEIRO 1 

COSTURA 1 

FALQUEJAR MADEIRA 1 

SAPATEIRO 1 
TOTAL DE ESCRAVOS 
COM PROFISSÃO 
MENCIONADA: 

22 

 

 

Na tabela acima, podemos observar, que dentre os 160 casos de escravos 

fugitivos, apenas 22 escravos tem a especialização profissional mencionada. Vale 

lembrar ainda que não há indicação alguma com relação às mulheres.  

Destas profissões a maioria está relacionada a ofícios altamente 

especializados, como os ofícios de sapateiro e alfaiate, e que, portanto, exigiriam 

alguma qualificação. Lima26 ao estudar os escravos artesãos no Rio de Janeiro, 

                                                           
26

 LIMA, Carlos A. M. Escravos Artesãos: Preço e Família (Rio de Janeiro, 1789-1839). Estudos 
Econômicos, São Paulo, v. 30, n. 3, p. 447-484, jul/set. 2000, p. 461. 
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entre os anos de 1789- 1839, afirma que os escravos mais especializados podiam 

custar mais, mas que a atividade artesanal urbana ficava dependente das flutuações 

do mercado. “Artesãos pouco qualificados ficavam “prontos” ao atingir idade próxima 

dos trinta anos, ao passo que os de ocupações mais sofisticadas só o faziam quase 

com quarenta”, pois o aprendizado de um ofício podia demorar anos. 

 Em trabalho anterior, onde analisamos as especialidades escravas27, por 

meio dos anúncios de compra, venda e aluguel de escravos, pudemos perceber que 

dentre as ocupações desempenhadas por um escravo, era preciso mais do que o 

domínio da técnica. Um escravo que exercesse o ofício de sapateiro precisava ter 

habilidades com a linha e o fio, o uso da cola, como pregar, pintar, engraxar, lustrar. 

Ele precisava, pois, dominar tanto as técnicas da fabricação quanto do conserto de 

um calçado, de uma bolsa, de um casaco de couro.  

Dos anúncios de fuga do Dezenove de Dezembro, 138 não mencionam o 

ofício do escravo. Por que esse dado foi omitido de tantos anúncios e por que 

justamente os ofícios especializados são citados nas fontes?  

 Poderíamos supor, pelo elevado índice de profissão não declarada, que o 

escravo sem especialização era o que mais fugia. Segundo Amantino, entretanto, “a 

aprendizagem de uma profissão era algo que poderia interferir na qualidade de vida 

do cativo” 28. O escravo com alguma profissão poderia ter mais chances ao fugir: 

encontrar um trabalho além da possibilidade de se passar por livre nas cidades.  

 Portanto, se a profissão era declarada nos anúncios era porque os escravos 

eram altamente qualificados. A profissão poderia ajudar na fuga, uma vez que o 

escravo poderia encontrar no seu ofício possibilidades de sustento e de se inculcar 

livre. Mas também ela poderia ser um impeditivo, pois o escravo poderia ser 

reconhecido e capturado pelo seu senhor. 

 Outro aspecto importante, registrado nos anúncios de fuga, diz respeito à 

prática do acoitamento. De acordo com Ferreira, que analisou por meio do jornal a 

fuga de escravos na província do Espírito Santo, entre os anos de 1849 e 1888, os 

anúncios referiam-se em um tom ameaçador a possíveis acoitadores. Para a autora, 

a referência a indivíduos que ajudavam nas fugas evidencia que,  
                                                           
27 CÂMARA, Juliana de Cássia. Especialidades escravas no Paraná: um estudo sobre o trabalho 
e a sociabilidade nos anúncios do Jornal Dezenove de Dezembro (1854-1888). Monografia de 
Especialização, Curso de História, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da 
Vitória, 2011.  
28

 AMANTINO, Márcia Sueli. Os escravos fugitivos em Minas Gerais e os anúncios do Jornal “O 
Universal”- 1825 a 1832. Locus, revista de história 2° proS3:60, jan. 2008, p. 65. 
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[...] o sucesso da maioria dos empreendimentos de fuga foram resultados 
da solidariedade da população local que acoitou ou ajudou na fuga, que 
sugeriu ou então que viu a evasão, mas não contou.29  
 
 

 De acordo com a autora ainda, “o acoitador poderia ser aquele que abrigava o 

escravo em suas propriedades, o que ajudava a fugir, ou quem usufruía de seus 

serviços mesmo sabendo de sua condição de fugitivo” 30. 

 Dentre os 160 anúncios de fuga analisados, 85 explicitam de alguma forma a 

prática do acoitamento, quando indicam no anúncio ‘protesta-se com todo o rigor da 

lei contra quem o tiver acoitado’.  

 
 
Declaração. Achando-se fugidas minhas escravas Agostinha e Clemência, 
que obstinam-se em não me quererem dar obediência, e constando-me que 
se acham refugiadas em casa de alguém, que as coita, desfructando seus 
serviços e induzindo-as, com maus conselhos, a faltarem com o 
cumprimento dos seus deveres, tudo isso em meu prejuízo, declaro que, se 
as mesmas não se me apresentarem desta data á oito dias, procederei 
legalmente contra quem assim me está prejudicando, á quem farei 
responsável por tal prejuízo, contra o qual protesto por este meio [...]. 31  
 

 

Nos anúncios do Dezenove de Dezembro não há indicações claras que 

fizessem referência a esta prática, porém a frase intimidadora alertando sobre os 

rigores da lei contra quem facilitasse ou acobertasse um escravo fugitivo leva a crer 

que se tratasse de uma ação deste tipo. No anúncio acima, a dona das escravas 

Agostinha e Clemência usou de um palavreado bastante intimidador para indicar que 

as escravas estavam acoitadas. As próprias palavras ‘alguém e quem’ são escritas 

com uma letra diferente do restante do anúncio, podendo indicar inclusive que ela 

sabia onde as escravas estavam. A mesma enfatizou no anúncio que, induzidas por 

maus conselhos, as escravas faltavam com o cumprimento dos seus deveres. Como 

afirma Ferreira, o objetivo não era fazer do escravo um ingênuo, mas apontar que as 

atitudes tomadas por eles recebiam orientação e conselho de outros. 

As escravas Agostinha e Clemência apareceram novamente juntas em outros 

anúncios do jornal. Em 18 de Maio de 1881, a proprietária Zulmira oferecia 

gratificação a quem entregasse em sua casa a escrava Clemência e protestava 

                                                           
29 FERREIRA, Op. Cit., p. 02. 
30 FERREIRA, 2013, Op. Cit., p. 05. 
31

 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 30 de Março de 1881, Ano XVIII, N º 2127, p. 4. 
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contra quem lhe desse couto. Nos anúncios datados de 03, 17 e 20 de Agosto de 

1881, a senhora oferecia gratificação a quem apreendesse e entregasse a escrava 

ao delegado de polícia.  

Temos aqui, anúncios distintos, publicados em épocas diferentes, mas que se 

pensados em conjunto, nos permitem problematizar alguns pontos importantes 

relacionados às histórias de fuga dessas escravas. Teria Agostinha buscado refúgio 

junto a Clemência ao fugir? Seriam elas irmãs? Ou companheiras de cativeiro? Vale 

lembrar que no pós-fuga, uma rede de sociabilidades poderia ser ativada, e a 

amizade era uma delas.   

 

1.3 Escravos em fuga: marcas no corpo, marcas de sevícias 

 

É comum em alguns anúncios, os proprietários informarem que o escravo ao 

ser encontrado, deveria ser entregue ao delegado da polícia. A prisão é tida não 

apenas como um lugar seguro. O fato é que ali estariam os escravos vigiados mais 

de perto, presos, evitando assim que pudessem novamente tentar a fuga.  

Alguns anúncios informam a data de fuga do escravo e seu possível 

paradeiro, acompanhados de outras informações, o local de onde os escravos 

fugiram e onde deveriam ser entregues. Indicar o local onde seu escravo poderia 

estar, ou seu possível destino, pode estar relacionado à experiência do senhor com 

fugas anteriores.  

Parece que é o que ocorre no anúncio da fuga do escravo Felix, quando diz 

que: “Supõe-se ter tomado alguns dos caminhos de serra acima, visto como no anno 

p. p. foi capturado nas proximidades do Rio Yguassú, districto da Lapa32”.   

Outra característica bastante representativa nos anúncios de fuga relaciona-

se aos sinais de sevícia e marcas no corpo. Todo detalhe era imprescindível para a 

captura do escravo. Os sinais de sevícia, como marcas de queimadura, cicatrizes 

pelo corpo, falta de um dedo, pé inchado, braço aleijado podem estar relacionadas 

aos castigos e maus tratos dos senhores, bem como às condições de trabalho por 

eles exercido. Já as marcas no corpo, entendidas aqui como aquelas que podem 

estar relacionadas à origem africana dos escravos, aparecem descritas como uma 

cicatriz na testa, no rosto ou na sobrancelha. Contudo, como os anúncios trazem 

                                                           
32

 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 13 de Janeiro de 1864, Ano X, N º 450, p. 4 
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aspectos muito mais relacionados a condições de maus tratos do que escarificações 

que pudessem indicar sua origem, essas cicatrizes e marcas que aparecem nos 

anúncios do Dezenove de Dezembro indicam muito mais o abuso desmedido dos 

senhores para com seus escravos. Segundo Freyre33 elas revelam sinais de castigo, 

punição, do trabalho forçado. O autor lembra ainda que não são poucos os escravos 

que segundo os anúncios apresentavam sinais possíveis de raquitismo, escorbuto – 

pernas arqueadas, pés inchados- notas identificadoras tanto de doenças, como do 

excesso de trabalho. 

Para Amantino: 

 
Ao fornecerem dados que permitissem identificar seus escravos, os 
senhores acabaram por indicar os aspectos ligados à saúde. Através de 
doenças, cicatrizes, marcas de doenças e condições psicológicas pode-se 
traçar um esboço do que seria a saúde destes cativos. 34 
 

 

Os anúncios que priorizavam pelo tipo de descrição dos aspectos africanos, 

segundo a autora, também foram muito comuns. Os chamados lanhos funcionavam 

não só como enfeite no corpo do escravo, mas indicava também a família, o reino ao 

qual ele pertencia.  

Outro traço bastante comum nos anúncios é a característica física e de 

comportamento do escravo. Não raro, um senhor podia noticiar a fuga do seu 

escravo utilizando-se de adjetivos como forte, muito alegre, muito cortês. Segundo 

Ferreira, que por meio de uma abordagem sociológica analisa como os anúncios de 

escravos constroem a imagem do ‘outro’, a maioria deles tecem elogios, ou “[...] 

apontam virtudes, por parte dos senhores aos seus escravos, e isso não se restringe 

aos anúncios comerciais; até mesmo os anúncios de fuga são carregados de 

elogios, como: “muito fiel”, “bom lavrador [...].”35 Mas também trazem adjetivos 

negativos, como mal encarado, arrogante. Este aspecto, evidenciado pela autora em 

alguns periódicos do Espírito Santo, publicados na segunda metade do século XIX 

está presente também nos anúncios pesquisados. 

 
 

                                                           
33 FREYRE, Op. Cit. 
34 AMANTINO, 2001, Op. Cit., p. 108. 
35

 FERREIRA, Heloisa Souza. O olhar do estabelecido: A imagem do escravo produzida pelos 
senhores nos anúncios de jornais do Espírito Santo (1849 1888). Disponível em: 
http://periodicos.ufes.br/SNPGCS/article/view/1550/1140. P. 06. 
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ESCRAVO FUGIDO. Fugiu desta capital, e consta que seguiu para a cidade 
de Antonina, um preto de nação, ainda rapaz, de bonita figura, de nome 
Domingos. Quem o aprehender ou delle der noticia a seu senhor, Antonio 
Pinto Porto, na rua da Carioca, será generosamente recompensado.36  

 

Assim os senhores, como estratégia a fim de capturar seu escravo, se 

utilizavam dos anúncios para identificá-los. Por isso, era necessário que ele 

fornecesse informações precisas e que facilitassem na captura do escravo e essas 

qualidades poderiam também contribuir no momento da captura. 

Outra característica mencionada nos anúncios diz respeito à origem e a cor 

dos escravos.  

 

 

Tabela 5: Distribuição segundo a origem dos escravos anunciados no Dezenove de 

Dezembro. (1854-1888) 

 

Sexo Africanos Crioulos 
Escravos de 

nação 
Sem 

identificação Total 
Homens 12 29 6 78 125 
Mulheres 1 5 1 28 35 
Total 13 34 7 106 160 

 

 

 

Tabela 6: Distribuição segundo a cor dos escravos anunciados no Dezenove de 

Dezembro. (1854-1888) 

 

 

Sexo Fula Preto Mulato Pardo Cabra 
Sem 

identificação Total 
Homens 22 35 32 12 3 21 125 
Mulheres 6 11 4 2 - 12 35 
Total 28 46 36 14 3 33 160 

 

 

                                                           
36
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Pelas informações da tabela 5, do total de 160 escravos fugitivos, podemos 

perceber uma proporção maior, tanto para as mulheres quanto para os homens, de 

crioulos37.  

A cor38 é uma característica que aparece com frequência nos anúncios. Como 

podemos notar na Tabela 6, apenas em 33 casos ela não é identificada e a 

proporção maior de fugitivos é de pretos.  

Freyre39 observou também nos anúncios de jornais do século XIX, que eles 

indicavam traços relacionados à indumentária do escravo, e que as vestimentas 

eram como uma forma de linguagem para identificar sua origem. Em alguns 

anúncios do Dezenove de Dezembro podemos observar traços bastante específicos 

com relação à vestimenta do escravo, como no exemplo abaixo. Outros apenas 

mencionam que o escravo fugiu levando consigo uma trouxa de roupa, ou que 

desapareceu montado em um animal. Ou que levou consigo alguma arma, a fim de 

se defender de algum animal ou de alguém que encontrasse pelo caminho.   

