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RESUMO 

  

Esta monografia teve por objetivo desvendar as relações sociais em torno da criminalidade 

curitibana, da capital paranaense, durante os anos de 1894 até 1908. Para tanto, tivemos como 

fonte os relatórios oficiais redigidos pelos chefes de polícia. Além disso, questionávamos qual 

seria então o alcance de uma fonte oficial para um estudo do social. É reconhecido o período 

como dotado de um sentimento de crise, haja vista toda uma reestruturação da sociedade que 

passava da Monarquia para a República, bem como do trabalho escravo para o assalariado. 

Dessa forma, procurou-se entender como se acomodavam as relações neste período de crise no 

tocante à criminalidade, pensando estas relações não apenas como expressão de contradições e 

rupturas, mas ao mesmo tempo de continuidades e dos elementos constitutivos da estrutura 

social. Para isso, esquematizou-se quatro capítulos. O primeiro deles se destinou a discutir a 

historiografia tanto no recorte nacional, quanto no recorte local, para que ao fim nos 

posicionássemos perante essas reflexões com base numa discussão interacionista. O segundo 

capítulo teve por objeto um assunto mais amplo, para que gradualmente afunilássemos nossas 

reflexões. Foram então elencados três ambientes e relações que lhes pareciam análogas, para 

entendermos como se relacionava o crime dentro destes âmbitos. Os três “palcos” elencados 

foram o trabalho, as casas e os lugares de lazer. Já no terceiro capítulo, estivemos interessados 

nas relações da criminalidade no tocante às identidades imigrantes, problematizando as relações 

cotidianas dessas comunidades tanto no intragrupo quanto em relação à população autóctone. 

O último capítulo, por fim, tentou responder como poderíamos entender os vários crimes 

cometidos pelas praças, tanto de polícia quanto do exército, problematizando a relação entre 

Estado e sociedade civil. 

 

Palavras-chave: Criminalidade; Primeira República; Relatórios do Chefe de Polícia; Curitiba. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Antes de tudo, uma explicação. O estudo que lhes aguarda tem, como toda literatura 

do gênero, um título que o adequa. O seu sentido guarda particular relação com a fonte pela 

qual enxergamos os fins do século XIX e começo do XX, ou seja, os relatórios oficiais redigidos 

pelo chefe de polícia. Como parte de nossas hipóteses, a pesquisa foi direcionada em descobrir 

o alcance de uma fonte oficial, nascida burocraticamente, para estudar o social. Questionava-

se como poderiam ser entendidos os relatórios oficiais de uma maneira factível a refletir a 

realidade concreta. Para discutirmos os discursos oficiais, sua validade era pacificada, embora 

fosse duvidoso que indícios pudessem levar nossas considerações ao que realmente nos 

interessava, ou seja, ao crime no cotidiano das pessoas e suas relações. Nessa angustia, a 

primeira análise deu-nos a impressão retificada no título.  

 Os necrológios, assim, são, no entendimento comum, como palavras de elogio que 

destinamos a quem temos afeto, contudo, quando são mais ausentes. É na morte que proferimos 

tais palavras, seja pela escrita ou pela fala. Em verdade, uma metáfora para os relatórios surgia. 

Estes, embora tivessem como objeto os crimes e contravenções que ocorreram, tinham, ao 

contrário, olhos voltados para determinados propósitos. Ao mesmo tempo, acabavam por 

registrar as falhas ou fraturas de um projeto de sociedade que se ambicionava. Seus resultados, 

reproduzidos nas seguintes páginas, eram de certo modo parte dessa falência, que englobava, 

mesmo que sem intenção, a precariedade do modelo. Por isso, a figura dos necrológios 

aparentava representar o que ali ocorria. Pelos relatórios revelava-se a descrição da civilização 

pelo caminho inverso. No crime se definia o outro, que pela oposição delineava o que realmente 

queriam as autoridades para a sociedade.  

 Porém, isso foi apenas uma pequena parte do que os relatórios evidenciaram. Se era 

esse o objetivo das autoridades, ou seja, a construção de um modelo para a Curitiba da Primeira 

República, a realidade concreta inapelavelmente se sobressaía daquelas folhas. Esse, portanto, 

foi o nosso foco. Expiar pelas nuances entre os relatórios e suas ocorrências policiais, 

verificando lugares, etnias e mesmo as praças em suas relações com o crime. Assim separamos 

os recortes que organizaram nossos resultados. Antes, contudo, era preciso verificar o crime 

perante alguns autores da historiografia. 

 O primeiro capítulo operou com tal objetivo, ou seja, cercar algumas considerações 

sobre o estudo do crime e da criminalidade. Primeiramente, autores que trabalhavam o contexto 

nacional foram escolhidos, para que se defrontassem resultados e considerações, situando assim 

o leitor por onde estávamos nos enveredando. As principais contribuições analisaram o contexto 
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das capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, obviamente com configurações sociais tão distintas 

entre si como perante Curitiba. O segundo momento foi dedicado, portanto, a averiguar como 

os autores traziam Curitiba pelo crime, e que reflexões obtinham através da sua realidade. Por 

fim, nossa tentativa foi perpassar todos os cenários que tivemos contato a fim de propor 

interpretações e comentar a historiografia que até então nos dedicamos. Em conjunto disso, uma 

breve discussão teórica de como poderíamos encarar o crime por meio de uma abordagem 

interacionista, pensando o crime como fruto de reações coletivas, ou seja, criado em seu 

significado por meio da interação entre os indivíduos e a comunidade que lhes cercava.  

 O segundo capítulo teve um recorte mais amplo que os demais, para que justamente 

fossemos cada vez mais preparados às relações que estávamos lidando. Foram escolhidos como 

que “palcos” do crime, ou seja, os lugares em que as ocorrências policiais redigidas aconteciam, 

bem como relações que lhe fossem análogas. No primeiro deles, as relações comerciais e os 

lugares de negócio. A premissa era de que talvez captássemos como se dava a relação dos 

indivíduos nesse tipo específico de convívio, não só nos valendo dos conflitos que aconteciam 

nas vendas e casa de comércio, bem como as relações econômicas que eram elas próprias objeto 

de criminalizações. Em um segundo momento, as relações de afeto entram em cena. Foram 

escolhidas, deste modo, tanto as relações entre familiares, bem como entre casais, fossem 

relações formalizadas ou não, para que estivéssemos abertos a considerar formas de 

relacionamento que fugissem de um modelo referenciado pelas elites. Por fim, o lazer finaliza 

o capítulo, pensando os bailes e botequins e as relações de conflito que fizessem destes lugares 

suas testemunhas. A importância desses lugares consistia em que talvez fossem parte da 

dinâmica de convívio dessa população, em que suas tensões poderiam ser atenuadas ou, ao 

contrário, cada vez mais envolvessem a violência para seu desfecho. Além disso, parecia ser o 

momento da vida destas pessoas em que a polícia e as demais praças do exército tinham maior 

contato, ou seja, essas ocasiões poderiam conter manifestações de como os representantes do 

Estado interagiam com as classes populares. 

 Passando para o terceiro capítulo, tivemos em mente as relações que envolviam a 

imigração ou pessoas de diferentes etnias ou nacionalidades. É de conhecimento o papel da 

imigração na formação do Paraná e mais especificamente na formação da população de 

Curitiba, sendo este um recorte frutífero para entender as nuances dos crimes e conflitos 

praticados por essas populações. Se questionarmos uma possível imagem de urbanização de 

Curitiba, parecia mais factível que as comunidades em torno da cidade fossem entendidas não 

por um aspecto urbano, mas possivelmente agrário, ainda dotado de estruturas próprias que 

então teriam influência no crime. As identidades imigrantes, ou seja, as culturas nascidas da 
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experiência da imigração nos pareciam, portanto, uma preocupação importante para que 

pudéssemos entender a dinâmica destes grupos tanto entre si, quanto no convívio com a 

população autóctone. 

 Por fim, os conflitos encontrados nos relatórios indicavam a necessidade de tratar das 

praças e seus crimes. Considerando tanto as praças de polícia quanto as do exército, tínhamos 

certos eventos que se passaram no Paraná no período, ou seja, o fim da Revolução Federalista, 

que nos levavam a crer que muitos membros do exército ainda permaneciam na região, gerando 

assim possíveis conflitos, como de fato era recorrente na documentação. Além disso, é preciso 

considerar que as instituições evidenciavam-se de maneira precária, apesar da intenção em 

adentrar nas relações, abarcando elas como um todo em seu controle. Assim, também parecia 

possível entender a atuação das praças de polícia e do exército não apenas como reflexo de um 

estudo sobre as instituições, mas ao contrário, como parte da sociedade, em que suas relações 

materiais como civis eram elementos que compunham a barreira porosa entre Estado e 

sociedade, ou seja, dessa zona mal determinada em que se encontravam estes detentores da 

violência estatal. 

 Nesses três últimos capítulos, tentamos averiguar o alcance dos relatórios oficiais para 

que o cotidiano curitibano fosse desvendado, trazendo as relações concretas em evidência, em 

prejuízo dos discursos oficiais e das instituições. 
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I. ENTRE O CRIME E O CRIMINOSO: A VIOLÊNCIA NA HISTÓRIA DA 

PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

O estudo no tocante à criminalidade traz importantes questões para o historiador no 

desbravar do social. Através destas relações da criminalidade são expostos contradições e 

limites de determinada sociedade, em que indivíduos etiquetados como criminosos, muito além 

de atentarem contra o ordenamento, tratam-se de alvos de estigmas e representações que 

circulam naquele contexto. Ainda, as fraturas do tecido social, mas igualmente as continuações 

do modelo hegemônico são refletidas nas vivências destes indivíduos criminalizados, por vezes 

dramatizando princípios constitutivos da própria estrutura social. É nesse sentido que se conclui 

fundamental o exame sobre tal objeto, de modo a compreender as relações dos indivíduos que 

passaram pelo controle social. Desse modo, a presente análise se desdobra pelo que podemos 

inferir de uma história a contrapelo. Em outras palavras, o que se busca é analisar a sociedade 

por entre os documentos oficiais do governo, mais especificadamente nos relatórios policiais 

dentre 1894 – ano em que temos presente a Revolução Federalista – até o ano de 1908, escolhido 

pelo aumento de prisões segundo a historiografia, constituindo um período mais suscetível ao 

nosso estudo. Em suma, o que nos interessa são certos aspectos sobre a sociedade que 

persistiram na documentação, apesar das circunstâncias envolvidas em sua produção. De certo 

modo, são como “periferias” dos relatórios, que acabam por registrar, de modo involuntário, 

fontes de estudo sobre os estratos sociais nos quais o aparato punitivo do Estado infligia sua 

força. Em todo caso, encarando as discrepantes posições acerca das possibilidades deste tipo de 

estudo, considera-se como parte do objetivo do trabalho realizar uma experimentação dos 

limites de analisar o social por meio da ótica destes documentos, sem necessariamente restringir 

estas fontes apenas para uma história política, voltada aos aspectos institucionais.  

Não é novidade que nas últimas décadas foi notável o interesse da historiografia pela 

temática geral do que pode ser chamada de uma história social do crime e da criminalidade1. A 

partir disso, vários trabalhos clássicos foram direcionados a este estudo, a fim de examinar a 

sociedade por seus estratos criminalizados. A abordagem deste tema, porém, embora amplo em 

suas potencialidades, infere ao seu pesquisador um direcionamento à documentação oficial, já 

que não há, talvez como em outros eixos da história, um grande rol de fontes suscetíveis a este 

                                                 
1
 A distinção que faço dos termos “crime” e “criminalidade” se refere ao que Boris Fausto define em seu trabalho. 

Enquanto este seria um a generalidade do fenômeno social delitivo, passível de regularidades e cortes, aquele seria 

o evento considerado singularmente, dotado igualmente de detalhes sujeitos a análise. FAUSTO, BORIS. Crime 

e cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1889-1924). São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984, p. 9. 
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estudo. Acendia-se, assim, um debate acerca dos limites e possibilidades metodológicos de tal 

empresa.  

Em Ginzburg já pode se notar a defesa da utilização destas fontes, considerando que 

para o autor existe um uso frutífero para “estudar determinados grupos sociais ou sexuais, como 

por exemplo, os camponeses ou as mulheres, deficientemente representados naquilo a que 

podemos chamar as fontes ‘oficiais’”. Assim, continua Ginzburg, “os ‘arquivos de repressão’ 

dão-nos certamente informação preciosa sobre esse tipo de pessoas”2. Dentre o rol de fontes 

nascidas da repressão, caberia procurar os detalhes, estes que passam despercebidos aos olhos 

de quem o produz, mas que podem conter sentidos profundos da realidade em que se inscreve. 

Apesar de marginais, estes indícios seriam de um potencial analítico negligenciado se nos 

atentarmos às informações mais óbvias das fontes. Como o próprio autor assinala, quando 

discorre sobre o “paradigma indiciário”, “o que caracteriza esse saber é a capacidade de, a partir 

de dados aparentemente negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa não 

experimentável diretamente”3, ou seja, embora sejamos atentos aos aspectos únicos de cada 

ocorrência registrada em nossas fontes, tais indícios relativamente involuntários nas descrições 

podem preservar uma série de processos mais gerais que nos escapariam ao julgo restrito dos 

dados principais nos relatórios oficiais. Como resumo o autor, “se a realidade é opaca, existem 

zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la”4
. 

Em posição mais próxima a nós, Chalhoub descreve o estudo por fontes vinculadas ao 

aparato punitivo estatal como em uma busca por sutilidades. Por esse termo se designariam 

repetições e contradições entre as diversas narrativas presentes nestes documentos da repressão 

que dão abertura para desvendar os significados e lutas presentes, que “se expressam e, na 

verdade, produzem-se nessas versões ou leituras”5. Não se trata de renegar a utilização das 

fontes da repressão por que elas distorcem a realidade, parte do que seria uma esperança 

inocente em relação às fontes, mas sim de se atentar às já referenciadas sutilezas, que se repetem 

e se contradizem, às noções que reconstituem as lutas intestinas da sociedade6. Estes autores 

defendem então uma utilização dos processos-crime como fonte para uma história social das 

classes marginalizadas. De todo modo, a hipótese que levanto é de que, apesar de não serem 

                                                 
2 GINZBURG, Carlo. “O inquisidor como antropólogo: uma analogia e as suas implicações”. In: A micro-história 

e outros ensaios. Lisboa/Rio de Janeiro: Difel/Bertrand Brasil, 1991. p. 205. 
3 GINZBURG, Carlo. “Sinais: raízes de um paradigma indiciário”. In: Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e 

história. Trad. Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 152. 
4 Idem, p. 177. 
5 CHALHOUB, p. 40. 
6 Idem, p. 41-42. 
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sua única e exclusive serventia7, estas possibilidades podem ser estendidas aos relatórios. 

Destarte, a controvérsia pode ser colocada em torno das possibilidades recursivas que 

permitam, dentro dos documentos oficiais da repressão, analisar materialidades que seriam 

então alheias ao contexto original do documento, de modo a fornecer aspectos sociais de grupos 

normalmente excluídos em outros registros8. Caberia então ao historiador a tarefa de escavar 

entre estes discursos em busca de decifrar a realidade social, apesar das distorções dos 

funcionários técnico-burocráticos que produziram o documento. Se, por outro lado, 

tendêssemos a desconsiderar as fontes oficiais da repressão devido a estas distorções, 

precisaríamos pressupor tais fontes como dissociadas de uma verdade material dentre um 

mundo objetivo. Consequentemente, seríamos levados a adotar uma visão que não problematiza 

os mecanismos institucionais que também produziram o documento. Ora, mesmo tais 

construções são parte da dinâmica social como um todo, e não ficam restritas a questões internas 

à burocracia estatal. 

De certa forma, é necessário frisar que os relatórios de polícia requerem cuidados 

redobrados, haja vista que escondem, se comparados com os processos-crime, vozes que 

poderiam dar margem a interpretações mais abrangentes. Essa visão, contudo, embora não seja 

falsa, pode esconder o fato de que os relatórios policias, centrados na figura hierárquica do 

chefe de polícia, também são produzidos por inúmeras vozes, ou seja, são fruto de diversas 

demandas e de ações coletivas que se traduzem por imagens e figuras que circulam no meio 

social. Assim, se entendermos os processos de criminalização como relações políticas e 

coletivas, as fontes policiais são provenientes das mesmas relações, de modo que talvez seja 

possível encontrar certos indícios entre os relatórios que proporcionem uma visão da própria 

sociedade, a despeito de uma redução destes documentos apenas a uma história institucional. 

Os relatórios, portanto, representam o produto dos conflitos que permeiam a sociedade entre os 

diversos grupos e suas capacidades de organização e de exclusão, o que nos fornece um meio 

de interpretar estes documentos como reflexo de contradições da própria sociedade, e não 

meramente um reflexo das classes dominantes9. Se entendermos que as fontes oficiais da 

repressão representam demandas de classes dominantes, também precisamos considerar que a 

                                                 
7 Nesse ponto, cabe uma questão. Pela análise de José Murilo de Carvalho, o processo preponderante no Segundo 

Império foi o da construção do Estado, em prejuízo das forças políticas das elites locais, de modo que não nos 

parece razoável supor, de antemão, a total leniência das instancias punitivas contra os estratos da elite curitibana. 
8 ROSENBERG, André; SOUZA, Luís Antônio Francisco de. Notas sobre o uso de documentos judiciais e 

policiais como fonte de pesquisa histórica. Revista Patrimônio e Memória. UNESP-FCLAs-CEDAP, Vol. 5, n. 2, 

dez 2009 – ISSN 18081967, p. 160. 
9 KITSUSE, Jonh; CICOUREL, Aaron. A note on the uses of official statistics. Social Problems, n.11. outono 

1963, p. 135-137. 
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institucionalização destes interesses passa por uma complexa rede de interlocutores que 

manejam a atividade de punir e criminalizar, e que tais atores históricos também são 

atravessados em suas ações por relações cotidianas que ultrapassam uma mera 

instrumentalização das instituições. 

A tentativa de nosso esforço, como se pode constatar, é partir dos relatórios policiais 

para experimentar os limites de uma leitura a contrapelo das informações neles contidas. Os 

relatórios oficiais eram compilados de informações redigidas normalmente pelo chefe de 

polícia, quando referente à criminalidade. O chefe de polícia era então um cargo indicado por 

decreto pelo governador, de modo que não há necessariamente um período fixo de estada no 

cargo. Faziam parte, ao menos em nosso recorte, da Secretaria do Interior, Justiça e Instrução 

Pública do Estado do Paraná, de modo que ao adentrar nos documentos fornecidos pelo Arquivo 

Público do Estado do Paraná, no qual encontram-se preservados, se vê os assuntos do relatório 

do Chefe de Polícia em meio dos demais assuntos da referida Secretaria. Deveriam, em tese, 

abordar a situação das repartições de polícia, juntamente de todas as ocorrências registradas 

não apenas na capital curitibana, mas também todo o Estado, o que traz informações que embora 

não interessem ao atual estudo, indicam preocupações do Estado em determinados assuntos, 

como a especificidade da situação do Porto de Paranaguá e a questão dos limites com Santa 

Catarina, conflito presente no que ficou conhecido como o Contestado.  

Estes relatórios apresentaram certas mudanças com o tempo. Pensando sua estrutura, 

alguns paralelos conseguem ser feitos quanto ao tamanho, nos momentos de crise e maior 

desorganização do estado em função da diminuta quantidade de informações prestadas no 

relatório de 1894, em que pese as conturbações federalistas dos revolucionários que vinham do 

sul. O relatório em questão contava com míseras sete páginas, em que eram relatadas então 

algumas questões mais importantes como a liberações de presos das cadeias do estado pelos 

federalistas, além do problema dos vagabundos10, a título de exemplo. Não consta no período 

qualquer estatística dos crimes cometidos ou registro de movimentação nas cadeias do estado, 

nas quais se evidencia o impacto do conflito na administração. 

De todo modo, essa situação parece se atenuar no ano seguinte, do qual consta o 

relatório do mesmo Chefe de Polícia Interino Benedito Pereira da Silva Carrão, com 57 páginas. 

Compreendendo estes dois primeiros anos, as informações se resumem ao quadro de 

funcionários que estavam ao período atuando, juntamente de suas despesas gastas em cada 

repartição. Porém, como se disse, a partir de 1985 aparecem mais informações em forma de 

                                                 
10 Em que pese a preocupação já mencionada acerca do delito da vagabundagem, haja vista a importância do 

trabalho como centro relacional do projeto de sociedade liberal do período. 
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estatísticas criminais, além da descrição pormenorizada a respeito das ocorrências em cada 

“termo” do estado, como eram chamadas as municipalidades. Mesmo existindo este aumento, 

é preciso também afirmar que os relatórios não constam como presentes em todos os anos, seja 

por que não chegaram até os nós, como em 1902, em que é citado o relatório pelo Secretário 

do Interior, Justiça e Instrução Pública, mas não se achou o documento em si; ou, como em 

1905, em que o Chefe de Polícia se ausentou do cargo, permanecendo no relatório do Secretário 

apenas as estatísticas criminais compiladas naquele ano. Ainda assim, quanto aos que temos 

acesso, não se mantem a mesma quantidade de páginas. Embora não cheguem às sete páginas 

de 1894, ficam entre as variações de vinte e cinco a cinquenta páginas, sendo excepcionalmente 

de oitenta e nove páginas do relatório de 1900 do prolixo Chefe de Polícia João B. da Costa 

Carvalho Filho, lembrando que este ao que parece estava ocupado no referido ano com a 

organização do regimento para as cadeias do estado, demanda que se circunscreve na aparente 

ânsia do período em criar o aparato punitivo.  

Ainda nessa questão, os relatórios indicam uma renovação das autoridades policias de 

todo o estado, razão pela qual é plausível supor que esta organização da polícia foi um dos fatos 

determinantes para a irregularidade dos relatórios. Ou seja, a discrepância entre os relatórios 

pode estar relacionada com a formação ainda inicial da repartição. Além disso, os relatórios 

também trazem as formulações do regimento a respeito do Gabinete de Identificação e de 

estatística, especificadamente no relatório de 1904, com suas funções e obrigações detalhadas. 

Neste mesmo relatório, é possível ver que em seguida a este, segue o relatório dos médicos 

legistas, a respeito do mapa sanitário das cadeias, o que também demonstra a complexificação 

da organização do aparato punitivo e sua especialização por parte da medicina, processo pelo 

qual passa o controle social na passagem do século XIX para o XX, com a Antropologia 

Criminal e a ênfase pelo detalhamento do criminoso como degenerado. Essa aproximação entre 

os médicos legistas, funcionários do Gabinete de Identificação e os relatórios de Chefe de 

Polícia parece aumentar no relatório de 1906, redigido por Felinto Manoel Teixeira, em que a 

maior parte do relatório é feito pelas informações fornecidas por estas repartições. Essa 

tendência perdura nos próximos relatórios, que cada vez mais organizam as informações que 

anteriormente centravam-se na figura do chefe de polícia. O relatório apresentado pelo Chefe 

de Polícia Carvalho Filho de 1908 contém várias informações que não apareciam anteriormente, 

se subdivido essas informações em pequenos repasses de outros funcionários.  

Também não há constância nos assuntos abordados. O que se pode traçar em linhas 

gerais é que nas primeiras páginas, juntamente do detalhamento da força policial, existe a 

descrição dos assuntos mais merecedores de preocupação segundo as autoridades, até por isso 
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a mudança entre as separações dos assuntos. Basicamente, a força policial era composta por 

dois Comissários de Polícia, que cuidavam, cada um, das duas circunscrições policiais que 

dividida a capital, cada uma destas contendo diferentes distritos policiais. Esses Comissários 

eram colocados também por nomeação do Governador do Estado, embora entre nomes 

propostos pelo Chefe de Polícia. Quanto ao contingente policial, existiam, segundo o relatório 

de 1895, além dos oficiais, 143 praças em Curitiba, embora destas apenas 61 fossem praças 

prontas para o policiamento11. Assim, ao que parece a corporação policial permanece 

incompleta pelo período analisado, com reiteradas referencias pelos Chefes de Polícia de seu 

número reduzido.  

Após estas partes, é majoritário o uso deste espaço para descrição rápida de cada 

ocorrência, separado por ano e pelo crime cometido. Quanto ao primeiro, nos primeiros 

relatórios as ocorrências descritas sempre dizem respeito ao fim do ano anterior, partindo 

geralmente do começo de outubro, até setembro do ano subsequente, sendo depois a separação 

mudada para o mês de dezembro de cada ano. Nesse mesmo sentido, estas variações parecem 

se aliar ao que, na análise superficial dos relatórios, faz surgir frequentemente a questão da falta 

de estrutura por qual passavam as autoridades, entendendo estes pedidos como parte da 

legitimação desta na atuação dos assuntos que lhe pareciam competir. Essa possibilidade parece 

se exemplificar com o fato de que os assuntos sobre os “alienados” aparecem por vezes nos 

relatórios do chefe de polícia, a exemplo do relatório de 1897, e em outras na parte direcionada 

ao relatório de Hygiene Pública. Em verdade, a atuação da polícia parecia constar dentro de 

uma zona cinza, ou seja, um âmbito mal delimitado de suas atribuições. Outro aspecto dessa 

variedade são os crimes relatados, seja alguns vinculados a notas falsas, ou outros a questões 

envolvendo a extração da erva-mate, assunto que será melhor tratado no discorrer do trabalho, 

cabendo, portanto, apenas noticiar sua variedade. É preciso considerar que o período também é 

marcado por aquilo que já se chamou de coronelismo. Se nos fiarmos pelo argumento de Victor 

Nunes Leal, a fragilidade das instituições locais teria dado muito espaço para o poder pessoal 

de potentados. Embora não alcançasse mais as esferas mais altas de exercício do poder político, 

ainda restava certo espaço nas esferas mais locais. As “informalidades” que os relatórios 

possuem, muitas vezes, podem ser justamente expressão dessa apropriação pelos “coronéis” 

dos assuntos competentes à polícia. Mesmo que possamos relativizar esse fenômeno, talvez 

ainda seja preciso levar em consideração a interferência de poderes locais.  

De qualquer modo, o período no qual nos fixamos era de transição, ou seja, temos a 

                                                 
11 Relatório Apresentado ao Secretário de Negócios do Interior, Justiça e Instrucção Pública do Estado do Paraná, 

pelo Chefe de Polícia Interino, Benedicto Pereira da Silva Carrão, 1895, p. 8. 
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passagem de uma sociedade pautada no sistema escravocrata para uma república que se queria 

moderna e civilizada, pautada no trabalho livre como centro das relações. Se nos alinharmos à 

historiografia tradicional, o impasse girava em torno do processo de reverter o caráter negativo 

vinculado ao trabalho assalariado para então transformá-lo no centro regulador da sociedade. 

Tal caráter negativo, todavia, era primordialmente uma visão a qual estas elites compartilhavam 

no imaginário acerca do liberto. Assim, esse modelo exigia e legitimava a tutela daqueles que 

não trabalhariam por si só – uma vez colocados sob o modo de produção capitalista – visto que 

a escravidão os teria marcado como avessos ao labor. A instrumentalização dessa noção tornou 

viável a tentativa coagir esse estrato social para determinadas atividades econômicas, ou seja, 

o trabalho assalariado, como no exemplo caribenho12. Porém, na perspectiva dos indivíduos 

libertos, a ideia do caráter negativo do trabalho não correspondia com precisão à realidade, 

como bem informa Hebe Mattos, pensando essa relação na íntima significação da liberdade 

para estes indivíduos, já que uma sociedade escravocrata imprimia também à liberdade uma 

marca específica, condicionando o atributo do ser “livre” à inserção deste indivíduo nas suas 

relações mais próximas13.  

No contexto dos anos finais da escravidão, de fato poderiam estas camadas sociais 

estarem avessas ao trabalho assalariado. Contudo, não era pelo trabalhar em si, mas pela questão 

de trabalhar servindo a alguém, elemento que se aproximava da situação de cativeiro. O 

fundamental, assim, era a ambição destes indivíduos livres para “viver sobre si”, ou seja, ter o 

controle de sua mão de obra em terra que fosse sua propriedade14. Ou seja, essa noção era, em 

verdade, um discurso legitimador do controle das classes dominantes sobre esta população 

recentemente liberta do regime escravocrata. Em verdade, não existia a necessidade de incutir 

nos egressos da escravidão a noção de trabalho - em contraponto a uma “vagabundagem” como 

marca inexorável de quem sofreu a escravização -  já que estes apenas tinham sua liberdade 

vinculada a um tipo de vida e trabalho diferente, conforme suas vivencias materiais. Em suma, 

aceitar o discurso de que os libertos eram avessos ao trabalho é, na verdade, simplificar uma 

complexa produção de significados que estes indivíduos continham, e, mais que isso, perpetuar 

um discurso que legitimou um modelo específico de controle social para estas populações no 

período pós-abolição. 

Feita essa ressalva, o objetivo das classes dominantes, ou seja, este de criar uma 

                                                 
12 Cf. FONER, Eric. Nada além da liberdade. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1988. 
13 MATTOS, Hebe. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista – Brasil, século XIX. 

Campinas: Ed. da UNICAMP, 2013, p. 45. 
14 Idem, p 55. 



17 

 

camada de trabalhadores assalariados, demandava uma ação ampla, haja vista a complexidade 

das transformações que estavam ocorrendo no período. Desse modo, a relocação deste 

trabalhador passava por dois movimentos: criar a nova ideologia adequada ao capitalismo e ao 

trabalho assalariado e, concomitantemente, a vigilância dos aparatos repressores das 

instituições policias e judiciárias15. Para condicionar o liberto ou o imigrante sem condições era 

preciso que a ideologia do trabalho se vinculasse às relações concretas destes indivíduos, para 

que uma vez internalizados os valores como de ordem e civilização vinculados ao trabalho, os 

resquícios do modelo escravocrata fossem reformulados. A ideologia do trabalho deveria ser 

aplicada na classe trabalhadora como um todo para viabilizar o famigerado progresso.  

Em suma, na medida em que um novo modelo, como já se disse, republicano, 

capitalista e civilizado se queria instaurar, era preciso preenchê-lo com seus valores 

correspondentes. A realidade se mostrava em um processo de instabilidade, como toda 

transição, marcada pelas consequências da abolição da escravatura, bem como todo o aumento 

populacional proporcionado pela imigração, de modo que talvez resida no período a 

oportunidade de analisar a relação com o crime, teoricamente mais exposta em seus significados 

nos momentos de crise. Esse projeto entrava em conluio com o que se acostumou chamar de 

positivismo, em paralelo com suas ramificações na Antropologia Criminal. Como se verá 

adiante, o impacto dessas ideias na sociedade da Primeira República foi determinante para 

entender como os indivíduos que eram contemporâneos a tais fatos enxergavam o crime e a 

criminalidade dentro do organismo social. Nessa perspectiva, o criminoso e o crime 

apareceriam em simbiose. Tratava-se do criminoso como irresistivelmente atraído ao crime, 

sob uma série de formulações médicas, que contrariavam a noção liberal clássica de livre 

arbítrio. Os diversos estigmas16 criados por essas ideias positivistas eram como que signos pelos 

quais se traduziam tais discursos, em um enquadramento geral da sociedade e, mais 

especificadamente, do elemento constitutivo dos limites de atuação social representado nos 

crimes.  

Por consequência disso, se categorizavam grupos que deveriam ser alvo de atenção do 

Estado para a boa saúde da sociedade, haja vista suas deficiências biológicas e psíquicas, os 

desqualificando para o convívio. Estas duas chaves, ou seja, as mudanças que ocorriam graças 

ao modelo civilizatório de um mundo liberal do trabalho; e por outro lado, as fixações 

                                                 
15 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: O cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiros da belle 

époque. 3ª Ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012, p. 47. 
16 CANCELLI, Elizabeth. A Cultura do crime e da lei (1890-1930). Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 2001, 

p. 149-150. 
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positivistas com o organismo social em todas suas esferas era o que constituía a atuação das 

autoridades e consequentemente os aspectos sociais que cercavam a criminalização. Era o que 

se constituía como o contrapeso da modernidade tardia, como define Clóvis Gruner, a qual 

atravessou as terras brasileiras nos fins do XIX e começo do século XX, em que toda a 

instabilidade das mudanças transformava a sociedade em uma obsessão com o lado sombrio 

dos “marginais” que invadiam o espaço urbano. Ou seja, em que pese o afrouxamento de certas 

relações sociais, as novas mudanças envolvendo a urbanização e o aparecimento das multidões 

formadas pelo aumento demográfico do período produziu a insegurança que era compensada 

no tratamento da ameaça que podia significar o crime17.  