 
 

FUGIU na noite de 17 do corrente, as 8 horas mais ou menos, um mulato 
fula, de nome Francelino; levou vestido calça de brim listado e camisa de 
chita encarnada, chapéo de palha fino velho, poncho novo de panno preto 
grosso forrado de baeta encarnada; tem uma marca em uma perna junto ao 
garrão e é muito prosa, levou um par de chilenas muito grandes, fugiu em 
um Cavallo oveiro. Quem o prender e levar ao sr. Antonio Vicente, nesta 
cidade, ou a Bibiano Francisco de Siqueira, será gratificado. Curityba, 19 de 
Abril de 1859. 40  
 
 

De acordo com Florentino41, alguns fugitivos ainda reinventavam-se forros, 

mudavam de nome e exerciam um ofício nas cidades ou no campo, para ganhar 

algum dinheiro. Em nossos registros apenas 2 indicam que o escravo mudou de 

nome ao fugir, 2 inculcaram-se livres após a fuga, e 3 saíram levando um par de 

                                                           
37 Em relação à origem dos escravos, os anúncios indicam escravos crioulos (nascidos no Brasil), 
africanos e escravos de nação (que podem se referir a alguma nação africana).  
38No conjunto das fontes, pudemos verificar escravos que eram identificados como de cor preta, fula, 
mulato, cabra e pardo. Essas designações, entretanto, são bastante complexas e compreendê-las 
torna-se um desafio, uma vez que os termos são revestidos de significados que variam ao longo do 
tempo e espaço, e que em certos casos, poderiam apontar tanto para uma classificação ‘racial’ por 
meio da cor, como também ser um indicativo social. Sobre esse tema, ver os trabalhos de 
MACHADO, Cacilda, A escravidão e a cor dos escravos e dos livres (Freguesia de São José dos 
Pinhais- PR, passagem do XVIII para o XIX); RODRIGUES, Vilmara Lúcia, Escravidão e alforria nas 
Minas Gerais do século XVIII; GUEDES, Roberto, Censos e Classificação de Cor em Porto Feliz 
(São Paulo, Século XIX); BARROS, José Costa D’Assununção, A construção social da cor. 
39 FREYRE, Op. Cit.  
40 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 20 de Abril de 1859, Ano VI, N º 109, p. 4 
41 FLORENTINO, Op. Cit.  
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calçado, sendo que 1 destes furtou os sapatos. Percebe-se nos anúncios, a 

associação entre ‘inculcar-se livre e andar calçado’. Quando um escravo 

conquistava sua liberdade tratava logo de comprar sapatos, era uma forma de 

distinção social, pois já não eram mais escravos. Segundo Chalhoub42, o uso do 

sapato nem sempre indicava se uma pessoa era livre ou liberta. Só de olhar para os 

seus pés era impossível descobrir se eram cativos ou não, principalmente no meio 

urbano, onde o modo de vida dos escravos era diferente. E talvez por isso, os 

escravos que fugiam também optassem logo por usar o calçado, como forma de 

serem confundidos com a população livre, e assim não serem encontrados.  

Poucos anúncios indicam que o escravo sabia ler e escrever, ou que era 

ladino, muito prosa e conhecido na cidade. São atributos que poderiam diferenciar 

um escravo dos demais, além de lhe possibilitar arranjar um emprego no tempo em 

que estivesse foragido. Contudo, podiam também ser um impeditivo para o sucesso 

da fuga, já que assim poderiam ser reconhecidos. Nos anúncios identificamos 4 

escravos que sabiam ler e escrever, 21 escravos identificados como ‘muito falante’, 

que gosta de conversar e 3 muito ladinos e conhecidos na cidade.  

Quanto ao lazer e vícios do escravo, um anúncio indica que o escravo é súcio 

e jogador e outro de que o escravo é muito inclinado ao jogo. Aparecem também 3 

anúncios de escravos que tocam viola e gostam de fandango. Tanto a roda de jogo, 

quanto o fandango eram momentos de descontração, mas, sobretudo, espaços de 

sociabilidade, uma vez que podiam fazer ou encontrar amigos, discutir fatos do 

cotidiano, trocar ideias, falar de suas experiências no cativeiro. 

Os anúncios do Dezenove de Dezembro demonstram um perfil do escravo 

fugitivo. Os fugitivos eram em geral homens, crioulos, pretos, com idade entre 21 e 

30 anos, a maioria sem um oficio especializado, e portadores de diferentes traços 

culturais e problemas de saúde, dadas as condições de vida e trabalho. São 

elementos que nos dão uma pequena amostra do universo escravista e que 

apontam para aspectos muito importantes da vida dos escravos: trabalho, cultura, 

família, identidade, saúde. 

Alguns anúncios indicam ainda traços característicos e motivadores para a 

fuga, e que nos permitem formular algumas hipóteses sobre o porquê fugir. São 

esses elementos, pois, que guiarão a construção do capítulo a seguir.  

                                                           
42 CHALHOUB, Op. Cit. 
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2. Por que fugiam? Os escravos nos anúncios de fuga do Dezenove de 

Dezembro (1854- 1888) 

 

 A fuga foi por longo período considerada pela historiografia tradicional como 

uma reação do escravo que, rebelde, resistia ao regime escravista. Contudo, 

estudos mais recentes baseados em diferentes fontes e em novas abordagens 

teóricas e metodológicas, demonstram que as fugas poderiam ter diferentes 

motivações43. Neste sentido, indicam Reis e Silva: 

 
A fuga, como a insurgência, não pode ser banalizada: é um ato extremo e 
sua simples possibilidade marca os limites da dominação, mesmo para o 
mais acomodado dos escravos e o mais terrível dos senhores, garantindo-
lhes espaço para a negociação no conflito.44  

 

 Para os autores, a fuga podia criar espaços de negociação em meio ao 

conflito no cotidiano das relações escravistas. Este trecho, no entanto, traz duas 

questões muito importantes: a fuga como um ato extremo e a possibilidade de ela 

marcar os limites da dominação escravista.  

 Lima em seu artigo A distante voz do dono: a família escrava em fazendas 

absenteístas de Curitiba, no qual analisa alguns casos de fazendas absenteístas de 

Curitiba e Castro entre os anos de 1797 e 1835, lembra que mesmo na ausência do 

senhor e do capataz na fazenda, vivendo como que sozinhos, os escravos optavam 

por não fugir.  De acordo com o autor,  

 

Uma questão atormenta quem olha para registros de escravos vivendo em 
uma unidade em que não existia o controle direto de um senhor: por que 
razão esses homens e mulheres, submetidos à escravidão e sujeitos a um 
regime de trabalho opressivo, não se aproveitaram da ausência de seus 
donos para mudar seus destinos pela fuga?45 
 
 

 Por que não fugir? A necessidade de preservar laços comunitários, de gozar 

de mais autonomia e liberdade, e de poder constituir família, eram elementos 

essenciais à vida dos escravos. A distante voz do dono e o controle menos intenso 
                                                           
43 Um desses estudos foi realizado por COSTA, Ana Carolina de Rezende. Escravos fugidos e seus 
senhores na comarca de Rio das Mortes- década de 1830.  
In: http://web.cedeplar.ufmg.br/cedeplar/seminarios/ecn/ecn-mineira/2012. Acesso em 03 de Junho de 
2013. 
44 REIS, J. J.; SILVA, E. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989, p. 63. 
45

 LIMA, Op. Cit., p. 143. 
 



31 

 

contribuíam para ampliar as formas de autonomia dos escravos. Portanto, fugir 

poderia representar a perda na estabilidade das relações constituídas. 

Essa relação podia ser diferente entre os escravos domésticos que vivessem 

nas cidades, por exemplo. Mais próximos de seus senhores, a constituição de laços 

familiares poderia ser mais difícil. Embora, a escravidão nas cidades tenha 

características peculiares, como a ausência de feitor, maiores chances de 

mobilidade, liberdade e autonomia, o morar sobre si, isso nem sempre se estendia a 

todos os escravos.  

A proximidade ou a distância senhorial não eram necessariamente 

causadoras diretas das fugas. Decorre que destas relações, os escravos poderiam 

conquistar certos direitos e, romper com eles, poderia ser considerada uma atitude 

abusiva ou injusta. E então, porque fugir? 

 Amantino, ao analisar a formação dos quilombos como uma das possíveis 

consequências da fuga, afirma que um dos motivos para o escravo fugir não era por 

ele querer acabar com o sistema escravista. “Na realidade, através das fontes 

estudadas pode-se perceber que as principais reivindicações eram por melhores 

condições de cativeiro, fim dos maus tratos, uma melhor alimentação, etc”. 46 

 Para a autora, portanto, as fugas não eram somente uma forma de recusa à 

escravidão, mas poderiam ter diferentes razões. Eram homens e mulheres que 

acima de tudo, tentavam mudar a sua sorte. Seguindo o mesmo caminho, buscamos 

a partir dos anúncios pesquisados do Dezenove de Dezembro, bem como da 

historiografia mais contemporânea traçar alguns aspectos relacionados à escravidão 

no Paraná, como a ocorrência do tráfico interprovincial, a constituição de família, que 

nos permitam formular hipóteses sobre os motivos que levavam os escravos a fugir.   

 

2.1 A fuga na ocorrência do trafico interprovincial 

 

Em 04 de Julho de 1860, Francisco Egydio de Souza Araujo Junior anunciava 

a fuga do seu escravo Cypriano nas páginas do Dezenove de Dezembro.  

 

Cypriano, crioulo do Sul, de 30 annos mais ou menos, cor fula, pés grandes 
e um tanto mal feitos, mãos grandes, braços grossos, bons dentes, sem 

                                                           
46 AMANTINO, Op. Cit., 1996, p. 23. 
 



32 

 

barba, bom corpo, altura regular, fugiu ha um anno mais ou menos de 
Sorocaba; é bom domador, tendo aprendido a domar em Campinas; tem 
pae e mãe no Sul, d’onde foi comprado por um cunhado do commendador 
Manoel Joaquim Ferreira Netto; pertence a Francisco Egydio de Souza 
Araujo Junior, de Campinas; é sucio e jogador.47  

 

 

Cypriano é um dos escravos anunciados no jornal, cuja fuga parece estar 

associada ao tráfico interprovincial, e também, à existência da família escrava. Do 

total de 151 casos identificamos mais 3 que indicam possíveis relações com o 

tráfico, conforme tabela abaixo. 

 

 

Tabela 7: Distribuição dos escravos, segundo características do tráfico 

interprovincial nos anúncios do Dezenove de Dezembro. (1854-1888) 

 

Escravo Data anúncio Características do Tráfico 

Joaquim 11/1877 
Tem o pai no Piedade, para 
os lados do Assunguy 

Cypriano 04/07/1860 
Crioulo do Sul, tem pai e mãe 
no Sul 

Marcelino 21/03/1866 Natural de Minas 

João 07 e 08/1866 Natural de Sergipe 
 

 

O anúncio de Cypriano sugere duas situações bastante relevantes para se 

pensar no tráfico interprovincial: ele era escravo de um senhor de Campinas, porém 

nascido no Sul. Tanto que seu senhor quando anunciou a fuga suspeitou que ele 

tivesse ido para o Sul onde viviam seus pais.  

A história vivida por Cypriano, portanto, traz um questionamento muito 

importante em relação à fuga: o que o tráfico significou aos escravos que viveram 

essa experiência, a ponto de querer fugir?  

Com o fim do tráfico atlântico de escravos, a partir da década de 1850 quando 

é assinada a lei Eusébio de Queiróz, o tráfico interno se intensificou no país. 

Conforme lembra Scheffer48 dada à proibição do tráfico atlântico, o número de 

                                                           
47 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 04 de Julho de 1860, Ano VII, N º 235, p. 4 
48 SCHEFFER, Rafael da Cunha. Tráfico interprovincial e comerciantes de escravos em 
Desterro, 1849-1888. Dissertação. Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de História 2006.  
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escravos nos plantéis diminuía o que fazia aumentar a procura por mão de obra para 

as lavouras de café. As economias cafeeiras das províncias do Rio de Janeiro e São 

Paulo vinham se expandindo nesse período e foi principalmente para essas áreas 

que os escravos foram transferidos.    

De acordo com Graham49 o tráfico interprovincial de escravos se tornou mais 

intenso na década de 1870, quando os preços do açúcar e do algodão baixaram e o 

preço do café disparou, chegando a uma cifra de aproximadamente 200 mil 

escravos vendidos de uma província a outra após 1850. Segundo Chalhoub50, a 

grade maioria dos escravos vendidos no tráfico interprovincial era de áreas urbanas 

ou de regiões cuja atividade agrícola não se destinava a exportação. 

No caso paranaense, a partir de 1850, conforme ressalta Pena51, escravos de 

Curitiba eram vendidos a outros municípios, como a região dos Campos Gerais, 

onde se concentravam atividades de caráter agropastoril, ou para as zonas cafeeiras 

paulistas, onde a busca por mão de obra vinha crescendo. Nas zonas cafeeiras, a 

demanda por escravos fazia com que o preço destes subisse e, por isso, em 

Curitiba, alguns proprietários optaram por vender seus escravos para regiões como 

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, onde os escravos chegaram a valer 910 

mil réis.  

As transações de compra e venda que envolviam os escravos eram bastante 

diversificadas. O vendedor inicial poderia estar numa província e o comprador final 

em outra. Era um negócio, segundo Motta que podia se realizar também por meio de 

intermediários.  

 

Às vezes, o intermediário era um simples procurador (de verdade), 
representante do vendedor ou do comprador. Na grande maioria dos casos, 
no entanto, o intermediário era um negociante que comprava o escravo do 
vendedor original e vendia-o depois ao comprador final, quando não a outro 
mercador. Contudo, nesses casos, não se costumava fazer uma escritura 
de compra e venda para cada transação efetuada. Normalmente se 
disfarçava a transferência de posse para um negociante intermediário com 
uma procuração bastante, que conferia a este plenos poderes para vender o 
escravo onde e por quanto quisesse. Se o negociante passava o escravo 
para outro intermediário, também não o fazia por escritura mas por um 
subestabelecimento da procuração. Era comum, no caso de escravos 
vindos de longe, que houvesse uma seqüência de subestabelecimentos 
entre o “procurador‟ e o comprador final. O objetivo desses subterfúgios era 

                                                           
49 GRAHAM, Richard. Nos tumbeiros mais uma vez? O comércio interprovincial de escravos no Brasil. 
Afro Ásia, 27, 2002, p. 121-160.  
50

 CHALHOUB, Op. Cit.. 
51 PENA, Op. Cit.  
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de evitar o pagamento do imposto de compra e venda cada vez que o 
escravo passava de um dono para outro. 52  
 
 

Chalhoub53, no capítulo os Negócios da Escravidão por meio da história do 

negociante Veludo e da sublevação dos escravos que estavam para serem vendidos 

na sua casa de comissões demonstra a história de 24 escravos que arrancados das 

suas províncias de origem foram negociados no sudeste, para as fazendas de café. 

A grande maioria deles havia chegado a Corte há pouco tempo e aguardavam na 

loja do português para serem vendidos. Quando interrogados pelas autoridades 

policiais, sobre os motivos que os levaram a atacar Veludo, os escravos alegavam 

castigos e maus tratos, mas, sobretudo, queriam evitar a venda para o interior nas 

fazendas de café e a separação de suas famílias. A agressão ao comerciante, 

portanto, foi o último recurso utilizado pelos escravos a fim de interferir no rumo que 

teriam suas vidas, pois o que estava em jogo não era uma fuga coletiva e nem uma 

tentativa de escapar do cativeiro, mas acima de tudo a recusa de serem vendidos 

para o interior. 

Martins que estuda a relação entre senhor e escravo em certas situações 

limites, principalmente no tocante a violência como elemento fundamental para 

manter a ordem escravista, considera que,  

 
[...] deve-se pensar que havia uma troca constante de valores dentro desta 
sociedade escravocrata, e que, quando um de seus participantes os 
extrapolava, fatalmente gerava uma reação no grupo contrário. Ou seja, 
quando as punições ou exigências dos senhores ultrapassavam a 
capacidade e mesmo a vontade dos negros em aceitar isto, muitas vezes a 
única saída que lhe restava era a fuga ou a morte de seu senhor.54 

 

 

Foi o que fizeram Bonifácio e seus companheiros, quando atacaram o 

proprietário da casa de comissões.  

                                                           
52

 MOTTA, José Flávio. O tráfico de escravos na província de São Paulo: Areias, Silveiras, 
Guaratinguetá e Casa Branca, 1861-1887. In: VII Encontro Nacional de Economia Política & II 
Colóquio Latino Americano de Economistas Políticos, 2002, Curitiba. Anais do VII Encontro 
Nacional de Economia Política e do II Colóquio Latino Americano de Economistas Políticos. 
Curitiba: SEP / UFPR, 2002, p. 7 e 8. 
53 CHALHOUB, Op. Cit., p. 32. 
54 MARTINS, Ilton César. Veredicto culpado: a pena de morte enquanto instrumento de regulação 
social em Castro - PR (1853-1888). Dissertação. Universidade Federal do Paraná, Curso de História, 
2005, p. 08. 
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 A experiência vivida por esses escravos, portanto, nos dá um pequeno 

panorama do quadro mais amplo do tráfico interprovincial dos anos 1850. Segundo 

Chalhoub, nas transações de compra e venda, 

 

[..] há questões políticas “minúsculas” a considerar [...]- “minúsculas” não no 
sentido de serem pouco decisivas ou potencialmente transformadoras, mas 
na medida em que aparentemente envolvem ações articuladas apenas em 
funções de objetivos imediatos.55  
 
 

Entretanto, a fuga pode não ter representado apenas uma medida em função 

de objetivos imediatos. O tráfico interno representou muitas vezes, um ponto de 

mudança na vida dos escravos: o rompimento de relações afetivas, de laços 

familiares, de amizades, de ter que trabalhar numa fazenda de café, de servir a um 

senhor que não fosse do seu agrado, de ter que se acostumar a ritmos de vida e 

trabalho diferentes, algo que poderia perdurar por toda a sua vida. E então, porque 

fugir? Articulemos, pois as histórias de Cypriano, Marcelino, João e Joaquim.  

Cypriano era natural do Sul e sua fuga da cidade de Sorocaba é anunciada no 

Dezenove de Dezembro cerca de um ano depois, por seu senhor presumir que o 

mesmo se dirigiu ao Sul por ali morarem seus pais, o que por sua vez indica que o 

escravo foi comercializado sozinho, rompendo o vínculo com seus familiares. Seu 

senhor, sem obter sucesso na sua busca, anunciou a sua fuga num jornal 

paranaense, que circulava por toda a província, com esperanças de ali encontrá-lo, 

já que sua família morava no Sul. Desse modo, o anúncio informa uma das 

transações de compra e venda pela qual o escravo pode ter passado durante a sua 

vida: foi comprado no Sul e vendido para a província de São Paulo. Aprendeu a 

domar em Campinas, indicando ainda um trânsito maior pela província.  

O anúncio de Cypriano não apareceu outras vezes no jornal, como ocorreu 

com o anúncio de fuga do escravo João. Também não há como saber se a fuga de 

Cypriano foi uma tentativa bem sucedida ou se o seu proprietário conseguiu capturá-

lo, tampouco que outras atitudes o escravo pode ter tomado antes de decidir fugir. 

Porém é possível imaginar que a decisão tenha sido motivada pelo desejo de 

reencontrar sua família. Ou de evitar uma nova transação de venda.  

O tráfico interprovincial provavelmente separou Cypriano dos seus pais. 

Como lembra Chalhoub, essa história se repete entre tantos outros escravos, que 

                                                           
55 CHALHOUB, Op. Cit., p. 48. 
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separados das suas famílias por transações de compra e venda, “[...] varrem o mapa 

de alto a baixo em busca de pessoas queridas e de um caminho de volta à sua 

comunidade de origem”56. Pois, a instituição familiar era importante não apenas por 

inserir o escravo na comunidade, mas era elemento de identidade. 

Quanto à fuga dos escravos Marcelino e João, não há indicações claras 

quanto à ocorrência do tráfico interprovincial, a não ser pela origem dos escravos: 

Marcelino, natural de Minas e João, natural do Sergipe indicando possivelmente, que 

por uma transação de compra e venda os mesmos estavam longe de sua terra natal 

e, talvez, de suas famílias. Marcelino era natural de Minas, porém no ano de 1866 

fugiu de Ponta Grossa, com apenas 14 anos de idade. Seu proprietário não dá 

indícios de para onde ele poderia ter fugido, apenas protesta contra quem lhe desse 

couto. Contudo, teria ele sido separado da sua família pelo tráfico interprovincial, 

que o motivou a fugir? Ou teria sido ele vendido com sua família de Minas para o 

Paraná?  

 
 

100$000. FUGIU no dia 17 de Novembro do anno pp., da cidade de Ponta 
Grossa, o escravo de nome Marcelino, natural de Minas, idade de 14 annos 
mais ou menos, cor fula, cara cheia, nariz chato, e tem um pé mais grosso 
do que o outro, como destroncado; quem o levar a dita cidade acima e 
entregar a seu senhor, Francisco Manoel de Almeida, ou nesta capital ao 
Sr. Capitão Manoel Antônio Carneiro, receberá a quantia acima de 100$000 
de alviçaras. Protesta-se com o rigor da lei contra quem o tiver acoutado.57  
 
 
ESCRAVO FUGIDO. No dia 5 do corrente, ao amanhecer, fugiu da 
freguezia da Palmeira, o preto João, escravo do padre Jose Antonio de 
Camargo e Araujo, cujos signaes característicos são os seguintes: crioulo 
de cerca de 30 annos de idade, estatura ordinária, magro, cabeça pequena, 
testa grande com entradas bem pronunciadas, tem falta de um dente na 
frente, barba rala, mas em toda a cara, pernas finas, calcanhares gretados, 
os dedos grandes dos pés meio cabeçudos, falla um tanto por entre os 
dentes e diz ser natural de Sergipe. [...] Quem o aprehender e entregar 
naquella freguezia ao dito seu senhor, receberá a gratificação de 100U000, 
e quem o recolher a qualquer das cadêas da província terá a de 50U000. 58  

 

 

João tem sua fuga anunciada no jornal por mais três vezes até o mês de 

agosto do mesmo ano, pelo seu proprietário, o padre José Antonio de Camargo e 
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 CHALHOUB, Op. Cit., p. 49. 
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 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 21 de Março de 1866, Ano XII, N º 669, p. 4. 
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 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 14 de Julho de 1866, Ano XIII, N º 702, p. 4. 
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Araujo.59 No anúncio, as gratificações divergiam quanto a quem o escravo fosse 

entregue: quem o levasse direto ao seu senhor receberia 100U000, quem o levasse 

até uma cadeia da província receberia 50U000. Quanto à naturalidade do escravo, o 

mesmo diz ser natural de Sergipe, o que nos sugere de alguma forma também, que 

João provavelmente teria experienciado o tráfico interprovincial, vindo parar na 

província paranaense.  

A história do escravo Joaquim, anunciada em 1877 é parecida com a de 

Cypriano. 

 

200U000. Acha-se fugido há 6 meses mais ou menos o escravo Joaquim, 
creoulo, 22 annos de idade, preto, estatura média, pés pequenos, rosto 
redondo, imberbe, queixo fino, olhos grandes, tem por costume roer as 
unhas; este escravo pertenceu a finada D. Beatriz, tem o pai na Piedade 
(lados do Assunguy) aonde desconfia-se que esteja acoutado, o mesmo 
tem parentes no Botiatuba e Sumidouro, quem o trouxer ao Sr. Major 
Vicente da Luz, á rua do Mato Grosso, receberá a gratificação acima.60  
 

 

 Quando seu proprietário anunciou sua fuga de Curitiba no jornal quando o 

mesmo já estava fugido há 6 meses indicou que ele poderia estar acoutado com seu 

pai, que morava no Piedade, para os lados de Assunguy, há 100 km de Curitiba, 

hoje atual Serro Azul. Ou que tivesse ido para os lados de Botiatuba, hoje Almirante 

Tamandaré ou para o Sumidouro, onde também tinha parentes. Contudo, seria seu 

pai um escravo, ou seria ele um liberto, para que seu filho procurasse acoutar-se 

com ele? Ou teriam sido pai e filho escravos do mesmo proprietário, para o qual 

Joaquim desejava retornar? De acordo com Neto,  

 

[...] os fugitivos buscavam asilo junto aos seus antigos senhores procurando 
reater relações de domínio senhorial que, à revelia dos mesmos, foram 
quebradas pelas transferências da propriedade escrava entre os homens 
livres.61  
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 O padre José Antonio de Camargo e Araujo foi pároco na igreja de Palmeira e teve uma vida 
política bastante ativa na província paranaense, onde exerceu o cargo de deputado estadual entre os 
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Sobre o padre e os desmandos do Coronelismo, ver: GOULART, Mônica Helena Harrich Silva. O 
coronelismo e a transição república no Paraná. IX Simpósio Internacional Processo Civilizador. 
Ponta Grossa, 2005.  
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 O anúncio nos sugere ainda que pai e filho podem ter sido separados por uma 

transação de compra e venda e que Joaquim não desejando servir ao Major Vicente, 

desejava voltar para junto do seu pai. Buscando acoitar-se com ele não só ativava 

uma rede de solidariedade, mas principalmente reafirmava seus laços afetivos e de 

parentesco para com o pai.  

As histórias de Cypriano, Marcelino, João e Joaquim anunciadas no jornal são 

uma pequena amostra desse universo da fuga. A natureza das fontes não nos 

permitem avançar muito, a ponto de conhecer claramente os motivos que levaram 

os escravos a fugir. Segundo Chalhoub, “não é fácil perceber como os escravos 

pensavam sua situação e tomavam a deliberação de agir no sentido de tentar 

impedir sua ida para as fazendas de café, ou de garantir a permanência na 

cidade”62, ou de não se separar das suas famílias. Entretanto, conhecedores do 

processo, eles sabiam para onde não queriam ir e o que não queriam perder e a 

fuga poderia ser uma forma de impor limites às relações de dominação escravista. 

  

2.2 A fuga e os significados do cativeiro 

 

A fuga das escravas Agostinha e Clemência anunciadas no jornal em 1881 

sugerem além da prática do acoitamento, analisada no Capítulo 1, possíveis 

evidências dos motivos que as levaram a fugir. Vejamos os anúncios.  