Nossas análises, porém, requerem cuidados ao tratar do desvio, em justiça à postura 

que se assumirá perante as fontes, de modo que assim se seguirá parte do que se pretende neste 

capítulo. Trabalharemos em uma discussão historiográfica, na perspectiva dos trabalhos feitos 

sob foco em outras regiões brasileiras do período histórico escolhido, relacionando estas 

reflexões com os trabalhos feitos com base na realidade curitibana. Esta discussão, embora nem 

sempre explicita, considerou duas dimensões do fenômeno, entre as relações dos estudos que 

discutem a criminalidade e daqueles que versam sobre os discursos e representações em torno 

do crime, duas esferas que fenomenologicamente se misturam e entrelaçam, seja em conflito 

ou não.  

A criminalidade na historiografia nacional  

 

O que se tentou até agora foi pontuar as possibilidades de um estudo sobre a sociedade 

pela ótica da criminalidade, de modo a experimentar os limites de considerar as “periferias” 

incrustradas nestes documentos oficiais da repressão, uma brecha para interpretações da própria 

sociedade. Nosso objeto, ou seja, a criminalidade curitibana, tem sido um frutífero alvo de 

analises em outros ambientes. Assim, a fim de averiguar estas iniciativas da historiografia, 

parte-se do já mencionado estudo do cotidiano das classes trabalhadoras no Rio de Janeiro da 

Belle Époque, de Sidney Chalhoub18. Mais do que a criminalidade, o autor busca entender como 

as massas populares organizavam suas relações sociais, e de que maneira seus conflitos 

poderiam elucidar suas próprias sociabilidades e regras de conduta. Os casos de homicídio 

envolvendo o ambiente de trabalho recebem o primeiro foco de análise. Diante de inúmeros 

                                                 
17 GRUNER, Clóvis. Paixões torpes, ambições sórdidas: transgressão, controle social, cultura e sensibilidade 

moderna em Curitiba, fins do século XIX e início do XX. 2012. 327f. Tese (Doutorado em História) – Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba. 2012, p. 34. 
18 CHALHOUB, 2012. 
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eventos de violência entre trabalhadores na sua diária laboral, o autor identifica vários 

momentos de tensão entre grupos de trabalhadores e seus patrões, pensando em conflitos tanto 

verticalmente na hierarquia do trabalho, quanto horizontalmente, entre os próprios 

trabalhadores. Interessante notar a posição do autor a respeito da marginalização, ou seja, a de 

que seria preciso considerar o crime não como o oposto da ordem, mas sim como parte 

fundamental desta; não como elemento marginal, mas constituinte desse mesmo mundo, como 

instrumento de legitimação do controle social. 

Neste tom, as relações entre os trabalhadores se mostram separados notadamente pelos 

grupos nacionais. O ambiente brasileiro seria então composto por rixas entre esses grupos, 

sejam entre imigrantes de diferentes nacionalidades, ou inscrita na antiga oposição entre 

portugueses e brasileiros, na representação do modelo senhor-patrão branco e escravo-

empregado não branco19. Assim, as nuances entre os crimes analisados são predominantes no 

sentido de que uma vez instaurado o conflito, esses grupos de imigrantes tendiam a se aglutinar 

em redes de solidariedade durante o inquérito. Demonstravam o caráter trabalhador e honesto 

de seu compatriota enquanto o oponente preponderava em sua vagabundagem e desordem. Para 

além da constatação óbvia da manipulação destes signos (trabalhador e vadio) se nota a posição 

das próprias classes populares diante desse modelo, a de se utilizar destes significados dentro 

do conflito pela instauração da verdade no processo como válidos. Em resumo, estas situações 

envolvendo o labor demonstram a rixa em torno de questões étnicas e nacionais, e a 

consequente ajuda mútua entre os de mesma identidade. 

Chalhoub então passa a descrever os conflitos envolvendo relações afetivas, entre seu 

convívio e família. Esse âmbito do cotidiano das classes despossuídas era sinônimo, por entre 

a imagem da classe dominantes, de promiscuidade e desordem; ou seja, parte do problema da 

"patologia" destes indivíduos era a desagregação familiar que incorria de suas relações 

amorosas, buscando o autor delinear os reais contornos dessas relações. Parte da tônica dos 

conflitos narrados pelos autos processuais tem relação a um elemento machista destas relações. 

Existiriam, assim, duas situações elencadas que de maneira geral são elencadas. Em um 

primeiro cenário, duas famílias consanguíneas obrigadas a conviver juntas acabam entrando em 

conflito pela interferência de um dos familiares no relacionamento do casal mais jovem, de 

modo que a situação, assim, é explicada pela competição da posição de chefe da família. Ainda 

nessa situação, duas famílias não correlacionadas que, pela convivência, acabam entrando em 

conflito, geralmente por uma falta de cumprimentos do que chama o autor de deveres cotidianos 

                                                 
19 Idem, p. 60. 
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na relação das famílias. No segundo caso, os conflitos se dão a partir da tentativa frustrada de 

dominação por parte do homem, que compensava essa impotência pela violência seja na antiga 

parceira ou no novo amásio desta.  

Essa problemática, clarifica o autor, teria origem pela própria configuração 

populacional no caso carioca: a população masculina era consideravelmente maior que a 

feminina, de modo que arranjar um novo companheiro seria mais fácil para a mulher, enquanto 

para o homem perder sua amasia era voltar a uma competição acirrada para constituir uma 

família, e consequentemente se estabelecer em certa posição no convívio social. Assim, a 

mulher restava em uma posição mais confortável para abandonar uma relação que não a 

satisfizesse, sem menosprezar sua atitude, que a despeito da pretensa dominação masculina, 

lutava em prol de sua independência, tanto no trabalho quanto no relacionamento amoroso. Aos 

olhos das classes dominantes que observavam estes crimes, restava a impressão da futilidade 

dos motivos no ápice destes eventos pelos quais a violência foi levada a cabo. Todavia, esses 

acontecimentos se apoiavam em quebras de condutas anteriores, regras de convivência 

estipuladas entre estes atores históricos. Podemos entender tal conflito como um exemplo de 

como os conflitos permeavam a interação desses indivíduos. As configurações sociais, portanto, 

geravam o descumprimento da norma instituída no âmbito privado das relações familiares. 

Por último, o autor se compromete com os espaços de lazer entre os trabalhadores, 

entre os donos de botequins que zelavam pelo seu estabelecimento e os populares que tinham 

naquele espaço parte de seu cotidiano, o que por vezes resultava no conflito. Para além de outras 

mais especificidades que no mais refletem o já observado nos âmbitos anteriormente descritos, 

o autor utiliza os conflitos nos ambientes de lazer para discorrer sobre as opções pelas quais os 

populares tinham diante dessas situações: a privatização ou a repressão. Enquanto esta seria a 

resolução dos conflitos pelos elementos do Estado, aquela significaria dizer que o conflito se 

resolveria pelas próprias regras de comportamento deste grupo social. Em outras palavras, a 

privatização seria um meio pelo qual os próprios indivíduos do conflito, bem como a 

comunidade próxima a estes, é que iriam dar conta da violência que ali irrompia, usando de 

normas particulares para que o conflito cessasse. Não há muito esforço envolvido na percepção 

de que a privatização dos conflitos era a escolha preferida. O Estado pelos seus imediatos 

representantes não inspirava confiança, tanto pela ineficiência quanto pela violência empregada 

por esses agentes20. Afirmar esse movimento de privatização infere refutar qualquer perspectiva 

de patologia social destes indivíduos e reconhecer que estes tinham uma forma própria de 

                                                 
20 Idem, p. 272. 
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resolver seus conflitos, e ainda mais, que reconheciam na eventual violência um meio 

legitimado de comportamento. 

Ainda pensando o contexto carioca, situa-se o estudo das relações cotidianas da polícia 

na Primeira República de Marcos Bretas. O autor enfoca outra perspectiva da que Chalhoub 

esteve interessado, porém é esclarecedor a complementação das considerações. Alguns traços 

importantes de seu estudo são sobretudo no comportamento da polícia, a qual por entre os 

relatórios de seus Chefes de Polícia sempre verbalizavam a falta de estrutura para poder abarcar 

a função que lhe parecia devida: o controle da ordem. Mais interessante é destacar uma nuance 

que o autor atribui às estatísticas. Segundo o autor, os dados de prisões são ambíguos, na medida 

em que a atividade policial seria como parte da expressão das preocupações da elite, o que varia 

em determinados períodos. Assim, ficaria incerto afirmar se a preocupação da polícia e da elite 

são causadas pelo aumento do crime, ou o contrário, se as ocorrências dos crimes registrados 

aumentam pelo temor destas classes21.  

Tomando este aspecto, a atuação da polícia seria então além das estabelecidas nas 

normas, estas funcionando como um espaço de atuação no qual a polícia encaixava 

determinados comportamentos que merecessem controle. O método científico, tão em voga 

pelas ideias da criminologia positivista, era suplantado pela pressão nos interrogatórios e 

prisões em massa22. Apesar disso, contravenções como vadiagem continuaram por todo período 

como uma classificação vaga para enquadrar o modelo das “classes perigosas”, consagrado por 

Patrícia O’Brien. Até por isso, o número de processos e condenações eram bem inferiores aos 

das prisões para averiguações, ou seja, a prisão teria muito mais a função de negar certos 

comportamentos do que uma possível condenação ao final do processo. Por outro lado, não se 

pode ter certeza quantas abordagens policiais eram contabilizadas nas estatísticas, devido ao 

“processo de filtragem que ocorre no trabalho da polícia”23. 

Em outro ponto, é importante destacar uma divergência da bibliografia acerca do 

contexto do Rio de Janeiro. Enquanto Chalhoub defende o enfoque da população pobre em 

“privatizar” seus conflitos, sendo resistente a incluir a atuação do Estado em desfavor de uma 

resolução por uma série de condutas próprias ao seu meio social, Bretas afirma que “apesar da 

crítica generalizada à atuação da polícia, a despeito do ódio demonstrado em algumas ocasiões, 

indivíduos de ambos os sexos e de todas as idades não hesitavam em recorrer à polícia”24. A 

                                                 
21 BRETAS, Marcos Luiz. Ordem na cidade: O exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro: 1907-

1930. Rio de Janeiro: Ed. Rocco. 1997, p. 62. 
22 Idem, p. 129. 
23 Idem, p. 108. 
24 Idem, p. 120. 
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discrepância pode ser atribuída a alguns fatores. O período analisado por Bretas é entre 1907-

1930, enquanto Chalhoub se restringe a analisar os dez primeiros anos do século XX, em um 

ambiente turbulento das reformas de urbanização e saneamento do governo de Pereira Passos, 

período em que talvez fossem as massas desapropriadas mais propensas a desconfiar da atuação 

policial. Além disso, como Chalhoub foca em processos de homicídios, nos quais a polícia se 

via obrigada a dispor de uma melhor apuração, além da própria natureza mais grave do delito, 

talvez fossem seus envolvidos cautelosos ao interagir com as forças policiais. Além disso, esses 

comportamentos não necessariamente se excluem. É possível que em algumas situações de fato 

a polícia fosse um instrumento dos particulares na resolução de seus conflitos, bem como a 

hostilidade em outros, como no caso dos homicídios. Tal distinção de modo algum infere 

diminuir o possível hábito abusivo com o qual essas populações eram abordadas, embora 

complexifique a questão. 

Ainda neste aspecto, o registro de violências praticadas pelos próprios policiais ocorria 

de fato em alguns casos, porém, devido às forças policiais que se dividiam. Clarifiquemos: 

embora existisse uma solidariedade entre os policiais de uma mesma força, entre a polícia 

militar, a guarda civil e a guarda noturna, até mesmo pela convivência de por vezes terem que 

trabalhar em conjunto, cultivava-se algumas rixas que implicava no registro do abuso pelo 

agente da força policial oposta, mesmo que qualquer punição se restringisse aos procedimentos 

administrativos. Além disso, alguns comissários faziam o registro e a acusação de abuso para 

eventualmente se despirem de qualquer culpa que porventura lhe fosse atribuído mais tarde, 

salvo os casos em que as acusações eram direcionadas ao seu superior. Assim, os registros de 

abuso de autoridade envolvendo policiais da mesma corporação são de rara existência, embora 

como já pode ser visto, não fosse devido à retidão das forças policiais25. Além disso, nos 

informa que o abuso das autoridades não era restrito aos cargos mais baixos, estes que tinham 

contato mais direto com a população. 

Quando passamos a região de São Paulo, embora permaneçam similitudes, o contexto 

claramente é outro. Nesse estudo se debruçou Boris Fausto26, pensando nos limites temporais 

de 1880 até 1924, ou seja, os anos finais do império até o período de consolidação do 

movimento operário no país. Como no Rio de Janeiro, as mudanças ocorriam em vários sentidos 

na capital paulista, pela imigração e o contingente derivado da abolição. No primeiro capítulo 

é feita uma aproximação geral entre alguns recortes através das estatísticas. As fontes criminais 

                                                 
25 Idem, p. 46-55. 
26 FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1889-1924). São Paulo: Ed. Brasiliense, 

1984. 
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seriam, numa primeira visão, determinadas em sua veracidade de acordo com sua proximidade 

do acontecimento real, ou seja, quanto mais os documentos fossem produzidos perto do crime, 

mais conteriam em si traços dos crimes cometidos, e, na medida em que se distanciassem, mais 

deturpações seriam suscetíveis em relação ao ocorrido. Apesar disso, é importante mencionar 

que alguns crimes, embora julgados, não levavam de imediato à prisão, como nos crimes 

sexuais, relativizando, portanto, essa noção.  

O período pós-abolição e proclamação da República seria um momento mais 

suscetível a prisões pelas mudanças que ocorriam na urbanização da cidade. O período de 1898-

1905 seria também pautado pela crise cafeeira e consequente recessão econômica, o que 

diminuiu o crescimento demográfico e a oferta de empregos, culminando em uma atividade 

policial mais intensa. Outro ponto importante é o fato do número de processos ser menor que o 

número de prisões por contravenções, sendo esta uma tendência apontada pelo autor como 

mundial, devido o papel majoritário da polícia no controle social nas "normas do trabalho, do 

bem viver, ou simplesmente pela indefinida figura dos 'suspeitos'"27. Pensando no recorte racial, 

ponto já tratado por Chalhoub, o tratamento das estatísticas permite, ao comparar o número de 

indiciados com a porcentagem da população negra em São Paulo, constatar a clara atenção aos 

negros. Pela leitura dos processos seria notável a distinção do elemento racial como degradante, 

na medida em que até mesmo o convívio com negros, seja amorosamente ou não, para as 

autoridades, tanto policiais como médicas, indicava uma diferenciação negativa no tratamento 

do réu ou da vítima.  

Quanto ao recorte da imigração, embora o autor admita um maior número de prisões 

na última década do século XIX, a razão disso não seria uma estigmatização, mas pela desordem 

provocada pelo estabelecimento desses indivíduos em outra cultura, já que após o período de 

grande imigração, quando o número de novos imigrantes cai, as taxas de prisões acompanham 

tendência. Contudo, certos estereótipos seriam percebidos na mídia da época, vinculando 

determinadas etnias à criminalidade e mais importante, às desordens. Em suma, "enquanto a 

correlação discriminatória entre criminalidade e população de cor constitui um elemento 

permanente ao longo de todo o período abrangido pela pesquisa, a correlação criminalidade-

estrangeiro é conjuntural"28. Já quando nos alijamos no que expõe Elizabeth Cancelli, o que é 

indicado pela é, em verdade, que o foco do aparato punitivo de modo algum era conjuntural, 

como afirma Fausto, e pelo contrário, existiam estigmas presentes que vinculavam 

necessariamente a imagem do imigrante ao crime, mostrando que de fato estes estratos sociais 

                                                 
27 Idem, p. 32-33. 
28 Idem, p. 63. 
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eram alvos preestabelecidos no processo de criminalização29. Além disso, as autoridades 

insistiam na criação de um sistema de troca de informações, para que então se identificassem 

quais indivíduos estavam em movimentação entre os países, com o objetivo de fazer um cerco 

sobre estes imigrantes, notadamente nos que entre eles carregavam orientações políticas que 

fossem consideradas subversivas30, lembrando o receio que tinham as autoridades das 

movimentações de anarquistas entre os estrangeiros. 

 Fausto também destaca que a maioria dos conflitos são internos a grupos de mesma 

nacionalidade. Neste ponto deve-se indicar mais uma controvérsia: Chalhoub, no contexto 

carioca, vê nos grupos nacionais uma rede de solidariedade que acontece mesmo em casos 

extremos de homicídio entre compatriotas. Não necessariamente negando a existência dessa 

solidariedade entre imigrantes, Fausto coloca ser exatamente a convivência mais constante 

entre esses indivíduos a causa desses conflitos, não os colocando sob os conflitos entre 

imigrantes de diferentes nacionalidades. Nossa posição é de que esses conflitos, contudo, 

poderiam ter como enredo as inevitáveis dificuldades e contradições embutidas na reiteração 

dos laços de solidariedade que Chalhoub se refere, não bastando para refutar tais laços. Como 

se verá no terceiro capítulo, a forma como se deu a imigração em nossa pesquisa, ou seja, no 

contexto da formação de Curitiba, é essencial para que entendamos as relações da criminalidade 

na cidade, já que ao contrário das cidades urbanas descritas por Chalhoub e Fausto, a estrutura 

de colônias em torno do centro prepondera em Curitiba. 

No recorte de gênero a tendência seria a menor quantidade de crimes praticados por 

mulheres, sendo que seus crimes seguiriam com características do papel empregado à mulher 

na época: quando autoras, tendiam as vítimas serem conhecidas, no mais das vezes em resposta 

a alguma ofensa, seja física ou moral; quando vítimas, tendiam a ser seus algozes 

majoritariamente conhecidos, e em menor número também sem relação com a vítima, sendo 

praticamente sempre homens. 

Os homicídios a que Fausto retrata são colocados entre esferas de violência não 

tolerada ou legítima, como na violência contra crianças e mulheres, as quais, dependendo das 

circunstâncias, sofriam agressões físicas sob a égide da "receita pedagógica"31. Ou seja, uma 

vez ocorrido o crime, a tentativa é se adequar aos modelos dominantes do papel reservado ao 

homem na relação afetiva e familiar para então a partir disso isentá-lo da culpa. Portanto, "os 

marcos de adequação social da figura masculina estão dispostos de modo flexível, de tal forma 

                                                 
29 CANCELLI, p. 86.  
30 Idem, p. 77-78. 
31 FAUSTO, p. 93. 
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que a transgressão dos limites só ocorre em situações peculiares. Os marcos da figura feminina 

são outros e, como é sabido, muito mais estreitos"32. Além disso, grande parte dos homicídios 

aparecem como originários de uma "explosão súbita". Segundo o autor, seria um universo 

majoritariamente masculino, entre vítimas e agressores, que entram em conflito por uma série 

de razões que é impossível reconstituir. Em suma, a principal tese de Fausto se configura no 

processo de naturalização do crime no cotidiano de São Paulo, sendo então incorporado na 

narrativa urbana como constituinte das relações, em conformidade com a posição de Chalhoub, 

em que o crime não pode ser considerado nestes contextos como algo marginal, mas sim como 

parte dessas relações sociais, inclusive nos mecanismos de legitimação do controle social.  

A estes pontos se adicionam ao que no período foi, como já noticiado nas primeiras 

páginas deste capítulo, o impacto das ideias positivistas no Brasil. Esse aspecto é um dos 

assuntos dos quais discorre Elizabeth Cancelli que, embora enfoque sua perspectiva sobre 

assuntos relacionados as instituições do período, nos é útil para entendermos certos elementos 

de como se pensava o crime e o criminoso. Destarte, o período da Primeira República presencia 

um fascínio pelo proibido, na medida em que as taxas de criminalidade aumentavam, de modo 

a alardear cada vez mais a preocupação social com o crime. Era o tempo em que Nina 

Rodrigues, embora médico e não jurista, atribuía estes comportamentos ao que ele emprestava 

do direito da Escola Positivista, ou seja, a não existência da liberdade dentro das ações humanas. 

Em verdade, a principal relação da Escola Positivista com o período foi no debate em torno do 

Código Criminal de 1890. Sua criação, destarte, gerou um desconforto em boa parte da 

comunidade jurídica, que atribuía ao Código uma defasagem em relação às principais correntes 

científicas no período. Era justamente a Escola Positivista de Direito que reclamava seu lugar 

na codificação penal. Segundo estes juristas, o Código ainda se baseava em ideais etéreos, que 

não enxergavam a materialidade do crime, tratando igualmente os desiguais, já que ainda se 

baseava na Escola Clássica. Para além disso, não se poderia falar em igualdade em uma nação 

permeada pelas desigualdades, percebidas como parte elementar da sociedade brasileira. Era 

esta mesma desconfiança que se expressava a “genérica” igualdade colocada pelo Código de 

1890. O antigo medo que cercava os senhores de seus escravos é então substituído pelo 

desconforto perante a pobreza urbana, tendo então a criminologia como um instrumento 

essencial para combater essa população. Isso ajuda a compreender como no mesmo momento 

de uma pretensa expansão da participação política, o que se vê é uma sistemática exclusão de 

boa parte da população, engendrada em um novo modelo de controle social e punição33. Nessa 

                                                 
32 Idem, p. 110. 
33 ALVAREZ, Marcos César. “A criminologia no Brasil ou como tratar desigualmente os desiguais”. Dados – 
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inquietação surgiram formas que viabilizaram esse modelo, e no caso, por um arcabouço 

cientifico no trato do crime, tendo o criminoso como objeto34. 

Neste contexto é que se seguiam a adoção dos modelos de identificação, como do 

sistema Bertillon, vigente no serviço de identificação criado no Rio de Janeiro em 1894, assim 

como em São Paulo e Rio Grande do Sul, que inauguram em 1895. Media-se então os possíveis 

traços dos cooptados pelos aparatos punitivos, de modo a categorizar possíveis padrões de 

identificação, visto que era preciso, acima de tudo, delimitar quem era o criminoso. Como já 

foi dito, o crime e o criminoso estavam na metáfora de uma simbiose, como consequência da 

inexistência do livre arbítrio, uma vez que a conduta era mera demonstração do atraso evolutivo 

e civilizacional atávico ao criminoso. Em consequência, as prisões se tornam então um grande 

laboratório para os estudiosos do crime. Todos os presos passavam pelo processo de 

identificação, anotando-se “caracteres individuais, indeléveis e imutáveis”, iniciativas que 

tiveram em São Paulo um foco intensificado35. 

A tríade era composta por esses elementos, da estatística aos serviços de identificação, 

ligados pelo fio condutor que eram as ideias evolucionistas da antropologia positivista. Como 

bem coloca a autora, com a Escola positivista de Direito e a Antropologia Criminal, 

 

o tempo se organizará ou pensará se organizar (portanto se construirá) numa sociedade 

composta dos eixos da criminalidade ou da não-criminalidade. Funda-se uma espécie 

de narrativa mítica assentada em preceitos científicos sobre as entranhas da mente, 

cujo ponto de partida é o da experiência do criminoso nato, ou seja, de uma espécie 

de memória genética instituinte do mundo agora bipartidarizado entre criminosos e 

não criminosos36. 

  

O que se sucede então é a extrema fixação da sociedade com a harmonia do organismo 

social, organizado e controlado em prol da civilização. A escola gerida por Lombroso, Ferri e 

Garofalo e seus correspondentes brasileiros será então a fundamentação de uma série de 

símbolos que traduziam o entendimento sobre a sociedade no período, delimitando também o 

proibido e o não proibido, em uma obsessão pela moralidade, ou seja, pelas fronteiras da 

normalidade. O que decorre destas noções é a importância da higienização social que se 

operacionalizava com o conhecimento sobre o crime e o criminoso. Por esta razão, Cancelli 

exemplifica a categorização produzida pela polícia carioca não somente sobre as características 

antropomórficas mas também sobre o comportamento e até mesmo sobre estas relações 

                                                 
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, V. 45, nº 4, 2002, p. 693-694. 
34 CANCELLI, p. 53-55. 
35 Idem, p. 58-59. 
36 Idem, p. 28-29. 
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sociais37. 

Essa atuação gerava o que discorremos anteriormente acerca dos inúmeros estigmas 

criados nesse processo de catalogação da figura do criminoso. Estes estigmas então fizeram o 

encaixe entre as teorias cientificas sobre o crime e as questões raciais, bem como em relação 

aos estrangeiros, gerando então a estes grupos o foco no processo de criminalização e de 

saneamento moral da sociedade. Aliado a isto, cabe dizer, serão estigmatizados os grupos que 

atentarem-se não necessariamente a um crime especifico, mas os quais tenham ofendido a 

moral38 inerente ao projeto de civilização que se almejava na passagem do século XIX para o 

XX39. 

A criminalidade curitibana e as contradições do modelo 

 

Postas estas questões acerca da criminalidade tanto no Rio de Janeiro como em São 

Paulo, a pequena Curitiba aparece com um ar bem diferente das demais capitais, como ambiente 

não tão urbano e desenvolvido. Como bem podemos ver através do trabalho clássico de Maria 

Ignês de Boni, O espetáculo visto do alto40, a imagem de Curitiba no período analisado é de 

uma cidade pacata, com um povo ordeiro. Boa parte dos historiadores da época, como Rocha 

Pombo e Romário Martins, descrevem a cidade como portadora de um projeto de civilização, 

com “democracia, cultura, virtudes, beleza, bem-estar, confraternização, movimento, trabalho, 

lazer, enfim, ordem e progresso”41. Segundo a autora, o retrato não necessariamente seria falso, 

todavia, ameno. Por ela  

 

não perpassavam as profundas contradições e impasses vividos por uma pequena 

cidade que se superpovoava, nem as dificuldades de sobrevivência e moradia em uma 

economia precária, marcada pela carestia e desemprego, onde muitas pessoas viviam 

na limiaridade do trabalho e do crime; não mostrava a violência policial, as condições 

higiênicas propícias a hospedar moléstias epidêmicas ou mesmo endêmicas, o 

despotismo sanitário; ocultava as contradições e preconceitos vividos pelos 

imigrantes, redenção do trabalho, mas portador de miasmas e odores, e de 

comportamentos que deviam ser controlados42. `  

 

Assim, a contradição vivida por esses atores históricos se materializava também pela 

                                                 
37 Idem, 88-91. 
38 Vários grupos serão então enfatizados em sua fácil identificação, como epiléticos, prostitutas, tatuados e 

alcoólicos. CANCELLI, p. 150. 
39 Idem, p. 149-153. 
40 BONI, Maria Ignês Mancini de. O espetáculo visto do alto: vigilância e punição em Curitiba (1890-1920). 

Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1998. 
41 Idem, p. 14. 
42 Idem, p. 16. 
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violência que permeava suas relações. Pensando neste aspecto, cabe colocar algumas 

peculiaridades do contexto curitibano. Como se verá adiante, nos anos de 1880 até 1900 existe 

a entrada maciça de imigrantes no Paraná. Porém, se a população praticamente dobrou nos fins 

do século XIX, a economia não acompanhou seu crescimento43. Tendo uma economia voltada 

para a extração do mate, juntamente de partes menores dedicadas a pecuária e exploração da 

madeira, o café só teria alguma importância a partir da segunda década do século XX. Assim, 

a economia paranaense era voltada não para o mercado externo, mas para o consumo interno e 

para América Latina, especialmente na região platina. Porém, com o fim do século XIX, a 

atividade ervateira tende a decair, seguido por momentos de oscilação entre fases de 

recuperação e baixa. Ou seja, o período economicamente se via pela crise, que era agravada 

pelas condições insalubres das partes mais populosas da cidade, gerando, desde 1870, correntes 

de epidemias. Assim, começavam as elites dirigentes a compor, como em outras cidades do 

país, seus projetos para higienizar a região, sendo muitas destas doenças atribuídas aos 

imigrantes que perambulavam pelas ruas44.  

As medidas para a urbanização da cidade colocavam na mira das autoridades os 

elementos da sociedade que deveriam ser controlados e levados para o progresso. Os 

imigrantes, nesse processo, “de ‘morigerados’ e ‘laboriosos’, passaram a ser representados no 

imaginário burguês como preguiçosos, anti-higiênicos, doentes, boêmios, desordeiros”45. 

Quando assentados na economia local, seriam anarquistas e subversivos. Junto deles estarão os 

demais “desviantes” da sociedade, como libertos, desempregados, entre outros prejudicados 

pelas próprias reformas urbanísticas. 

Pensando nesses processos de criminalização, pelas reflexões de Erivan Karvat46 é 

possível ver como se fez a construção do “delinquente” não mais pelo que se fazia, ou seja, por 

seus atos, mas sim como por quem era, por futuros comportamentos reprováveis que porventura 

teria. Assim como no paralelo nacional, fazendo coro às ideias de Cancelli, essa lógica será 

feita com base nas ideias da antropologia criminal e da criminologia positivista. Mais do que já 

foi dito, a cidadania da república passava pela coletividade civilizada na figura do trabalhador, 

disciplinado e o ordeiro. Por sua vez, o trabalho, e sua consequência lógica da ordem pública e 

social será então o núcleo da sociedade. Nesse sentido aparecerá nos discursos a figura do vadio 

ou do mendigo, como anti-norma, uma vez que, para o autor: 

                                                 
43 Idem, p. 17-18. 
44 Idem, p. 24-30. 
45 Idem, p. 47. 
46 KARVAT, Erivan Cassiano. A sociedade do trabalho: discursos e prática de controle sobre a mendicidade e a 

vadiagem em Curitiba (1890-1933). Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1998. 
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Numa sociedade onde o trabalho representa um valor supremo ou a norma da própria 

existência, vadios e mendigos, voluntária ou involuntariamente, representam a própria 

negação desta norma; numa sociedade onde a cidadania é dada pela inserção no 

mercado de trabalho ou pela participação/cooperação do indivíduo no organismo 

social, os elementos da negação ao trabalho representam a própria parasitagem, numa 

proclamada atitude antissocial47. 

 

 Assim seriam vistos os demais delitos, ou seja, a partir da visão médica sobre a 

degenerescência moral, atávica a certos indivíduos que são atrasados em sua civilidade, o que 

permitiria que seus impulsos e instintos o dominassem. Para reprimir estes “desvios” e 

“salvaguardar a moralidade pública”, a própria violência da polícia era legitimada pela 

imprensa, apesar de sua posição ambígua, por vezes servindo como meio de denúncia aos 

abusos da polícia48. 

Embora fossem os curitibanos um modelo de cidadãos comprometidos com a ordem, 

os mesmos Chefes de Polícia que reafirmavam tal imagem, atentavam em seus relatórios para 

os índices de criminalidade da capital. Nesse mesmo sentido incorriam as chamadas da 

imprensa em relação às estatísticas de crimes, o que contrariava a “pacífica cidade”. Pamphilo 

d’Assumpção teria publicado em 1908 um longo artigo sobre a criminalidade, defendendo que 

esta não acharia local propício na população curitibana, e que o crime, em sua análise entre 

1854-1906, não teria evoluído, restando às autoridades preocuparem-se das causas que 

poderiam fomentar a prática destes, como o alcoolismo e a vagabundagem. Pamphilo nunca 

deixara de se mostrar um intenso admirador de Curitiba e de acreditar em seu potencial 

civilizacional, como bem mostra sua posição no artigo de 1908. Por isso mesmo atribuía à 

“índole dos curitibanos” o equilíbrio social. Tal equilíbrio se baseava na noção de organicidade 

social, no qual o crime é a anomalia a ser extirpada49.  

Essa posição era contraditória com os relatórios de polícia que notavam um aumento 

significativo da criminalidade, embora as causas fossem as mesmas que Pamphilo acusava. Sua 

impunidade passava pela insuficiência do aparato estatal em reprimir todos os delitos 

cometidos50. Clamavam, assim, as autoridades curitibanas para que se aumentassem as 

instituições que preveniriam os delitos, com leis para a aplicação mais rígida da punição; com 

asilos e instituições correcionais e de identificação para vagabundos e mendigos como também 

                                                 
47 Idem, p. 121. 
48 BONI, p. 134-136. 
49 GRUNER, Clóvis. Um nome, muitas falas: Pamphilo d’Assumpção e os discursos jurídicos na Curitiba da Belle 

Époque. Revista de História Regional. UEPG, Vol. 14, n. 1, 2009 – ISNN 14140055. Disponível em: 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/view/2283/1770, p. 82-89. 
50 BONI, p. 54-57. 
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mais policiais para vigiar a cidade. Atendendo a estas demandas, foram implementadas medidas 

para atenuar a questão. Em março de 1903, foi criado então o Hospício de Nossa Senhora da 

Luz, juntamente do Gabinete Antropométrico em 1905 e da revisão dos regimentos da polícia 

nos anos subsequentes51.  