 
 
Declaração. Achando-se fugidas minhas escravas Agostinha e Clemência, 
que obstinam-se em não me quererem dar obediência, e constando-me que 
se acham refugiadas em casa de alguém, que as coita, desfructando seus 
serviços e induzindo-as, com maus conselhos, a faltarem com o 
cumprimento dos seus deveres, tudo isso em meu prejuízo, declaro que, se 
as mesmas não se me apresentarem desta data á oito dias, procederei 
legalmente contra quem assim me está prejudicando, á quem farei 
responsável por tal prejuízo, contra o qual protesto por este meio. Outrosim, 
quem quizer comprar as referidas escravas, poderá dirigir-se á mim, ou ao 
meu filho Nivaldo Teixeira Braga, nesta cidade, para os devidos fins. 
Curityba, 30 de Março de 1881. Zulmira da Silva Braga.63  
 
 

Continuam fugidas, sem motivo algum, as escravas Agostinha e Clemencia, 
pertencentes á abaixo assignada; e constando-lhe que ellas se refugiam em 
certas casas, declara que protesta contra quem assim procede, assim como 
gratificará á quem aprehender as mesmas escravas e as trouxer á casa de 
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sua residência, n. 41, á Rua do Imperador. Curityba, 12 de Junho de 1881. 
Zulmira da Silva Braga.64 
  
 

 No primeiro anúncio, a proprietária Zulmira protestava claramente contra 

quem tivesse acoitado suas escravas. Seu tom intimidador parece indicar que a 

senhora sabia onde elas estavam refugiadas e que eram induzidas a faltarem ao 

cumprimento dos seus deveres para com ela. Segundo Neto “[...] os escravos em 

fuga também contavam com diversas teias de relações sociais capazes de favorecê-

los em seu intento, lembrando que as mesmas forjavam-se e faziam parte dos 

mundos da escravidão”.65 É o que parece ter acontecido com as escravas Agostinha 

e Clemência. Podiam ter sido acolhidas por um ex-proprietário, por algum familiar, 

liberto ou livre, ou simplesmente por alguém que estivesse interessado nos seus 

serviços. O anúncio ainda evidencia que, as escravas não querendo mais servir a 

sua senhora, fogem para serem vendidas, tanto que a própria Zulmira declara que 

quem quisesse comprá-las poderia tratar direto com ela ou com seu filho. 

 Em Visões da Liberdade Chalhoub se depara com a história de Felicidade e 

Maria do Bonfim, mãe e filha separadas pelo tráfico interprovincial. A mãe, uma 

preta livre, saiu da Bahia à procura da filha na Corte e com a ajuda de um 

negociante português conseguiu encontrá-la em Minas. Como desejavam comprar a 

alforria de Felicidade e não tinham dinheiro para fazê-lo contraíram um empréstimo 

com um homem livre. Porém, elas não conseguiram pagar a soma devida a ele, o 

que fez o negociante tomar posse da procuração do português tornando-se assim 

Felicidade sua escrava. O caso vai à justiça, e o advogado de Costa alega que a 

escrava nunca esteve em poder do negociante e nem lhe devera obediência, 

demonstrando dessa forma que ele mesmo reconhecia a condição de liberdade em 

que vivia Felicidade. Entretanto, o que parecia essencial no caso, era “[...] saber se a 

preta estava convencida da legitimidade do seu cativeiro”.66  

 
 
As ações de Felicidade e Maria do Bonfim foram norteadas por concepções 
muito precisas a respeito da legitimidade e dos limites do domínio exercido 
pelo senhor. Felicidade conviveu com o cativeiro apenas enquanto o 
concebeu como “justo”, ou como proveniente de uma situação que, mesmo 
se percebida na origem como um ato de força ou imposição, só teria 
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continuidade no reconhecimento a certos “direitos” seus que ela exigia que 
fossem respeitados67.  

 

As percepções quanto à legitimidade do cativeiro são ideias que também 

perpassam, de alguma forma, a fuga das escravas Agostinha e Clemência. Tanto 

que no segundo anúncio, publicado quase três meses depois do primeiro, Zulmira 

novamente reiterava a fuga das suas escravas, alegando ainda que elas tinham 

fugido ‘sem motivo algum’ e protestava mais uma vez contra a prática do 

acoitamento. Embora Zulmira se reconheça como proprietária e busque de alguma 

forma exercer seu papel de autoridade sobre as escravas, elas pareciam já não mais 

reconhecê-la como tal. Para Zulmira, as escravas fugiram ‘sem motivo algum’. Para 

Agostinha e Clemência o desejo de fuga poderia ter se expressado apenas no 

motivo de servir a outro senhor e não mais a Zulmira.  

 Entretanto, essa história não pára por aqui. A escrava Clemencia aparece 

mais duas vezes no jornal, sendo um anúncio com data anterior aos mencionados 

até agora, e outro em agosto de 1881.   

 

A abaixo assignada gratifica a quem aprehender e lhe entregar sua escrava 
Clemencia, que se acha fugida, assim como protesta contra quem lhe der 
couto em sua casa. Curityba, 14 de Maio de 1881. Zulmira da Silva Braga.68 
 
 
Fugiu da cidade de Ponta Grossa em princípios de Julho, e dirigiu-se para 
esta capital, a escrava Clemencia pertencente a Dona Zulmira da Silva 
Braga; quem aprehende-la e entrega-la ao Sr. Dr. Delegado de polícia nesta 
cidade será gratificado com a quantia de 15U000.69 

 

 

Os anúncios de Maio e Agosto de 1881 indicam somente a fuga da escrava 

Clemencia. Nesse ínterim, como vimos acima foram publicadas no jornal entre os 

meses de Março e Junho, a fuga de Clemencia e de Agostinha. Não existindo no 

jornal anúncio anterior ao mês de Março há de se supor que elas fugiram juntas. O 

que fica confuso, porém, é o anúncio publicado em Maio se referir apenas à escrava 

Clemencia. Teria Agostinha sido capturada até esse mês e novamente ter fugido, 

para no mês de Junho, Zulmira anunciar no jornal sua fuga e a de Clemencia? Em 

Agosto de 1881, quando novamente é anunciada a fuga de Clemencia nos dias 03, 
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17 e 20, Agostinha não é dada mais como foragida por sua senhora. Não há como 

afirmar o que aconteceu com Agostinha para que seu nome não aparecesse mais no 

jornal. Ou se teria Zulmira desistido de sua escrava, o que parece pouco provável. É 

importante observar, porém, a relação que poderiam ter Agostinha e Clemencia para 

fugirem e manterem-se foragidas juntas. Teriam elas algum grau de parentesco? 

Que relações de amizade ou laços afetivos poderiam ter Agostinha e Clemencia?  

A análise feita até aqui foi uma pequena tentativa de descrever os motivos 

pelos quais os escravos anunciados no Dezenove de Dezembro fugiram. Cypriano, 

João, Marcelino, Joaquim, Agostinha e Clemencia por meio da fuga, de um modo ou 

de outro buscaram marcar um limite nas relações de dominação, expressando até 

que ponto aceitavam as condições impostas no convívio diário, mostrando ainda a 

percepção que eles próprios tinham do processo escravista. Fugir poderia também 

ser uma forma de se conquistar a liberdade, se esta fosse uma tentativa bem 

sucedida. Mas fugir também se expressava na garantia de outras formas de 

liberdade70: escolher a quem servir ou escolher não servir a mais ninguém, estar 

junto de seus familiares, próximo de seus amigos, ter o direito de permanecer na 

cidade exercendo seu ofício.  

Alguns anúncios indicam ainda o local de onde os escravos fugiam e para 

onde eles iam. O próximo capítulo busca analisar as possíveis relações entre os 

escravos e as cidades, bem como compreender o contexto abolicionista e de crítica 

ao sistema escravista, no qual estão inseridas as histórias de fugas nos anos finais 

da escravidão.  
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3. De onde e para onde fugiam? Os escravos nos anúncios de fuga do 

Dezenove de Dezembro (1854-1888) 

 

 Como vimos no capítulo anterior, os motivos que levavam os escravos a fugir, 

cujas fugas foram anunciadas no Dezenove de Dezembro entre os anos de 1854 e 

1888, poderiam estar relacionados ao tráfico interprovincial, ao desejo de estar 

próximo de seus familiares, de poder escolher a quem servir. Para além dos motivos 

que poderiam levar um escravo a fugir, os proprietários indicavam também nos 

anúncios, os locais para onde eles possivelmente teriam se dirigido.  

 Em alguns casos, esses motivos parecem refletir nos trajetos tomados pelos 

escravos no pós-fuga, como a história do escravo Cypriano71, quando seu senhor 

Francisco Egydio de Souza Araujo Junior suspeitou que o mesmo tivesse fugido de 

Campinas para o Sul, por presumir que ali vivam seus pais. Um escravo poderia 

fugir para um lugar que conhecesse, ou no qual tivesse conhecidos, companheiros 

ou mesmo familiares. Ir para as cidades, para outras províncias.  

 Ao decidir fugir o escravo precisava pensar para onde ir, como se defender 

pelo caminho, com quem se socorrer caso precisasse de ajuda. Este capítulo busca, 

portanto, formular hipóteses em relação aos destinos de fuga dos escravos. O que 

os levava a dirigirem-se para um determinado local, suas relações com a cidade, 

uma vez que o espaço urbano constituía-se num campo de maiores possibilidades 

ao escravo de conquistar autonomia e liberdade. Pretendemos também relacionar as 

críticas ao sistema escravista feitas pelo abolicionismo às histórias de fuga naqueles 

últimos anos da escravidão no Brasil. 

 

3.1 Escravos em fuga: de onde, para onde  

 

 Dos 272 anúncios de fuga publicados no jornal entre os anos de 1854 e 1888, 

em 92 deles são indicados o local de onde os escravos saíram em fuga.  
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Tabela 8: Distribuição dos escravos de acordo com o local de onde fugiam nos 

anúncios do Dezenove de Dezembro. (1854-1888) 

 

 

Origem da fuga Número de escravos 
Curitiba 15 
Vila do Príncipe/Lapa 10 
Antonina 9 
Paranaguá 7 
Morretes 6 
Ponta Grossa 5 
Palmeira 5 
Campo Largo 5 
Guarapuava 5 
Castro 3 
Campinas 2 
Vila de São José dos 
Pinhais 2 
Minas Gerais 1 
Missões  1 
Faxina- SP 1 
Vila do Apiahy- SP 1 
Sorocaba- SP 1 
Assunguy 1 
Campo Magro 1 
Itu- SP 1 
São José do Rio Claro- SP 1 
Distrito de Atuba 1 
Tatuhy- SP 1 
Freguesia do Capivary- SP 1 
Sítio de Santa Bárbara 1 
Campina da Graciosa 1 
Sítio do Boa Vista 1 
Engenho da Serrinha 1 
Engenho Bom Jesus 1 
Fazenda do Palmital 1 
Total: 92 
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 Como podemos perceber na tabela acima, a localidade com maior ocorrência 

de fugas, de acordo com as informações prestadas pelos proprietários de escravos 

nos anúncios, era a capital da província - Curitiba. A Vila do Príncipe72 ou Lapa, 

conforme era descrita em alguns anúncios, dependendo da data do mesmo, aparece 

com um número de 10 fugitivos. A região litorânea, representada pelas cidades de 

Antonina, Paranaguá e Morretes, compreende um total de 22 fugitivos. A região dos 

Campos Gerais representada também pelas cidades de Ponta Grossa, Palmeira e 

Castro, além da cidade da Lapa, compreende um número de 23 fugitivos. 

Guarapuava e Campo Largo aparecem cada uma com 5 escravos. No jornal 

também são anunciadas fugas de escravos da província de São Paulo, como 

podemos perceber nos números indicados para a Freguesia do Capivary, Campinas, 

São José do Rio Claro, Itu, Tatuhy, Faxina e a Vila do Apiahy no sudoeste da 

província. Nesses casos, os anúncios foram publicados no Dezenove de Dezembro 

porque os senhores suspeitavam que seus escravos tivessem seguido para a 

província paranaense. Também são citadas a província de Minas Gerais e a região 

das Missões, como locais de origem de fuga dos escravos. 

 Com relação ao destino de fuga dos escravos, os números indicados nos 

anúncios são bem menores se comparados aos dados quanto ao local de origem da 

fuga. Podemos levantar algumas possibilidades para interpretar isto: ou os senhores 

achavam desnecessário mencionar o local, pois este era justamente aquele em que 

circulava o jornal no qual anunciavam a fuga; ou os senhores desconheciam o 

paradeiro do seu escravo, ou que rumos ele tomara após fugir e por isso não o 

mencionavam. Dos 272 anúncios pesquisados, apenas 45 fazem menção a um 

possível destino de fuga do escravo.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
72 A Vila Nova do Príncipe, ou Vila do Príncipe, corresponde à atual cidade da Lapa, nos Campos 
Gerais e teve sua origem na atividade tropeira. Ela foi elevada a categoria de cidade no ano de 1872, 
quando então passou a denominar-se Lapa. Sobre este assunto ver: NASCIMENTO, Cláudia Bibas 
do. Presença negra na Lapa- Paraná: reconstruindo um passado através da cultura material. 
http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos3/claudia%20bibas%20do%20nascimento.
pdf  
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Tabela 9: Distribuição dos escravos quanto à informação do local de destino de fuga 

nos anúncios do Dezenove de Dezembro. (1854-1888) 

 

 

Destino da fuga Número de escravos 
Curitiba 16                              
Província Paranaense  4 
Palmeira 3 
Antonina 3 
Serra acima 3 
Campos Gerais 2 
Morretes 2 
Paranaguá 2 
Campo Largo 1 
Sorocaba 1 
Piraquara 1 
São José dos Pinhais 1 
Assunguy 1 
Guarapuava 1 
Campina Grande 1 

Província do Rio Grande do 
Sul 1 
Palmas 1 
Lapa 1 
Total 45 

 

 

 Assim como na tabela 8, a capital paranaense apresenta o maior índice 

quanto a um provável destino de fuga dos escravos. Para a região dos Campos 

Gerais, os anúncios indicam 6 escravos. Quatro anúncios citam apenas a província 

paranaense como um provável destino. A cidade de Sorocaba, bem como a 

província do Rio Grande do Sul, também são citadas entre os destinos de fuga dos 

escravos, porém em número menor. A região litorânea da província, também 

aparece nos anúncios: para ali, segundo os senhores, poderiam ter fugido 7 

escravos. 
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3.2 Os fujões, as cidades e outros esconderijos 

 

 É um desafio interpretar os dados referentes ao destino dos escravos em fuga 

buscando apreender os motivos que os levaram a se dirigirem para tais localidades, 

porque raramente os senhores explicitavam o que os fazia suspeitar que os locais 

mencionados fossem os de destino de seus escravos fujões. 

 Por isso, podemos somente levantar hipóteses a partir de outras fontes e da 

própria bibliografia. Comecemos por refletir sobre o fato de Curitiba ser um dos 

locais de destino com mais frequência mencionados nos anúncios.  

 Um dos motivos diz respeito, obviamente, à natureza da fonte consultada: a 

maioria dos leitores do jornal Dezenove de Dezembro era de Curitiba ou circulava 

por este espaço. Então é evidente que o jornal parecia aos senhores um recurso 

interessante para tentar localizar os escravos que eles suspeitavam que pudessem 

estar por ali. Mas as cidades maiores, como Curitiba era na época, podia ser um 

local interessante de fuga para os próprios escravos.   

O viajante alemão Avé-Lallemant, ao chegar à província paranaense em 

1858, depois de passar pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, descreveu vários 

aspectos da província que há pouco acabara de nascer. Grande em território, mas 

com apenas duas cidades, cinco aldeias e dezenove paróquias, o número de seus 

habitantes girava em torno de 80.000. 

 
[...] chegara eu à cidade capital de Curitiba. Por isso talvez é que me 
surpreendeu muito agradavelmente a cidade de uns 5.000 habitantes. 
Naturalmente nela nada se encontra de grande ou grandioso. Em tudo, nas 
ruas e casas e mesmo nos homens se reconhece uma dupla natureza. Uma 
é a da velha Curitiba, quando ainda não era a capital de uma Província, mas 
um modesto lugar central, a quinta comarca de São Paulo. Aí se vêem ruas 
não calçadas, casas de madeira e toda a espécie de desmazelo, cantos 
sujos e praças desordenadas, ao lado das quais há muita coisa em ruínas e 
não se pode deixar de reconhecer evidente decadência e atraso. Na 
segunda natureza, ao contrário, expressa-se decisiva regeneração, embora 
não apareça nenhum grandioso estilo Renascença.73 
 
 

O viajante ainda relatou a construção do quartel general, da cadeia, da 

Câmara de Deputados. Segundo Pereira74, as “duas naturezas da cidade” 

                                                           
73 AVÉ- LALLEMANT, Robert. 1858, Viagem pelo Paraná. Curitiba: Fundação Cultural, 1995, p. 62. 
74

 PEREIRA, Op. Cit. 
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mencionada por Avé Lallemant, se referem ao processo de urbanização que vai se 

delineando aos poucos no século XIX.  

Quanto à paróquia de São José, o viajante a descreve como uma bonita 

freguesia, com casas regulares e uma igreja. Grande em extensão, porém com uma 

população muito pequena. Outro aspecto a ser considerado no seu relato diz 

respeito à vila de Antonina e à cidade de Paranaguá. Na primeira, é visível um 

número considerável de obras, como casas, uma igreja, muros que estão sendo 

construídos. A penitenciária, segundo ele, tinha uma aparência bastante 

desagradável, parecendo uma espécie de calabouço. Paranaguá, entretanto, foi 

descrita como uma rival de Curitiba, dada a sua importância e tamanho.  

Podemos perceber na leitura da sua obra, bem como no discurso de outros 

viajantes, o enfoque progressista atribuído à cidade de Curitiba. E que traduz, 

portanto, segundo Pereira, a visão de desenvolvimento, progresso e civilização. “A 

pequena vila transformada em capital de província em 1854 passa, a partir daí, e 

com maior intensidade a partir de 1870, por um acentuado processo de urbanização 

e crescimento populacional”.75 

Pereira em Semeando iras rumo ao progresso traça os aspectos dessa 

sociedade paranaense que vai se constituindo ao longo dos oitocentos.  

 

 
Curitiba e algumas outras cidades da província deixavam, pouco a pouco, 
de ser aqueles povoados acanhados descritos por Saint Hilaire no começo 
do século. Vilarejos que permaneciam quase sempre vazios, e que 
adquiriam aspecto movimentado somente nos dias de ofícios religiosos, 
com a presença dos proprietários rurais e suas famílias. Principalmente a 
partir da década de 1850, com o boom dos engenhos de mate, formou-se 
nas cidades paranaenses uma camada populacional tipicamente citadina. 
Em Curitiba, o processo foi acentuado com a instalação do governo 
provincial. Além dos industriais e comerciantes de mate, com seus 
empregados burocráticos e trabalhadores jornaleiros, ganharam as cidades 
os profissionais liberais e os funcionários públicos. Na onda da economia 
ervateira, expandiu-se o comércio varejista, dando espaço a muitas outras 
personagens urbanas, desde os caixeiros, que a legislação curitibana 
proibia que fossem escravos, aos grandes comerciantes enriquecidos. As 
aglomerações urbanas criaram ainda um mercado de pequenos serviços 
urbanos e de criadagem doméstica, ocupado por segmentos ‘não-
morigerados’ da população.76  
 
 

 De acordo, com o autor, a cidade vinha ganhando novos significados com a 

emancipação da província, constituindo-se no lugar da habitação, do trabalho, da 

                                                           
75 AVÉ- LALLEMANT, Op. Cit., p. 15. 
76 PEREIRA, Op. Cit., p. 111, 112. 
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indústria e do divertimento. Certamente os escravos também viam a cidade por esta 

perspectiva, considerando que as condições de vida ali pudessem ser mais 

favoráveis. 

 Talvez esta tenha sido a percepção de Joaquina, cuja fuga foi anunciada em 

1868, por seu senhor, Luiz da Silva Gomes: 

 

Fugiu a Luiz da Silva Gomes, de Guarapuava, no dia 11 de Setembro 
próximo findo, uma escrava de nome Joaquina, que foi do capitão Manoel 
Antonio Carneiro, morador nesta cidade, de idade mais ou menos 30 annos, 
mulata, com cabelos grenhos e crescidos, altura regular; cuja escrava veio 
para esta cidade em companhia de Policarpo, conhecido por Poli- 
Monjoleiro, morador no Assunguy de Cima. Consta que, depois de fugida, já 
apareceu nesta cidade e actualmente acha-se no termo desta capital. 
Protesta-se contra quem a tiver acoutado, e gratifica se a quem a trouxer a 
seu dono.77  
 
 

 Além das características físicas, ele fez questão de mencionar o nome de um 

antigo proprietário que morava em Curitiba, o que parece indicar que talvez o 

mesmo acreditasse na possibilidade de que Joaquina, em Curitiba, procurasse pelo 

seu antigo senhor. Segundo ele, a escrava também não fugiu sozinha, estando em 

companhia de Policarpo, morador do Assunguy de Cima, que por não ser 

caracterizado como escravo no anúncio, possivelmente fosse homem livre ou liberto. 

A se considerar a distância de Guarapuava até Curitiba, há de se supor que eles 

conheciam bem a região quando decidiram fugir para a capital.  

 Chalhoub, ao descrever a história do negro Serafim, natural de Maceió, 

vendido para uma fazenda de café de Minas Gerais e que fugiu para a Corte, lembra 

que, quando interrogado, o escravo não sabia com precisão a ocasião da fuga da 

fazenda, mas por conhecer os arredores da fazenda, os proprietários, indicando 

pontos de referência como “a fazenda do Doutor Astolfo”, o escravo desenhava com 

clareza o mapa da região definindo-o a partir das relações de poder e dependência 

pessoal, que ele conhecia muito bem. 78   

 Joaquina e Policarpo possivelmente conheciam bem a região e, após fugirem, 

andavam pelos lados da Capital. Embora o anúncio não confirme tal informação, ele 

nos sugere que o destino de fuga de Joaquina, pode ter se dado em função de ela 

talvez ter desejado procurar seu antigo proprietário, que morava em Curitiba, por já 

não ser mais do seu agrado servir a Luiz; outra hipótese é de que ela talvez 

                                                           
77 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 17 de Outubro de 1868, Ano XV, N º 933, p. 4. 
78

  CHALHOUB, Op. Cit., p. 64. 
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quisesse viver como se fosse ‘livre’ na cidade e em companhia de Policarpo. Talvez, 

ainda, ela tivesse conhecidos na capital da Província e com eles poderia encontrar 

ajuda.  

 A existência de relações de amizade ou parentes nos locais de destino de 

fuga é sugerida por outros anúncios. Em 1864, José Pinto de Amorim anunciou a 

fuga do seu escravo Felix da cidade de Paranaguá: 

 

30U000 de gratificação. Desappareceu da cidade de Paranaguá, no dia 2 
do corrente, um crioulo escravo do abaixo assignado, de nome Felix, natural 
da mesma cidade, de 28 a 30 annos de idade, baixo, cheio de corpo, sem 
barba, cor fula, falla um pouco fanhosa. Supõe-se ter tomado alguns dos 
caminhos de serra acima, visto como no anno p.p. foi capturado nas 
proximidades do rio Yguassu, districto da Lapa. Protesta-se com todo o rigor 
da lei contra quem o tiver acoutado. Roga-se a quem do dito escravo tiver 
noticia de o prender e recolher a cadêa mais próxima do logar, cujo trabalho 
será gratificado com a quantia acima- de 30 mil réis. Paranaguá, 5 de 
janeiro de 1864. José Pinto de Amorim.79 

 

 Embora o anúncio não explicite os motivos que levaram o escravo Felix a 

fugir para o distrito da Lapa, este era um destino aparentemente ‘corriqueiro’, pois 

não era a primeira vez que ele fugia para aquela região, o que nos leva a pensar que 

Felix poderia ter familiares ou amigos por ali, ou talvez conhecidos que o 

acolhessem. 

 Nos anos de 1859 e 1865, dois escravos, ambos de nome Pedro fugiram da 

cidade de Curitiba e, segundo seus proprietários, possivelmente com destino as 

fazendas de Santa Cruz e Taquary. Diziam os anúncios: 

 

50$000 de gratificação. Fugiu ha 6 para 7 meses o escravo Pedro 
pertencente ao abaixo assignado: consta que se acha no districto de 
Paranaguá na fazenda denominada- Santa Cruz-. A pessoa que o capturar 
apresentando- a ali ao tenente- coronel Manoel Miró, ou em Morretes ao 
comendador José Miró, receberá a gratificação acima. Curityba, 4 de Abril 
de 1865. João Silveira de Miranda.80 
 
 
FUGIU no dia 2 do corrente da casa de José Bento Osório, rua dos 
Allemães n. 8, o seu escravo preto, de nome Pedro, baixo, reforçado, com 
uma belida no olho. Desconfia-se que se acha na fazenda do Taquary; 
quem delle der noticia ou o trouxer a seu senhor, será gratificado; assim 
como protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o tiver acoutado.81   
 

 

                                                           
79  Dezenove de Dezembro, Curitiba, 13 de Janeiro de 1864, Ano X, N º 450, p. 4. 
80 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 05 de Abril de 1865, Ano XII, N º 578, p. 4. 
81 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 05 de Janeiro de 1859, Ano V, N º 79, p. 4. 
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Muito embora sejam histórias diferentes e em tempos distintos são os únicos 

casos dentre os demais anúncios pesquisados em que o destino de fuga citado era 

uma fazenda. Porque escolheriam eles fugir para uma fazenda? 

Segundo Algranti, a escravidão vivida na cidade tinha suas particularidades.  

 
 
Largamente comentado pelos estudiosos do escravismo moderno, o ponto 
central da questão, é o caráter de maior liberdade e flexibilidade que a 
escravidão assumiu no ambiente urbano. Os escravos nas cidades 
passavam grande parte de seu tempo fora de casa e longe do controle do 
senhor, ocupados em diversas atividades. Esse enfraquecimento da 
disciplina rígida, e a ausência do domínio total do senhor sobre sua 
propriedade induziram alguns a concluírem que a vida nas cidades levava 
ao afrouxamento dos laços servis e acabava por alterar as relações senhor- 
escravo.82  

 De fato, comparada à escravidão rural podemos perceber diferenças, o que 

não significa dizer que a escravidão nas cidades fosse mais branda dada a ausência 

de feitor. Neste sentido é preciso lembrar o papel assumido pelo Estado, no serviço 

da polícia e da própria população que se encarregavam de vigiar os escravos. Os 

castigos também foram diferentes apenas na forma como foram aplicados. Nas 

cidades, por exemplo, os escravos eram amarrados e açoitados publicamente nos 

pelourinhos e no campo ocorria à prática dos açoites e surras ao tronco. 

 Chalhoub quando abordou a ocorrência do tráfico interprovincial e as 

motivações que levaram os escravos a fugir percebeu que em certos casos a fuga 

esteve atrelada ao desejo de não ser vendido para uma fazenda de café. A história 

de Bonifácio e seus companheiros que atacaram Veludo, o dono da casa de 

comissões, elucida bem, segundo o autor, o desejo de permanecer na cidade e não 

ser vendido para uma fazenda de café. Para eles era preferível a prisão do que se 

submeter ao controle de um feitor.83  

 Não foi isso, entretanto, o que parece ter acontecido com os escravos de 

nome Pedro. Que interesses teriam eles em sair da cidade, onde provavelmente 

poderiam gozar de mais autonomia, dada a ausência de feitor, e fugir para uma 

fazenda?  