 Todavia, o problema da incapacidade do aparato policial em dar conta de toda 

criminalidade continuava, e embora as autoridades curitibanas estivessem de acordo com as 

modernas penalogias, sua precariedade de condições impunha, sob sua perspectiva, a falha do 

projeto de recuperação do delinquente. Desse modo,  

 

essa contradição entre discurso e prática penal propiciou a polícia agir com redobrada 

atenção da vigilância da população, principalmente no controle de comportamentos 

considerados inadequados ou causadores de delitos. Isso fica explicito, quer na 

estatística de prisões, quer na determinações e práticas de controle das “causas” de 

distúrbios da ordem e da prática de crimes52. 

 

 Boni indica ainda que a incapacidade de conter o crime era o fator que aumentava o 

foco da polícia na vigilância, que atuava na prevenção do que poderia vir a se tornar um crime. 

Porém, se considerarmos apenas este fator corremos de simplificar a atuação da polícia, 

escondendo questões que lhe eram paralelas. Assim, para além da opção prática dessa 

vigilância, é preciso invocar mais uma vez a marca indelével da criminologia positivista, que 

pressupunha este tipo de atuação. O ambiente teórico dessas autoridades estava marcado pela 

medicalização que adentrava ao trato do criminoso, que perdia seu atributo de livre arbítrio da 

Escola Clássica Liberal para o condicionamento de seus comportamentos por elementos 

atávicos de sua biologia. Assim, um “rígido determinismo” preponderava no feitio destes 

indivíduos, separados então dos não-criminosos por características bioantropológicas, o que 

tornava a busca pelos “tipos delinquentes” uma obsessão das autoridades. Embora não fosse 

por tais características que o indivíduo se tornava um criminoso, eles seriam sinais de um atraso 

civilizatório em sua constituição psíquica, demandando uma atenção maior do aparelho 

repressor, consequentemente dando foco ao vigiar. O criminoso viria antes do crime para a 

defesa social preventiva53. Contudo, nada disso implica considerar essa vigilância como 

onipresente, haja vista sua precariedade ao período, que ainda se construía como aparato 

repressor. Essa cautela se faz necessária quando analisamos o trabalho da autora, haja vista que 

corremos o perigo de enfatizar demasiadamente um modelo de normatização excessiva da 

sociedade, o que, como veremos no decorrer deste trabalho, não cabe para o contexto 

                                                 
51 GRUNNER, 2009, p. 84-85. 
52 BONI, p. 76. 
53 CANCELLI, p. 32-33. 
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curitibano. 

De qualquer modo, é uma tendência que o número de prisões para averiguações ou por 

contravenções fosse bem maior do que o número acusações de crime e os consequentes 

processos54. O que se destaca nisso é que a violência em si não era necessária para a intervenção 

estatal; precisava-se, antes, de um elemento que distinguisse o que poderia gerar a temida 

degenerescência moral. Por essa razão, festividades locais e lugares de diversão atraiam o olhar 

da vigilância, que tentava impor seu padrão de disciplina e ordem. Nesses lugares, um grande 

foco da preocupação das autoridades, ao menos no discurso, era a vadiagem. Como indicam 

Boni e Karvat, o discurso alardeava o problema dos desocupados que vagavam pelas ruas. Por 

certo, o que chama atenção no caso curitibano é que a ênfase no problema da vadiagem não 

implicou em uma maior atuação policial55. Ao contrário, o ano em que mais se tiveram prisões 

por esta rubrica, ou seja, em 1908, não houve qualquer indicação da contravenção nos 

comentários das autoridades56. Ou seja, o caráter de todo alarde em volta da figura do vadio 

não necessariamente representava uma relação real com a ocorrência da contravenção. 

Possivelmente, sua representação fosse mais perigosa pela afronta a toda sociedade liberal 

pautada no trabalho do que por sua ocorrência, exagerando-se assim as que de fato existiam. 

Até mesmo por isso compreende-se a ênfase em instituições como o Hospício Nossa Senhora 

da Luz, um lugar que separasse a parcela da população a qual o projeto de civilização moderna 

não incluía. 

 As maiores porcentagens de prisões, em verdade, serão feitas nas rubricas de 

embriaguez e desordem, provavelmente por sua descrição vaga, o que comportava 

discricionariedades pelas autoridades policiais. Como já dito, essas contravenções se limitavam 

a serem punidas com detenções de um a dois dias, raramente com qualquer processo indo 

adiante. Os dois tipos de contravenção se misturavam entre os registros, haja vista que os 

desordeiros no mais das vezes podiam estar embriagados. Mais uma vez, as descrições destes 

comportamentos configuram como as principais causas da criminalidade57.  

Em suma, essa discricionariedade que as contravenções permitiam era paralela a 

violência policial. Nos relatórios, falava-se da falta de preparo dos policiais. Na mídia, vários 

relatos de prisões arbitrárias eram publicados nas sessões “a pedidos”58. Apesar disso, é 

                                                 
54 FAUSTO, p. 33-34. 
55 Apesar da indicação de Bretas de que a preocupação das elites talvez aumentasse o número de prisões, e não o 

contrário, ou seja, a de que a ocorrência maior de crimes gerava um temor maior nas elites que influenciavam a 

polícia.  
56 BONI, p. 80. 
57 Idem, p. 96-106. 
58 Idem, p. 137-138. 
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importante destacar as limitações que a polícia encarava nos primeiros anos da república, nas 

quais a própria execução do cotidiano policial era precária. Além disso, como bem explica 

Gruner,  

 

imprescindível ao processo de institucionalização da violência e sua incorporação à 

máquina estatal, a polícia se constituiu como organização recrutando, para suas 

fileiras indivíduos originários dos grupos postos à margem, porque considerados 

potencialmente perigosos. Ou seja, o projeto civilizacional posto em curso pelas elites 

setecentistas e oitocentistas se apoiou, em um aspecto fundamental – a manutenção 

da segurança e da ordem –, justamente naqueles indivíduos que se pretendia 

civilizar59. 

 

Ou seja, a violência que perpassava as relações dos indivíduos no período e no recorte 

em questão era partilhada pela mesma classe. Nos mesmo lugares em que se impunha um 

modelo de comportamento (nas classes mais despossuídas), eram recrutados os operadores 

destas mesmas violências. Apesar disso, o autor estabelece que a violência e a brutalidade 

policial não são algo inerente a sua constituição, mas de uma rede mais complexa de relações 

que imprimiam ao seu cotidiano estas práticas60. 

O contexto da criminalidade em Curitiba tem suas especificidades, por óbvio. No 

entanto, o paralelo é possível com o plano nacional. A sociedade do trabalho, que Karvat se 

dedica a estudar em torno da contradição que representava a vadiagem nessa ordem do discurso, 

é um exemplo disso. O ideário da sociedade moderna e civilizada fazia parte dos diferentes 

contextos os quais tivemos contato na bibliografia. Ademais, este ponto revelava um aspecto 

fulcro de toda organização que tentava se impor na República: a ordem pelo trabalho. Se o 

elemento que ingressava o indivíduo na cidadania era a dedicação ao labor, os dizeres acerca 

dos outros de fato serviam como a inversão de todo modelo, restando como anomalias a serem 

extirpadas em prol do progresso. Apesar da ênfase de Karvat nesses projetos para os pobres, é 

preciso que consideremos outras estruturas que porventura estivessem presentes. As relações, 

portanto, da população curitibana podem se dar em outros termos dos descritos por Karvat, 

como em cadeias de dependência, já que este fora, por muito tempo, o projeto para as classes 

populares. Se nos atentarmos a esse tipo de arregimentação, o que parece provável em um 

período de instabilidade política, podemos analisar o contexto curitibano não tanto como uma 

sociedade do trabalho, mas, ao contrário, pelas inúmeras redes clientelísticas que se formavam 

nas comunidades que compunham sua população. O próprio mate, atividade preponderante no 

Paraná, não predispunha a iniciativas de controle de trabalhadores urbanizados. Passava, antes, 

                                                 
59GRUNER, 2012, p. 140. 
60 Idem, p. 141-142. 
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pelo controle de seus movimentos na coleta e processamento inicial. Assim, além desse modelo 

de “sociedade do trabalho”, ordenada, estável e urbana, é preciso considerar estruturas 

marcadas por “cadeias de dependentes”, que embora fossem também uma forma de controle, o 

eram de um modo inteiramente diferente. 

Assim, as relações desta com a criminalidade despertam a hipótese que de modo algum 

a intervenção do braço armado do Estado era feito pela reação à violência, mas no mais das 

vezes ao que era propenso a ser violento. Os crimes sem vítima, ou seja, as contravenções, 

tinham muito mais ênfase nos discursos da mídia e dos Chefes de Polícia do que crimes mais 

graves, estes encobertos pela noção do povo ordeiro de Curitiba, A atuação desta, inspirado no 

jargão médico, seria uma profilaxia contra a degenerescência moral e do corpo, prevenindo suas 

causas e vigiando a cidade. Esse aspecto se encontra com o próprio papel da instituição.  

Como bem salienta Clóvis Gruner, “parte intrínseca do processo de modernização 

urbana, ela (a polícia) passa a ser pensada e apresentada como a instituição por excelência, 

capacitada e responsável para regulamentar e organizar a vida cotidiana, articulando as funções 

social, jurídica e repressiva”61. A República necessitava se instaurar enquanto regime de valores 

sociais próprio, o que inferia em renovar as instituições e os espaços, especialmente no 

ambiente urbano, foco concentrado e dinâmico do processo de modernização. Em paralelo a 

seu crescimento, e de outro lado com a presença ostensiva cada vez mais forte do Estado, os 

que não correspondem ao modelo hegemônico são postos a margem da mudança, sendo por ela 

jogados “na vala comum da periculosidade”62, o que propicia cada vez mais tensões e conflitos, 

notadamente quando pensamos na operacionalização deste projeto nos exemplos das medidas 

higienistas nas cidades, assim como também em Curitiba. 

Os outsiders e as relações de poder: o desvio enquanto modelo teórico 

 

Em paralelo as questões colocadas pela historiografia, podemos pensar em modelo 

diferenciado, em que uma abordagem teórica clareie nossa posição. Gilberto Velho, assim, em 

seu estudo do comportamento desviante63, elucida em grande parte destas inquietações teóricas. 

Para o autor, seriam dois os estágios dos estudos acerca do desvio que mereceriam distinção, 

para que a partir dessas perspectivas se pense alguns pontos, a saber, uma patologia biológica 

                                                 
61 Idem, p. 118. 
62 Idem, p. 176. 
63 VELHO, Gilberto. O estudo do comportamento desviante: a contribuição da antropologia social. In: VELHO, 

G. Desvio e Divergência: uma crítica da patologia social. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1999, p. 11-

28. 
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e uma patologia social. A primeira concepção se refere a uma patologização, dentro de um saber 

médico, entre sãos e insanos, normais ou anormais, de modo a colocar o motivo do desvio como 

um elemento endógeno e psicológico individualmente considerado. Ou seja, o motivo de uma 

não adequação a estas classificações do agir normal seria originário de desordens internas e 

intrínsecas ao sujeito. 

Porém, já alguns autores se atentariam ao aspecto social, sendo um dos representantes 

dessa concepção Robert Merton. Segundo Velho, a concepção do autor sobre o desvio se baseia 

na tradição durkheimiana com a noção de anomie. A ideia, grosso modo, seria a de que uma 

estrutura social teria dois níveis, um acerca dos objetivos valoradamente positivos de serem 

perseguidos, e do outro lado, os meios pelos quais aquela estrutura social e cultura admitem 

serem usados para alcançá-los. A partir disso entende-se que uma sociedade em que não há 

consenso acerca dos meios e dos fins seria, sob a ótica desse funcionalismo de Merton, mal 

integrada. O próprio autor muda seu modelo posteriormente. Passa então a distinguir anomie 

de anomia: enquanto aquela seria uma estrutura sócio-cultural que não está em harmonia, esta 

se trata do indivíduo que não está em conformidade com os meios e fins aceitáveis naquela 

determinada sociedade. Entenda-se que estes meios e objetivos são variáveis entre diversas 

culturas e não necessariamente uma sociedade em anomie terá muitos indivíduos em anomia, 

como também na situação contrária, não sendo estritamente determinante a correlação entre 

indivíduo e sociedade.  

A perspectiva de Merton, contudo, se torna problemática quando percebemos sua 

estrutura social não problematizada. Apesar de existirem mudanças nessa sociedade, clarifica 

Velho, o problema reside em considerar, a priore, a estrutura como hipoteticamente em um 

bom funcionamento. Ou seja, para basear todo o raciocínio de Merton, é preciso que se aceite 

intacta a existência de um modelo de estrutura social bem integrado e funcionando em 

harmonia, o que, por óbvio, não existe na materialidade. É preciso, então, estabelecer um 

conceito de cultura mais flexível, considerando o indivíduo “desviante”64 como dotado de um 

significado diferente para a sua realidade. Adota-se uma noção multifacetada e dinâmica das 

relações. O estudo destes "desviados" passa a considerar então os diferentes grupos que criam 

o desvio ao estabelecer suas regras sociais, de modo a entender este comportamento desviante 

como uma leitura divergente dos impostos pelos valores dominantes. Porém, é necessário que 

                                                 
64 O próprio Velho ressalta o cuidado ao utilizar o termo “desviado”, já que não há comportamento desviante sem 

a concepção de uma estrutura fixa da qual este diverge. Ou, ainda, não há possibilidade de se considerar um 

comportamento como desviante sem estabelecer um conceito hipotético de um comportamento “médio ou ideal”. 

VELHO, p. 17. 
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delimitemos com maior precisão este conceito de “desviante” ou, como formulou inicialmente 

Howard Becker, “outsiders”, em seu estudo clássico65 sobre sociologia do desvio.  

Todas as sociedades possuem regras sociais, ou seja, normas ou valores que se 

materializam em maneiras de comportamento, e, em contraposição a isso, quem não se alinha 

a estas imposições acaba por ser rotulado como um transgressor, como um “tipo especial, 

alguém de quem não se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo”66, ou seja, 

se configura como propriamente um outsider ou um desviante. Assim apesar do crime ter a 

aparência de um ato individual, ou seja, atribuído individualmente como conduta de alguém, é 

preciso atentar-se de que a ocorrência destes comportamentos ditos desviantes não condiz com 

o processo de criminalização que atravessa estes indivíduos. A partir dessa premissa se faz 

necessário expandir a analise, pensando quais são os fatores que levam determinados indivíduos 

a receberem o tratamento como desviantes. Por isso Gilberto Velho defende a concepção, assim 

como Becker, de considerar o desvio, e a criminalização em especifico no que nos concerne, 

como um processo político, haja vista a complexidade do fenômeno, que extrapola 

necessariamente apenas ao que diz respeito ao sujeito e sua conduta. O crime é então 

considerado como um processo dotado de peculiaridades e ambiguidades que foge ao critério 

objetivo da conduta tipificada, para que se possa ponderar sobre os demais fatores de como se 

criam as normas e suas transgressões pela interação dos diferentes grupos, de modo que se 

institui, assim, uma teoria interacionista do desvio. 

Essas regras não precisam ser oficiais, e podem ser umas mais difusas que outras, de 

modo que uma regra oficial pode não ter efeito algum na materialidade. De fato, diferentes 

grupos sociais demonstram valores que podem ou não corresponder com as demais esferas de 

regulação, de modo que se existe um conflito em determinado estrato, sua forma aceitável de 

lidar com ele pode comportar regras informais que são particulares aqueles grupos, ou da 

mesma maneira serem correspondentes aos valores provenientes das classes dominantes, por 

exemplo. Em outras palavras, os diferentes grupos sociais consideram como desviantes 

diferentes condutas67. A essa mesma conclusão parece chegar Chalhoub, embora se vincule 

também a discussão thompsoniana relativa aos “costumes”, quando defende existir um 

fenômeno de “privatização” dos conflitos entre os trabalhadores cariocas, nos quais imperam 

não necessariamente normas oficiais, mas sim as regras de comportamento dos grupos que 

                                                 
65 BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Trad. Maria Luiza X. de Borges. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2008. 
66 Idem, p. 15. 
67 Idem, p. 17. 
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existem nas classes populares, admitindo em determinadas ocasiões a violência como 

instrumento legítimo de resolução de conflitos68. 

De qualquer forma, o transgressor desta, se devidamente reconhecido pelos outros 

como tal, não alcança em todos os casos plenamente o caráter de um outsider, como no exemplo 

dado por Becker de alguém que bebe demais em uma festa ou comete uma infração de transito, 

o qual recebe, no mais das vezes, a indulgencia dos que lhe circundam, com um olhar mais 

tolerante a respeito do seu comportamento69. No mesmo sentido, elencando outra situação da 

qual Chalhoub nos lembra, alguém que na Belle Époque brasileira se deleitava ao ócio não 

necessariamente seria um vadio ou um vagabundo como tanto se estigmatizava na época, se 

condicionado seu comportamento aos meios de sobrevivência garantidos, haja vista que a 

vadiagem seria um perigo quando combinada entre o “hábito e a indulgência”, e apenas aquele 

que não garante sua sobrevivência teria sua natureza contaminada pela semente do crime70. 

Outro exemplo que podemos retirar da historiografia é dado por Cancelli em 1890, 

com o texto “Carta de um malandro", publicado por Marcos Valente no jornal O Estado de S. 

Paulo, no qual é possível inferir outro aspecto do processo de criminalização. Na publicação, o 

autor, que assina como um malandro, justifica sua posição de vagabundo, redigindo em sua 

defesa flertes com as abstrações jurídicas dos direitos do homem: de, assim como de poder 

trabalhar, igualmente também de vadiar. Este exemplo demonstra o que também Becker infere 

como a racionalização de uma posição de outsider, em que estes grupos marginalizados acabam 

por encontrar brechas pelas quais fundamentam sua conduta, recusando a sua criminalização71. 

As análises desses fenômenos passam, então, a não necessariamente procurar os 

fatores pelos quais aquele indivíduo chegou a cometer a infração, mas a procurar as 

peculiaridades do por que ele em especifico foi considerado um desviante em detrimento de 

outros. Não mais então uma “qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma consequência da 

aplicação por outros de regras e sanções a um ‘infrator’”72. Decorrente desta questão provem a 

precaução de não considerar estes outsiders como homogêneos, haja vista que sua condição se 

aproxima pelas reações dos demais ao que ele representa e não necessariamente ao que de fato 

são ou cometem. E se, por outro lado, existem variações de reação entre comportamentos 

semelhantes, gera-se então a problemática de estudar estes fatores sociais e suas conjunturas73.  

                                                 
68 CHALHOUB, 2012, p. 272. 
69 BECKER, p. 16. 
70 CHALHOUB, 2012, p. 75. 
71 BECKER, p. 48. 
72 Idem, p. 22. 
73 Ibidem. 
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Tal reação então de fato norteia a caracterização deste indivíduo perante os demais, o 

que tende a influenciar a ênfase dos controles sociais sobre ele. As regras oficiais tendem a ser 

aplicadas a determinados grupos em vez de outros. Estes agentes diretos do aparato punitivo 

estatal tem a consciência da incapacidade de reprimir todos os comportamentos teoricamente 

desviantes, ou seja, estão cientes que estruturalmente existe a limitação da própria instituição 

que cuida dessa repressão, o que implica em escolhas, geralmente pela importância do desvio 

e do consequente rótulo concebido coletivamente, tomando assim a inciativa de puni-lo74. Essa 

lógica se opera pela atuação policial, que escolhe reprimir determinados indivíduos em 

detrimento de outros, de acordo com o que Erving Goffman estabelece como um estigma de 

um desviante social75. O outsider de Becker comportará, assim, este traço que o distingue e que 

de certa forma o coloca sob possibilidades restritas de atuação na sociedade, o que, grosso 

modo, o coloca em propensão a se aproximar do comportamento rotulado, a despeito de 

determinismos. 

Tal estigma se compõe como um “tipo especial de relação entre atributo e estereótipo” 

a qual leva seu portador ao descrédito entre os demais. Assim, embora o autor estabeleça, de 

um lado, uma posição interacionista focada demasiadamente nestes símbolos, 

especificadamente nas relações individualmente consideradas entre a trama “estigmatizado-

normal”76, e de outro, esteja analisando processos mais amplos do que o recorte criminal, como 

deficientes físicos e mentais, alguns pontos podem ser aproveitados para nossas considerações. 

Segundo o autor, essas relações podem ser entre pessoas desacreditadas, como quando elas já 

são estigmatizadas, ou desacreditáveis, quando estão em uma área mal definida em que podem 

ou não serem estigmatizadas em uma determinada relação77. Em tais situações existe a 

possibilidade para que este indivíduo possa manipular ou tentar modular a identidade virtual 

que os outros possuem dele, seja em uma diminuição da tensão, em que esse desviante já foi 

“revelado”, e a partir disso tenta reduzir as consequências desse processo em suas relações; ou 

quando ainda está na possibilidade de encobrir quaisquer que sejam suas características que 

possam estigmatiza-lo, ou como o autor coloca, os símbolos de estigma que lhe pertencem, em 

um controle de informação78. Por outro lado, esse estigma teria variações espaciais, dependendo 

dos grupos aos quais aquele indivíduo percorre, sendo estigmatizado em um e não em outro, 

                                                 
74 Idem, p. 164. 
75 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Trad. Márcia Bandeira de 

Mello Leite Nunes. 4.ed. Rio de Janeiro: LCT, 2012. p. 153-154. 
76 De acordo com a própria designação do autor. 
77 Idem, p. 51-52. 
78 Idem, p. 113. 
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como outra forma de então se encobrir este estigma. No recorte criminal, ao mudar de nome, 

por exemplo, o indivíduo demonstra a ruptura com a identidade social anterior, construindo 

uma nova, para além dos aspectos práticos de não reconhecimento pela polícia79. Essa 

observação nos parece adequada quando analisamos os apelidos ou novas identidades que os 

criminosos atribuíam a si próprios, relativo ao que Cancelli aponta na passagem do século XIX 

para o XX, juntamente de organizações da criminalidade, como os “chacadores de otários” em 

São Paulo, que funcionavam nos subúrbios como em uma “espécie de sociedade repousada 

sobre a cumplicidade”80, assim como também a tendência a aglutinação destes indivíduos em 

grupo aproximados pela deterioração e condicionamento das relações sociais que o processo de 

criminalização enfatiza, em paralelo ao que Becker aponta. Essas construções, todavia, se 

permeiam por ambivalências, pensando a posição de um estigmatizado em não se reconhecer 

em sua categoria ou reproduzir reações que menosprezem outros tipos de estigmas81. Estas 

figuras, ou seja, de normais e estigmatizados são separados analiticamente, embora sejam, na 

visão do interacionismo simbólico de Goffman, flexíveis fenomenologicamente, como afirma 

o autor, ao concluir que  

 

o estigma envolve não tanto um conjunto de indivíduos concretos que podem ser 

divididos em duas pilhas, a de estigmatizados e a de normais, quanto um processo 

social de dois papeis no qual cada indivíduo participa de ambos, pelo menos em 

algumas conexões e em algumas fases da vida. O normal e o estigmatizado não são 

pessoas, e sim perspectiva que são geradas em situações sociais durante os contatos 

mistos, em virtude de normas não cumpridas que provavelmente atuam sobre o 

encontro82. 

 

 Essas questões se vinculam aos processos de criminalização que atravessam a 

sociedade, haja vista que esta forma de organizar o social infere também uma ênfase em quais 

estratos dessa população o controle mais urgente precisa ser aplicado. O estigma de Goffman, 

produz, grosso modo, várias categorias de outsiders, que carecem de relações sociais 

consolidadas para que então se contorne os processos de criminalização, de modo a atenuar 

uma repressão a comportamentos teoricamente ilícitos.  

 A respeito destas concepções, Norbert Elias e Jonh Scotson trazem ponderações 

importantes para que possamos delimitar a sociodinamica da estigmatização. Ao estudar as 

aparentes desigualdades entre bairros de uma pequena cidade inglesa, os autores dissertam 

sobre os processos que cercam a categorização de um desses grupos ao outro como inferiores. 

                                                 
79 Idem, p. 68. 
80 CANCELLI, Elizabeth. A cultura do crime e da lei: 1889-1930. Brasília: Ed. UNB, 2001, p. 34. 
81 Idem, p. 117-118. 
82 Idem, p. 148-149. 
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Assim, o que está na base destas relações do que eles chamam de “estabelecidos e outsiders” 

na verdade são formas de organização social entre determinados grupos, que a partir de sua 

capacidade de articulação desenvolvem relações sociais fortes o suficiente para alcançar fontes 

de poder, e assim, ter meios para mantê-lo. Esses mecanismos de reiteração do próprio poder 

se operam pela exclusão e estigmatização, ativando assim formas de controle social sobre o 

grupo inferiorizado83. Como colocam os autores,  

 

se podiam ver as limitações de qualquer teoria que explique os diferenciais de poder 

tão-somente em termos da posse monopolista de objetos não humanos, tais como 

armas ou meios de produção, e que desconsidere os aspectos figuracionais dos 

diferenciais de poder que se devem puramente a diferenças no grau de organização 

dos seres humanos implicados84 

 

Assim, não se pautavam estes processos por influência apenas de diferenças 

econômicas, mas sim por ações coletivas entre mecanismos de poder e sua consequente 

preservação, ou seja, por fatores de potenciais de coesão, que davam acesso a estes grupos a 

posições de poder, de modo que assim os estabelecidos podiam manter sua identidade de grupo 

e afirmar sua superioridade. Esses mecanismos de exclusão e controle social só são utilizados 

devido ao aspecto central de um equilíbrio instável de poder, gerando inapelavelmente tensões 

que lhe são próprias85. O estigma então desarma seu alvo de modo a degradar suas relações 

sociais, limitando sua atuação nos conflitos entre esses grupos. O que decorre disso é que não 

se fazem precisos quaisquer “símbolos”, como os quais atribuía Goffman, para que o processo 

de exclusão se efetue, sendo estes apenas formas nas quais a exclusão se materializa, como 

meios pelos quais justificam-se o controle social de um grupo pelo outro86.  

São essas formas de relações sociais e os meios pelos quais são abertas possibilidades 

de atuação do indivíduo os quais podemos enxergar o que entendemos como criminosos e não-

criminosos perante as instituições punitivas. Em verdade, esta visão sobre os diversos estigmas, 

é a mais disponível nos relatórios, e, com bases no que expusemos, há talvez nela margens para 

as considerações a respeito da sociedade, estabelecendo tais fontes como um produto destes 

processos coletivos, em que talvez se encontrem vestígios dos fenômenos sociais que lhe deram 

origem, como se propõe a tentativa do atual trabalho. Pensando, então, não em uma busca da 

qualidade etiológica do crime, a qual os relatórios policiais de fato não ajudariam a elucidar, 

                                                 
83 ELIAS, Norbert; SCOTSON, Jonh L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir 

de uma pequena comunidade. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2000, p. 20-22. 
84 Idem, p. 21. 
85 Idem, p. 22-23. 
86 Idem, p. 32. 



40 

 

mas sim, conforme o que já se postulou, no processo em que esses dados são construídos87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 KITSUSE; CICOUREL, p. 135. 
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II. LUGARES DO CRIME: O COTIDIANO NO CONFLITO 

 

O crescimento de Curitiba implicava em transformações significativas no cotidiano 

das pessoas. Para além dos contornos institucionais já muito tratados em outros trabalhos, 

existiam contornos concretos do modo de vida dos curitibanos que se alteravam em torno da 

modernização. Como já foi visto no primeiro capítulo, era preciso, apesar das camadas 

populares, elevar a cidade ao nível da civilização. Porém, para apreender as nuances do período, 

também é preciso averiguar os conflitos gerados por tais mudanças, ou seja, o outro lado mais 

obscuro do processo que se relaciona com estes projetos. Assim, levando em consideração tanto 

fenômenos políticos com o avanço da República e os conflitos da Revolução Federalista, quanto 

sociais com os estratos provindos da imigração intensa vivida no período, além da população 

recém liberta com o fim da escravidão, é preciso entender estes como fatores que 

inapelavelmente interferiram nos processos de modernização da cidade, marcando as práticas 

cotidianas dessas pessoas. Porém, é inegável que o período também deve ser entendido pela 

continuidade de relações anteriores, que apesar dos discursos oficiais, que davam ênfase no 

progresso encarnado na atuação de nossos cidadãos, não necessariamente tinham base nas 

relações materiais, que pelos relatórios do Chefe de Polícia já restam refutadas. 

A questão central, nesse sentido, é entender que as contradições entre o modelo da 

Curitiba civilizada e a realidade dos crimes registrados nos relatórios podem ser analisadas de 

modo fecundo se nos prestarmos a entender a amplitude destes fenômenos fora do âmbito 

institucional, apreendendo sob quais aspectos se pautavam as mudanças do período para os 

indivíduos que ali viviam. É preciso que nos prestemos a averiguar como, em meio a todos 

estes fatores apresentados, temos uma população criando relações entre si, entre os vários 

âmbitos de sua vida diária. Nesse sentido, este capítulo se dispõe a fazer o recorte entre três 

“ambientes” nos quais é possível identificar no crime uma espécie de “lupa” para aspectos das 

relações sociais destas classes que passaram, sejam como autores ou vítimas, pelo aparato 

policial do Estado. São “palcos” nos quais se dramatizam aspectos constitutivos das relações 

presentes, de modo que talvez nesses recortes haja espaço para que se discorra sobre as próprias 

relações destes atores envolvidos.  

Assim, considerando a hipótese da historiografia que afirma existir grande ênfase no 

que se chamou de “sociedade do trabalho”, demanda-se o esforço de esquadrinhar o crime 

envolvendo este campo. O primeiro deles, portanto, abarca as relações de trabalho, com os 

crimes ocorrendo dentro de vendas ou comércios, entre empregadores e empregados ou mesmo 

de indivíduos fora dessa relação contra estabelecimentos de comércio, buscando como estes 
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indivíduos conflitavam em meio a suas ambições e necessidades impostas pelo regime 

econômico capitalista em contraposição às práticas que se assentavam pela tradição e se 

vinculavam à margem do modo de produção capitalista. 

 

Do trabalho e dos negócios obscuros  

  

 As relações de trabalho entendem uma peculiaridade do período analisado. Como já 

se disse, trata-se da transição de um modelo com base em trabalho escravo para um modelo de 

trabalho livre. No contexto curitibano, o trabalho de Erivan Karvat acentua este aspecto. A 

referida “sociedade do trabalho” seria então como um centro relacional do qual emanavam 

todas as relações. Porém, essa transição pode, por vezes, esconder nuances que cercavam a vida 

destas pessoas, até mesmo no âmbito do trabalho. Ao pegarmos o crime como chave dessas 

realidades, vemos que algumas peculiaridades fogem dessa perspectiva. A ênfase dada a esse 

conceito para o período parece se vincular excessivamente para um cenário urbano, com uma 

classe proletária que nasce dos motores fabris. Se, ao contrário, nos fixarmos ao contexto 

curitibano, vemos que o cenário parece muito menos urbano do que outras capitais mais 

prestigiadas pela historiografia nacional, como São Paulo e o Rio de Janeiro.  

A urbanização tardia de Curitiba, somada a configuração de colônias de imigrantes 

que vemos em torno do centro da cidade, em verdade, seriam especificidades que não poderiam 

ser deixadas de fora da análise. Se por um lado a historiografia regional teve o esforço de refutar 

o modelo oficial da Curitiba civilizada, esse pressuposto parece não ter sido questionado 

quando se trata do trabalho. Essa constatação parece indicar que para além de uma “sociedade 

do trabalho” entendida como um projeto de sociedade para as classes despossuídas, podem 

existir relações em outros moldes, que não necessariamente este. Isso não desconsidera o 

pretenso controle social que porventura existisse e que era destinado a estas pessoas, embora 

indique que o referencial teórico seja outro. Pensando esta questão, outra forma que 

arregimentação destes indivíduos pode advir de cadeias de dependência entre trabalhadores e 

seus patrícios, pensando em relações de patronagem e dependência. A razão disso seria de que 

este fora, por um bom tempo, o molde destas relações, de modo que não há indícios de que tão 

repentinamente esta forma de organização tenha sumido. Em verdade, se pensarmos a profunda 

mudança pela qual passava Curitiba, com todas as instabilidades que decorrem disso, o mais 

provável é que estes projetos coexistissem. Tratando mais especificadamente destas redes 

clientelísticas, a análise das ocorrências policias parece indicar um sentido mais pessoal destas 
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relações, que não necessariamente envolvem apenas relações de patronagem, mas em paralelo 

a relações sociais de várias ordens.  