 Para eles talvez fugir para uma fazenda representasse o encontro com a 

família, com os amigos, ou mesmo, o reconhecimento de vantagens de servir a um 

antigo proprietário. Quiçá não estivessem acostumados ao modo de vida na cidade. 

                                                           
82 ALGRANTI, Leila Mezan. O Feitor Ausente: Estudos sobre a escravidão urbana no Rio de 
Janeiro- 1808 – 1822. Petrópolis, RJ: Vozes, 1988, p. 47. 
83 CHALHOUB, Op. Cit., p. 175. 
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 No anúncio abaixo, o proprietário do escravo Vicente supõe que o mesmo 

tenha seguido para Morretes ou para o Pillar ao fugir. 

  

FUGIO há dous mezes pouco mais ou menos da Villa de Castro, um crioulo 
de cor fula, de nome Vicente, idade 20 annos, com os signaes seguintes: 
estatura alta, cheio de corpo, rosto redondo, pouca barba, beiços grossos, 
tem uma das pernas um pouco arqueada; desconfia-se que ande por 
Morretes ou Pillar; quem delle souber e der notícia certa ou aprehende-lo, 
pode declarar a Candido Carneiro Lobo, nesta cidade, ou na vila de Castro 
a Francisco de Macedo, que será gratificado com 50U000.84 

  

 

 Tanto a vila de Castro, quanto os Campos Gerais estavam essencialmente 

voltados à atividade tropeira e à criação de animais. O tropeirismo foi uma atividade, 

nas palavras de Martins85 que despertou o interesse pela região até então 

‘esquecida’. Os campos passaram a ser usados como criatórios, sendo que alguns 

proprietários os alugavam a terceiros. 

 As tarefas realizadas nas fazendas, segundo Ianni, prestavam-se à “[...] 

vigilância do gado, [...] a reunião dos currais; o cuidado com as vacas de cria e 

bezerros; a marcação, um a um, que se realiza duas vezes por ano; a castração dos 

touros [...]; as queimadas [...]”.86 Era um trabalho árduo e certamente, sob a 

vigilância de um feitor.  

 Segundo Pereira87 o litoral caracterizava-se pelo comércio, os engenhos de 

descasque de arroz, produção de cachaça e beneficiamento do mate. Na atividade 

da erva-mate, segundo Ianni88, as fases de elaboração do mate se dividiam em 

coleta, preparo, embalagem, transporte e embarque do produto para o consumo. Até 

início do século XIX, os engenhos se localizavam no litoral, mais propriamente em 

Morretes, Antonina e Paranaguá, sendo somente na primeira metade deste século, 

que os engenhos foram transferidos aos poucos para Curitiba. 

 Observando o perfil das atividades na região dos Campos Gerais e no litoral, 

o que teria motivado a fuga do escravo Vicente para a cidade de Morretes? O 

anúncio não nos permite avançar muito nesta interpretação. Porém, levando em 

                                                           
84 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 11 de Julho de 1855, Ano II, N º 15, p. 4. 
85 MARTINS, Ilton César. Eu só tenho três casas: a do senhor, a cadeia e o cemitério: crime e 
escravidão na comarca de Castro (1853-1888). Tese. Universidade Federal do Paraná, Curso de 
História, 2011.   
86 IANNI, Octavio. As metamorfoses do escravo: apogeu e crise da escravatura no Brasil 
meridional. São Paulo: Hucitec, 1988, p. 56. 
87 PEREIRA, Op. Cit. 
88 Idem.  
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consideração as particularidades da escravidão, como o trabalho nas fazendas e a 

existência de um feitor regulando o seu trabalho e a sua vida, ou o desejo de viver 

na cidade gozando de mais autonomia, possivelmente a cidade era muito mais 

atrativa a Vicente.  

 Os anúncios abaixo retratam a fuga de dois escravos que após fugirem 

vieram em direção a capital. 

 

FUGIU de Guarapuava e consta que encaminhou-se para esta capital ou 
para Sorocaba, o escravo pertencente ao capitão Domingos Ferreira Maciel, 
de nome Gregorio, de idade de 25 annos mais ou menos, mulato, alto, 
magro, rosto cumprido, nariz grande e um pouco grosso, cabello carapinha 
e pouca barba; quem o aprehender terá a bondade entregar nesta capital ao 
Sr. Antonio Gomes Vidal, ou na Palmeira ao Sr. Tenente Pedro Ferreira 
Maciel, ou em Guarapuava ao seu dono, que será bem gratificado. Curityba, 
21 de Outubro de 1866.89    
 
 
DESAPARECEU no dia 15 do corrente do engenho Bom Jesus, no ramal da 
estrada da Graciosa, o escravo creoulo de nome Sabino, cor fulla, idade 32 
annos mais ou menos, tem falta de dentes na frente, pouca barba, estatura 
regular, foi encontrado na serra com destino a capital, quem o aprehender e 
entregar ao abaixo assignado, no referido engenho será bem gratificado. 
José Pinto Rebello.90  
 

 

   Quando Gregorio fugiu de Guarapuava, seu proprietário indicou no anúncio 

que o mesmo poderia ter se dirigido para a capital ou para Sorocaba.  

 Os campos de Guarapuava, assim como a região dos Campos Gerais, se 

destacavam pela criação de gado, as invernadas e a lavoura de alimentos.91 De 

acordo com Machado, “a atividade criatória também incentivou a colonização dos 

sertões mais a oeste, território há muito disputado por portugueses e espanhóis”92, e 

resultou na ocupação e povoação dos campos de Guarapuava.  

 Em Sorocaba,  

 

encontravam-se as últimas planícies abertas e os bons campos de 
pastagem da rota para o norte e, necessariamente, esta cidade tornou-se o 

                                                           
89

 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 24 de Outubro de 1866, Ano XIII, N º 729, p. 4. 
90 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 25 de Junho de 1870, Ano XVII, N º 1108, p. 4. 
91 Sobre este assunto, ver também: NETTO, Fernando Franco. A propriedade de escravos em 
Guarapuava no século XIX. Anais do III Encontro “Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional”, 
Florianópolis, 2007. 
92 MACHADO, Cacilda. Cor e hierarquia social no Brasil escravista: o caso do Paraná, passagem do 
século XVIII para o XIX. Topoi, v. 9, n. 17, jul.-dez. 2008, p. 45-66. 
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grande mercado para a venda dos animais provenientes do Sul para os 
comerciantes e agricultores do Brasil central.93  
 
 

 De acordo com Klein, o mercado de muares estava dividido entre os gaúchos, 

criadores de mulas e cavalos, os paranaenses ocupados com as invernadas ou 

engorda dos animais e os paulistas responsáveis pelo comércio dos muares.  

 O anúncio não cita a profissão exercida pelo escravo Gregorio. Mas a julgar 

pelo caráter da atividade tropeira nas regiões citadas no anúncio, pode ser que ele 

tivesse escolhido Sorocaba como destino, por talvez conhecer a lida com o gado e 

assim garantir sustento estando foragido. Pelas informações do anúncio, não há 

também como saber o que levou Gregorio a fugir, nem o que o estimulou a fugir 

para Sorocaba ou para a capital. Ou se Curitiba foi apenas parte do trajeto para 

Sorocaba. Mas ele certamente conhecia bem a região e seu proprietário, por algum 

motivo - talvez uma fuga anterior, ou a existência de família, ou mesmo a notícia 

recebida de alguém que sabia do seu paradeiro – pode informar o seu possível 

paradeiro.  

 Quando Sabino fugiu em 1870, seu proprietário indicou que o escravo foi visto 

na serra em direção a capital e caso fosse encontrado deveria ser entregue a ele no 

engenho do Bom Jesus.  

 Segundo Pereira,  

 
Durante a primeira metade do século XIX, o Paraná era, antes de mais 
nada, uma região eminentemente agrária. Além da exploração do mate, as 
atividades econômicas quase que exclusivas eram a agricultura de 
subsistência e uma forma de pecuária voltada mais ao comercio de 
pastagem e a invernagem (engorda) do que propriamente a criação.94  

 

 Porém, já na segunda metade do século XIX, a economia do mate se firmou 

enquanto uma experiência industrial na região voltada ao mercado exterior, e onde 

trabalharam lado a lado escravos e imigrantes. Além de ter incentivado o processo 

de urbanização, uma vez que as unidades produtivas estavam centradas na cidade.  

 A julgar pela atividade econômica de beneficiamento do mate, característica 

também da região litorânea paranaense e que ao longo do século XIX passou a ser 

destaque no planalto curitibano, com a transferência de engenhos para a capital, o 

que teria motivado a fuga do escravo Sabino?  

                                                           
93 KLEIN, Herbert S. A oferta de Muares no Brasil Central: o Mercado de Sorocaba, 1825-1888. 
Estudos Econômicos, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 347-372, maio- ago. 1989, p. 350. 
94 PEREIRA, Op. Cit., p. 10.  



54 

 

 Pela descrição do anúncio, o escravo saiu de um engenho do litoral e 

atravessou a serra da Graciosa em direção à capital. Possivelmente algum 

conhecimento da atividade ervateira ele tinha. Ou no boom da economia do mate e 

da transferência dos engenhos para a capital, teria sido separado de sua família. Ou 

os amigos e conhecidos que tivesse pela cidade, poderiam lhe oferecer apoio e 

acobertá-lo no tempo em que estivesse foragido. 

 Os anúncios abaixo demonstram a história de 3 escravos que fugiram e 

permaneceram na Capital por um tempo, sem serem descobertos pelos seus 

senhores.   

 

FUGIU uma escrava preta, de nome Casemira, baixa, gorda, com falta de 
dentes na frente, e as duas orelhas rasgadas no lugar dos brincos. 
Desappareceu há 12 dias e consta andar por esta cidade, e pelos seus 
subúrbios. Quem a trouxer a rua das Flores, n. 8, será gratificado.95 
 
 
FUGIU, há dous mezes mais ou menos, uma escrava de nome Rita, de 
idade de 19 annos, com os seguintes signaes: bem preta, estatura regular, 
rosto redondo, boa dentadura e muito alegre, levou vestido de mescla azul e 
uma baeta; e consta que anda nos subúrbios desta cidade. Quem a 
aprehender será bem gratificado. Proceder-se-há na forma da lei contra a 
quem a tiver acoutada.96 
 
 
FUGIU, há poucos dias e consta que se acha dentro da cidade, o meu 
escravo Saturnino, crioulo de idade de 15 annos, pouco mais ou menos. 
Sahiu de casa com calça de riscado azul e camisa de algodãozinho. Quem 
o aprehender será gratificado, querendo. Curityba, 3 de Janeiro de 1863. 
Candido José Pereira.97 
 
 

 Casemira foi dada como foragida pelo seu senhor 12 dias após sua fuga. O 

proprietário de Rita declarou no anúncio que sua escrava tinha fugido há 

aproximadamente 2 meses. Candido José Pereira anunciou a fuga do seu escravo, 

quando o mesmo já estava foragido há alguns dias.  

 Nos 3 casos, os escravos viviam em Curitiba e ao fugirem permaneceram ali. 

Os proprietários de Casemira e Rita indicaram ainda que elas poderiam ser 

encontradas nos subúrbios da cidade.   

 Por alguma razão, os escravos decidiram fugir de seus senhores, mas não 

abandonar a vida naquela cidade. Eles provavelmente conheciam bem o município, 

e poderiam estar junto de conhecidos ou familiares. Ou poderiam estar exercendo 
                                                           
95 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 07 de Abril de 1858, Ano V, N º 2, p. 4. 
96 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 24 de Julho de 1858, Ano V, N º 33, p. 4. 
97 Dezenove de Dezembro, Curitiba, 03 de Janeiro de 1863, Ano IX, N º 343, p. 4. 
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algum ofício longe dos olhos do senhor. Isso poderia, inclusive, ser uma forma, de 

juntar pecúlio para comprar a alforria.  

 De acordo com Wissenbach, a escravidão nas cidades introduziu 

componentes que diversificaram a condição do escravo.  

 
Orientou a sentidos particulares as relações estabelecidas entre escravos e 
senhores. Nuançou através de experiências concretas a conformação do 
trabalho e os padrões da sobrevivência cativa, envolveu determinados 
aspectos da organização social dos escravos, interferindo na vida dos que 
nela habitavam, que por elas transitavam, ou os de suas cercanias.98  
 
 

 Ao descrever o cenário da Corte com a chegada da Família Real ao Brasil, 

Santos verificou que escravos, crioulos e recém-chegados “[...] souberam apropriar-

se da vida citadina, ditaram o ritmo em grande parte dos espaços públicos do Rio e 

diversificaram suas formas de resistir à escravidão”.99  

 As cidades, portanto, segundo Pereira, se prestavam a essas fugas para lugar 

algum, como possivelmente aconteceu com Casemira, Rita e Saturnino. “Nelas, era 

cada vez mais fácil para o escravo construir uma rede de apoio e acobertamento”.100 

O costume de enviar os escravos para fazer compras domésticas e as atividades 

que os escravos postos ao ganho exerciam nas cidades exigia que eles 

transitassem pelos espaços urbanos com mais autonomia. 

 Em grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro e Salvador, era comum 

encontrar escravos de ganho de um canto a outro da cidade, desempenhando suas 

funções. O escravo de ganho saía às ruas da cidade, oferecendo seus serviços. Ao 

final do dia ou da semana, conforme combinasse com seu senhor, ele deveria 

entregar parte daquilo que recebesse. O que sobrasse era seu pecúlio, uma espécie 

de poupança, que poderia utilizar para comprar a sua alforria.101  

 As atividades ao ganho eram bem variadas. Os escravos iam às compras, 

transportavam pessoas e objetos, eram vendedores, quitandeiras, lavadeiras. 

Destacavam-se também as atividades que exigiam um grau de especialização do 

escravo, como os ofícios de sapateiro, barbeiro, pedreiro, padeiro. 

                                                           
98

 WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências ladinas - escravos e forros 
em São Paulo (1850-1880). São Paulo: Hucitec, 1998, p. 63. 
99 SANTOS, Ynaê Lopes. Além da Senzala - arranjos escravos de moradia no Rio de Janeiro (1808-
1850). São Paulo: USP, 2006, p. 25. 
100 PEREIRA, Op. Cit., p. 84. 
101

 REIS, João José. A Greve negra de 1857 na Bahia. Revista Usp, 18:6-29, Julho, Agosto de 1993. 
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 Alguns escravos de ganho chegaram ainda a morar sobre si, longe dos olhos 

do seu senhor, conforme observou o jurista Perdigão Malheiro.  

 

Mesmo nas cidades e povoados alguns permitem que os seus escravos 
trabalhem como livres, dando-lhes um certo jornal; o excesso é seu pecúlio; 
- e que até vivam em casas que não as do seus senhores, com mais 
liberdade.102 

 

 Ter autorização para morar fora da casa do seu senhor, alugando quartos em 

cortiços, era algo que os escravos valorizavam muito, pois os podia aproximar da 

condição de ‘livre’: viver sobre si, mesmo que em escravidão, era estar distante dos 

olhos do senhor, ser responsável pelo seu sustento e moradia e viver como se ‘livre’ 

fosse.103  

 Portanto, trabalhando nas cidades, exercendo atividades ao ganho, os 

escravos conheciam pessoas, faziam amizades, conheciam detalhadamente os 

espaços da cidade, adquiriam mais autonomia. E no momento da fuga, a rede de 

solidariedades podia ser ativada e os conhecimentos sobre os espaços urbanos 

podiam ser bastante úteis. 

 

3.3 A cidade dos fujões e os anos finais da escravidão 

 

 Em 1866, o padre José Antonio de Camargo e Araujo anunciou a fuga do seu 

escravo João.  

 

ESCRAVO FUGIDO. No dia 5 do corrente, ao amanhecer, fugiu da 
freguezia da Palmeira, o preto João, escravo do padre José Antonio de 
Camargo e Araujo, cujos signaes característicos são os seguintes: crioulo 
de cerca de 30 annos de idade, estatura ordinária, magro, cabeça pequena, 
testa grande com entradas bem pronunciadas, tem falta de um dente na 
frente, barba rala, mas em toda a cara, pernas finas, calcanhares gretados, 
os dedos grandes dos pés meio cabeçudos, falla um tanto por entre os 
dentes e diz ser natural de Sergipe. Este escravo esteve detido há pouco 
tempo na cadea desta capital, inculcando-se livre e com o suposto nome de 
Sotero; cuja detenção tendo sido relaxada pelo Sr. Dr. Chefe de polícia com 
a obrigação de apresentar-se-lhe de 15 em 15 dias, elle ovidando-a retirou-
se e foi homisiar-se em Paranaguá em um conluio de africanos livres, de 
onde vindo furtivamente, fora preso por seu senhor e de novo recolhido a 
cadea, de onde foi conduzido para a Palmeira. Quem o aprehender e 
entregar naquella freguezia ao dito seu senhor, receberá a gratificação de 

                                                           
102 MALHEIRO, Dr. Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão no Brasil. Ensaio Histórico Jurídico 
Social. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1866, p. 61. 
103 CHALHOUB, Op. Cit. 
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100U000, e quem o recolher a qualquer das cadêas da província terá a de 
50U000. 104  

 

 A julgar pela sua naturalidade, possivelmente João tenha experienciado o 

tráfico interprovincial, sendo vendido para a freguesia de Palmeira. Ao fugir para a 

capital ele passou a declarar-se livre e mudou de nome, a fim de não ser 

encontrado. Foi preso na cadeia da cidade, provavelmente por ter cometido um 

pequeno delito ou ser acusado de vadiagem e o delegado, por acreditar que ele 

fosse livre fez um acordo com ele, dando-lhe uma espécie de relaxamento de prisão, 

obrigando o escravo a apresentar-se na cadeia de 15 em 15 dias. João aproveitou a 

brecha e fugiu para Paranaguá, indo esconder-se com alguns africanos livres. Foi 

novamente preso, recolhido à cadeia e enviado a Palmeira. E agora estava 

novamente foragido. 

 O anúncio, de alguma forma, conta os lugares por onde ele passou e as 

experiências de um escravo fugido. Chegando à cidade, João tratou logo de mudar 

de nome e declarar-se livre. Era uma forma também de se confundir em meio à 

população. A cidade era, pois um esconderijo. 

 Em 1873, João José Ferreira anunciou a fuga do seu escravo no jornal.  

 

FUGIU do Bugre (districto de Campo Largo) o escravo de nome Luiz, de 
idade 20 annos, mulato, pertencente a João José Ferreira. Consta que o 
dito escravo esteve trabalhando nesta capital com um outro de Domingos 
Correa Pinto. Quem delle der noticia certa ou apprehende-lo e entregar a 
Francisco Custodio Natal em Campo Largo, será bem gratificado. Procede-
se contra a pessoa que o tiver acoutado.105  
 
 

 Seu proprietário indicou que ele tinha sido visto na cidade trabalhando em 

companhia de outro escravo. Porém ao citar o nome do proprietário do outro 

escravo, João parece apontar que este estaria dando couto a ele, mantendo-o 

escondido na cidade, e talvez ainda utilizando-se dos seus serviços. Ou talvez 

também o outro escravo estivesse em companhia de Luiz, como foragido. Ou ele 

fosse um escravo que vivendo sobre si, trabalhasse na cidade, sob a condição de 

entregar o jornal estabelecido ao seu senhor, e Luiz ao chegar à cidade passou a 

trabalhar em companhia dele, como se livres fossem.   

 De acordo com Amantino,  
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Para o escravo que fugia em busca de uma outra vida a cidade 
apresentava-se como o local mais propício para a liberdade e não 
representaria uma ruptura de seus hábitos individuais. Nas cidades os 
escravos fugidos poderiam trabalhar e misturar-se à população local sem 
chamar à atenção para si em virtude do grande número de pessoas negras 
que transitavam [...].106  

  

 Mesmo que a autora se refira ao Rio de Janeiro da segunda metade do 

século XIX, onde a escravidão tinha suas particularidades, como o grande número 

de escravos, o tamanho e a dinâmica da cidade, em pleno desenvolvimento e 

crescimento, é preciso considerar que as cidades ampliavam as chances dos 

escravos viverem com maior autonomia. Não significa dizer também que a 

escravidão nas cidades fosse isenta de qualquer sujeição e domínio: a vigilância e o 

controle social ficavam a cargo da polícia e da própria população. E no caso do 

Paraná não foi diferente. Como afirma a autora, a cidade não era uma garantia de 

esconderijo, mas uma possibilidade do escravo manter-se foragido por algum tempo, 

e se contasse com a sorte, por toda a sua vida. 

 Nos anos finais da escravidão, quando as críticas ao sistema escravista e os 

debates a favor da abolição tornavam-se mais fortes, o ato de alforriar escravos 

tornava-se uma prática mais comum. O escravo que fosse alforriado 

condicionalmente, por exemplo, continuava sob o domínio do seu senhor, prestando-

lhe serviços. Desse modo, sua liberdade ficava condicionada à morte dele, e sujeita 

ainda as investidas dos seus herdeiros.  

 A alforria também era uma forma de controle social. Nas cidades, devido às 

dificuldades de vigilância, a possibilidade da alforria exigia que o escravo fosse 

disciplinado, obediente, e que também não fugisse.107 O bom comportamento era 

essencial para se alcançar a liberdade.  

 Segundo Pena, entre os anos de 1873 e 1885, de um total de 

aproximadamente 10.000 escravos na província paranaense, 20,4% foi alforriada, 

sendo a maioria delas por meio de cartas de alforria doadas gratuitamente.108 Os 

escravos alforriados poderiam continuar trabalhando com seus antigos senhores. Os 

que viviam em áreas rurais podiam se transferir para as cidades, onde as 

oportunidades de ocupação poderiam ser maiores.  

                                                           
106 AMANTINO, 1996, Op. Cit., p. 103. 
107 WISSENBACH, Op. Cit. 
108 PENA, Op. Cit. 
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 Desse modo, com um número maior de libertos nas cidades ficava difícil 

saber quem era escravo, e quem era liberto. Os escravos em fuga, quando se 

dirigiam para as cidades, procuravam misturar-se à população local. Tratavam de 

comprar sapatos, pois o uso dos sapatos era uma forma de distinção social. Porém 

só pelos sapatos não era possível saber quem era um escravo. E os fugitivos, 

podiam também mudar de nome, trabalhar como se livres fossem.  

 Percebe- assim que as trajetórias vividas por João e Luiz demonstram de 

alguma forma, que ao chegarem às cidades, eles buscaram formas de se evitarem 

suspeitas. João, ao chegar à cidade, passou a chamar-se Sotero e a declarar-se 

livre, pois não queria passar por escravo e ser encontrado pelo seu senhor. Luiz 

acionou a solidariedade de um amigo e passou a exercer um ofício em sua 

companhia na capital. 

 Ao longo de toda a pesquisa, encontramos histórias de escravos que 

percorreram distâncias para reencontrar suas famílias. Que reinventaram-se livres 

para exercer seu ofício. Que encontraram na solidariedade de amigos um modo de 

manterem-se foragidos. Porém nos anos finais da escravidão, os registros de fuga 

no Dezenove de Dezembro aparecem em número cada vez menor.    
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Tabela 10: Distribuição dos anúncios de fuga desde a criação do jornal até o final da 

escravidão. (1854 e 1888) 

 

 

Ano da 
fuga Número de fugitivos 

1854 7 
1855 9 
1856 3 
1857 5 
1858 10 
1859 17 
1860 7 
1861 4 
1862 1 
1863 5 
1864 4 
1865 5 
1866 8 
1867 7 
1868 10 
1869 - 
1870 6 
1871 6 
1872 3 
1873 6 
1874 3 
1875 3 
1876 2 
1877 7 
1878 3 
1879 3 
1880 1 
1881 4 
1882 1 
1883 1 
1884 - 
1885 - 
1886 - 
1887 - 
1888 - 
Total: 151 
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 Como podemos perceber na tabela acima, o número de fugas noticiadas no 

jornal desde a sua criação até o final da escravidão é bastante pequeno. Na última 

década, os números caem mais, chegando aos anos de 1884 a 1888, sem qualquer 

registro no jornal.  

Se comparássemos a regiões onde o número de escravos foi bastante 

expressivo, como o Rio de Janeiro e Salvador, a primeira vista a província 

paranaense pareceria inexpressiva. Porém, esse dado reflete a pequena posse de 

escravos no Paraná. Conforme Pena109 o número de escravos no Paraná ficou ainda 

menor ao longo do século XIX, sobretudo devido ao tráfico interprovincial que 

transferiu cativos para as regiões produtoras de café. Quando ele analisou os dados 

referentes à matrícula de escravos, entre os anos de 1873 e 1884, constatou que o 

tráfico interprovincial foi o maior responsável pela queda no número de escravos, 

principalmente em Curitiba. Martins ao trabalhar com processos crimes no período 

de 1853 a 1888 em Castro, que tinham por vítimas escravos ou senhores, cujos 

crimes na época eram passíveis de condenação à morte, lembra que a morte de um 

escravo, significava muitas vezes que ele dificilmente seria substituído. E isso muitas 

vezes porque “[...] o fluxo de escravos sempre se deu mais com destino aos cafezais 

paulistas do que em sentido contrário, ou seja, a taxa de saída predominava sobre a 

de entrada de escravos na Província”.110  

Concorriam ainda para a diminuição do número de escravos a morte destes 

ou a manumissão. As alforrias podiam ser concedidas pelos proprietários como 

‘prêmio’ pelos serviços prestados e pelo bom comportamento, o que conforme o 

autor era uma forma de demonstrar benevolência e alcançar prestígio social. As 

manumissões podiam se dar de três maneiras: pelo fundo de emancipação, por ato 

oneroso dos proprietários, quando era preciso que os escravos pagassem pela sua 

liberdade ou por meio de liberalidade dos particulares, quando esta era gratuita111.  

De acordo com Silva112, nos anos finais da escravidão foi evidente o 

encaminhamento para a extinção da escravidão, mesmo que de forma lenta e 

gradual, pois mesmo que necessária, já que ela era o entrave para o progresso e a 

civilização, a abolição não poderia se dar de forma imediata.   

                                                           
109 PENA, Op. Cit. 
110 MARTINS, 2005, Op. Cit., p. 6. 
111 PENA, Op. Cit. 
112 SILVA, Noemi Santos da. Aprendendo a liberdade: Escravos, Libertos e Instrução formal – 
Paraná, século XIX. Monografia. Universidade Federal do Paraná, Curso de História, 2010. 
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Em 1831 a tentativa de abolir o tráfico negreiro, respondendo também as 

pressões inglesas pela extinção do tráfico, não ocorreu. Na prática ela representou o 

aumento considerável no tráfico interno de escravos. Em 1850 o tráfico atlântico de 

escravos foi proibido. Já nas décadas de 70 e 80 notou-se um período de transição 

para o mercado de trabalho livre. Em 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, 

declarando livres os escravos nascidos a partir daquela data. Em 1885, a Lei dos 

Sexagenários, declarava livres os escravos com mais de 65 anos. 