Os crimes que ocorriam em lugares comuns às relações de trabalho ou de comércio 

envolvem majoritariamente elementos que não necessariamente se restringem à relação 

empregador-proletário. Na maioria dos casos, o que se vê é este “palco” em especifico em meio 

a conflitos que são de outras naturezas, como na ocorrência narrada pelo chefe de polícia 

Benedicto Pereira da Silva Carrão: 

  

Na noite de 2 de outubro, a rua de Paula Gomes, d’esta cidade, foi assassinado com 

um tiro uma praça do 13 Regimento de Cavalaria, na ocasião em que procurava entrar, 

a força, no negócio do italiano Angelo Patetuchy, tendo sido o tiro disparado de dentro 

do negócio para fora por um mascate italiano que ali se achava hospedado. O 

Comissário de Polícia desta capital procedeu as diligências recomendadas pela lei, 

não podendo capturar o autor do crime que evadiu-se após a perpetração88. 

 

Verificamos, assim, um conflito dentro de um estabelecimento comercial em que se 

entrelaçam elementos que extrapolam relações e trabalho, mas que ao mesmo tempo, se 

adicionam a estas quando ativadas por quaisquer tensões. No caso em questão, a praça teria, ao 

tentar entrar à força naquele lugar, provocado a reação dos que ali estavam, tendo do mascate, 

compatriota italiano do dono do negócio, a reação mais intensa, ao responder este com o tiro. 

Por outro lado, pode ser que a praça estivesse na perseguição do próprio mascate, o que dá 

margem para entender como se dava a relação entre estes representantes do Estado e os 

particulares, tema este que procuro esmiuçar com mais propriedade no quarto capítulo, cabendo 

agora apenas noticiar que a atuação policial não era vista com bons olhos, percepção esta que 

se conclui a partir dos vários casos de praças envolvidos em arbitrariedades em meio a negócios, 

entre outros lugares, o que infere dizer que provavelmente estes indivíduos teriam uma 

hostilidade na presença das praças, que não se restringiam aos policiais como também a outros 

regimentos. De todo modo, o homicídio que transcrevo demonstra como o ambiente comercial 

tem seu cotidiano marcado não apenas por relações de trabalho. 

 Por outro lado, é óbvia a constatação de que haveriam situações em que estes 

proprietários desejassem a polícia com o fim de preservar seus negócios de confusões e brigas. 

Se estas não fossem de fato comuns, haja vista a necessária problematização de que estamos 

lidando com fontes especializadas na violência cotidiana, quando ocorriam tais conflitos os 

indivíduos ali presentes tornavam-se vulneráveis a intromissão das praças, como na ocorrência 

                                                 
88 Relatório Apresentado ao Secretário dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública do Estado do Paraná 

pelo Chefe de Polícia Interino Benedicto Pereira da Silva Carrão em 30 de Setembro de 1895. P. 28. 
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narrada no dia 22 de setembro, na Colônia Thomaz Coelho, que pertencia a segunda 

circunscrição da capital: 

 

Na tarde de 22 do mês de setembro, Colônia Thomaz Coelho, na casa de negócio de 

Thomaz Setdok, travaram-se em luta os polacos Matheus Voitichk, João Kochinky, 

Nofre Hochinsky, Antonio Voitichk, Vomtroba Alberto e Martim Vomtroba, do qual 

saiu ferido na face Mathias Noitichk, recebendo um tiro de revolver que lhe foi 

disparado por João Kochinsky89. 

 

Em outras ocasiões, as casas de negócios foram palcos de conflitos sob outras 

circunstancias: 

  

A 15 deste mês, pelas 4 horas da tarde, mais ou menos, no quarteirão dos Veados do 

distrito de Colombo, em casa do negociante João Belisario, Cyrino Ignacio de Brito 

desfechou um tiro de pistola no peito de Francisco Floriano, que veio a falecer horas 

depois. (...) O delinquente evadiu-se após a perpetração do crime sem que até esta data 

se pudesse realizar a sua captura90. 

 

No distrito de Colombo, a dia 17 deste mês, pelas 3 horas da tarde, no quarteirão do 

Uma, na casa de negócio de Felicio Falavinha, depois de trocas de palavras entre 

Manoel Resende de Camargo, Sebastiao da Silva Pinto, seus dois filhos Francisco e 

Liberalino, resultou um conflito no qual veio a falecer Manoel Resende de Camargo, 

em consequência de um tiro sobre o lado direito do peito, sendo também feridos 

gravemente Sebastião da Silva e Antonio André. A autoridade policial procedeu ao 

exame no cadáver de Resende e a corpo de delito nos demais feridos, e as respectivas 

indagações policiais que foram enviadas ao juízo formador da culpa, dentro do prazo 

legal. Os delinquentes, evadiram-se91. 

 

 Além destes, casos ainda mais graves foram registrados: 

 

Na noite de 13 deste mês (junho de 1896), no distrito de Tamandaré, do termo desta 

Capital, Diamiro Forquim, assassino audaz, Manoel Forquim e Salvador dos Santos, 

penetraram no negócio de João Knot armados, espancando a quantos encontraram 

dentro do mesmo negócio e terminando pelo bárbaro assassinato de Francelino 

Forquim, que ali se achava hospedado. (...) Os delinquentes evadiram-se para lugar 

não sabido92. 

 

Essa mesma ocorrência é narrada em outra parte do respectivo relatório: 

 

A 12 deste mês, no distrito de Tamandaré, no negócio de João Kinót foi ferido 

gravemente Francisco Caetano, por Diamiro Furquim, Manoel Furquim e Salvador 

dos Santos. O comissário de polícia da respectiva circunscrição tomou conhecimento 

do fato, procedendo de acordo com a lei. Os delinquentes evadiram-se para lugar não 

                                                 
89 Idem, p. 38. 
90 Relatório do Chefe de Polícia Manoel Berardino Vieira Cavalcanti Filho de 1896, p. 32 
91 Relatório apresentado ao cidadão Dr. Secretario do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná pelo Major 

Augusto Silveira de Miranda, Chefe de Polícia Interino do Estado, em 20 de dezembro de 1898, p. 15-16. 
92 Relatório do Chefe de Polícia Manoel Berardino Vieira Cavalcanti Filho de 1896, p. 37-38.  
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sabido93. 

  

No caso, haveríamos ainda de indagarmo-nos se Diamiro Furquim e Francelino 

Forquim fossem relativos, o que traria tonalidades diferentes ao caso. Como não havia precisão 

na grafia dos nomes, esta poderia ser uma possibilidade, ainda mais quando pensamos que 

provavelmente houvesse motivos pelo grupo de Diamiro ter invadido o negócio de Knot. 

Contudo, uma peculiaridade cerca esse caso. Até o momento, vemos que todos os casos que 

narramos colocam indivíduos diferentes entre si, ou seja, tanto mascates como imigrantes 

poloneses, armado com armas de fogo em ambientes comerciais, sem que houvesse qualquer 

tom indicando que isso era incomum. Ao contrário no seguinte caso vemos o estranhamento 

perante os assassinos audazes, que vinham armados em um negócio que hospedava pessoas, o 

que talvez indique que nesses ambientes não fosse tolerado tal prática. 

A estes casos se adicionam muitos outros, que a possível fadiga ao leitor impede a 

transcrição completa, e que podem ser melhor analisados sob recortes da atuação policial ou 

mesmo da imigração. Por hora, basta afirmar que tais ambientes, como testemunhas das 

relações cotidianas entre estas pessoas também presenciavam os momentos de maior tensão em 

suas convivências. Por outro lado, existiram também ocorrências de conflitos entre 

trabalhadores e seus patrícios, embora não foi possível identifica-los, pelas informações dos 

relatórios, como a maioria dos casos, o que não exclui que fosse o caso entre outras ocorrências 

nas quais não foram explicitados estes tipos de relação, ou que estes conflitos não teriam sido 

captados pela polícia.  

Assim, no dia 17 de outubro de 1895, no distrito de Nova Polônia, do termo desta 

Capital, a polaca Julia Baitter teria sido espancada por seu patrício Ignacio Kluckosky, sem 

existir confirmação da prisão deste94. No mesmo tipo de relação, no dia 26 de março de 1897, 

 

à rua da Liberdade desta capital, em frente à estação da estrada de ferro, Olaf 

Anderson, desfechou 3 tiros de revolver no Dr. Joseph Westermann, chefe do trafego 

de Paranaguá a Curitiba, sem que, apesar das distancia em que foram dados os tiros, 

sofresse o Dr. Westermann qualquer ferimento. (...) Olaf declarou que assim 

procedera por não querer o Dr. Westermann emprega-lo. (...) O agressor foi preso em 

flagrante e processado95. 

 

 Embora ainda não houvesse de fato uma relação de trabalho entre os dois indivíduos 

                                                 
93 Idem, p. 45. 
94 Idem, p. 41. 
95 Relatório Apresentado ao Cidadão Dr. Secretario do Interior, Justiça e Instrução pública do Paraná, pelo 

comissário de polícia da 1ª circunscrição desta capital encarregado do expediente da polícia do Estado em 31 de 

Agosto de 1897. P. 22. 
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no caso narrado acima, a posição social de cada e o motivo do conflito entram nesse mesmo 

âmbito, de modo que parece ser possível supor que as relações de empregado-empregador, 

embora não fossem necessariamente marcadas por violências do empregador para seu 

empregado, Olaf teria reagido violentamente à diferença de poder na qual se encontrava quando 

recebeu a negativa de Dr. Westermann. Negado em seu intuito de trabalhar para o Dr. 

Westermann, confirmando o poder que continham na situação, a escolha de Olaf foi responder 

a esta diferença pelo instrumento da violência. 

Além destas questões é preciso considerar que os registros de crimes colhidos nos 

relatórios de chefe de polícia são de um modo geral incompletos, fato este admitido até mesmo 

pelos próprios chefes de polícia, que apesar de terem, como alertava Marcos Bretas no contexto 

carioca, uma pretensão de legitimar a expansão da corporação, não se exclui disso o fato de que 

os relatórios não abarcavam todos os crimes cometidos, tanto pela a polícia não ter meios 

materiais de patrulhar a cidade, quanto em razão do que talvez coexistisse como formas 

alternativas de resolução dos conflitos entre estes indivíduos. Dessa maneira, se pode 

problematizar tanto as ocorrências como a ausência delas em determinadas ocasiões.  

Esse é o caso do comércio de Erva Mate. Por muito tempo, este ramo foi o principal 

manancial da economia paranaense, tornando esta uma atividade muito presente ao cotidiano 

das pessoas. Por outro lado, não foram encontradas ocorrências envolvendo sua colheita. A 

hipótese teria importância haja visto que a colheita do mate na região do Paraná era feita dentro 

de propriedades rurais, o que talvez gerasse conflitos decorrente de colheitas ilícitas em 

propriedades alheias. Porém, se considerarmos a possibilidade dessa conduta, talvez não fosse 

ela perseguida com mais ênfase pelas autoridades. Isso pode se dever, em paralelo, ao 

tratamento dado a este tipo de conduta entre os trabalhadores e seus patrícios. As cadeias de 

dependência entre estes atores podem ter gerado formas alternativas de resolução destes 

conflitos, absorvendo tensões que poderiam resultar em condutas mais graves, 

consequentemente deixando estes trabalhadores mais vulneráveis ao encontro com a polícia, 

mesmo que esta tivesse uma atuação precária. Em outras palavras, a reação social a esta conduta 

não necessariamente seria a de criminaliza-la em virtude das possíveis cadeias de dependências, 

que talvez absorvessem as possíveis tensões que proviessem da atividade, gerando outras 

formas de resolução de conflito, já que se formos pelo argumento do Victor Nunes Leal, onde 

havia práticas coronelistas havia, em contraponto, um prejuízo da burocracia, ou seja, o alcance 

da atuação policial tinha no poder destes indivíduos um obstáculo96. A própria configuração 

                                                 
96 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. São Paulo: 

Ed. Alfa-Omega, 1975. p. 39. 
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dessas comunidades definia um acesso restrito à polícia de seus conflitos intestinos, embora 

essa noção não seja absoluta, bem como a própria concepção de coronelismo de Leal, já 

relativizada por muitos autores, mesmo que aparente ainda conter um potencial analítico para 

certas questões.  

Nesse mesmo sentido, é possível ver muito mais uma tentativa de controle da produção 

final do mate, haja vista os regulamentos expostos pelo Chefe de Polícia Carrão no relatório de 

1895. Nessa mesma parte do relatório, Carrão indica que a seguinte compilação foi feita por 

pressão dos próprios comerciantes:  

 

A bem dos interesses comerciais do Estado e para não perecer o único ramo de 

exportação do Paraná, de acordo com S. Ex. o Sr. Dr. Governador do Estado e 

atendendo ainda a fundadas queixas de diversos exportadores de erva-mate, mandei 

publicar por várias vezes no diário “A República” o edital que em seguida transcrevo, 

chamando a atenção das autoridades policiais para os artigos de lei em vigor que 

punem os falsificadores desse produto97. 

  

 O trecho ilustra uma movimentação dos próprios produtores de mate para que a polícia 

agisse contra outros produtores que porventura lhe fizessem frente incorrendo em vantagens 

indevidas provenientes da adulteração da erva-mate. Se formos adiante no mesmo relatório, 

vemos que foram capturadas, como informa Carrão, 111 sacos de erva mate viciada, entre 

vários produtores da erva. Percebe-se, assim, o controle em maior ênfase no preparo da erva do 

que em sua extração. O mate ainda nos ajuda a pensar outras questões, acerca do que até agora 

tratamos. Como dissemos, a não criminalização da atividade ervateira à primeira vista parece 

fora do comum, visto que implicava a movimentação em lugares ermos e frequentemente 

significava entrar em terras alheias. Portanto, sua ausência pode nos dar pistas das condutas 

que, por outro lado, eram criminalizadas. Até agora, tivemos contatos a ambiente urbanos, 

como de fato eram a região em que se localizavam as casas de negócio. Pela própria ineficiência 

da polícia, talvez ela não alcançasse essas condutas, encobertas pelos crimes e armas de fogo 

que circulavam pela cidade. As possíveis violências do ambiente rural, dependendo do tipo de 

conduta, poderiam ser tolerados pela polícia, já que poderiam ser resolvidas internamente 

aqueles agrupamentos de trabalhadores. 

 Em outro sentido, alguns casos de roubo foram notados tendo como palco ao comércio 

e produção do mate. Todavia, estes poucos casos não foram relacionados ao trabalho do mate. 

Os roubos e furtos eram um tipo comum de crimes segundo os relatórios, o que parece ser uma 

                                                 
97 Relatório apresentado ao secretário dos negócios do interior, justiça e instrução pública do Paraná pelo chefe de 

polícia interino Benedicto Pereira da Silva Carrão em 30 de Setembro de 1895. p. 49 
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constatação óbvia haja vista que as vítimas destes crimes não tinham motivos para não recorrer 

à polícia. Alguns destes casos merecem a transcrição: 

 

Na manhã do 20 (de março de 1904) os larápios penetraram no edifício do Museu 

Paranaense, e dali subtraíram as medalhas de ouro comemorativas do cincoentenario 

do Paraná. O comissário da 2ª (circunscrição) apesar das diligencias empregadas não 

foi possível descobrir os autores do crime. O inquérito foi enviado na forma da lei ao 

juiz formador da culpa98. 

 

 Além deste no Museu Paranaense, encontramos registros de dois roubos em Igrejas: 

     

No dia 27 de Fevereiro (1895), nesta Capital, um gatuno, enquanto o sacristão 

ausentou-se da catedral, subtraiu dali um tapete azul, grande, representando um 

quadro bíblico e que era usado nos atos de casamentos99. 

 

Na tarde de 24 (de março de1904), um indivíduo desconhecido penetrou na Catedral 

desta Capital e arrombando os cofres ali existentes subtraiu o dinheiro que encontrou. 

Ciente do fato o comissário da 1ª procedeu as diligencias necessárias sem entretanto 

poder descobrir o autor do crime100. 

  

Tais trechos servem para percebermos o furto como prática comum aos mais variados 

ambientes, os negócios tampouco deixando de ser alvos desses crimes. Foi possível identificar 

várias dessas ocorrências, com valores em dinheiro roubados como objetos dos mais diversos. 

Duas ocorrências, entretanto, deixam margem para algumas conclusões. No relatório do chefe 

de polícia de 1896, narra-se que,  

   

Em dias deste mês (novembro de 1895), os gatunos saltando a janela da casa do 

relojoeiro Garmatter, à rua José Bonifácio, desta cidade, subtraíram de sua oficina 

uma vitrine contendo 64 relógios de ouro e prata, e alguns de grande valor. (...) Pelas 

indagações feitas de pronto, pela polícia, descobriu-se que um italiano morador no 

lugar Ouro-fino, tinha a venda alguns dos relógios furtados. Comparecendo esse 

italiano a Repartição Central da Polícia, declarou que os 14 relógios que apresentava 

lhe foram vendidos por Nicolao Petrelli ao preço de 20.000 cada um. (...) Este 

chamado em seguida disse que efetivamente tinha dado esses relógios para serem 

vendidos por conta de Raphael Imbronisio, que a ele pedira para os vender por esse 

preço visto como tinha-os trazido da Europa e não conhecia ninguém aqui que pudesse 

dispor deles. (...) Preso Raphael confessou que os havia comprado de um preto que 

não conhecia. (...) Descobriu-se afinal que o autor do furto fora o preto José Pedro 

desertor do 6º regimento d’Artilharia101. 

 

                                                 
98 Relatório apresentado ao Exm. Sr. Dr. Bento José Lamenha Lins digno secretário do interior, justiça e instrução 

pública pelo chefe de polícia do estado bacharel luiz de Albuquerque Maranhão relativo ao anno de 1904. P. 91 
99 Relatório apresentado ao secretário dos negócios do interior, justiça e instrução pública do Paraná pelo chefe de 

polícia interino Benedicto Pereira da Silva Carrão em 30 de Setembro de 1895. p. 42 
100 Relatório apresentado ao Exm. Sr. Dr. Bento José Lamenha Lins digno secretário do interior, justiça e instrução 

pública pelo chefe de polícia do estado bacharel luiz de Albuquerque Maranhão relativo ao anno de 1904. p. 91. 
101 Relatório do chefe de polícia Manoel Berardino Vieira Cavalcanti Filho de 1896, p. 54-55. 
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Além deste, outra ocorrência no mesmo sentido foi registrado mais de uma década 

após: 

    

Nesta Capital, na tarde de 23 deste mês (dezembro de 1908), no negócio de Simplicio 

dos Santos estabelecido à Rua Pedro Ivo compareceu um menor procurando vender 

àquele negociante um selim, um freio e mais objetos de montaria. (...) Suspeitando o 

negociante que tratava-se de um roubo, apreendeu os ditos objetos fazendo deles 

entrega à polícia da 2ª circunscrição até ulterior deliberação102. 

 

 Ocorrências assim foram encontrados em apenas estes dois registros. Porém, não 

parece factível que fossem situações excepcionais. Ao contrário, há mais sentido em afirmar 

que foram feitos poucos registros deste tipo pela ineficiência da polícia do que propriamente 

por sua raridade. De todo modo, se enveredarmos por este caminho, teremos a percepção de 

que havia muito possivelmente uma rede de negociações, mais que isso, de negócios ilegais 

que movimentavam objetos e produtos de origem ilícita. Se de fato havia grande quantidade de 

furtos e roubos, sendo que dentre estes poucos tinham registro de recuperação dos bens 

roubados, é bem provável que existisse um repasse destes itens, que uma vez roubados, eram 

revendidos com ou sem conhecimento dos que os compravam. 

 O que se propõe é entender estas ocorrências como sinal de redes de negociação e 

trocas econômicas que fugiam do modelo vigente, já que não se pautavam pelos princípios de 

respeito a propriedade individual a que tanto prezavam os discursos oficiais. Era, a seu modo, 

uma economia clandestina, que muito provavelmente, havendo oferta, tinha uma demanda 

estável. No primeiro caso narrado, os valiosos relógios foram repassados por um conjunto de 

relações que se afastaram da primeira suposta conduta delituosa do desertor José Pedro, 

chegando até o negociante que ao final os vendia, sem que soubesse da origem dos relógios. 

Mesmo que soubesse, parece óbvia a constatação que, pelo espaçamento dos registros dessas 

relações nos relatórios, ou seja, apenas duas em 15 anos de ocorrências, havia a conivência de 

ao menos parte dos que compravam tais produtos. 

 Esses tipos de troca também aconteciam entre cidades. No relatório de 1898, mais 

especificadamente  

 

no termo de Paranaguá, em dias deste mês (outubro de 1897), foram presos dois 

indivíduos alemães indigitados autores de um roubo praticado na casa comercial de 

Rudolpho Speltz, residente a rua Riachuelo desta capital. (...) Em poder desses 

                                                 
102 Relatório apresentado pelo Desembargador João Baptista da Costa Carvalho Filho, chefe de polícia. In: 

Relatório apresentado ao Exm. Snr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Presidente do Estado do Paraná, pelo Coronel 

Luiz Antonio Xavier, Secretario d’Estado dos Negocios do Interior, Justiça e Instrução Pública 1908, p. 38. 
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indivíduos foram encontradas mercadorias pertencentes ao referido negociante103. 

 

 E, fazendo o caminho contrário da ocorrência acima transcrita: 

     

Das averiguações feitas este mês, por esta Repartição, ficou provado que Francisco 

Fernandes dos Santos, capturado nesta capital, foi o autor de diversos roubos 

praticados em Paranaguá nas casas dos cidadãos Major Mucio de Abreu, Sebastião 

Lobo e na confeitaria Camargo. (...) No poder deste indivíduo foram encontrados 

relógios, correntes e pedras brilhantes pertencentes aos aludidos cidadãos104. 

. 

 Assim, é possível afirmar que se estas trocas aconteciam, elas não se restringiam 

apenas ao lugar de onde aconteceu o delito, até mesmo por razões obvias de esconder a origem 

das mercadorias que se queria vender.  

 Mas não apenas esses tipos de relações foram observados nas ocorrências. Muitos 

registros tratavam de redes de criminalidade mais organizadas envolvendo a produção de notas 

falsas. Em verdade, essa era uma grande preocupação das autoridades, de modo que o registro 

dessa atividade foi considerável, principalmente após 1898, mesmo que grande parte 

provavelmente ficasse invisível aos olhos da polícia, e até mesmo com a possibilidade de sua 

participação, sob a figura de seus representantes. No relatório de 1904, mais especificadamente 

“no dia 14 (janeiro de 1904) apresentou-se ao comissário da 2ª (circunscrição) o espanhol 

Raphael de Aguilar, dono de um quiosque do Largo Osorio, queixando-se de que a ex-praça de 

polícia Evaristo de Mello lhe passara uma cédula falsa de dez mil reis”105. É claro que é preciso 

considerar que o ex-praça Evaristo não tivesse consciência de que estava com uma nota falsa, 

embora sua existência afirme ao menos a expansão dessas notas.  

 No mesmo sentido, houveram várias ocorrências durante o período analisado que 

envolviam a comercialização ou até mesmo produção destas notas. Essas ocorrências, mesmo 

que assumamos que parte dessas ocorriam sem dolo dos acusados, mesmo após essa cautela, 

parece possível indicar que haviam pessoas organizadas nesse tipo de atividade.  

 No relatório de 1904, narra o chefe de polícia uma suposta apreensão de notas falsas, 

dizendo que 

 

A 11, à rua do Serrito desta Capital, na casa do português Antonio Silva, foram 

apreendidas 45 cédulas falsas de 20$000, na ocasião em que pretendia passá-las pela 

importância de 250$000. Preso em flagrante foi Antonio Silva recolhido a cadeia, 

                                                 
103 Relatório apresentado ao cidadão Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná pelo Major 

Augusto Silveira de Miranda, chefe de polícia interino do Estado, em 20 de dezembro de 1898, p. 28. 
104 Ibidem. 
105 Relatório apresentado ao Exm. Sr. Dr. Bento José Lamenha Lins digno secretário do interior, justiça e instrução 

pública pelo chefe de polícia do estado bacharel luiz de Albuquerque Maranhão relativo ao anno de 1904, p. 93. 
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sendo aberto o inquérito pelo comissário da 1ª que o remeteu ao Dr. Juiz Federal. 

Silva foi pronunciado incurso nas penas do art. 241 do Cód. Penal combinado com os 

arts. 13 e 63 do mesmo Cód. E submetido a julgamento, foi absolvido a 27 de 

Agosto106. 

 

Os próprios comerciantes, em suas trocas cotidianas, existem nos relatórios incorrendo 

no uso de notas faltas. No relatório de 1898, o chefe de polícia descreve que  

 

a 20 de outubro do ano passado enviei ao cidadão Dr. Juiz Seccional do Estado as 

indagações sumarias a que procedi relativamente ao fato de ter Francisco Arroyo, 

neste termo, passado 4 libras ao negociante João Tito da Costa Lobo. 

O réu tendo sido preso e submetido a julgamento perante o Júri Federal foi condenado 

a 4 anos de prisão. (...) Em 12 de novembro do mesmo ano remeti ao citado Juiz as 

indagações sumarias a que procedi em relação ao fato de ter o negociante italiano Luiz 

Cyola passado cinco cédulas do valor de cem mil reis cada uma a Salvador Vidal dos 

Santos, residente no termo desta capital. (...) Luiz Cyola foi preso, a requisição da 

autoridade competente, e submetido a julgamento foi unanimemente absolvido107. 

 

 A conclusão dessa organização não somente se baseia nesses casos de atuação singular 

na troca de notas falsas. No relatório de 1900 foi encontrado uma ocorrência que apesar de ser 

fora do âmbito de Curitiba na época, mostra a dimensão dessa prática. Havia sido preso em 

Paranaguá um português chamado Manoel Martins Cabeço, que carregava consigo 

equipamentos para montar uma fábrica de notas falsas. Após o longo relato do chefe de polícia, 

o que se descobrira era que Manoel pretendia levar estes equipamentos a um dono de uma 

farmácia em Palmeiras, chamado Manoel Pires de Araujo Vida Junior, que os tinha comprado. 

Além disso, junto de Cabeço haveria mais dois indivíduos que geriam a empresa de notas falsas: 

um italiano chamado Mario Betaglia, que residia em São Paulo, e um austríaco chamado 

Martim Ferdinando Widmer, que residia no Rio de Janeiro. Estes três imigrantes tinham 

ligações com o que Martins alega serem “pessoas que residia na Capital Federal e que 

dedicavam-se a fabricação e passagem de cédulas falsas”. Dentre estes, um indivíduo de 

alcunha “comandante do exército” seria quem teria vendido essa máquina, por que “não se 

habituava a trabalhar com ela”. Ao final do período, descobriu-se que o tal “comandante” era 

um oficial da guarda nacional, cuja prisão fora decretada108. O caso emblemático nos demonstra 

a proporção deste oficio ilícito. Essas ocorrências parecem extrapolar, assim como inferimos 

ao comércio de objetos roubados, o território da capital, cabendo ao capítulo adequado maiores 

                                                 
106 Idem, p. 93. 
107 Relatório apresentado ao cidadão Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná pelo Major 

Augusto Silveira de Miranda, chefe de polícia interino do Estado, em 20 de dezembro de 1898, p. 29-30. 
108 Relatório Apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Dr. João B. 

da Costa Carvalho Filho, chefe de polícia do Estado, em 31 de dezembro de 1900, p. 19-22. 
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detalhes sobre esse tipo de migração interna provido no crime. 

  

Das casas de família e relações de afeto 

 

 No relatório de 1897, conta-se que  

 

No distrito de Colombo, do termo desta capital, a 24 do corrente (mês de setembro de 

1896), a 1 hora da tarde, no quarteirão do Butiatumerim, em frente à casa de Feliciana 

de Araujo, seus filhos Rodocino e Beneticto de Araujo, travaram-se em luta, 

desfechando Rodocino um tiro de pistola em seu irmão Benedito, que veio a falecer 

imediatamente. (...) o autor do crime evadiu-se109. 

 

 Episódios como estes revelam a relação que estas pessoas tinham com armas de fogo 

em sua rotina. Podemos, por outro lado, a partir do caso narrado também relativizar a hipótese 

que lugares em que se davam relações de moradia, como em hospedarias, eram ambientes 

avessos ao uso de armas de fogo110. Como podemos ver, nosso infeliz Rodocino compõe, 

juntamente de outros, casos de brigas familiares que terminaram na desventura do falecimento 

de um de seus membros. Ao acaso disso, muitas vezes o autor do crime fugia, sem termos como, 

pelas ocorrências dos relatórios, inferir seu destino. Em um desfecho parecido, por acidente, 

como no relatório de 1900 para a infelicidade de:  

     

No dia 26, a rua Iguaçu Lustosa, da 1ª circunscrição, um filho menor de Edmundo 

Hey, do mesmo nome, estando com uma espingarda na mão, esta casualmente 

detonou indo ferir a mulher de Conrado Hagmayer que se achava na sala de jantar da 

casa daquele em serviço doméstico. 

A vítima chama-se Eva Hommel Hagmayer. 

O comissário de Polícia respectivo tomou as providencias que o caso exigia111.  

 

O evidente pretexto ao transcrever tais ocorridos é indicar que apesar das relações 

comerciais e de trabalho serem frutíferas para podermos experimentar as relações que 

                                                 
109 Relatório Apresentado ao Cidadão Dr. Secretario do Interior, Justiça e Instrução pública do Paraná, pelo 

comissário de polícia da 1ª circunscrição desta capital encarregado do expediente da polícia do Estado em 31 de 

Agosto de 1897, p. 13. 
110 Neste ponto cabe uma distinção: vimos que o único caso em que se nota um tom de estranhamento ao uso de 

armas de fogo foi no caso de uma hospedaria, embora quando enxergamos as casas de família percebemos que 

mesmo nestes lugares as armas de fogo apareciam até mesmo em mãos de crianças. Pensamos que talvez seja 

possível propor uma explicação para isso. No caso de hospedarias, o convívio temporário, além de uma maior 

convivência entre pessoas provavelmente dispares e desconhecidas entre si, gerasse, talvez, uma pressão interna 

que inibisse o uso desse tipo de armamento. As moradias comuns e fixas, por outro lado, não tinham tanta 

escapatória, já que se estes indivíduos tinham de fato armas, era preciso guarda-las em algum lugar, e não havia 

os impedimentos que julgamos que talvez existissem nas hospedarias. 
111 Relatório Apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Dr. João B. 

da Costa Carvalho Filho, chefe de polícia do Estado, em 31 de dezembro de 1900, p. 56. 
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porventura existiram na Curitiba que passava do século XIX para o XX, outras relações, de 

ordem afetiva, compõem os ambientes em que o crime pode demonstrar as peculiaridades 

dentre do âmbito privado e familiar. Assim, o que se observa em Curitiba difere em certo modo 

o cenário de outras capitais. A título de exemplo, no Rio de Janeiro desenhado por Chalhoub, 

a moradia parece ser um problema mais dramático que no contexto curitibano. A formação da 

cidade em torno das colônias parece ter criado formas diferentes de relação familiar. A exemplo 

disso, como se pode ver no primeiro capítulo, a proximidade das famílias cariocas pelo 

problema da moradia gerava conflitos inerentes aos poderes do cargo de líder da família. Genros 

e sogros seriam, nessa perspectiva, polos em conflito, que nas situações mais intensas 

desatavam nos crimes colhidos pelo autor. Em outras palavras, existiriam conflitos justamente 

pelas identidades que assumiam os homens na liderança daquela unidade familiar, ou, em outra 

hipótese, na intromissão de um dos pais na relação da filha ou filho. Era uma situação crítica 

de cortiços e de demais moradias precárias. Em Curitiba essa situação não parece ser tão 

problemática, até pelo aspecto tardio de sua urbanização, além de ser nossa população no 

período que era bem menor que no caso carioca. 

Nesse sentido foi identificado apenas dois casos em que vemos um conflito entre 

genros e sogros, no relatório de 1898, 

 

A 15 deste mês (junho), no distrito de araucária, do termo desta capital, Maria Padilha 

e seu filho Antonio de 20 anos de idade, foram assassinados por Manoel Vitor do 

Valle, genro e cunhado das vítimas e um seu irmão de nome Miguel.  