 

As discussões acerca do abolicionismo brasileiro foram ainda, naquele 
momento, bastante influenciadas pelo rumo que a escravidão tomou em 
outras regiões da América, como Haiti e Estados Unidos. No primeiro caso, 
as crescentes revoltas escravas culminaram na república negra haitiana, 
enquanto no exemplo norte-americano a abolição dividiu o norte 
industrializado e o sul escravista. Foram esses modelos, especialmente o 
caso estadunidense, que ajudaram a propagar a visão de civilização e 
progresso através da abolição, pois o escravismo representaria o grande 
entrave para o desenvolvimento das nações.113 
 

 

A escravidão era o problema moral da sociedade, algo que deveria ser 

superado em nome da civilização e da construção da nação. Bethell e Carvalho, ao 

analisarem a trajetória de vida do abolicionista Joaquim Nabuco e as influências 

britânicas sobre o seu pensamento, concluem que,  

 

Nabuco, no fundo, recorria ao argumento usado por todas as sociedades 
abolicionistas: a abolição da escravidão era uma questão de civilização, de 
progresso moral da humanidade, a que nenhum país podia fugir sob 
pretexto de um patriotismo estreito limitado à defesa de uma causa já 
condenada. O verdadeiro patriotismo, argumentava, exigia a incorporação 
do país no mundo civilizado114.  

 

O contexto de críticas ao sistema escravista, além da diminuição do número 

de cativos, refletiu também nos anúncios de fuga de escravos no Dezenove de 

Dezembro. Conforme podemos perceber na tabela 10 não foram publicados 

anúncios de fuga no jornal nos anos de 1884 a 1888. Avaliamos que a influência das 

ideologias abolicionistas tenha contribuído para que isto ocorresse, e que os 

senhores poderiam ter certo constrangimento de anunciar fugas de escravos.   

                                                           
113 Idem, p. 18.  
114 BETHELL, Leslie; CARVALHO, José Murilo de. Joaquim Nabuco e os abolicionistas britânicos. 
Correspondência, 1880-1905.  Estudos Avançados, 23 (65), 2009, p. 225. 
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De acordo com Graf115, a propaganda em favor da abolição e da república no 

Paraná, fazendo uso principalmente dos jornais, teve início em Paranaguá. E assim 

como em outras províncias do Império, as sociedades emancipadoras e 

abolicionistas começaram a surgir no Paraná no ano de 1880. Na capital, a primeira 

delas foi a Sociedade Emancipadora Paranaense, criada em 1883.  

A partir das declarações e comunicados na imprensa, a autora registra que 

essas entidades arrecadavam fundos cobrando mensalidades dos associados, 

promovendo leilões, quermesses, espetáculos beneficentes. Como os recursos eram 

poucos, “na maior parte dos casos, as referidas sociedades apenas contribuíam 

para a libertação daqueles escravos que possuíam economias depositadas na 

tesouraria das sociedades [...]”116, e amparo jurídico no processo de libertação.  

Os jornais, por sua vez, combatiam a escravidão, considerando-a um 

obstáculo ao desenvolvimento do país. Veiculavam a propaganda dos seus partidos, 

além de noticiarem a ‘boa conduta’ daqueles que libertavam os seus escravos, de 

formas bastante variadas: ocasião de festas religiosas, para celebrar o aniversário 

de alguém, na inauguração de uma escola. “Tudo se celebrizava com cartas de 

alforria, até mesmo a publicação de um periódico”.117    

Segundo a autora,  

 
 
No início o Dezenove de Dezembro não era um jornal político. Em seu 
primeiro número [...] Cândido Martins Lopes traçou o programa do periódico, 
afirmando que seus objetivos eram os de informar o público dos 
procedimentos do governo da Província, divulgando os atos oficiais, e 
também os de apontar e discutir as medidas que fossem mais adequadas 
para o progresso da Província [...].118 

 

Até o ano de 1884, o jornal que era órgão oficial do governo, continuava 

afirmando sua neutralidade em assuntos políticos. Porém neste mesmo ano, passou 

a publicar artigos em favor da campanha do Partido Liberal, do qual passou a fazer 

parte. Em reação a essa conduta, o jornal Gazeta Paranaense, órgão do Partido 

Conservador, publicou uma nota questionando à maneira como o Dezenove de 

Dezembro se portava em relação à questão da escravidão, pois ao mesmo tempo 

em que o periódico assumia uma postura política, mostrava-se neutro já que 

                                                           
115 GRAF, Op. Cit 
116 Idem, p. 110. 
117 Idem, p. 93. 
118 GRAF, Op. Cit, p. 23. 
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publicava atos oficiais do governo. O que se percebe, segundo Graf, é um extenso 

debate entre os periódicos nesses últimos anos da escravidão, em favor da postura 

que os partidos assumiam em relação à escravidão. De um lado o Dezenove de 

Dezembro, liberal e abolicionista e embora, não desfavorável à imigração, acreditava 

na abolição dos escravos e na possibilidade de se fazer uso dessa mão de obra. Do 

outro a Gazeta Paranaense, conservadora e emancipacionista, adepta da 

emancipação gradual dos escravos a partir da Lei de 28 de Setembro de 1871 e 

favorável à imigração.   

Com a assinatura da Lei Saraiva Cotegipe em 1885, libertando os escravos 

com mais de 60 anos, o movimento abolicionista sofreu um grande abalo. A 

campanha quase que desapareceu dos jornais. Só em 1887, com a queda do 

Gabinete Cotegipe que o movimento abolicionista ganhou novo impulso na província 

paranaense. Neste mesmo ano, o Dezenove de Dezembro tornou-se órgão oficial do 

Partido Liberal e estampou em suas páginas a notícia da criação da Confederação 

Abolicionista no Paraná.  

É claro que nos anos finais da escravidão, o número de escravos havia 

decrescido, como reflexo das alforrias, embora elas não tenham sido em número tão 

expressivo, como observou Pena, e em relação ao tráfico interprovincial, o que 

repercutiu nos jornais e nos poucos anúncios de fuga de escravos. Mas, além disso, 

anunciar a fuga de um escravo fugitivo nesse momento seria algo vergonhoso. 

Nesse sentido, o proprietário que se utilizasse do jornal para anunciar a fuga do seu 

escravo, era como se estampasse nas suas páginas que era adepto de uma 

instituição que causava mal à sociedade, e que era criticada em nome do 

abolicionismo.  

Neste capítulo interpretamos os anúncios de fuga de escravos do Dezenove 

de Dezembro, buscando tratar dos locais por onde os fujões andavam, as 

estratégias de fuga, a importância das cidades nesse contexto, bem como a relação 

dos anúncios de fuga com os anos finais da escravidão. 

 

Mais do que fugir, permanecer escondido, oculto, longe de senhores e 
capturadores era uma arte. Tudo tinha que ser pesado e temperado. O 
momento certo para a fuga, as direções e caminhos a tomar, as possíveis 
redes de proteção e solidariedades a serem acionadas, as precauções, 
etc.119   

 
                                                           
119 GOMES, Op. Cit., p. 17. 
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Joaquina quando fugiu em companhia de Policarpo em 1868 para a Capital, 

sabia exatamente para onde ir. Caso não fosse, um “[...] pouso certo e definitivo, a 

cidade constituía, [...], espaço importante em histórias de vida marcadas pelas lutas 

por mais autonomia, senão pela liberdade mesma”.120 

Ainda que não tenhamos podido dar respostas muito seguras; ainda que 

predominem as hipóteses interpretativas ao invés das conclusões, a partir das fontes 

e da bibliografia consultada pudemos indicar que a fuga era mais uma das formas de 

percepção dos escravos quanto à escravidão e a conquista da liberdade. Liberdade 

que se expressava no desejo de estar perto da sua família, de exercer o seu ofício, 

de conquistar autonomia. Mas também a liberdade de poder reinventar o seu próprio 

destino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 NETO, José Maia Bezerra. Histórias urbanas de liberdade: escravos em fuga na cidade de Belém, 
1860-1888. Afro-Ásia, 28, 2002, p. 221-250, p. 250. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou por meio das fontes e do debate historiográfico, 

produzir uma reflexão pela qual fosse possível formular hipóteses sobre os 

significados da fuga na vida dos escravos. Explorando os anúncios que noticiavam 

os escravos fugitivos na província paranaense entre os anos de 1854 e 1888, 

buscou-se também traçar, na medida do possível, as experiências vividas por esses 

indivíduos, e que de alguma maneira condicionaram suas ações, motivando-os a 

fugir.  

Ao analisar os anúncios de fuga pudemos notar elementos que diziam 

respeito ao perfil do escravo fujão, dadas às características físicas e de 

comportamento neles descritas. As informações mais recorrentes indicavam o sexo 

do escravo, idade, cor, traços físicos, marcas no corpo. Os resultados obtidos nesta 

análise, que buscou entre outras coisas, construir um perfil do escravo fujão cujas 

fugas foram anunciadas no Dezenove de Dezembro, apontam para fugitivos na sua 

maioria composto de homens, pretos, entre 21 e 30 anos, de origem crioula, e na 

maior parte dos casos sem um ofício especializado. Alguns anúncios indicavam 

também aspectos muito importantes da vida dos escravos, como a existência de 

família, o conhecimento de um ofício, o nome de um antigo proprietário, um provável 

destino de fuga, que mesmo de forma parcial, nos auxiliaram na interpretação dos 

possíveis motivos que levaram os escravos a fugir.  

O corpo das fontes pesquisadas, interpretada à luz da bibliografia consultada, 

sugere que a ocorrência do tráfico interprovincial poderia representar uma mudança 

significativa na vida dos escravos. A ameaça da venda para uma fazenda de café, 

de servir a um senhor que não fosse do seu agrado, de ter que se ajustar a tipos e 

ritmos de trabalho diferentes, de ser separado da sua família, provavelmente foram 

alguns dos motivos que fizeram com que os escravos optassem pela fuga. 

Alguns casos sugerem também percepções dos escravos sobre à 

legitimidade do cativeiro. A perda de direitos conquistados, como a manutenção da 

proximidade da família, poderia motivar o escravo a fugir. Dessa forma, ao fugir o 

escravo poderia estar questionando a autoridade do senhor a cujo domínio estava 
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sujeito, identificando descumprimento do que considerava que fossem seus “direitos” 

e, em razão, disso portando-se de forma a inviabilizar a continuidade do cativeiro121.  

Ao pesquisar os anúncios buscando vestígios sobre os motivos que levaram 

os escravos a fugir, nos deparamos também com os destinos de fuga apontados 

pelos senhores como possíveis locais onde os escravos poderiam ser encontrados. 

Nestes, pudemos perceber também que os motivos de fuga refletiam de alguma 

forma nos rumos tomados pelo escravo ao fugir. Ao longo do terceiro capítulo, a 

partir de hipóteses interpretativas, evidenciou-se dentre os anúncios que citavam por 

onde os escravos andavam, que a maioria destes, ao fugir, dirigia-se para Curitiba. 

Não que as cidades fossem isentas de qualquer vigilância e controle social, porém a 

possibilidade de exercer alguma atividade ao ganho, morar sobre si, e transitar pelas 

ruas com mais autonomia eram conquistas essenciais à vida dos escravos. Nos 

anos finais da escravidão, circulavam também pela cidade indivíduos cuja postura 

abolicionista podia representar uma gama maior de possibilidades ao escravo, pois o 

número de libertos no total da população crescia à medida que as alforrias também 

aumentavam. Portanto, sobreviver como fugitivo no mundo urbano representou 

muitas vezes viver no anonimato, contando principalmente com o apoio e a 

solidariedade de algum amigo ou conhecido para manter-se foragido.  

O caminho percorrido até aqui procurou evidenciar alguns aspectos da 

história de homens e mulheres de outro tempo, que buscaram pensar o seu mundo 

e nele agir. Fugir não significava necessariamente romper com o escravismo. Podia, 

ao contrário, ser uma maneira de os escravos imporem certos limites às relações de 

dominação escravista, de se posicionarem frente ao seu mundo.   

As fugas faziam parte da escravidão. Eram atitudes frequentes e podiam ser 

temporárias, uma vez que alguns escravos fugiam e depois retornavam a casa dos 

seus senhores122. Alguns escravos fugiam por considerarem os castigos injustos e 

abusivos. Outros para reencontrar suas famílias ou ficar perto de conhecidos; para 

servir um antigo dono. Pelo direito de permanecer na cidade exercendo o seu ofício 

e vivendo com mais autonomia; para evitar uma nova transação de venda. Para 

conquistar a liberdade, se esta fosse uma tentativa bem sucedida. 

                                                           
121 CHALHOUB, Op. Cit. 
122 GOMES, Flávio dos Santos. Jogando a rede, revendo as malhas: fugas e fugitivos no Brasil 
Escravista. Tempo, Rio de Janeiro, n. 1, p. 67-93, abril 1996. 
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Analisando os casos de fuga noticiados pelo jornal, nos deparamos com 

pequenas histórias de indivíduos como Cypriano, Joaquim, Agostinha, Clemencia, 

Gregorio, e de tantos outros escravos. Tais histórias mostram que “esses negros não 

foram simples espelho de outros mundos ou representações, e nem tampouco foram 

heróis da resistência à escravidão”.123 Porém, quando já não havia mais a 

possibilidade de uma convivência negociada, os escravos buscavam por meio da 

fuga, uma forma de interferir nas suas vidas. Não queriam se separar das suas 

famílias, perder os laços de amizade e solidariedade construídos, as condições de 

trabalho, autonomia e mobilidade conquistados. São conquistas que acima de tudo 

tinham de ser preservadas e respeitadas, nem que para isso fosse preciso recorrer à 

fuga.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 CHALHOUB, Op. Cit., p. 68 
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