Os autores de tão bárbaros assassinatos evadiram-se logo que tiveram conhecimento 

que ia uma força para prende-los112. 

 

No lugar denominado Bariguy, do distrito de Araucária, no dia 22 deste mês (junho), 

Guilherme Welleu foi gravemente ferido por seu genro Miguel Brotz. O sub-

comissáro de polícia procedeu de acordo com a lei. O delinquente não foi preso113. 

  

 Os motivos para estes conflitos não foram registrados nas fontes, embora pareçam 

guardar os laços familiares. Juntamente de seu irmão, Manoel mata sua sogra e cunhado, sem 

haver menção da esposa de Manoel, nem seu paradeiro, sendo o mais provável é que suas 

relações familiares tenham originado o conflito, resultando na morte narrada pelo chefe de 

polícia. A mesma brevidade é feita no caso de Miguel Brotz, não existindo registro de seus 

motivos. Outro fato interessante é a ocorrência dos eventos, ambos no distrito de Araucária.  

 Por outro lado, os conflitos observados em relações amorosas foram mais recorrentes. 

                                                 
112 Relatório apresentado ao cidadão Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná pelo Major 

Augusto Silveira de Miranda, chefe de polícia interino do Estado, em 20 de dezembro de 1898, p. 15. 
113 Idem, p. 22 
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No relatório de 1897, conta-se que 

 

Em dias deste mês (junho), no distrito do Cruzeiro, do termo desta capital, José 

Ferreira espancou sua amasia maria de tal, produzindo-lhe contusões, o delinquente 

foi preso pelo subcomissário de polícia respectivo que procedeu as necessárias 

indagações policiais114. 

 

 Além deste, no relatório de 1898: 

     

No quarteirão da Cachoeira, do distrito de colombo, a 24 deste mês (dezembro), 

Eduardo Francisco Lopes de Mesquita, assassinou com um tiro de pistola a sua amazia 

Maria Guide do Espirito Santo, que com o mesmo residia a muitos anos. Eduardo 

sendo preso pelo Subcomissário de polícia do distrito, confessou a autoria do crime115. 

 

 As demais ocorrências seguem nesse molde, com algumas diferenças. Em outra 

ocasião, ocorria que a mulher na relação era a vítima, porém ao cabo de sua vida, o homem se 

matava em seguida, ocorrência que se nos fiarmos pela historiografia nacional não é mera 

eventualidade. O longo ocorrido consta no relatório de 1895: 

 

Pela madrugada de 27 para 28 de agosto, na vila Colombo, uma criada do negociante 

Alexandre Martins Fernandes, que dormia em um quarto próximo ao de seus patrões, 

foi despertada pelo estampido de um tiro logo em seguida viu Alexandre Fernandes 

entrar no referido quarto com uma criança de nome Maria, a quem adotara como filha 

e deposita-la em sua cama. Feito isto Alexandre voltou para seu quarto e logo em 

seguida a referida criada ouviu um segundo tiro. Nessa ocasião a menina Maria disse 

a criada, que seu matara a sua mãe, ao que não ligou importância a referida criada, 

supondo que os tiros haviam sido disparados na rua, e por isso dormiu. No dia seguinte 

vendo ela que era mais de 9 horas e seus patrões não apareciam, estando as portas de 

seu quarto fechadas com as chaves do lado de dentro, temeu que houvesse acontecido 

alguma desgraça e foi imediatamente a casa de José Beataca, a quem contou o que se 

passava. Este imediatamente mandou chamar o subcomissário de polícia do distrito, 

que veio acompanhado do Major João Gualberto de Bittencourt e Manoel Pereira e 

dirigiram-se pra a casa do mencionado Alexandre. Ali, na falta de outros meios, 

arrombaram a porta da alcova e encontraram Mariana de Oliveira Fernandes morta 

sobre a cama, tendo a cabeça varada por uma bala e perto da mesma cama viram seu 

marido também morto, estendido sobre o chão, com a cabeça também atravessada por 

uma bala, banhado em sangue, e perto de si uma pistola de 2 canos, sistema retro-

carga, com 2 cartuchos detonados. (...) Pelas perguntas feitas a dita criada e outras 

informações colhidas, ficou verificado que esse casal vivia em boa harmonia, sendo 

porem de notar-se que Alexandre desde que viera ultimamente do Rio Negro, andava 

sempre triste e cabisbaixo, parecendo ter um desarranjo mental, o que se supõe ter 

dado causa a que matasse sua mulher e em seguida se suicidasse. O subcomissário de 

polícia do distrito procedeu as diligencias legais e ao arrolamento dos bens dos 

falecidos116. 

                                                 
114 Relatório Apresentado ao Cidadão Dr. Secretario do Interior, Justiça e Instrução pública do Paraná, pelo 

comissário de polícia da 1ª circunscrição desta capital encarregado do expediente da polícia do Estado em 31 de 

Agosto de 1897, p. 20-21 
115 Relatório apresentado ao cidadão Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná pelo Major 

Augusto Silveira de Miranda, chefe de polícia interino do Estado, em 20 de dezembro de 1898, p. 12. 
116, Relatório apresentado ao secretário dos negócios do interior, justiça e instrução pública do Paraná pelo chefe 
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 Sob similares circunstancias, vemos a ocorrência do relatório de 1900: 

     

Na noite de20 deste mês (agosto), na rua Saldanha Marinho desta capital, Venceslau 

Koskovsky em um lamentável acesso de loucura, armado de uma navalha feriu sua 

própria esposa no resto e no seio esquerdo enquanto esta dormia. (...) A infeliz senhora 

acordou-se banhada em sangue e procurando o esposo não o encontrou na cama. (...) 

Este havia procurado o quarto onde pernoitava a sogra em quem vibrou uma forte 

martelada na cabeça. (...) Depois o mesmo Venceslau com a navalha feriu-se no 

pescoço. Os feridos foram recolhidos ao Hospital de Caridade117. 

 

 Percebe-se que os crimes acima narrados nos revelam particularidades sobre vida 

cotidiana da população curitibana. Nestes dois últimos é notável a noção de intimidade que 

cerca o ambiente, em que toda a cena se passa sob quartos fechados e portas trancadas, ou seja, 

é um meio social de certa forma separado dos indivíduos de fora do núcleo familiar, a exceção 

da criada do primeiro caso. Os casos envolvendo prováveis perpetradores masculinos se 

apresentam também em outras formas. No relatório 1896, vemos registrados o seguinte: 

    

Em dias deste mês (agosto), tendo chegado ao conhecimento da polícia que na 7 de 

setembro da 2ª circunscrição desta capital, acha-se de cama e mortalmente ferida 

mariana de jesus, casada com um soldado do 6º regimento de artilharia, encarreguei 

ao comissário de polícia daquela circunscrição de proceder as necessárias indagações 

sumarias. Realmente verificou esta digna autoridade a veracidade do fato encontrando 

mariana prostrada no leito com um ferimento profundo de faca sobre as costas. 

Interrogada ela disse que se ferira casualmente na ocasião em que saltara uma cerca. 

Dois dias depois falecendo mariana mandou a mesa autoridade proceder a autopsia 

em seu cadáver da qual ficou verificado ter mariana falecido em consequência do 

ferimento de que se trata118. 

 

As autoridades teriam suspeitado do soldado, esposo de Maria, informando no 

relatório que foram mandados autos para o juízo. Mesmo não existindo certeza perante a 

autoridade da autoria do soldado, ao que vemos na fonte, é plausível que Maria tentasse 

esconder o real ocorrido, embora tal resposta tenha-se por perdido no tempo. Se enveredarmos 

por esse caminho, entendemos que a própria relação de poder existente dentro da relação de 

Maria com seu esposo foi uma circunstância que atenuou a criminalização de conduta deste. 

Esse caso, em contraste com o que discorremos anteriormente sobre a intimidade pela qual se 

passavam os crimes, aqui toma outros contornos. É interessante verificar que o modo de vida 

descrito pelo caso acima tem relação com modos tradicionais e não tanto cercados pela 

                                                 
de polícia interino Benedicto Pereira da Silva Carrão em 30 de Setembro de 1895p. 36. 
117 Relatório Apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Dr. João B. 

da Costa Carvalho Filho, Chefe de polícia do Estado, em 31 de dezembro de 1900, p. 37. 
118  Relatório do Chefe de Polícia Manoel Berardino Vieira Cavalcanti Filho de 1896, p. 40. 
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intimidade. Não se sabe de que modo chegou à polícia a informação de que Mariana de Jesus 

estava ferida. Assim, podemos talvez conjecturar sobre a intromissão de alguém no âmbito 

privado de casais como estes, que tenha uma posição pública legitimidade a ponto de delatar o 

caso as autoridades. Além disso, a explicação que Mariana deu, a fim de provavelmente 

encobertar seu agressor, faz referência a um tipo de circulação social no qual as fronteiras entre 

casa e rua estavam borradas, o que revela traços interessantes das formações habitacionais dessa 

população. Isso implica considerar que um modo de vida organizado pela intimidade, como 

vimos nos casos anteriores, dividia espaço, na mesma cidade, com outros modos de vida mais 

tradicionais. Outra ocorrência parece revelar ainda mais das nuances que cercavam as formas 

de moradia em Curitiba. No relatório de 1895:  

 

 Na noite de 4 de Setembro fui avisado pelo Sr. Landes, pastor evangélico, que no 

Batel, uma moça alemã havia tentado, barbaramente, contra a vida de seu próprio pai, 

homem velho e que se achava doente. 

Imediatamente, acompanhado do médico da polícia Dr. Jorge Moyer, segui para o 

Batel, afim de fazer o respectivo corpo de delito e mais diligencias que o caso exigisse. 

Ali chegando encontrei, em uma casa de madeira, próximo a fábrica de cerveja do Sr. 

Barros Fonseca, o octogenário Leonardo Muller apresentando doze ferimentos 

diversos sobre a face e na cabeça, produzidos por instrumento cortante, e na sala, junto 

a uma mesa, sentada, sua filha Celina Muller com as vestes ensanguentadas e cercada 

por diversos vizinhos que, aos gritos de socorro, acudiram ao lugar do acontecimento 

e tiveram tempo ainda de salvar a vida do desventurado velho, que se achava deitado 

sobre o soalho e sua filha Celina em cima de seu velho pai, vibrando-lhe incertas 

facadas, em um lago de sangue. 

Interrogada a que procedi, verificou-se que Celina apresentava sintomas de achar-se 

sofrendo de suas faculdades mentais. 

Celina conta 22 anos de idade e dizem todos que a conhecem que foi sempre de 

irrepreensível procedimento e que, ultimamente, sendo desviada do caminho da honra 

com promessas de casamento que lhe fizeram, dali vieram os motivos de seus 

sofrimentos 

Os ferimentos apresentados por seu velho pai foram considerados leve119. 
 

 Se de fato Celina estava compelida a assassinar seu pai em virtudes de promessas e 

desilusões amorosas, nossas conclusões sobre tal infortúnio seriam inócuas. Ao contrário, 

detalhes outros indicam caminhos mais relevadores. Vemos as dinâmicas que o caso 

transparece sobre o modo de vida destes indivíduos. Tem-se um pastor evangélico, como porta 

voz daquele agrupamento perante as autoridades, indicio de sua posição social como possível 

líder local, envolto na posição de líder religioso, fundamentalmente um elemento presente 

nessas comunidades. Além disso, vemos uma noção de intimidade perante a casa que não temos 

igual nos outros casos. Anotou-se que essas diferentes realidades nos permitiam averiguar as 

                                                 
119 Relatório apresentado ao secretário dos negócios do interior, justiça e instrução pública do Paraná pelo chefe 

de polícia interino Benedicto Pereira da Silva Carrão em 30 de Setembro de 1895, p. 35. 
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formas de convivência dessas pessoas, em extremos da casa fechada no caso do homem que se 

tranca ao quarto no intuito de matar sua mulher e a si próprio, testemunhado apenas pela filha 

e empregada, no outro, o soldado e sua amásia Maria supostamente ferida no pulo de uma cerca, 

em que a informalidade impera, e não sabemos quem ou como o ocorrido termina na 

intervenção das autoridades policiais. No caso atual, a cena se passa sob diferentes aspectos. 

Há um ambiente fechado, porém comunitário em certa medida, intermediada pelos vizinhos 

que uma vez notificados pelos pedidos de socorro do octogenário Leonardo, cessaram os 

ataques de sua filha. A cena se descreve com certa precariedade, e os próprios ferimentos 

“leves” em Leonardo convivem na descrição a uma poça de sangue, quando do encontro dos 

vizinhos com Celina e seu pai. O caso mostra as formas diversas em que viviam a população 

de Curitiba.  

Para além destas questões, o mesmo caso, se repete mais algumas vezes, em que o 

homem, uma vez suspeito do crime contra sua esposa ou relativa, é inocentado pela vítima. Se 

relembrarmos Boris Fausto, veremos que o entendimento do autor é de que as mulheres quando 

analisadas pelo crime, eram geralmente as vítimas, ou, quando autoras, geralmente eram contra 

seus conjugues e em resposta a alguma ofensa de seu companheiro. Esse cenário, quando 

colocado frente a nossas fontes, parecem indicar outro caminho. Vemos pelos crimes acima 

narrados, que a totalidade dos homens quando cometiam tais crimes, faziam de forma direta, o 

que possivelmente era possibilitado pela relação assimétrica de poder nas partes, ou seja, o 

machismo dentro dessas relações permitiria ao homem uma ação assim. Por outro lado, quando 

a mulher era quem praticava o crime, sua ação se fazia de forma indireta. No relatório de 1897, 

narra-se que 

    

Thomaz Jacobosky imigrante polaco residente no núcleo Orleans do distrito de Nova 

Polonia, foi traiçoeiramente assassinado por seu cunhado João Sockaneck e jogado ao 

rio Bariguy, onde foi encontrado seu cadáver no dia 2 do citado mês (agosto de 1897). 

Das indagações feitas pela polícia verificou-se ter sido mandante do assassinato maria 

Jacobosky mulher da infeliz vitima 

Conduzida a esta Repartição confessou a autoria do crime 

Os indiciados acham-se recolhidos a cadeia desta capital, a disposição do juízo 

formador da culpa120 

  

Ou seja, presumindo a relação desigual, o lugar de atuação da mulher, quando no lugar 

de autora, parecia ser de modo mais indireto, em um espaço de atuação da qual sua posição 

social delimitava parte de seus movimentos. No caso do infausto Thomaz, sua mulher, Maria, 

                                                 
120 Relatório Apresentado ao Cidadão Dr. Secretario do Interior, Justiça e Instrução pública do Paraná, pelo 

comissário de polícia da 1ª circunscrição desta capital encarregado do expediente da polícia do Estado em 31 de 

Agosto de 1897, p. 18. 
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socorreu-se do irmão para o cometimento do crime. Não nos precipitamos em dizer que sua 

ação fosse em resposta a algum dano de seu esposo, como quer Fausto, mas a narrativa sucinta 

das ocorrências também não permite negar sua tese, embora de fato os casos que observamos 

parecem indicar que essa diferença de atuação fosse uma possibilidade.  

 Apesar da incerteza que paira sobre o caso, no relatório de 1896 narra-se que  

    

Na noite de 1º deste mês (dezembro), as 11 horas mais ou menos, no quarteirão de S. 

Anna do termo desta capital, foi barbaramente assassinado com 28 pontas de facão e 

um tiro de pistola sobre o peito esquerdo, o laborioso italiano João Baptista da Costa, 

ensurruador do Engenho S. Lourenço pertencente aos Srs. Guimarães & Cia. 

João Baptista Costa ao anoitecer daquele dia, saiu de casa, montado em uma besta, 

dizendo a sua mulher que ia passear e ao mesmo tempo fazer algumas cobranças. 

Nessa ocasião levava consigo um revolver carregado com seis cartuchos, uma navalha 

velha, 50$000 em dinheiro, um relógio e corrente de prata. 

As 11 horas da noite, mais ou menos, uma família polaca residente a beira da estrada 

que de S. Anna vem para o engenho S. Lourenço, ouviu distintamente três tiros, ao 

que não deram importância por ser costume, naquele quarteirão, dispararem armas a 

qualquer hora da noite. 

A uns 20 metros aquém dessa casa foi encontrado no dia seguinte ao amanhecer, todo 

mutilado, o cadáver do infeliz Baptista Costa. 

Logo depois disso, achando-se a mulher de Baptista Costa deitada em companhia de 

seus filhos, passou em frente de sua casa um indivíduo que disparou cinco tiros sobre 

a porta da casa dizendo: - Este desgraçado italiano não surra mais ninguém. A mulher 

saltando da cama e espreitando pela fresta da parede, viu atravessar a estrada para o 

lado desta cidade um indivíduo todo vestido de preto. 

Examinando o cadáver com todo o cuidado pelo Dr. Jorge Meyer, médico legista da 

polícia, foram encontradas 28 pontas de facão ou adaga e um ferimento de tiro na 

região do peito esquerdo, sendo este a causa da morte imediata de Baptista Costa.  

Revistado o cadáver não foram encontrados os 50$000 em dinheiro, o revolver e o 

relógio que a vítima levara consigo quando saiu de casa, conforme declarara sua 

mulher. 

Feito o corpo de delito iniciou a polícia as indagações sumarias chegando logo a 

convencer-se que fora autor do crime Benedicto Mariano Machado, que de há muito 

entretinha relações ilícitas com Celestina Costa, mulher de João Baptista Costa, 

declarando mesmo algumas testemunhas que esta era cumplice no assassinato de seu 

marido, e que desejava vê-lo morto, para casar-se com Benedicto Machado. (...) 

Benedicto Machado sendo preso confessou na Repartição Central da Polícia a autoria 

do crime, e não negou a circunstancias de ter tido relações ilícitas com a mulher de 

Baptista. 

Submetidos ambos a julgamento foi Benedicto Machado condenado a 30 anos de 

prisão celular e Celestina Costa absolvida por unanimidade de votos121. 
 

 Algumas possibilidades nos abrem a partir desse longo relato do chefe polícia. Ao que 

parece, a autoria do crime como de Benedicto restava inquestionada perante as autoridades 

policias e o júri popular. Se de fato foi ele quem matou João Costa, sua motivação é fonte de 

mais dúvidas. De um lado, temos a suspeita de suas relações com a mulher de João, Celestina, 

que segundo algumas testemunhas não só seria amasia de Benedicto como teria arquitetado a 

morte do marido. Benedicto não negou que tivesse relações com Celestina, embora algumas 

                                                 
121 Idem, p. 31-32 
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dúvidas existem se de fato teria essa relação amorosa. Ao aceitarmos a narrativa de Celestina 

como cumplice do assassinato, vemos que nossa hipótese a respeito das relações de conflito 

entre casais se confirma no caso atual. É verdade que as próprias autoridades, com certeza 

baseadas também em julgamentos da própria comunidade em torno do caso, estavam 

convencidas: o terrível crime girou-se em torno do assassinato do “laborioso” João Costa, 

barbaramente morto com 28 pontaços de faca e um tiro, um crime claramente passional, pelo 

amante de sua mulher, contando com a cumplicidade desta. Essa versão parece ter algumas 

incongruências. Se de fato Celestina queria seu marido morto, por que razão Benedicto teria 

atirado cinco vezes à porta de Celestina, que ainda por cima contava com a presença de seus 

filhos, gritando “esse desgraçado italiano não surra mais ninguém”? É certo que nada teria a 

ver com seu ofício de ensurrador, já que essa atividade consistia em acondicionar o mate em 

surrões, que eram embalagens de couro. A questão fica mais interessante quando relacionamos 

as circunstancias pelas quais saiu João no fim da fatídica tarde. Segundo consta no relato, teria 

ele saído acompanhado de um revolver, tudo relatado sem o menor tom de estranhamento, e 

além disso, saiu para fazer algumas cobranças. Ou seja, embora tinha uma ocupação “técnica” 

em um engenho, fazia também uma ocupação lateral. Isso parece ter estrita relação com um 

fenômeno na produção do mate, que por sua vez relacionava-se ao espaço de atuação que já 

discorremos sobre a coleta. Uma certa mobilidade que, se não era física, era ocupacional. A 

própria quantia que João carregava quando saia de casa evidencia essa questão. A título de 

ilustração, o salário mensal de um caixeiro de uma fábrica de velas no Rio de Janeiro em 1889 

era de 100$000122, apenas o dobro do que João carregava quando morto, o que nos faz 

questionar que tipo de ocupação ele levava, e que práticas e ofícios se escondiam no aparente 

cargo de ensurrador e que levou João a carregar tamanha quantia em dinheiro, enquanto 

“passeava”. 

 Apesar destas ocorrências, é fato que na maioria das vezes as mulheres configuram 

como vítimas de seus conjugues ou amasios, o que reforça a existência na época de uma relação 

assimétrica de poder entre estes atores nas relações amorosas. A resistência desta mais 

diretamente só foi identificada quando os perpetradores não eram de seu círculo afetivo, como 

no relatório de 1897, em que após aceitar que José Lucio e Francisco Candido Rodrigues 

pernoitassem em sua casa, estando seu marido fora em um carijó próximo, a esposa de Pedro 

do Santos, a qual não teve seu nome registrado na ocorrência, teve que resistir a tentativa destes 

de matar tanto ela quanto seus filhos e uma moça que estava na casa, a fim de saqueá-la. A 

                                                 
122 LOBO, Eulalia et al. “Evolução dos preços do padrão de vida no Rio de Janeiro, 1820-1930”. Revista Brasileira 

de Economia. Rio de Janeiro, v. 25, n. 4, 1971, p. 255. 
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mulher de Pedro dos Santos conseguiu “repelir os ladrões que desfecharam-lhe onze facadas, 

algumas das quais foram consideradas graves no corpo de delito”, e após isso “mesmo ferida, 

conseguiu abrir uma porta fazendo sair a moça que ali se achava e que foi chamar a seu pai” 

que chegou no local armado de um facão podendo assim repelir de vez os agressores123.  

 Assim, um único caso teria sido registrado em que a mulher estava como agressora de 

um homem, em que no Agua Verde, teria Maria Leandro “espancado” o alemão André Olá, 

ferindo este na cabeça124. O cenário destas relações parece ser da predominância do homem 

como polo de poder na relação, embora não sem resistência por parte de suas conjugues. Se de 

fato existia uma limitação em tais relações, as ocorrências mostram o uso de estratégias dentro 

desse espaço. Se agiam ao mote de atentar contra seu companheiro, existia uma série de relações 

outras que ultrapassavam a relação amorosa, e que podiam ser usadas para contrabalancear a 

desigualdade da relação. Seja por meio de irmãos ou de amásios “ilícitos”, seriam estas as 

formas destas pessoas de apoiarem-se nas relações alheias ao casal. Até mesmo foi registrada a 

situação em que Martha Dogoaesky prestou queixa à polícia contra seu amasio Antônio Moreira 

Dias, que a teria a espancado levemente, confirmando que apesar da pouca ocorrência, existiam 

formas de se burlar a diferença de poder na relação com o homem, poder este que o deixava 

menos vulnerável a ser criminalizado, tornando-os por vezes as vítimas desses conflitos. Além 

disso, Martha, ao se dirigir a polícia em busca da denúncia de Antonio, revela uma abertura 

dentre essas instituições diante de relacionamentos não formalizados, o que se contrapõe ao 

quadro delineado por parte da historiografia paranaense, que deu ênfase em uma excessiva 

regulação dos comportamentos por parte dos aparatos repressivos. Paralelo a este caso, 

podemos citar o ocorrido em 1898: 

 

Chegando ao conhecimento desta Repartição, no dia 23 de Setembro do corrente ano, 

que, na colônia Thomaz Coelho, tinha falecido uma menor recém-nascida, que foi 

enterrada no cemitério S. Miguel sem os competentes assentamentos, ordenei as 

diligencias sobre o fato. 

Delas ficou verificado que a referida criança era filha de Antonina Guchaca de 30 

anos de idade, alugada a 1 ano ao Padre Aleixo Ivanof, capelão da colônia Thomaz 

Coelho, e que não querendo o referido Padre que sua criada tivesse uma criança em 

casa mandou esta cria-la fora, finalmente a falecer devido a maus tratos, conforme 

declararam diversas testemunhas. 

Antonina sendo interrogada nesta Repartição declarou que a criança era sua filha e 

que atualmente achava-se gravida. 

Das indagações portanto, ficou provado que a referida crianã foi ocultamente epultada 

                                                 
123 Relatório Apresentado ao Cidadão Dr. Secretario do Interior, Justiça e Instrução pública do Paraná, pelo 

comissário de polícia da 1ª circunscrição desta capital encarregado do expediente da polícia do Estado em 31 de 

Agosto de 1897, p. 23-24. 
124 Relatório apresentado pelo Desembargador João Baptista da Costa Carvalho Filho, Chefe de Polícia. In: 

Relatório apresentado ao Exm. Snr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Presidente do Estado do Paraná, pelo Coronel 

Luiz Antonio Xavier, Secretario d’Estado dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, 1908, p. 30. 
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no cemitério de S. Miguel, daquela colona, pelo polaco Leonardo Ganchunsky, criado 

do Padre Aleixo Ivanof125 

 

 Logo, algumas questões surgem desse relato. Primeiramente, é possível indagar a 

paternidade da criança. Se for o próprio Padre, parece lógico que este não quisesse que sua 

criada cuidasse da criança na casa, além de que isso poderia explicar o porquê do Padre Aleixo 

se dispusesse a enterrar clandestinamente o corpo da criança. Se não fosse o Padre o verdadeiro 

pai, não deixamos de verificar a informação às autoridades de um relacionamento não formal 

ou estabelecido em que não se procura saber quem é o pai do pobre recém-nascido. Isso revela 

uma forma parecida de aceitação de condutas fora do padrão dos relacionamentos amorosos, e 

que, por outro lado, reforça nossa posição no tocante à explicação que deu ênfase na atuação 

do aparato punitivo em controlar todas as condutas dessas pessoas. O controle excessivo desses 

comportamentos não nos parece evidente quando analisamos estes casos. 

 

Dos espaços de lazer 

 

 Em meio as relações de trabalho e as relações amorosas, foram feitos registros de 

animosidades de todos os tipos. No cotidiano de labor de uma população em sua maioria pobre 

existiam conflitos que derivavam da própria acomodação de pessoas tão diferentes. Em meio a 

suas diferenças, o que se estabelecia em sua convivência eram modos de conviver entre si, 

mesmo que atribuíssem valores distintos as mesmas práticas. São os ossos do oficio, mas 

também da comunidade, e não menos dos bailes e botequins. Os bailes eram especificadamente 

momentos. Podiam ocorrer tanto em hotéis quanto em salões ou nas próprias casas, não 

propriamente como lugares fixos, como eram os botequins e restaurantes. Ao assumir suas 

condutas, o que existia era o choque de determinados estratos que se prestavam a circular nos 

mesmos meios, e que invariavelmente tinham de criar formas de tratar suas desavenças.  

Por outro lado, o meio de convivências destes espaços de lazer, como os restaurantes, 

botequins e bailes, eram espaços que poderiam abrigar estes conflitos, os quais por sua vez se 

originavam nos diversos outros espaços de sociabilidade dessas pessoas, mas que tinham sua 

resolução no contato proporcionado por estes lugares. Assim foi no relatório de 1897, em que 

Antonio Marques de França, por motivos de jogo, deu dois tiros de pistola no companheiro 

                                                 
125 Relatório apresentado ao cidadão Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná pelo Major 

Augusto Silveira de Miranda, chefe de polícia interino do Estado, em 20 de dezembro de 1898, p. 31. 
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Joaquim Pinto dos Santos, ocasião que estavam estes embriagados126. Ou no relatório de 1895, 

em que no Hotel Lombardo, na ocasião de estarem estes em meio a diversos indivíduos “quase 

todos alcoolizados”, se deu um conflito entre José Pedro e Reinaldo Parodi, que resultou na 

morte de José Pedro por um tiro proferido por Reinaldo127. Foram também identificados 

conflitos ocorridos em casa de meretrizes, em que no mais das vezes o agressor, na totalidade 

homens, atentava sobre a vida das próprias meretrizes, “por questões de ciúme” como no caso 

do Francisco Alves de Souza que agrediu a meretriz Bertolina de Tal128, ou por motivos que 

nos escapam pelo registro das fontes. Para além disso, eram também lugares passíveis de 

controle, em que a vigilância, ao que indica a historiografia, tendia a ser considerada de maior 

importância pelas autoridades da Primeira República, embora já tenhamos, a essa altura do 

trabalho, condições para relativizar essa questão posta pela historiografia. Não duvidamos que 

o discurso existia, embora tenhamos dúvidas de sua fiel aplicabilidade no cotidiano.  

 Por outro lado, é preciso admitir a visão destas pessoas em relação as autoridades. As 

práticas reiteradas de abuso por estes representantes do Estado invariavelmente produziam 

alguma uma desconfiança nestes indivíduos, mesmo que fossem estes policias um instrumento 

do qual se socorressem por vezes estes mesmos populares, utilizando-os quando outros meios 

pareciam ineficazes. Porém, há de se defender que muito provavelmente não fosse essa a 

primeira opção, ou seja, a de inserir nas relações dessas comunidades agente externos aos seus 

atores, em uma relação que envolvia tanto o risco de excessos quanto da repressão do aparato 

judicial. Essas questões apenas evidenciam que a atuação desses populares se tornava ambígua 

perante a polícia. Como se verá no quarto capítulo, as praças como meros instrumentos da 

repressão estatal, já que eram também elas cercadas por relações concretas, que tanto podiam 

ser de acirrada desavença, bem como de afinidade, de modo que não parece irrazoável supor 

que na ocasião em que estas praças se viam entre amigos, fossem elas uma ajuda que as classes 

populares pudessem utilizar.  

De qualquer modo, é preciso dizer que, em muitos relatos, as próprias praças são 

encontradas cometendo os crimes, o que gerava invariavelmente a relação da corporação junto 

ao caso. Logo adiante estes assuntos devem ter um trato mais aguçado, cabendo por hora 

                                                 
126 Relatório Apresentado ao Cidadão Dr. Secretario do Interior, Justiça e Instrução pública do Paraná, pelo 

Comissário de Polícia da 1ª circunscrição desta capital encarregado do expediente da polícia do Estado em 31 de 

Agosto de 1897, p. 15. 
127 Relatório apresentado ao secretário dos negócios do interior, justiça e instrução pública do Paraná pelo Chefe 

de Polícia interino Benedicto Pereira da Silva Carrão em 30 de Setembro de 1895, p. 31. 
128 Relatório apresentado pelo Desembargador João Baptista da Costa Carvalho Filho, Chefe de Polícia. In: 

Relatório apresentado ao Exm. Snr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Presidente do Estado do Paraná, pelo Coronel 

Luiz Antonio Xavier, Secretario d’Estado dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, 1908, p. 28. 
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adiantar que além destes palcos serem testemunha de conflito entre civis, muitas vezes foram 

registradas desavenças entre as próprias praças, que não poucas vezes resolviam suas “dúvidas” 

pela violência.  

 No relatório de 1895, encontram-se dois músicos a trabalho em um baile, ocasião em 

que 

 

Na madrugada de 30 de agosto, a rua de Paula Gomes, desta cidade, as 3 ½ horas mais 

ou menos, o musico do 39º Batalhão de Infantaria Zeferino de Barros Gequiry, 

assassinou ao musico Thiago José de Sant’anna, com três facadas, dando também 

algumas facadas no ato de ser preso, em seu companheiro Prudêncio Anselmo dos 

Santos. O fato deu-se na ocasião em que essas praças saíram de um baile, a mesma 

rua, onde achavam tocando. As autoridades militares tomaram conhecimento do 

ocorrido, fazendo recolher a enfermaria militar o cadáver de Thiago de Sant’anna e o 

ferido Prudêncio Anselmo dos Santos129. 

 

 Apesar de não serem estas praças que lidavam com o policiamento, tinham como 

formação a presença da instituição do Exército, que invariavelmente deveria trazer 

peculiaridades a suas condutas. De todo modo, percebemos que nosso Zeferino, além de 

assassino do colega de labor, também atentou contra o companheiro Prudêncio, na ocasião que 

era preso provavelmente por ele, o que demonstra um aspecto constante não apenas a este caso, 

mas a outros que se seguiram. A relação entre as autoridades e civis nesses espaços se mostra 

cercada de discricionariedades. Desse modo, a autoridade como representante do monopólio de 

violência do Estado parece ser por várias vezes contestada, o que demonstra a legitimidade 

destes indivíduos perante a comunidade. 

 No relatório de 1895, conta-se o seguinte ocorrido: 

 

Na noite de 10 de agosto achavam-se no botequim Bube, em frente ao circo da 

companhia Sirino, nesta capital, diversas pessoas e ali suscitou-se uma dúvida entre 

Alberto de Carvalho e Ossian de Mello Silva, de que resultou Carvalho receber uma 

bofetada que lhe foi dada por Ossian 

Carvalho retirando-se do botequim, armado de um revolver e faca colocou-se a 

esquina do mesmo botequim e, quando Ossian saia e se dirigia a Carvalho, este 

desfechou-lhe dois tiros de revolver que não o atingiram 

Com o estampido dos tiros operou-se um brusco movimento da porta do circo e a 

patrulha, ouvindo os tiros, dirigiu-se ao lugar indicado pelo povo. 

Um oficial ordenou a prisão de Carvalho e logo as praças Angelo Ferreira chaves, do 

39º batalhão de infantaria, e o cabo de polícia José Antônio dos santos se dirigiam ao 

desordeiro para prendê-lo e apresenta-lo aquele oficial 

Quando Angelo chaves estava a dois metros de distância, mais ou menos, de Alberto 

de Carvalho, este descarregou-lhe um tiro de revolver que o prostrou por terra sem 

sentidos, praticado o crime Alberto deitou a correr, foi quando o povo e a patrulha, 

gritando pega o assassino, perseguiram-no até a esquina do sobrado onde reside o Sr. 

Agostinho José Pereira Lima e ali conseguiram agarrar o assassino que, armado ainda 

                                                 
129 Idem, p. 31. 
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com o revolver, descarregou o último tiro sobre as praças, resistindo a prisão130. 

 

 Carvalho e Ossian, provavelmente conhecidos, tiveram provavelmente prelúdios de 

seu conflito, que uma vez suscitado tem a primeira movimentação resultada na bofetada em 

Carvalho disferida por Ossian. O caso poderia terminar ali, se não fosse por Carvalho, que na 

esquina, a espera de Ossian – o relatório não informa se Carvalho armou uma emboscada para 

o desafeto – lhe desfere dois tiros, o que chama a atenção das autoridades que ali patrulhavam, 

as envolvendo na trama. Eis que tentado sua prisão, Carvalho resiste, também atentando contra 

as autoridades que ali chegaram. A perseguição indica como era a relação entre das classes 

populares a estas autoridades, como em uma postura que parece não reconhecer nestes a 

legitimidade que pretendiam portar.  

 Nesse sentido, não há muito esforço em concluir que a presença da polícia poderia ser 

muitas vezes não quista entre os indivíduos que ali conviviam. A decorrência disso era que 

muitas condutas presentes nesses ambientes, embora pudessem ser considerados crimes, eram 

tolerados em determinada medida. Outros meios de lazer, como jogos do bicho e casas de 

tavolagem, apesar de aparecerem apenas duas vezes em todo o período percorrido, demonstram 

que essas práticas talvez fossem no mais das vezes ignoradas, contado com a discrição dos que 

dela participavam.  

 No relatório de 1900, conta-se que  

 

No dia 17 de Janeiro, pelo Comissário de polícia da 2ª circunscrição desta capital, foi 

enviado ao sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª vara desta capital o processo a que procedeu 

sobre o fato de terem sido encontrados jogando em casa de Leonardo Mugica a rua de 

S. Francisco, sendo ali presos e multados em cem mil reis, os seguintes indivíduos:  

Julião Becker, Dionizio Azambuja, Francisco Azevedo, José Euzebio da Silva, 

Henrique Guelk, João Baptista Fernandes, Miguel Romão, Frederico Cardona, 

Felippe Araujo, Belarmino da Costa, Esnesto dos Santos e Antonio Monteiro. 

Dez destes indivíduos pagaram as multas que foram recolhidas a Secretaria de 

Finanças do Estado131. 

  

 E além deste, no mesmo relatório: 

   

O comissário de Polícia da 2ª circunscrição em parte dirigida a esta repartição, no dia 

13 de setembro do corrente ano, comunicou-me ter empreendido em flagrante delito 

de ‘jogo do bicho’ o proprietário de uma casa de bilhetes de loteria, situada á rua 15 

de novembro desta capital 

Foi encontrada na dita casa uma lista com os nomes de treze pessoas que haviam 

comprado em diversas terminações. 

O proprietário da casa foi processado de acordo coma lei de 28 de abril do corrente 

                                                 
130 Idem, p. 34. 
131 Relatório Apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Dr. João B. 

da Costa Carvalho Filho, Chefe de Polícia do Estado, em 31 de dezembro de 1900, p. 46.  
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ano132. 
 

 Estas duas ocorrências parecem indicar a existência por muitas vezes não 

criminalizadas destas condutas. Ou seja, o que temos contato durante essas ocorrências são 

fragmentos de um cotidiano que se fazia para além da ordem, já que apesar do projeto de 

sociedade que queriam os discursos oficiais de Curitiba, as práticas cotidianas existiam em 

circunstancias próprias, escondidos do modelo da Curitiba civilizada. Embora fossem estas 

condutas que não terminassem em casos mais graves, é preciso considerar também que a 

contrapartida dessas situações, ou seja, a atuação da polícia se pautava também pela imensa 

quantidade de prisões de contravenções. Se não podiam confiar na punição das condutas que 

julgavam reprováveis, a polícia se voltava para estas prisões com mais ênfase. Em resumo, se 

existia uma vida ao largo da ordem, não era pela condescendência do aparato repressor, que 

pelo contrário, tinha suas limitações materiais pela precariedade da instituição, como veremos 

adiante no quarto capítulo. Na época de intensa mudança da sociedade curitibana, os costumes 

consolidados tinham ainda grande papel no cotidiano dessas pessoas, e não há, de forma 

alguma, muito esforço nessa conclusão, já que as ocorrências mostram que apesar dos modos 

de vida que se pretendia para essa população, as relações pessoais tinham considerável peso em 

seu cotidiano.  

  

                                                 
132 Ibidem. 
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III. ETNICIDADE E IMIGRAÇÃO  

 

 Em 1898, o chefe de polícia interino Major Augusto Silveira de Miranda reclamava 

acerca dos problemas suscitados devido 

      

à falta regular do policiamento de toda a cidade, em seu vasto perímetro, o 

extraordinário aumento de sua população, em parte de grande número de estrangeiros, 

na sua maioria proletários, tem dado causa a que muitas vezes a vida e a propriedade 

de nossos concidadãos sejam atacadas, ainda que esta Repartição por todos os meios 

ao seu alcance procure reprimir esses crimes133. 
 

O que podemos enxergar do trecho é a face da imigração menos prestigiada pelos 

discursos oficiais que davam ênfase ao progresso representado por estes imigrantes. Em 

verdade, podemos entender o relato do chefe de polícia Miranda como reflexo dos conflitos 

naturais de uma população estrangeira levada a conviver entre dois paralelos de diferença. O 

primeiro, em relação à população nacional, que não poucas vezes podia se mostrar hostil aos 

novos habitantes. Ainda, às próprias divergências internas destas pessoas, diferenças provindas 

das identidades e costumes trazidos de sua cultura de origem134. Essas relações entre indivíduos 

estabelecidos e outros marginalizados podem ter gerado configurações pessoais específicas, de 

tal modo a torná-las uma chave útil para se desvendar o social. É esse, portanto, o foco do atual 

capítulo. 

Em paralelo às problematizações com que a historiografia paranaense trabalhou os 

discursos oficiais, é inegável que a imigração compôs o processo de formação da cidade de 

Curitiba e que, embora acompanhe o processo de outras capitais no que diz respeito às ondas 

migratórias que atingiram o país, tem na formação de sua área urbana a peculiaridade da 

estrutura de colônias que nela formaram-se. Por isso o esforço de captarmos estas relações, 

compreendendo suas redes de solidariedade, tanto em uma perspectiva destes imigrantes com 

o restante da população que já vivia na região, bem como entre imigrantes de diferentes 

identidades nacionais. Nesse ímpeto, as relações de conflito podem se mostrar frutíferas para 

revelar essas nuances. Nossa hipótese se baseia na premissa de que tais situações modificam as 

configurações dos agrupamentos, ou seja, pelo conflito também é possível apreender 

fenômenos que dinamizam a associação desses grupos. Nessa perspectiva, podemos entender o 

                                                 
133 Relatório apresentado ao cidadão Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná pelo Major 

Augusto Silveira de Miranda, chefe de polícia interino do Estado, em 20 de dezembro de 1898, p. 9. 
134 Neste ponto cabe uma ressalva, que será melhor trabalhada logo a frente, de que essa “cultura imigrante” como 

define Sérgio Nadalin, é algo mais propriamente construído pela experiência dessas comunidades do que por uma 

estrita relação com a nacionalidade de origem destas pessoas. 
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conflito como um fator que condicione estruturas internas em contraposição ao polo adversário. 

Modos de se relacionar e de organizar os interesses dos indivíduos seriam assim influenciados, 

seja considerando as relações eternas ou internas a tais grupos. Se por um lado as tensões 

deixam expostas contradições entre os grupos que ali conflitam, por outro mostram a 

positividade que tem origem no próprio fenômeno, gerando aspectos particulares daquela 

situação, como base da coesão entre indivíduos que, estando em outros termos, talvez não 

desenvolvessem suas relações como de fato foram135.  

O período em que nos detemos, assim, é paradigmático. Os efeitos das revoluções 

francesa e industrial geraram mudanças profundas nas sociedades europeias. A riqueza e a 

segurança material que o século XIX testemunhou provocaram o rompimento do “equilíbrio na 

dinâmica da população”136. O aumento populacional que se originou disso favoreceu o primeiro 

impulso das grandes imigrações que se seguiram na segunda metade do dezenove. Se tais 

mudanças geraram as dificuldades de uma classe camponesa expulsa do campo e sujeitada a 

péssimas condições de trabalho nas cidades, também, no desenvolver-se do capitalismo 

europeu, favoreceu os transportes marítimo e terrestre, e consequentemente a migração para 

fora do continente. Tal processo seria, nesse sentido, um fenômeno interligado entre essas 

diferentes regiões. Ao mesmo tempo que expulsava estratos europeus, atraiam-se estes pelas 

possiblidades da América. A isso se adicionaram outras circunstancias, que potencializaram a 

vinda dessas populações. Do outro lado do Atlântico, existia a pressão de classes ligadas a 

cafeicultura brasileira para a vinda maciça de imigrantes, em tal monta que as chances do 

trabalho assalariado, uma vez estando estas famílias em solo brasileiro, fosse a tal ponto 

acirrado que diminuísse os salários aos quais se subjugariam. Ou seja, aspirava-se a um 

contingente de mão de obra barata. 

A imigração nas regiões do sul brasileiro, por outro lado, teve outro perfil, sendo a 

atividade preponderante a produção de alimentos na pequena propriedade. Apesar da ênfase 

dada às políticas de imigração destinada aos cafezais paulistas, ainda assim as companhias que 

promoviam a emigração encaminharam para o sul imigrantes de diferentes nacionalidades. No 

Paraná, em específico, com a carência dos alimentos, e a economia crescente do mate, os 

imigrantes eram vistos como um “remédio” para controlar os preços, que devido a sua pouca 

quantidade, permaneciam altos. Mas era preciso também cuidado, haja vista que ao mesmo 

                                                 
135 SIMMEL, Georg. Conflito e estrutura de grupo. In: Georg Simmel: sociologia. MORAIS FILHO, Evaristo de 

(org.). Trad Carlos Alberto Pavanelli. São Paulo: Ática, 1983, pp. 153-154. 
136 NADALIN, Sérgio Odilon. Paraná: ocupação do território, população e migrações. Curitiba: SEED, 2001, p. 

62. 



68 

 

tempo que permanecia a necessidade de “tonificar o organismo nacional”, manchados pela 

escravidão, poderiam existir, entre os colonos, imigrantes “aventureiros”, em busca de riquezas 

fáceis137.  No plano nacional, o imigrante dos discursos oficiais era o contraponto do ócio negro, 

maculado pela escravidão, ponto que já discutimos na primeira parte desse trabalho. No Paraná, 

em especifico, se almejava também a ocupação de um território coberto de vazios 

demográficos, recentemente emancipado politicamente, e que procurava se consolidar. Já a 

questão da mudança ao trabalho livre era de importância relativa, haja vista que economia 

paranaense não se alicerçava tanto quanto São Paulo ou o Rio de Janeiro no trabalho escravo, 

muito embora fosse ainda presente138. De todo modo, a política de criar uma agricultura de 

abastecimento foi o que mobilizou a colonização do Paraná até o fim da década de 1870. Nessa 

década, teriam se fixado nos arredores de Curitiba 11.805 imigrantes139.  

Havia também um contingente de língua alemã que remigraram principalmente da 

colônia Dona Francisca, atual região de Joinville, em Santa Catarina. Segundo Nadalin, as 

tentativas de colonização da década de 1870 em diante teriam falhado, determinando assim o 

fim de uma concepção que atribuía possiblidades mais otimistas a um projeto em torno dos 

imigrantes, embora tenha persistido um mito que permeou a identidade paranaense, e que 

originou-se justamente dessa imigração, ou seja, do melting pot, de traços loiros e europeus140. 

Nessas circunstancias, a República abre um novo período de intensificação na entrada destes 

estrangeiros, que se somaram aos que já aqui viviam. O impacto é possível de ser visto na 

mudança dos números que computavam a população da cidade, que se nos fiarmos pelos dados 

de Romário Martins, teria dobrado de tamanho entre a década de 1890 até 1910141. Mesmo que 

assumamos possíveis equívocos no levantamento de Martins, parece inegável o crescimento da 

população curitibana no período.  

Este contexto, embora proveitoso para situar ao leitor onde propriamente estamos nos 

enveredando, não basta para entender a realidade concreta desses indivíduos. Será, talvez, mais 

frutífero que se questione os discursos oficiais, ou seja, a voz das instituições, sem nos retermos 

a elas próprias. O cotidiano e o conflito inerente ao convívio dessas populações parecem indicar 

caminhos profícuos de análise. 

Dito isso, a composição dos imigrantes paranaenses era majoritariamente de italianos 

                                                 
137 Idem, p. 69-72. 
138 Idem, p. 74. 
139 Idem, p. 77. 
140 Ibidem,  
141 MARTINS, R. Apud, BONI, 1998, p. 11. 
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e poloneses, bem como alemães, e, principalmente na década de 1890, de ucranianos142. Assim, 

as duas identificações que mais aparecem nos relatórios policiais são de poloneses e italianos. 

Ao atentarmo-nos aos últimos, percebemos os conflitos nos mais diversos “palcos” que uma 

vez antes ponderamos. Nos que contemplam ocorrências entre italianos, vemos ocasiões como 

em 1896, em que  

 
No dia 12 desse mês (julho), no distrito do Cruzeiro, deste termo, achando-se os 

italianos José Culpo e Pedro Ganssoto trabalhando em suas lavouras em terrenos 

limítrofes, travaram-se de razões devido a danos de animais em suas roças. 

Disto originou-se uma luta saindo ambos feridos, vindo Pedro Gunssoto, de 84 anos 

de idade, a falecer no dia 24 do vigente mês, em consequência dos ferimentos 

recebidos, e que foram considerados graves143. 

  

O que vemos no caso acima corresponde a uma percepção sobre esses conflitos. A de 

que as “razões” travadas pela posse do animal que pertencia às roças de José e Pedro são na 

verdade expressão das próprias tensões de um cotidiano de labor, dificuldades inerentes ao 

processo de reiteração de laços de solidariedade. Em outro caso, narra-se que 

      

Ás 11 horas da noite de 31 deste mês (janeiro), a rua Riachuelo desta capital, o italiano 

Francisco Lavalle, com uma facada, assassinou seu compatriota Leopoldo Conforte, 

em ocasião em que se achavam jogando em casa do negociante Francisco Chicarini. 

O cidadão comissário de Polícia da 2ª circunscrição desta capital, procedeu ao corpo 

de delito e as demais indagações sumarias, prendendo Lavalle, que se refugiara em 

casa de Severo Arthur, negociante residente ao Largo General Osorio 

Lavalle sendo submetido a julgamento, perante o júri desta comarca, foi condenado a 

30 anos de prisão celular144. 

 

 Não mais o labor, mas a convivência pelas práticas de lazer é que dão, no caso acima 

narrado, a tônica do conflito. Como dissemos, ao que nos parece, é possível entender tais 

ocorrências não necessariamente como um indicio de desagregação, mas, ao contrário, como 

parte da formação dos laços comunitários. Muitas vezes a violência aplicada na resolução das 

desavenças particulares poderia ser parte do cotidiano desses indivíduos que apesar de serem, 

de um modo geral, todos “italianos”, poderiam ter relações e costumes que não raras vezes 

divergiam. A ambiguidade se expressa justamente pelas diferenças que poderiam ter as 

primeiras famílias imigrantes, mas que ao mesmo tempo partilhavam de uma identidade, que 

uma vez em terras estrangeiras, a imigração lhes impunha. Isso pode ser parte, portanto, da 

criação de uma “cultura imigrante”, como denomina Nadalin. No relatório de 1904, observa-se 

                                                 
142 NADALIN, 2001, p. 79. 
143 Relatório do Chefe de Polícia Manoel Berardino Vieira Cavalcanti Filho de 1896, p. 38. 
144 Relatório apresentado ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná, pelo comissário de polícia 

da 1ª circunscrição desta capital encarregado do expediente da polícia do Estado, 1897, p. 15. 
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um longo relato de mais uma desavença envolvendo italianos:  

      

Pelas 9 horas da noite de 12 de maio, à rua 13 maio da 1ª circunscrição, deu-se um 

crime de homicídio, no qual figurou como protagonista o italiano Francisco Colau, 

mas conhecido por Francisco Chalone, indivíduo mal quisto entre os seus 

compatriotas. O fato ocorreu em um armazém de secos e molhados de Vicente 

Chicarini, onde todas as noites se reuniam alguns italianos que matavam o tempo 

jogando e palestrando em uma saleta anexa ao negócio. Ali achavam-se entre outros, 

Constantino Missurelli, Antonio Passarelli e os irmãos Carmene e Cosme Dattolle. 

Entretinham-se em palestra amigável quando foram interrompidos com a chegada do 

Chalone que intervindo na palestra por algum tempo, declarou depois aos presentes 

achar-se seriamente incomodado. Nessas condições recolheu-se só em companhia de 

Cosme a uma alcova próxima onde deitou-se em uma cama que ali encontrou, onde 

deixou o mesmo Cosme, voltando a sala onde se achavam os outros. Passado esse 

incidente e quando nenhum dos presentes poderia prever as intenções de que Chalone 

estava dominado, aparece o mesmo na porta que da alcova dá para a saleta e quando 

Carmene Dartolle se avizinhava dele com a intenção, segundo declarou, de saber se 

já havia passado o incomodo que o acometera, foi recebido por Chalone, de revolver 

em punho, que em ato continuo detonou-o por duas vezes ferindo-o gravemente na 

cabeça e no tórax Carmene Dartolle. Vendo isto Cosme Dartolle, irmão daquele, 

dirige-se também para o lado de Chalone, que desfechando-lhe os restantes três tiros 

do mesmo revolver, matou-o instantaneamente. O inesperado dessa cena é a rapidez 

com que se passou, deixou os circunstantes apavorados e transidos de terror, logrando 

assim evadir-se o criminoso que em disparada saiu do armazém logo depois de 

perpetrar o crime145. 

 

 Algumas considerações podem ser feitas a partir do que consta na ocorrência. 

Primeiramente, mais uma vez presenciamos um momento de lazer dos compatriotas italianos, 

que achavam-se jogando na casa de negócios de um deles, no caso, do italiano Vicente 

Chicarini. Além disso, percebe-se que o conflito não se originou-se dentre o primeiro grupo de 

amigos, mas sim de um elemento alheio àquela relação, ou seja, Francisco Colau, conhecido 

como “Chalone” que se intromete a “palestrar”, dizendo-se incomodado. Chalone, apesar de 

aparentemente mal quisto por seus compatriotas, ainda assim não era um total estranho àquela 

situação. Embora não se tenha preservado na ocorrência o motivo do incomodo, muito 

provavelmente decorria da própria relação deste com os demais envolvidos, haja vista que a 

gratuidade da agressão parece pouco fiável.  

Além disso, o caso representa um processo interior às comunidades imigrantes, ou 

seja, um processo de exclusão existente mesmo a nível dos compatriotas imigrantes. Essa 

questão serve para nos alertar ao fato de que os processos de exclusão, ou seja, de deterioração 

das relações sociais de um outsider ocorre em vários sentidos. Se existiam exclusões entre as 

classes, ou seja, entre classes mais abastadas e estabelecidas em relação a outras mais pores, os 

mesmos processos de exclusão e inclusão residiam dentro dos próprios grupos de imigrantes. 

                                                 
145 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Bento José Lamenha Lins Digno Secretário do Interior, Justiça e Instrução 

Pública, pelo Chefe de Polícia do Estado, Bacharel Luiz de Alburquerque Maranhão, 1904, p. 82. 
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A conclusão, embora óbvia, nos infere a pensar um caráter multifacetado dessas relações, tanto 

em relação aos nacionais, quanto na relação entre estes indivíduos. O próprio processo de 

exclusão interno parece ser parte da formação dos laços criados entre o restante da comunidade 

imigrante. Em outras palavras, se existiam italianos marginais dentre seus compatriotas, existia 

um grupo, do outro lado, que sustentava, enquanto coletividade, tal processo. E ele só poderia 

ser viável se pressupormos os laços comunitários no restante daquele grupo. Nos casos acima 

narrados, vemos realidades distintas, mas que mostram esse processo de modo semelhante: Um 

primeiro momento parece indicar os inevitáveis conflitos entre dois compatriotas, vizinhos de 

lavoura, que brigam por seus animais, ou seja, brigam justamente pela condição de vida 

comunitária que possuem. Nos dois últimos, uma realidade aparentemente mais urbana 

vinculada aos comércios de dois possíveis italianos de sobrenome Chicarini, embora não seja 

possível inferir sobre um possível parentesco. 

 Além destes casos, outros também foram percebidos em relação aos crimes entre 

italianos. No relatório de 1897, conta-se que  

 

Na noite de 26 deste mês (abril), no lugar chamado Agua Verde, da 2ª circunscrição 

desta capital, em uma luta travada entre diversos italianos, foi ferido com um tiro de 

pistola Emilio Marcon, que veio a falecer em consequência do ferimento recebido. A 

autoridade policial tomou conhecimento do fato verificando ter sido autor do crime 

Jacob Zannine que foi imediatamente preso146. 

 

 E, por fim, outro em 1898, em que na Rua Riachuelo, Francisco Capanolli feriu 

Domingos Branqui147. Estas duas últimas ocorrências em nada contrariam nosso entendimento, 

embora a última, assim como no ocorrido com Francisco Chalone, mostram mais uma vez o 

porte de armas de fogo. No primeiro, uma casa de comércio, na qual se espera que o porte deste 

tipo de armamento, se não fosse algo relativamente corriqueiro, não apareceria. Do outro, uma 

localidade da 2ª circunscrição, provavelmente ainda não tão urbanizada, embora também revele 

o porte da arma de fogo, sem ter, infelizmente, outros detalhes.  

Quando voltamos nossos olhos para os conflitos que ocorriam entre italianos e 

nacionais, é possível inferir uma quantidade substancialmente maior destes conflitos. No 

relatório de 1896, o chefe de polícia conta que  

 

No distrito de Colombo, a 19 deste mês (julho), na casa de negócios de José Luiz de 

Mattos, quarteirão do Capivary, foi espancado Antonio Manoel Goulart pelo italiano 

                                                 
146 Relatório apresentado ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná, pelo comissário de polícia 

da 1ª circunscrição desta capital encarregado do expediente da polícia do Estado, 1897, p. 16. 
147 Relatório ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná, Dr. Antônio Augusto Chaves, pelo 

Major Augusto Silveira de Miranda, Chefe de Polícia interino do Estado, 1898, p. 24. 
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Jacometi José e seus filhos Belarmino, Martinho e Pedro, ali residentes. O 

subcomissário de polícia do distrito procedeu a corpo de delito e as necessárias 

diligencias na forma da lei148. 

  

 Percebe-se a contraposição entre a família italiana de Jacometi José e o provável 

nacional Antonio Manoel Goulart, dentro do negócio de José Luiz. Ou seja, percebemos as 

relações familiares conjugadas no momento tensionado, servindo como um reforço no conflito 

contra o elemento oposto à família. No mesmo sentido, aparece no relatório de 1900, em que o 

nacional José Trindade teria sido morto por um italiano desconhecido, que evadiu-se após 

perpetrar o crime149. Há, em paralelo, casos em que se encontram hostilidades entre italianos e 

praças. Ainda no relatório de 1900, conta-se que na “noite de 13 deste mês (agosto), à Rua 

Iguaçu desta capital dois italianos feriram levemente a praça do Regimento de Segurança 

Antonio Lopes de Santanna”150. Além deste, registrou-se mais dois casos similares. Conta-se 

no mesmo relatório que no portão do cemitério da capital, Alfredo Borges teria, acompanhado 

de praças do 39º Batalhão de Infantaria, ferido levemente ao italiano Arcangelo Fontana151. É 

claro que ao adjetivo “levemente” cabem as devidas ressalvas, já que pela leitura dos relatórios, 

esses adjetivos aparentam pouca precisão152. Por fim, em 1908 o chefe de polícia anota que “na 

barreira do Portão nesta capital, o soldado do Regimento de Segurança Max Paulino, foi 

agredido pelo italiano Luciano Tedesky, que armado de uma faca, o feriu levemente no braço 

direito”153, sendo o motivo da agressão a exigência do imposto de transito.  

Esses últimos casos parecem também indicar como se colocavam as autoridades 

policiais, ou seja, os representantes do Estado perante a população italiana. Embora o número 

de ocorrências não seja suficiente para afirmar que tais representantes não tinham legitimidade 

perante alguns imigrantes, ao menos a possibilidade se levanta, ou seja, de que existiam então 

situações que a posição das praças era questionada. 

 O restante das ocorrências envolvendo os italianos parecem corroborar com o quadro. 

No relatório de 1904, conta-se que “no dia 1 de março, Brasilio Martins, Geraldo Ribeiro e 

                                                 
148 Relatório apresentado ao Secretário dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 46. 
149 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Secretário do Inteiro, Justiça e Instrução Pública, pelo Dr. João B. da 

Costa Carvalho Filho, Chefe de Polícia do Estado, 1900, p. 25. 
150 Idem, p. 37. 
151 Idem, p. 39. 
152 No relatório de 1900, por exemplo, vemos uma ocorrência na Lapa repetida, uma logo após a outra, em que na 

mesma descrição o ferimento é colocado paradoxalmente como grave e leve. No caso, Francisco Alves Maciel 

teria ferido com um golpe de facão o braço esquerdo de Raphael Benedicto Ribas, embora inexista consenso sobre 

a gravidade da agressão. Relatório 1900, p. 34.  
153 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Presidente do Estado do Paraná, pelo 

Coronel Luiz Antonio Xavier, Secretário d´Estado dos negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, 1908, p. 

24.  
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Venancio Ribeiro, do distrito de Tamandaré, produziram diversos ferimentos leves no italiano 

Francisco Cavalli”154. No mesmo relatório, na rua “Saldanha Marinho, Julio Barbosa e Praxedes 

Gomes espancaram ao italiano alfaiate Francisco Mattano, em casa da meretriz Maria 

Polaca”155. No último caso, o interessante é que mesmo na casa de uma meretriz, ou seja, um 

lugar marginalizado, a desavença se deu por meios outros que as armas de fogo, uma nuance 

interessante visto que contraria a premissa de que as armas de fogo seriam como que um 

elemento vinculado a um submundo ou a uma marginalidade. Por fim, sob mínimos detalhes, 

há registro de que teriam, no Agua Verde, João Calixto, Constante Calixto e “outros”, ferido 

levemente o italiano João Moleta”156 

 Já outros casos nos presenteiam com mais detalhes, como ainda no relatório de 1900: 

 

Na manhã do dia 19 deste mês, a Rua Racttclif, perto do engenho marumby, 

pertencente a 3ª circunscrição desta capital, foi encontrado o cadáver do italiano João 

Bleggi apresentando um grande ferimento na parte frontal da cabeça 

Logo que foram iniciadas as indagações ficou verificado ter sido o autor do bárbaro 

crime o cidadão Abel Hamvultando, residente a rua Montevideo desta capital. 

Abel Hamvultando devia a João Bleggi, latoeiro, estabelecido a rua do Riachuelo 

desta capital, a quantia de 7:000$000. 

Na tarde de domingo 18, Abel mandou chama-lo por escrito a fim de lhe restituir, 

dizia, a quantia emprestada, ao que Bleggi acedeu inda às 5 horas da tarde a casa de 

Abel. 

Pelo bilhete que a vítima escrevera Abel, foi fácil descobrir o autor de tão bárbaro 

crime 

Das indagações rigorosas a que procedeu o Sr. Comissário de Polícia da 2ª 

circunscrição, ficou plenamente provado ter sido o autor do assassinato Abel 

Hamvultando, tendo como cumplice o seu camarada Heitor de Souza. 

Ambos foram submetidos a julgamento perante o Jury desta comarca sendo o primeiro 

condenado a 29 anos e 6 meses de prisão e o último absolvido pelo voto de minerva157. 

  

 Esse crime, que aparentemente entra em acordo com o que já dissemos, esconde 

algumas peculiaridades. É que, em verdade, foi ele objeto de longo detalhamento por Maria 

Ignês de Boni, a qual nos fornece elementos para refletirmos sobre o caso sob nossos interesses. 

No caso, o italiano Bleggi teria sido morto pelo nacional Abel, em conluio com seu criado 

Heitor, aparentemente por uma dívida a qual este assumira com Bleggi. O que os relatórios não 

mostram, e o estudo de Boni revela, é que em verdade não apenas Bleggi não era nascido em 

Curitiba, como também Abel, que era um imigrante interno, oriundo do Ceará, que veio aos 16 

anos para a cidade com cartas de recomendação, acabando por trabalhar como escriturário da 

                                                 
154 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Bento José Lamenha Lins Digno Secretário do Interior, Justiça e Instrução 

Pública, pelo Chefe de Polícia do Estado, Bacharel Luiz de Alburquerque Maranhão, 1904, p. 85. 
155 Idem, p. 86. 
156 Idem, p. 85. 
157 Idem, p. 26. 



74 

 

Câmara Municipal, além de escrever folhetins para o jornal A República. Era também, segundo 

Boni, amigo pessoal de Vicente Machado, iminente figura da política paranaense. Heitor, que 

era cumplice de Abel, também era um imigrante interno nascido no Rio de Janeiro, o que torna 

o caso emblemático158. Ponto não abordado pela autora, vez que não era esse o propósito do 

referido estudo, é que o caso parece inferir posições sociais complexas quando envolvemos 

diferentes tipos de imigrante, ou seja, alguém que também não tem suas relações sociais tão 

estabelecidas, mas que tenta compensar isso com as cartas de recomendação de pessoas de sua 

cidade. Apesar de Abel aparentar ter conseguido sustentar relações que lhe davam certo espaço 

de atuação, não seria isso o bastante para abafar o conflito com João Bleggi, taxado pela 

imprensa que documentou o episódio de “laborioso italiano”. O caso representa as 

complexidades que se inserem ao tratarmos das configurações desses grupos e das relações de 

poder entre estes indivíduos, bem como relativiza a premissa de que a seletividade do aparato 

repressor fosse absoluta. Também nos indica a necessidade em considerar que para além das 

imigrações europeias, as cidades também estavam permeadas de imigrantes internos.  

 Sobre isso já se vislumbrou alguma coisa no capítulo anterior, perante os lugares de 

comércio e negócio, em que noticiamos a existência das redes de comércio de objetos de origem 

ilícita, além do próprio comércio de notas falsas. Contudo, o mapeamento dessa movimentação 

infere uma diferença: considerar que o crime não somente registra essas migrações, bem como 

pode ser o mote as desencadeia. No caso dos ladrões e gatunos, tivemos contato com algumas 

ocorrências nesse sentido. No relatório de 1904:  

 

Depois de diversas pesquisas foram capturados em diversos pontos da capital alguns 

gatunos, batedores de carteira, arrombadores e passadores do conto do vigário, que 

aqui aportaram a 14 deste mês, acossados pela polícia da Capital Federal e de São 

Paulo que dando-lhes caça pretendia interna-los em colônias correcionais. Deram os 

nomes de Antonio Motta, Elisio Vieira da Silva, Mortalote Andrea Francisco e Emilio 

de Lapoente, o primeiro, batedor de carteira, os outros passadores do conto. Antonio 

Paulino e José Borra, arrombadores, Tancredo de Mello e Eswaldo Couto, também 

batedores de carteira, foram todos convenientemente retratados e a exceção de Emilio 

de Lapoente e Elisio Vieira que passaram o conto do vigário em um caipira, José 

Borra e Antonio Paulino que penetraram em uma casa de comercio da Praça 

Municipal donde roubaram alguns objetos, os demais não tivera tempo de se porem a 

campo159. 
 

 O interessante do relato é compreendermos como se configurava essa movimentação. 

Percebemos que desde a capital federal, esses gatunos foram se aproximando do sul, 

                                                 
158 BONI, p. 155-156. 
159 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Bento José Lamenha Lins Digno Secretário do Interior, Justiça e Instrução 

Pública, pelo Chefe de Polícia do Estado, Bacharel Luiz de Alburquerque Maranhão, 1904, p. 95. 
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aparentemente a partir das reações da polícia. Apesar do tom empregado pelo Chefe de Polícia, 

da polícia curitibana ter frustrado as pretensões desses imigrantes internos, já havia um bom 

percurso de fuga trilhado sem que pudessem as autoridades interromper os delitos que 

praticavam, soubessem as autoridades ou não. Além disso, podemos compreender melhor a 

própria circulação dos objetos roubados. O caminho natural do ofício imprimia um caráter de 

transitoriedade para alguns destes gatunos, de modo que migrar de uma cidade a outra devido 

as dificuldades que encontrassem no caminho poderia ser corriqueiro. Em outro relatório, 

vemos que “nesta capital, no dia 7 deste mês (janeiro), foram capturados, pelo Comissário de 

Polícia da 1ª circunscrição, os irmãos Bruno e Antonio Vicente Handchen, pronunciados por 

crime de morte no Estado de S. Paulo, para onde foram remetidos”160. E além deste, mais dois 

no mesmo relatório: 

 

Nesta capital, foram presos pelo comissário da 2ª circunscrição os gatunos Antonio 

cordeiro dias e João Beltrão, vindos do Rio de Janeiro e autores de vários furtos dados 

nesta cidade161. 

 

No dia 24 deste mês (fevereiro), nesta capital foi capturado o indivíduo Luiz Araripe, 

vulgo Luiz Doni Froni, autor de um bárbaro assassinato praticado no Rio de Janeiro 

na pessoa de Leopoldo Krobb. 

Este criminoso foi remetido a polícia daquela capital162. 

 

No caso dos assassinatos, a fuga poderia então compor um significado diferente. Pela 

gravidade do crime, poderia ser um escape para uma comunidade que não o colocasse na 

posição de criminoso. Uma mudança que marcava o encerramento das possibilidades no lugar 

de origem, na esperança de talvez se situar fora do controle estatal, que por sua vez o estigmaria 

novamente ao prendê-lo. Quando falamos dos furtos, ao que parece a atividade constituía a 

própria forma de vida, que reiteradamente, se encontrava renovada a cada cidade. Mas eram 

facilidades apenas aparentes, visto que crescia uma comunicação entre os aparatos policiais dos 

estados, e as relações desses indivíduos, uma vez em novo território, eram provavelmente 

precárias, ou seja, relações que não poderiam ser acionadas para a proteção deste contra uma 

perseguição dessas instituições. No limite, essas ocorrências podem ser parte de um mecanismo 

mais amplo que motiva as migrações internas, dentre posições sociais mais precárias ou 

insuficientes daqueles indivíduos, de modo a coloca-los frente à oportunidade de uma vida 

                                                 
160 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Presidente do Estado do Paraná, pelo 

Coronel Luiz Antonio Xavier, Secretário d´Estado dos negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, 1908, p. 

55. 
161 Ibidem. 
162 Ibidem. 
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melhor ou com condições de continuar o que no lugar de origem já parece restrito.  

Foram encontradas duas mais situações como as acima expostas. Em 1908, registra-se 

dois foragidos, um do Rio de Janeiro, outro de Santa Catarina:  

 

Nesta capital, no dia 26 deste mês, de acordo com um pedido da polícia da Capital 

Federal, foi capturado o indivíduo Antonio Stanislao Kowasky, autor de um crime de 

morte praticado naquela capital163. 

 

Nesta capital, no dia 4 deste mês (setembro), foi capturado o criminoso Ferdinando 

Lindner, que se havia evadido da cadeia de Joinville, no Estado de S. Catharina onde 

cumpria a pena de 9 anos de prisão164. 

 

 Além do que já dissemos, ao último caso cabe mencionar que o trajeto entre a regiões 

de Joinville e Curitiba não é novidade, visto que essa movimentação foi feita em grande monta, 

como vimos, pelos alemães que vinham da antiga colônia Dona Francisca, o que infere dizer 

que não se trata de uma rota incomum, mas uma prática vinculada a costumes “normais”, por 

assim dizer. 

Destarte, voltemos agora às principais culturas imigrantes que nos deparamos nos 

relatórios. Se nos detivermos no caso dos “polacos”, vemos uma grande quantidade de 

hostilidades tanto destes com seus compatriotas quanto aos nacionais. No relatório de 1898,  

   

No dia 5 deste mês (maio), no distrito de Nova Polonia, do termo desta Capital, o 

polaco João Patulsky, tentou matar a florindo de Castro desfechando-lhe um tiro de 

pistola. 

O subcomissário de Polícia do distrito tomou conhecimento do fato165. 

 

No mesmo relatório, conta-se que 

 

Na Colônia D. Augusta, do distrito de Nova Polônia, do termo desta capital, no dia 16 

do corrente (mês), o polaco José Kitonsky feriu gravemente a Manoel Leandro e 

Ignacio Felibrante. 

O comissário de polícia da 2ª circunscrição procedeu as diligencias legais166. 

 

 Similares a estes casos temos várias outras ocorrências. O fato é que a população 

polaca parece ter uma grande participação nos conflitos registrados pela polícia. No relatório 

de 1900, temos Marcos Agapito de Mello se queixando a Repartição Central de Polícia de que 

                                                 
163 Idem, p. 56. 
164 Idem, p. 57. 
165 Relatório apresentado ao cidadão Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná pelo Major 

Augusto Silveira de Miranda, chefe de polícia interino do Estado, em 20 de dezembro de 1898, p. 16. 
166 Idem, p. 20. 
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uma polaca teria ferido seu filho na Rua América167. No mesmo relatório o nacional Cassiano 

de Paula teria sido agredido com um tiro de revolver, disparado por um “polaco” o qual não se 

registrou o nome168. Ainda no ano de 1900, mais dois conflitos. Na colônia S. Candida, um 

polaco de nome Lourenço Manoka foi ferido, quanto ao outro, na praça Tiradentes, o polaco 

Matheus Ivanosky fere o nacional Joaquim Correia, enquanto estavam em uma casa de 

negócios169. 

É necessário que se aponte, por outro lado, algumas dificuldades que decorrem da 

análise dessas situações, haja vista que nem sempre se colocam informações sobre a 

nacionalidade destes indivíduos, restando em alguns casos apenas conjecturar as devidas 

identidades por aproximações referentes aos sobrenomes, o que confere à analise a necessidade 

de cautela. Mesmo se pensarmos a hipótese de que estes eram já filhos e netos de estrangeiros 

de fato, é interessante pensar que não houve registro da categoria de “nacional” entre as 

ocorrências junto a indivíduos que tivessem sobrenomes e origem italiana ou polonesa, por 

exemplo, o que parece indicar que mesmo estes filhos de imigrantes, já nascidos em terras 

brasileiras, tinham vinculada sua identidade com muito mais ênfase na cultura imigrante, ainda 

pertencendo a essa comunidade em laços mais robustos. Como tratamos de identidades, ou seja, 

com questões que são muito mais construídas pela experiência da imigração do que a uma 

nacionalidade de fato, essas diferenças são reveladoras.  

De todo modo, essa tendência da população polonesa ao conflito parece ser mais 

expressiva na relação entre compatriotas. Encontramos aproximadamente o dobro de 

ocorrências entre poloneses, em relações dentro dessa comunidade, do que em relação aos 

crimes que envolviam também nacionais. Já transcrevemos em outro momento a luta entre 

polacos na casa de negócio de Thomaz Setdok, que embora não seja colocado também como 

polonês, aparenta ter uma origem imigrante170, bem como o caso da polaca Julia Baitter, 

espancada por seu patrício Ignacio Klucosky171. Outros relatos não explorados nos capítulos 

anteriores compõe esse recorte de conflitos entre compatriotas, como no ano de 1898, na 

colônia Thomaz Coelho, em que Antonio Masgal e Zinanth Hoffmanny aproveitaram a 

ausência de Demetrio Guidrosky em uma noite de agosto para penetrar em sua casa e espancar 

                                                 
167 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Secretário do Inteiro, Justiça e Instrução Pública, pelo Dr. João B. da 

Costa Carvalho Filho, Chefe de Polícia do Estado, 1900, p. 32-33. 
168 Idem, p. 35. 
169 Idem, p. 40. 
170 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública pelo Chefe de Polícia 

Interino, Benedicto Pereira da Silva Carrão, 1895, p. 38. 
171 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 41. 
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sua mulher, Valeria Guidrosky172. Cabe também transcrever o infortúnio de Mariano Arrosky, 

que teve o fim de sua vida na cozinha de João Vallez, provavelmente um nacional. Narra-se 

que 

 

Na noite de 18 de junho, os polacos Leonardo Poncheva e Mariano Arrosky 

apareceram na casa de João Vallez, na colônia S. Iguacio, pedindo a este que lhes 

abrisse a porta, para ali dormirem, visto já ser tarde para irem para suas casas. Vallez 

não atendeu ao pedido e eles dando volta pela casa em fundos, penetraram na cozinha 

da mesma casa, onde se acomodaram. Mariano vinha já algum tanto embriagado e 

Leonardo estava bom. Não demorou muito tempo que entre eles levantou-se uma forte 

alteração da qual seguiu-se a morte instantânea de Mariano, que era um homem velho 

e fraco. Desta dúvida entre ambos, que se achavam sós na cozinha da casa, resultou 

que Leonardo, homem irascível e turbulento, de gênio arrebatado, avançou para o seu 

infeliz companheiro, apertando-lhe a garganta com tanta força que produziu no 

pescoço da vítima diversas escoriações subcutâneas e equimoses, denunciando 

evidentes sinais de unha e dedos, que produziu a luxação da terceira vertebra cervical 

e consecutiva lesão da medula espinhal, ocasionando-lhe a morte instantânea. Procedi 

as necessárias diligências capturando o criminoso que aguarda julgamento na cadeia 

desta capital173. 

 

Vemos algumas peculiaridades na relação dos indivíduos em cena: o pedido de se 

acomodar na casa de um desconhecido sem qualquer laço aparente com estes, e após sua recusa, 

a invasão da propriedade, não para o roubo ou no intuito de vingança, mas apenas para refúgio. 

Isso não os impediu de entrar a eles próprios no conflito, de modo que o mais velho destes, ou 

seja, Mariano, acaba perdendo a vida nas mãos do compatriota embriagado. Percebe-se, por 

outro lado, que as condutas apresentadas eram relativamente aceitas, haja vista que tais pedidos 

de “passar a noite” aparecem mais de uma vez nos relatórios, de modo a entender a relação 

destas pessoas com a propriedade privada, relativizadas em frente a necessidade do abrigo. Não 

eram tampouco jovens que estivessem violando uma conduta aceita, sendo Mariano descrito 

como “velho e fraco”, o que nos transparece uma forma peculiar de comportamento entre estes 

indivíduos, e que, no limite podem significar concepções diferentes em relação a moradia. 

Apesar da existência destas relações envolvidas pela violência, é possível entender, 

como já se defendeu no caso dos italianos, de que tais conflitos fossem parte do processo de 

acomodação de tensões, provindas de uma comunidade que poderia não ter os mesmos 

costumes, mas era composta por pessoas colocadas na posição de imigrantes, o que gerava uma 

maior convivência e provavelmente laços de identidade comum. Porém, é preciso indicar que 

ao contrário dos italianos, estes poloneses apresentam mais conflitos entre eles próprios do que 

                                                 
172 Relatório ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná, Dr. Antônio Augusto Chaves, pelo 

Major Augusto Silveira de Miranda, Chefe de Polícia interino do Estado, 1898, p. 24-25. 
173 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública pelo Chefe de Polícia 

Interino, Benedicto Pereira da Silva Carrão, 1895, p. 30-31. 
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no convívio com a população autóctone de Curitiba. Portanto, essa diferença parece indicar 

que, inesperadamente, a solidariedade entre os poloneses fosse mais frágil do que no caso 

italiano. Questão que pode ser melhor esmiuçada se nos detivermos aos casos envolvendo outro 

grupo de imigrantes, ou seja, os alemães. 

Se pensarmos que havia uma grande quantidade de alemães em Curitiba, há de se 

imaginar que fosse este um estrato considerável dentre as ocorrências policiais. Ao contrário, o 

que se conclui ao defrontar as fontes é que em pouquíssimas ocasiões, dentre os 16 anos em 

que dispusemos nosso olhar sobre os relatórios, registram-se essas situações. Por outro lado, 

como já salientamos, grande parte das ocorrências envolvem a caracterização de “polacos” aos 

envolvidos nos conflitos. A partir dessa disparidade, parece pouco provável que os alemães 

fossem dotados de tão boa índole. Ao contrário, tendemos a acreditar que os epítetos 

relacionados a imigração referem-se a aspectos que mais uma vez fogem da estrita 

nacionalidade. Quando voltamo-nos para a historiografia, vemos que é possível encontrar um 

entendimento que explique essa complexidade.  

O argumento de Sérgio Nadalin, destarte, é o de que parte dos alemães das gerações 

de 1880 em diante teriam se vinculado ao comércio urbano e a uma elite luso-brasileira, 

enquanto outra parte teria permanecido nos arredores da cidade no trabalho do campo, se 

proletarizando ou empobrecendo. Em virtude a essa divisão criou-se um estigma de que os 

alemães proletarizados ou pobres eram então174. Em certa forma, isso pode explicar a ausência 

de crimes envolvendo alemães, já que os alemães que mais estavam vulneráveis em suas 

relações, e portanto em uma posição de marginais, seriam taxados como “polacos”. O termo 

era mais uma nuance da construção dessas identidades imigrantes, que então serviam para 

caracterizar uma posição social, uma situação de vulnerabilidade perante seus semelhantes. Em 

outras palavras, é preciso cautela ao considerar o aspecto negativo da figura social do “polaco”, 

para que não reifiquemos outras condições. De fato, a experiência dos imigrantes é cercada por 

representações, ou seja, é feita por meio de construções. Se os “polacos” eram parte desse 

processo de construção de uma cultura imigrante, também eram os alemães e italianos. Em 

verdade, é preciso considerar que a experiência da imigração gera figuras e costumes próprios 

de sua vivência, sem que estas culturas tenham estrita relação com uma territorialidade de 

origem. Assim, temos apenas um registro em que as duas categorias são utilizadas, como num 

tom de oposição entre os componentes do conflito. Em 1896, narra-se que  

  

                                                 
174 NADALIN, Sérgio Odilon. Imigração e família, segunda metade do século XIX. Revista Latinoamericana de 

Población. Ano 8, N. 14, jan-jun, 2014. p. 49 
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No dia 18 deste mês (junho), na estrada que desta cidade se dirige para a Colonia S. 

Iguaçu, próximo a casa do cidadão Nicoláo Pinto, o alemão José Voulert foi agredido 

pelos polacos João, Francisco e José Joconsky, residentes no distrito de Nova Polonia. 

Os agressores depois de o prostrarem por terra a pauladas, subtraíram-lhe do bolso de 

colete a quantia de cinquenta mil reis. O Comissário de Polícia da respectiva 

circunscrição procedeu a corpo de delito no ofendido e as demais diligencias 

recomendadas pela lei. Os ferimentos foram julgados leves175. 

 

 Percebe-se que as características dos dois lados do conflito parecem confluir com a 

ideia de que a figura social do “polaco” tinha uma relação com a posição de marginalidade que 

ocupavam estes indivíduos. Eram estes que no intuito de roubarem o alemão Voulert, o 

prostraram por terra, levando consigo o dinheiro que carregava consigo, e em nenhuma outra 

ocorrência com a situação oposta. 

Por outro lado, a figura do “polaco” não só se alijava em uma deterioração da 

identidade imigrante alemã. Apesar de entendermos que esse argumento ajuda a compreender 

os mecanismos que regem a produção de identidades entre os imigrantes, o argumento não deve 

se estender a totalidade dessa identidade imigrante. Assim, a dinâmica do estigma produzido 

por estes grupos de imigrante mais organizados não se restringe a definir alemães pobres como 

“polacos”, mas, uma vez estabelecida tal imagem, pode ser que atribuísse essa característica 

negativa a outros poloneses. No relatório de 1898, vemos um polaco se envolvendo em um 

conflito, do qual sai sem vida.  

 

Na noite de 27 deste mês (agosto), no distrito de S. Casemiro do Taboão, município 

desta capital, foi assassinado o polaco João Kanut, negociante, por Marcellino Ferreira 

Gomes de 20 anos de idade. 

O delinquente foi preso e processado176. 

 

No caso observamos que os efeitos da exclusão alcançavam estratos da sociedade que 

extrapolava o âmbito dos conflitos dentre uma comunidade específica, já que provavelmente 

circulavam pelas interações da sociedade. Os “polacos”, fossem alemães marginalizados ou 

poloneses de fato, tinham na alcunha um elemento muito provavelmente depreciativo. É preciso 

entender estas ocorrências, contudo, como expressão da dinâmica dos grupos imigrantes. Uma 

vez as primeiras gerações se firmando em torno da cidade, as relações que uniam a comunidade 

coexistiam com outras que a convivência com a população que já viva na região 

inevitavelmente gerava.  

                                                 
175 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 45. 
176 Relatório apresentado ao cidadão Dr. Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná pelo Major 

Augusto Silveira de Miranda, chefe de polícia interino do Estado, em 20 de dezembro de 1898, p 16.  
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Percebemos, ao fim desse capítulo, o quanto as comunidades imigrantes tinham 

processos internos que determinavam em grande parte as trajetórias individuais. Para além 

disso, tivemos contato com a complexidade das formas do cotidiano destas camadas, que 

ultrapassam necessariamente modelos totalizantes que porventura fossem aplicados ao nosso 

contexto. Pelo contrário, uma face muito mais dinâmica e plural se formou por meio dos crimes 

registrados nos relatórios, que embora não sejam a expressão exata de todos os fenômenos da 

sociedade, nos forneceram indícios valiosos que em outras documentações talvez não 

encontrássemos. 
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IV. PRAÇAS E CIVIS: AS RELAÇÕES PRIVADAS E A POROSIDADE 

INSTITUCIONAL  

 

Tem-se argumentado, por vezes, que a polícia enquanto aparato repressor fosse 

espelho de demandas sociais vindas das classes dominantes. No limite, essa interpretação 

implicou que, ao se analisar a atuação do aparato punitivo enquanto instituição que atua 

seletivamente sobre determinados estratos sociais, pouca atenção se deu às fraturas do processo 

de institucionalização do corpo policial. Ou seja, se por um lado se tentou descobrir as 

características do processo de avanço da ordem, apagaram-se as permanências de práticas já 

estabelecidas entre estes indivíduos. A ineficácia analítica em reconhecer a polícia como um 

“bloco monolítico” de aplicação de força em camadas inferiores da sociedade parece condizer 

com o papel dado a instituição. De fato, a polícia tem um papel central no processo de 

modernização da cidade e do Estado como detentor de um monopólio da violência. Era ela que 

então julgava-se incumbida dentro desse processo, que muito mais do que uma reação ao crime, 

tinha em essência a crescente intolerância a desordem provocada pela formação das cidades, 

além de todo o mercado de trabalho que se formava a despeito de uma população estrangeira e 

recém mantida em cativeiro, população esta que precisava ser inserida na ordem177.  

Se existia o intento dentro do aparato policial de fortalecer a instituição e cada vez 

mais equipá-la perante uma população que se queria controlar, a premissa dessas analises requer 

um cenário muito mais urbano e burocrático do que vemos em Curitiba. O resultado disso, 

como coloca Clóvis Gruner, é que 

 

tornada instituição basilar no processo de consolidação do monopólio do uso da 

violência pelo Estado, a polícia viu ampliados sua importância e seu poder de ação, 

mas cresceram igualmente as muitas contradições que acompanharam sua trajetória. 

Denúncias de violência e de desmandos, conflitos com camadas mais pobres da 

população, intervenções truculentas em bairros da periferia, entre outras, contribuíram 

à época para reforçar uma imagem já duvidosa da instituição178. 

 

Se a polícia ocupava o centro desses processos, ela mantinha meios pouco eficazes 

para tal. A relação, portanto, entre o Estado e a corporação policial era ambígua, haja vista que 

seu efetivo era insuficiente, mal pago e pouco treinado. O quadro condiz com as reclamações 

as quais os chefes de polícia registram em seus relatórios. A situação permanece razoavelmente 

constante, quando nos referimos ao apelo por investimentos no corpo policial. Até 1896, não 

havia nem ao menos policiamento noturno na cidade, o que muda devido ao que o chefe de 

                                                 
177 GRUNER, 2012, p. 118-119. 
178 Ibidem. 
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polícia Manoel Bernardino coloca como um entendimento com o Coronel Comandante do 

Regimento de Segurança, conseguindo assim o número de 20 praças para policiar a noite a 

cidade, sem mais prejuízos das áreas mais importantes do estado, sendo estas praças parte da 

Infantaria e parte da Cavalaria, pertencentes a esse Regimento179. Antes disso, existiam apenas 

seis praças que rondavam até meia noite, ficando a partir desse horário a capital “entre a sanha 

dos gatunos e malfeitores”. O mesmo chefe de polícia fala da dificuldade em capturar 

criminosos. Os maragatos tinham libertado em 1894 os prisioneiros da capital, em troca da 

lealdade destes. Bernardino, querendo recuperá-los, acaba por mencionar que não existia uma 

regular escrituração do rol de culpados, sem que pudesse, assim, identificar quem eram180. Os 

relatos continuam no mesmo tom. No relatório de1898, o chefe de polícia Major Miranda relata 

que,   

 

as dificuldades resultam do fato de não poder-se obter pessoal idôneo para o 

Regimento de Segurança, porque em um pais abundante como é este, onde os meios 

de subsistência ainda são fáceis e largamente remunerado o trabalho, é quase 

impossível organizar a força policial com pessoal idôneo e moralizado181. 

 

Para além do tom grosseiramente malthusiano, o trecho indicia um fator preponderante 

na composição das corporações, ou seja, de que estes indivíduos tinham uma remuneração 

diminuta e condições de trabalho que não favoreciam seu ofício. O resultado era um corpo 

policial que fugia do modelo de comportamento pretendido pela instituição. Portanto, é 

plausível inferir que seu cotidiano pode ser apreendido pelas relações concretas e materiais não 

muito diferentes das que tinha o restante da população. Esse capítulo, assim, será destinado aos 

crimes que estas praças cometeram e que foram registrados pelos relatórios, a fim de entender 

se de fato essa zona mal definida entre a sociedade e o Estado abrigava contradições escondidas 

no discurso oficial, revelando uma descontinuidade na pretensa homogeneidade dos 

representantes diretos do Estado. Não se trata de estudarmos, porém, as instituições, mas de 

usarmos sua real ineficiência para aprimorar o entendimento das praças em suas relações 

comezinhas, em que as circunstancias do seu trabalho eram parte de seu instrumento de 

sobrevivência, embora fosse apenas parte de seu cotidiano. Porém, não somente as praças de 

polícia parecem compor essa área turva que entrelaça a instituição e a sociedade.  

Após as independências, boa parte dos países latinos não aderiram ao investimento nas 

                                                 
179 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 13-14. 
180 Idem, p. 17. 
181 Relatório ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná, Dr. Antônio Augusto Chaves, pelo 

Major Augusto Silveira de Miranda, Chefe de Polícia interino do Estado, 1898, p. 5. 
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prisões, tanto por considerarem que esta seria ineficaz contra uma população que não teria 

chance de civilizar, e por outro lado, por que em boa parte desses países, as práticas privadas 

de controle continuaram existindo. No Brasil, em específico, a escravidão permanecia, de modo 

que boa parte da população cativa tinha eventuais punições no âmbito privado de seu senhor. 

Ou seja, existia uma desconfiança de que se poderia reformar as classes mais baixas através da 

prisão. Assim, as práticas privadas, quando não o próprio regime escravocrata, gerou certa 

acomodação para uma elite que não via vantagens nos altos custos gastos para formar os 

aparatos das instituições modernas182. O resultado disso é que parte da função de 

encarceramento foi absorvido por outras instituições, que em paralelo ao declínio do exercício 

privado de poder, tornaram-se o destino dos estratos da sociedade que as prisões não 

suportariam. O exército, em particular, foi uma destas instituições. Durante a segunda metade 

do século XIX, foi este o fim de um contingente considerável de suspeitos recrutados à força. 

Não obstante, nem ao menos a necessidade de uma condenação era observada, já que sem meios 

eficazes que contradizer as autoridades, estes indivíduos se viam obrigados ao exército, muito 

embora o cárcere não fosse melhor opção. Segundo informa Aguirre, “enquanto, em seu 

momento de máxima capacidade, o sistema carcerário como um todo alojava cerca de 10 mil 

indivíduos, o Exército recrutava entre 8 mil e 12 mil homens e adolescentes considerados 

‘delinquentes’”183. Por isso, as praças que compunham o exército, quando não auxiliares no 

policiamento, ocupavam uma posição peculiar perante o Estado e a sociedade.  

Em verdade, tal situação de nada difere do panorama mais geral, em que a polícia era 

composta pelos mesmos estratos sociais em que se esperava que infligisse sua força. Tal questão 

sobre o exército parece ressoar dentro da corporação policial. Em 1896, o Chefe de Polícia 

Bernardino relata que propôs junto às demais autoridades policiais que fossem incentivados o 

“engajamento de paisanos para o serviço policial, fazendo-lhes ver as vantagens que atualmente 

auferem as praças de polícia”184, ou seja, as deficiências de pessoal eram escoadas para 

contingentes que de fato não eram praças, mas paisanos pelos quais se tentava minimamente 

conseguir a viabilidade do policiamento. Portanto, para além da constituição da corporação, os 

crimes cometidos por estes indivíduos podem revelar muito mais sobre o convívio destes 

indivíduos com a população em geral, para além dos esquematismos que os reduziriam à pura 

repressão. Em suma, podemos encontrar satisfatória conceituação no estudo de André 

                                                 
182 AGUIRRE, Carlos. “Cárcere e sociedade na América Latina, 1800-1940”. In: MAIA; SÁ NETO; COSTA; 

BRETAS. História das prisões no Brasil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. Anfiteatro, 2017, p. 35-49. 
183 Idem, p. 50 
184 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 13. 
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Rosemberg, em que o autor define essa relação presente no cotidiano das praças como parte de 

uma barreira “porosa” entre o mundo a paisano e o mundo dos quarteis e da polícia. Nela se 

refletem, portanto, parte considerável dos tipos de relações que se desenvolviam na vida destas 

praças, considerando a peculiaridade de sua posição185.  

Postas estas inquietações, os crimes em que se envolviam praças são relativamente 

comuns por todo período analisado. Os dois extremos de nosso recorte, respectivamente os anos 

de 1894 até 1908, tem as maiores taxas de crimes do tipo. Apenas no relatório de 1897 é que 

há uma queda brusca, existindo apenas dois conflitos narrados: 

 

Na noite de 7 deste mês, a rua do Observatório desta cidade, foi ferido pela praça 

Manoel Antonio da Costa, pertencente ao 39º Batalhão de Infantaria, o indivíduo 

Antonio Espiridão, que veio a falecer em consequência dos ferimentos recebidos 

O delinquente foi preso e está sendo processado186. 

 
Na noite de 7 deste mês (julho), a rua do Observatório desta capital, José Francisco 

Nunes foi gravemente ferido ela Praça do 39 Batalhão de Infantaria Manoel Antonio 

da Costa. 

O delinquente foi preso e está sendo processado187. 

 

 

Não houve registro algum sobre como foram feitos os ferimentos, mas é interessante 

as duas únicas ocorrências registradas serem na mesma rua da cidade. Quanto ao período de 

1894 em diante, a Revolução Federalista que passou pelo Paraná parece ter de fato 

desorganizado todo o convívio no estado. O próprio relatório de 1894 é extremamente sucinto 

e sem qualquer registro de ocorrências, apenas se noticiando que vários presos da capital 

haviam sido libertados pelos maragatos. Em 1895, porém, há o maior número registrado de 

ocorrências, embora possamos estender esse número a 1894, haja vista que o relatório se 

ocupou dos últimos meses do ano anterior. Tivemos registro de 17 ocorrências e mais 12 no 

relatório de 1896. 

Assim, como já se disse no segundo capitulo, a hipótese que nos atemos é a de que os 

donos de negócio tinham uma posição na melhor das hipóteses de desconfiança em relação as 

praças, sejam da polícia, sejam do exército e demais regimentos que estavam muito presentes 

no período. Tal desconfiança não seria infundada, e as ações registradas destes indivíduos 

dentro de negócios da cidade revelam essa tensão. No relatório de 1896, o chefe de polícia narra 

                                                 
185 ROSEMBERG, André. “Rotina, trabalho e (in)disciplina: uma leitura das ordens do dia da força pública paulista 

(1900-1920)”. In: CARNEIRO; BRETAS; ROSEMBERG (org.). História, violência e criminalidade: reflexões 

temáticas e narrativas regionais. Uberlândia: EDUFU, 2015, p. 194. 
186 Relatório apresentado ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná, pelo comissário de polícia 

da 1ª circunscrição desta capital encarregado do expediente da polícia do Estado, 1897, p. 17. 
187 Idem, p. 21. 
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que: 

 

Na noite de 1º deste mês (novembro de 1895), a rua Dr. Pedrosa desta Capital, foi 

arrombada a porta da casa de negócios do italiano Antonio Tadeu. O comissário de 

Polícia do termo procedeu a corpo de delito verificando das indagações policiais que 

os autores do arrombamento foram praças do 6º Regimento de Artilharia que, na 

pressa de fugirem, deixaram ficar dentro do negócio, seus bonés, os quais o referido 

italiano entregou ao oficial d’Estado do dito Regimento188. 

 

 Muitas vezes as praças não se diferenciavam de outros ladrões, embora daquelas se 

esperasse o mínimo do comportamento desejado pela corporação. Se por um lado inferimos a 

desconfiança entre negociantes e praças, é possível ver que aqueles acabavam por recorrer a 

própria polícia para resolver tais crimes. Essa ambiguidade acompanha ainda casos mais 

tensionados do que comumente nos deparávamos na documentação, como no relatório de 1895, 

em que narra-se: 

 

 Na noite de 29 de janeiro um grupo de praças do exército dirigiu-se às 8 horas, mais 

ou menos, para a rua da Graciosa, onde entraram em casa de Guilherme Kruger e ali, 

sob ameaças de golpes de facas e navalhas, exigiram bebidas e charutos. Dali, 

entraram mais adiante, em casa de outro negociante, onde também exigiram 

aguardente que beberam em grande quantidade. Seguiram pela rua da Graciosa em 

diante até a casa de negócio de Julio Fropst, no Alto da Gloria. Nesta casa onde 

chegaram bastante alcoolizados, além de muito terem bebido, quebraram copos, 

cortaram o balcão do negócio e praticaram outros fatos criminosos obrigando quase o 

dono do negócio a abandoná-lo para livrar-se da sanha feroz de tais indivíduos. Depois 

que fizeram o que entenderam, desceram para a cidade pelo Boulevard 2 de Junho, e 

ao entrar na rua do Riachuelo esse grupo desordeiro, encontrou-se com Rodolpho 

Kalkmann a quem dois desses indivíduos atacaram vibrando-lhe uma facada nas 

costas. Dali seguiram pela rua do Riachuelo encaminhando-se pela rua do Serrito até 

saírem na rua América, onde se achava Francisco Grecca pacificamente passeando na 

frente de sua casa, quando repentinamente, sem o menor motivo, foi assaltado pelos 

desordeiros que o feriram com 4 facadas, sendo uma do lado esquerdo, outra na 

cabeça, uma na garganta e outra na barriga, sendo esta penetrante por ter rompido o 

“peritone”. 

Nessa ocasião partiram apitos repetidos e, uma escolta do 39º sendo percebida pelos 

assaltantes puseram estes em debandada correndo pela rua Paula Gomes, para os lados 

do alto de S. Francisco. Avisado imediatamente dirigi-me ao lugar acompanhado dos 

facultativos e procedendo ao respectivo corpo de delito, foi julgado grave um dos 

ferimentos recebidos por Francisco Grecca. Entendendo-me a respeito com o Exm. 

Sr. General Comandante do Distrito, S. Ex. tomou todas as providências no intuito de 

evitar que se repetissem estes fatos, para o que ia dar ordens no sentido de coibir que 

os soldados, a noite, percorram as ruas desta cidade, sem ser em serviço militar189. 

 

 Fica evidente no caso narrado o relativo descontrole que percorria a cidade com as 

praças do Exército, o que reforça a hipótese de que os comerciantes não tivessem uma boa 

                                                 
188 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 51 
189 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública pelo Chefe de Polícia 

Interino, Benedicto Pereira da Silva Carrão, 1895, p. 37. 
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relação com as praças de patentes mais baixas, embora, como vimos, recorressem ainda a 

polícia para socorrê-los. O mesmo tipo de caso também aparece envolvendo outros cenários, 

como as casas de família. Em 1894, conta-se que  

 

no quarteirão do Paiva, desta cidade, o sargento Francisco Monteiro, Avelino Dias de 

Camargo e mais praças do Regimento de Segurança, forçando a porta da casa de Maria 

do Carmo, nela penetraram com o fim de retirar dali Ermelino de Morais, filho da 

mesma Maria do Carmo. 

Ermelino ameaçado por Francisco Monteiro e seus companheiros, desfechou sobre o 

mesmo Monteiro, que ia na frente, dois tiros, um dos quais produziu-lhe a morte 

instantânea. Compareci ao lugar do crime e verifiquei achar-se o cadáver de Monteiro 

debaixo de uma mesa na sala de casa de Maria do Carmo, encontrando ali sinais 

produzidos por projeteis de chumbo no teto e paredes da sala, o que confirmava 

perfeitamente os depoimentos das testemunhas Maria do Carmo e sua filha Eliza que 

declararam terem as praças forçado a porta de casa e nela se introduzido a horas 

adiantadas da noite. As indagações a que procedi foram enviadas ao juiz formador da 

culpa dentro do prazo legal190. 

 

 Percebe-se que, diferentemente dos casos acima narrados, o uso de armas de fogo volta 

a ocorrer, nesse caso, para retirar Ermelino de Morais de sua casa. A truculência da ação e o 

horário dela indicam que havia uma boa discricionariedade das praças, sem que haja indicação 

de qualquer motivo que estas tivessem para invadir a casa. Foram disparados diversos tiros de 

chumbo, como podemos notar pelo relato, tanto nas paredes quanto no teto, a despeito da mãe 

e irmã de Ermelino. Outro caso parece mostrar uma situação no mesmo sentido, embora não 

tão grave quanto a última. No relatório de 1895, conta-se que no ano anterior,  

 

na madrugada de 22 de outubro, duas praças e um oficial pertencentes a guarnição 

desta capital e que não puderam ser reconhecidos, foram à casa de Luiz Wendler, ao 

Largo Conselheiro Zacarias, e ali não conseguindo que este lhes abrisse a casa, a 

pedradas e pauladas inutilizaram todas as vidraças do edifício, quebrando os vidros 

de umas e os próprios caixilhos de outras. Comuniquei o fato ao digno comandante 

do distrito que foi solicito em tomar providencias191.  

 

 Ao que parece, a atividade desses policiais era permeada por essas discricionariedades, 

em que talvez a posição de praças lhes conferisse um elemento secundário dentre sua 

convivência com as demais pessoas, servindo como instrumento que lhe proporcionava mais 

espaço de atuação. Não apenas, contudo, eram retratadas estas praças como ofensores, também 

estas aparecem se envolvendo sob outros termos, em cenários mais fechados. No relatório de 

1896 conta-se que 

                                                 
190 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública pelo Chefe de Polícia 
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Na noite de 13 deste mês, às 8 e ½ horas, mais ou menos, a rua Garibaldi, desta 

Capital, em casa de Maria Luiza Turina, foi mortalmente ferido o cabo do Regimento 

de Segurança Florindo Paes de Castilhos por Deolindo Cardoso. 

Ali compareci imediatamente acompanhado dos Doutores Trajano Joaquim dos Reis 

e Rodolpho Lemos, médico do Regimento, que procederam ao necessário corpo de 

delito no ofendido. 

Das declarações deste depreendeu-se logo, que a causa da rixa foi o fato de querer 

Florindo evitar que Deolindo espancasse a Maria Luiza, travando-se entre os dois uma 

luta, da qual saiu mortalmente ferido o cabo Florindo, que veio a falecer em 

consequência dos ferimentos recebidos. 

As declarações do ofendido foram confirmadas por Maria Luiza. 

O ofensor não foi capturado apesar das diligencias de pronto empregadas por mim e 

pelo digno Subcomissário de Polícia desta Capital, que também compareceu ao lugar 

do crime. 

O Comissário da 1ª circunscrição deste termo procedeu as indagações sumarias que 

foram enviadas ao Dr. Promotor Público por intermédio do Dr. Juiz de Direito da 1ª 

vara criminal desta comarca192. 

 

 Como em diversos outros casos que aqui discutimos, o tom de informalidade 

prepondera na narrativa. Embora seja plausível que a morte de Florindo fosse o que provocou 

a intervenção das autoridades, vemos que aparentemente, Florindo não estava em horário de 

serviço, ou se estava, não parece que a situação foi devida ao seu oficio. Por outro lado, há uma 

certa intimidade, que dentro da casa de Maria Luiza, envolve os indivíduos desse conflito. Não 

sabemos qual era a relação de Maria Luiza com seu agressor, mas no momento que se 

concretizaria a agressão, surge Florindo no intuito de impedir. Os conflitos envolvendo as 

praças parecem dar ênfase ao caso pelas autoridades, o que nos fornece lampejos valiosos sobre 

a vida cotidiana dessas pessoas, sem que percebamos diferença substancial entre a praça e os 

civis. As casas eram também alvos de furtos, como o registrado no relatório de 1895: 

 

Na tarde do dia 10 de dezembro, a rua Cabral, nesta cidade, os ladrões penetraram no 

prédio do cidadão Joaquim Queiroz, e ali arrombando um pequeno cofre subtraíram 

a quantia de oito contos de reis em dinheiro e algumas joias de valor. Comparecendo 

o comissário de polícia procedeu as necessárias diligencias, ficando provado se autor 

do roubo o soldado do 13º Regimento de Cavalaria, Alfredo Rodrigues Baptista. Este 

sendo interrogado confessou a autoria do crime e mostrou o lugar onde tinha 

escondido a quantia de 6.544$000 e duas joias que foram restituídas ao Sr. Queiroz. 

O autor do crime evadiu-se na ocasião em que era conduzido preso para o quartel do 

13º193. 

 

Mesmo sendo momentaneamente capturado, uma parte da quantia roubada não foi 

encontrada, provavelmente, por que seria inviável gastar tamanha quantia em tão pouco tempo, 

                                                 
192 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 38. 
193 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública pelo Chefe de Polícia 

Interino, Benedicto Pereira da Silva Carrão, 1895, p. 40. 
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sem que se chamasse atenção. Era um conjunto de sutilidades que deveriam ser respeitadas para 

o sucesso do furto. Além disso, o caso revela algo que acontecia mais do que se poderia supor 

como aceitável, ou seja, a considerável quantidade de casos em que o autor foge no momento 

em que era encaminhado a cadeia, ou como mais frequente acontecia a nossas praças, aos 

respectivos quarteis. Em sentido parecido, no relatório de 1895: 

 

No dia 16 de junho os larápios entraram na casa de residência do Alferes Braz de 

Souza Machado, a rua de S. José desta capital, donde subtraíram um relógio de 

algibeira, de ouro, um chatelain, dois braceletes, dois brocheis e um anel, tudo também 

de ouro e no valor de 300$000. 
Além destes objetos subtraíram ainda 10$000 em dinheiro e um par de brincos de 

valor. 

O comissário de polícia tomou conhecimento do fato194. 

 

 E no mesmo relatório:  

 

No mesmo dia (16 de junho), um indivíduo que não foi reconhecido penetrou na casa 

do Alferes Jesuíno Camargo, nesta Capital, e dali subtraiu uma capa, mas sendo logo 

pressentido, deixou o objeto furtado ao sair e escapou-se ligeiramente, não podendo 

ser preso, porque, nessa ocasião só estavam em casa a senhora do dito oficial e uma 

irmã195. 

 

 Nos três casos, parece existir como paralelo serem provavelmente soldados, ou seja, 

de baixa patente, atentando contra a propriedade de seus possíveis superiores, ou quando não, 

de pessoas que aparentam posses. Percebe-se o quanto as classes que eram criminalizadas nos 

relatórios tinham de similar com as práticas das próprias praças de exército. Outros casos de 

furto reforçam essa proximidade. No ano de 1895,  

 

a 10 de fevereiro, as 8 horas da noite, a rua Silva Jardim, desta cidade, foi 

barbaramente assassinado com 4 navalhadas o italiano José Bettasi, de 46 anos de 

idade. Das diligencias a que com toda prontidão procedeu o Comissário de Polícia 

desta cidade, ficou provado ter sido autor do crime o soldado adido ao 6º regimento 

de Artilharia, Martins de S´anna, que sendo preso confessou a autoria de tão bárbaro 

crime. Bettasi era um pobre estrangeiro que se ocupava em vender frutas nesta capital. 

Os autos de indagações foram enviados ao juiz formador da culpa dentro do prazo 

legal. O assassino sendo preso, conseguiu evadir-se da prisão do quartel, onde se 

achava e foi ultimamente recapturado no Estado de S. Paulo196. 

 

 Na narrativa acima exposta, a praça resta como criminosa perante o pobre vendedor 

de frutas Bettasi. Para além disso, a fuga simboliza bem o que podemos ver em outros casos, 

                                                 
194 Idem, p. 42. 
195 Ibidem. 
196 Idem, p. 29. 
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ou seja, do que representa para esses indivíduos a função de praça. No ano de 1895: 

  

Nesta capital foi capturado no dia 7 deste mês, o soldado deserto do 6º Regimento de 

Artilharia João Francisco da Silva, conhecido por – Velludo – autor de diversos furtos 

efetuados nesta cidade, e seus arredores, onde a dita praça vivia refugiado. Na ocasião 

de ser presa foram encontradas em seu poder diversos valores, em dinheiro, roupas, 

anéis e bichas com brilhantes, um alfinete com brilhante para gravata, revolveres finos 

e outros objetos em uma mala que trazia consigo. 

O Comissário de Polícia desta capital procedeu as necessárias diligencias fazendo 

entrega dos objetos a seus donos e enviando o desertor ao respectivo quartel197. 

 

 Podemos pensar a questão da transitoriedade dessas ocupações, já que a remuneração 

desses cargos não incentivava que permanecessem por um longo tempo na corporação. Até por 

isso, várias são as ocorrências de deserção, talvez indicando alguma dificuldade ou prejuízo 

destas praças em se desligar formalmente da corporação, já que o número de captura de 

desertores indicado nos relatórios parece ser não tão baixo, o que infere dizer que não seria tão 

fácil o desligamento. O caso narrado acima vai no mesmo sentido das relações que exploramos 

quando discutíamos as relações negociais. Naquele momento, fizemos referência ao caso do 

roubo dos 64 relógios do relojoalheiro Garmatter, em que “descobriu-se afinal que o autor do 

furto fora o preto José Pedro desertor do 6º regimento d’Artilharia”198
. Outro caso, ainda não 

mencionado, nos reforça a posição. No dia primeiro de setembro, conta-se que 

 

foi pelo Comissário da 1ª apreendido na casa de Nestor Alves do Santos grande 

quantidade de fardamento pertencente ao 13º Regimento de Cavalaria. A denúncia foi 

dada pelo Major-Fiscal daquele Regimento, de que Nestor empregava-se no comércio 

de comprar por diminutas quantias objetos subtraídos da arrecadação por praças do 

mesmo Regimento. Foi aberto inquérito a respeito”199. 

 

 Ou seja, a própria instituição que cercava as praças também era permeada por estes 

costumes, que se não fossem de fato comuns, também não podemos dizer que fossem exceção. 

O que vemos, portanto, pode ser expressão de uma apropriação dos meios disponíveis na 

corporação policial pelas praças dentro da dinâmica cotidiana de sua sobrevivência. Quando na 

existência de tais práticas, é plausível entender que as praças poderiam tentar acobertar seus 

crimes, embora essa possibilidade fosse talvez mais restrita a postos com maior poder. Em uma 

destas tentativas, vemos o chefe de polícia narrando um homicídio:  

 

                                                 
197 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 21. 
198 Idem, p. 54-55. 
199 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Bento José Lamenha Lins Digno Secretário do Interior, Justiça e Instrução 

Pública, pelo Chefe de Polícia do Estado, Bacharel Luiz de Alburquerque Maranhão, 1904, p. 92. 
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Na noite de 26 de Janeiro, das 10 para 11 horas, mais ou menos, fui prevenido elo Sr. 

Capitão Augusto Espindola e Ulysses Braga que, no Batel, havia se dado o assassinato 

de um homem. Imediatamente para ali me dirigi acompanhado dos dois cidadãos, e 

ali chegando, encontrei o cadáver de José Amaro de Borba. Tratando como era de 

meu dever de sindicar do fato, consegui saber que tinha sido autor do crime o próprio 

Capitão Augusto Espindola, a vista do que dei-lhe voz de prisão fazendo-o 

acompanhar por um oficial ao Quartel do Regimento de Segurança do Estado. O 

ofensor foi submetido a julgamento perante o tribunal do júri desta capital200.  

 

Se de fato o capitão estava propenso a avisar o chefe de polícia, mesmo tendo sido ele 

o autor do crime, era por que havia chances reais de que essa tentativa pudesse dar certo, ou 

seja, haviam brechas para que crimes envolvendo esses oficiais fossem encobertos, embora as 

circunstancias devem ter impossibilitado que de fato tivesse o sucesso almejado. O próprio tom 

empregado pelo chefe de polícia, já que era de seu dever “sindicar o fato”, parece indicar que 

não seria incomum que alguns crimes praticados por oficiais de mais alta patente pudessem ser 

ignorados, embora pareça que um assassinato não fosse o caso.  

Em outras esferas que nos debruçamos uma vez antes, surgem conflitos similares nas 

relações entre soldados e suas companheiras. No relatório de 1904, conta-se que:  

 

Na rua Silva Jardim nesta Capital a 24 de Julho um soldado do 39º de Infantaria 

desfechou um tiro de revolver em sua mulher Alda Maria da Silva, matando-a. 

Consumando o crime o soldado que se chama Tertuliano Galloti apresentou-se a 

respectivo quartel onde se acha preso, sendo o inquérito feito pela autoridade da 2ª 

que o remeteu a Promotoria Pública na fora da lei201. 

 

Nesta capital, na noite de 13 deste mês (dezembro), a praça do 6º Regimento de 

Artilharia de Campanha Vicente Neves, armado de punhal, agrediu na rua Alferes 

Polly, a sua amasia Francisca Rodrigues da Silva, ferindo-a levemente202. 

 

Não esqueçamos do referido caso de Mariana de Jesus, que supostamente teria se 

ferido nas costas a pular de uma cerca, embora fosse suspeito seu esposo de tê-la causado o 

ferimento com uma faca, este que também era um soldado do 6º Regimento de Artilharia203. 

Além destes, foi registrado no relatório de 1908, que “no dia 5 deste mês, Antonio Dias Ferreira, 

furriel do 13º Regimento de Cavalaria, armado de uma faca, agrediu e feriu levemente sua 

                                                 
200 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública pelo Chefe de Polícia 

Interino, Benedicto Pereira da Silva Carrão, 1895, p. 29. 
201 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Bento José Lamenha Lins Digno Secretário do Interior, Justiça e Instrução 

Pública, pelo Chefe de Polícia do Estado, Bacharel Luiz de Alburquerque Maranhão, 1904, p. 83. 
202 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Presidente do Estado do Paraná, pelo 

Coronel Luiz Antonio Xavier, Secretário d´Estado dos negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, 1908, p. 

29. 
203 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 40. 
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mulher”204, sem que haja maiores detalhes. 

Quando não havia registro sobre o fato de serem ou não amásias destas praças, foi 

notável a gravidade de alguns dos casos narrados envolvendo praças e mulheres.  No ano de 

1898, “as 10 horas da manhã, a rua do Observatório, desta capital, o cabo do 6º Regimento de 

Artilharia Victor Manuel dos Santos, assassinou barbaramente com 10 facadas a Maria da 

Trindade”205. Victor teria sido, segundo relatam as fontes, preso em flagrante e aguardava 

processo. Em outro caso, “na noite de 22 de maio, um soldado do Regimento de Segurança 

espancou brutalmente a sua conhecida, Placidia Lechinska, residente a rua Silva Jardim”206.  

Do mesmo modo apareciam as praças em conflitos entre os bailes e botequins, que 

exploramos uma vez antes. No relatório de 1897, narra-se que  

 

Na noite de 27 deste mês (dezembro), no salão Hauer, em um baile o Alferes do 14º 

Regimento de Cavalaria, João Epaminondas de Andrade Jambo, deu duas facadas em 

Luiz Adão que veio a falecer no dia seguinte.  

O mesmo Alferes feriu levemente nessa noite a Gustavo Adão, Rosa Adão, Guilherme 

Siniau, e Gotlieb Sokvurty 

O delinquente foi preso e posto à disposição do Dr. Juiz de Direito da 1ª vara criminal 

desta comarca207. 

 

No caso em específico, não se tratava de um mero soldado ou praça, mas um Alferes 

que acabou por ferir uma série de pessoas no salão Hauer, não sendo estas, ao que parece, 

estranhas, mas uma família, provavelmente sendo os últimos dois conhecidos do grupo familiar. 

Em outra ocasião, conta-se que  

 

Na noite de 3 deste mês, a rua Saldanha Marinho da 2ª circunscrição desta capital, em 

um baile, algumas praças do 39º Batalhão de Infantaria e do 39º Regimento de 

Cavalaria, promoveram desordens, disparando alguns tiros de revolver, um dos quais 

atingiu o dono da casa onde havia o baile, produzindo-lhe um ferimento leve na 

cabeça. 

O Comissário respectivo tomou conhecimento do fato208. 

 

Novamente temos o registro de armas de fogo, dessa vez usadas nas “desordens” em 

                                                 
204 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Presidente do Estado do Paraná, pelo 

Coronel Luiz Antonio Xavier, Secretário d´Estado dos negócios do Interior, Justiça e Instrucção Pública, 1908, p. 

24. 
205 Relatório ao Secretário do Interior, Justiça e Instrucção Pública do Paraná, Dr. Antônio Augusto Chaves, pelo 

Major Augusto Silveira de Miranda, Chefe de Polícia interino do Estado, 1898, p. 17. 
206 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Bento José Lamenha Lins Digno Secretário do Interior, Justiça e 

Instrucção Pública, pelo Chefe de Polícia do Estado, Bacharel Luiz de Alburquerque Maranhão, 1904, p. 86. 
207 Relatório apresentado ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná, pelo comissário de polícia 

da 1ª circunscrição desta capital encarregado do expediente da polícia do Estado, 1897, p. 12. 
208 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Secretário do Inteiro, Justiça e Instrucção Pública, pelo Dr. João B. 

da Costa Carvalho Filho, Chefe de Polícia do Estado, 1900, p. 39. 
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um baile da rua Saldanha Marinho. Apesar da semelhança com os casos que narramos entre 

civis, a impressão que nos resta é a de que os casos envolvendo praças tem esses conflitos 

potencializados, talvez pelo próprio cotidiano enquanto praças. A questão se complexifica se 

lembrarmos que a maioria dos casos entre civis revelam um uso difundido de armas de fogo, 

ou seja, se nossa hipótese for correta, o uso de tais armas também pelas praças não seria indício 

de uma ação mais violenta por parte delas, já que o uso aparentemente era difundido entre a 

população civil. Por outro lado, quando olhamos as ocorrências que envolvem as praças, mesmo 

restando a impressão de que seriam estas mais graves, o uso de armas de fogo não foi tão 

frequente entre as praças, se compararmos aos conflitos entre os civis.  

De todo modo, nossas considerações parecem ter paralelo nos conflitos entre praças, 

sejam entre praças do mesmo Regimento, seja dos diversos corpos que circulavam na capital. 

Nos bailes, como vimos, essas ocorrências tinham certa regularidade. No relatório de 1895: 

 

Na madrugada de 30 de agosto, a rua Paula Gomes, desta cidade, as 3 ½ horas mais 

ou menos, o musico do 39º batalhão de Infantaria Zeferino de Barros Gequiry, 

assassinou ao musico Thiago José de Sant´anna, com três facadas, dando também 

algumas facadas no ato de ser preso, em seu companheiro Prudencio Anselmo dos 

Santos. O fato deu-se na ocasião em que essas praças saiam de um baile, a mesma rua, 

onde se achavam tocando. As autoridades militares tomaram conhecimento do 

ocorrido, fazendo recolher a enfermaria militar o cadáver de Thiago de Sant´anna o 

ferido Prudencio Anselmo dos Santos209. 

 

Na noite de 2 de Outubro, nesta Capital, em um baile, foi levemente ferido o sargento 

do Regimento de Segurança, Manoel do Prado Galvão, por um sargento do mesmo 

Regimento, de nome João Nepomuceno de Oliveira. 

A autoridade procedeu as necessárias diligencias210. 

 

 Essas ocorrências eram parte do cotidiano desses indivíduos, que apesar de serem 

praças, mantinham sociabilidades com a comunidade em sua volta. Isso não infere dizer que 

suas ações fossem desprovidas de nuances particulares. Sua posição como praças tinha certa 

influência, que mesmo que não preponderante, os colocava de forma peculiar.  

As relações de violência a qual se envolviam as praças parecem serem a expressão 

justamente da zona cinza que nos referimos no começo deste capítulo. Embora tivessem a 

influência da instituição, esta era insuficiente e cheia de contradições. A violência que já 

percorria suas relações parecia, no mais das vezes, se potencializar pela posição de praças, haja 

vista que os casos narrados não tiveram paralelo entre os civis.  

                                                 
209 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública pelo Chefe de Polícia 

Interino, Benedicto Pereira da Silva Carrão, 1895, p. 31. 
210 Idem, p. 32.  
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Outros momentos de lazer se encontram nas casas de negócios como no relatório de 

1896, no qual se relata que na “rua Comendador Araújo, desta capital, a praça do Regimento 

de Segurança, Antonio Augusto Batista foi levemente ferido nas costas por um soldado do 39º 

Batalhão de Infantaria, quando se achava tomando cerveja em casa de um italiano 

negociante”211. Essa ocorrência condiz com o que afirmamos anteriormente, no tocante à 

separação fraca entre os ambientes do trabalho e de lazer, que se confundiam no cotidiano das 

pessoas. Meretrizes também aparecem, bem como falamos antes, porém em apenas um caso. 

Teria sido da Rua Saldanha Marinha, em que um soldado do Regimento de Segurança chamado 

Manuel Vilalba, armado de uma navalha, agrediu o agente de polícia Francisco José Fernandes, 

ainda tentando agredir também a meretriz Alzira Barboza Lima, tendo o agressor sido recolhido 

ao quartel212.  

 Registraram-se no período analisado tanto conflitos contra superiores, como em 1898, 

em que houve o assassinato do Sargento de Polícia Diogo de Souza Leal, ocorrida na 7 de 

Setembro por praças do 6º Regimento de Artilharia, sem que tenhamos a informação sobre 

como ocorreu o fato213; bem como entre equivalentes dentro da hierarquia institucional, como 

em 1896, em que na Praça Theresa Christina, o soldado de Polícia Antonio José Pereira recebeu 

três facadas infligidas por 4 soldados do 39º Batalhão de Infantaria214, ou em 1904, em que teria 

sido espancado pela praça do 6º Regimento de Artilharia Francisco Nascimento, Joaquim 

Tiburcio de Oliveira e Vergilio Luiz de França, que eram soldados do Regimento de Segurança, 

enquanto achavam-se na companhia de Maria da Conceição215, entre outros conflitos,  

aparecendo conflitos envolvendo “ex-praças” o que mostra que apesar de desligados do ofício, 

residia sobre os indivíduos uma identidade diferenciada, até mesmo pela falta de referência ao 

ofício atual, identificado pela condição de “ex-praça”. Em um caso específico, as ex-praças do 

Regimento de Segurança José Canuto, Jorge do Nascimento e Eulalio Lapusente, armados de 

cacete e navalha, teriam ferido no rosto a praça do Exército Benedito Ribeiro dos Santos216. 

                                                 
211 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 43. 
212 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Presidente do Estado do Paraná, pelo 

Coronel Luiz Antonio Xavier, Secretário d´Estado dos negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, 1908, p. 

24. 
213 Relatório ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública do Paraná, Dr. Antônio Augusto Chaves, pelo 

Major Augusto Silveira de Miranda, Chefe de Polícia interino do Estado, 1898, p. 14. 
214 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 43. 
215 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Bento José Lamenha Lins Digno Secretário do Interior, Justiça e Instrução 

Pública, pelo Chefe de Polícia do Estado, Bacharel Luiz de Alburquerque Maranhão, 1904, p. 87. 
216 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Presidente do Estado do Paraná, pelo 

Coronel Luiz Antonio Xavier, Secretário d´Estado dos negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, 1908, p. 

28. 
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 Entre praças do exército e das que faziam o policiamento, se adicionam outros casos, 

como no relatório de 1900, em que se narra:  

 

Na noite de dois deste mês (setembro), a rua Marechal Deodoro, da 1ª circunscrição 

desta capital, deu-se um conflito entre praças do exército e da polícia resultando 

saírem feridos levemente o Sargento Deocleciano Gomes de Miranda, Pedro 

Ferreira de Souza, e Felicio do Canto e Silva da Polícia, e Antonio Jutiano Correia 

e Christino José de Sant´anna do exército, sendo considerado grave o ferimento do 

último. 

Aquela autoridade abriu inquérito que foi enviado no dia 1º ao juízo formador da 

culpa217. 

 

 A respeito disso, parece ser possível supor, pelos casos que tivemos contato entre os 

relatórios, que a convivência entre as praças de polícia e as do exército gerava confrontos de 

autoridade. Em tais situações, não poucas vezes a violência era utilizada como forma de 

desfecho. O cotidiano dessas praças poderia já ser, naturalmente, tensionada justamente pelo 

caráter do oficio, o que leva a crer que esses conflitos fossem possivelmente a expressão de 

uma acomodação entre a trabalho destas praças e suas relações privadas. A precariedade dessas 

instituições gerava espaço para as mais diversas discricionariedades, bem como formas 

particulares de conviver com estas tensões, surgindo, assim, a violência desses confrontos como 

uma possibilidade dentro de suas relações. Em outras palavras, em meio a uma instituição com 

possíveis brechas em que as praças tinham certo espaço para atuaram de modo que achassem 

melhor, essas práticas privadas então funcionavam como meios de conciliar as relações mais 

concretas e cotidianas com a posição de praça. As violências que percorriam a vida destas 

pessoas envolvem também aspectos do próprio oficio, o que pôde ser percebido entre os 

conflitos registrados nas fontes. Podemos ver, por exemplo, a cadeia de Curitiba como exemplo 

desse cotidiano. Em 1895, relata-se que 

   

Na noite de 5 de dezembro, as oito e ½ horas, mais ou menos, em um conflito havido 

entre praças, em frente a cadeia desta capital, foram feridos um sargento e um soldado 

do Regimento de Segurança. O comissário de Polícia tomou as providencias que o 

caso exigia218. 

  

 É notável o tom de informalidade pelo qual se narra o fato, já que não sabemos que 

providencias foram estas que o Comissário de Polícia tomou para o caso, o que abre 

interpretações sobre as possíveis informalidades na punição dentro dos quartéis. Uma situação 

                                                 
217 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Secretário do Inteiro, Justiça e Instrução Pública, pelo Dr. João B. da 

Costa Carvalho Filho, Chefe de Polícia do Estado, 1900, p. 38. 
218 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública pelo Chefe de Polícia 

Interino, Benedicto Pereira da Silva Carrão, 1895, p. 32. 



96 

 

similar a esta acontece no ano seguinte: 

    

Na noite de 27, as 11 e ½ horas, mais ou menos, a guarda da cadeia desta capital foi, 

atacado pelo inferior José Limoeiro acompanhado de 20 praças armadas pertencentes 

ao 6º Regimento de Artilharia. 

A prudência e critério do comandante da guarda daquele edifício evitaram que se 

desse ali um lamentável conflito, de consequências desagradáveis, em uma das praças 

mais importantes desta capital. 

Levado o fato ao conhecimento do cidadão Comandante do 5º Distrito Militar, foram 

prontamente punidos os agressores, tomando além disso, aquele comando, 

providencias enérgicas no intuito de evitar a reprodução de fatos idênticos219. 

 

 O caso se destaca pela tensão preponderante, apesar da tentativa de abrandamento 

pelas autoridades. Não vemos apenas uma briga entre algumas praças, mas, como coloca o 

chefe de polícia, um ataque à guarda da cadeia, que somente pode evitar maiores danos pela 

estrutura pela qual estava protegida. Além destes, mais um caso, o mais grave de todos, 

acontece em 1908, em que o Coronel Luiz Antonio Xavier faz um longo relato. Assim, teria 

ocorrido, segundo narra o Coronel, uma revolta contra o oficial reformado do exército João 

Candido da Silva Muricy. Apesar do relato mencionar suas ações para que o Regimento se 

mantivesse em ordem, organizando-o da melhor maneira, tal esforço restou sem 

reconhecimento de seus subordinados, que atentaram contra sua posição. Segundo consta no 

relatório,  

 

os seus esforços foram mal compreendidos por alguns dos seus subordinados, que em 

vez de trazerem ao conhecimento do Governo qualquer queixa ou reclamação sobre 

os reais ou supostos excessos de autoridade por parte do comandante, preferiram 

lançar mão de meios violentos e criminosos para conseguirem a sua destituição220 

(destaque nosso). 

  

 Apenas nesse trecho, podemos visualizar indícios de como era o cotidiano do 

Regimento de Segurança. Mesmo que por muitas vezes estivessem estas praças na posição de 

perpetradores de diversas violências perante a população civil, eram elas próprias parte de uma 

estrutura, que até mesmo por sua ineficiência, era marcada pelo abuso, a despeito do que os 

discursos oficiais tentassem minimizar. Nesse dia 13 de novembro, essas praças teriam se 

revoltado contra o Comandante, “assenhorando-se da arrecadação do Regimento” e “fazendo 

descargas de fuzilaria”, o que teria resultado na morte de uma das praças ali presentes. Após 

                                                 
219 Relatório apresentado ao Secretario dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, pelo Chefe de Polícia, 

Dr. Manoel Bernardino Vieira Cavalcanti Filho, 1896, p. 52. 
220 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Francisco Xavier da Silva, Presidente do Estado do Paraná, pelo 

Coronel Luiz Antonio Xavier, Secretário d´Estado dos negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, 1908, p. 

9-10. 
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algum tempo, teria o Major-Fiscal, em conjunto de outros oficiais, penetrado no quartel para 

abafar a revolta dos amotinados e prender os indicados “cabeças do movimento sedicioso”. 

Apesar de colocar um tom de que a situação foi remediada rapidamente, sendo preciso apenas 

dispensar os comprometidos com a revolta, foi preciso pedir auxílio da força federal para que 

fosse o conflito completamente controlado. No fim, foi destituído o Coronel Muricy, do qual 

teve por substituto o oficial do exército Major Herculano de Araújo221.  

 Em meio a esse conflito, o policiamento da cidade teve que ser feito por praças do 

exército de diferentes corpos, o que também mostra a proporção que teve. Além disso, o que 

podemos retirar do caso é apenas o momento mais tensionado de um cotidiano que muito 

provavelmente era marcado pela violência. Essa questão faz sentido quando percebemos o todo 

do que até agora escrevemos. Como pudemos verificar, o cotidiano das praças tanto que faziam 

o policiamento da capital, quanto aquelas que pertenciam ao exército, era também marcado pela 

inexorável violência. Clóvis Gruner, ao tratar desse assunto, prefere dizer que a violência não 

era intrínseca a polícia, e que se o era no período em que nos debruçamos, sua causa se atribuía 

a forma como ela foi criada e mantida em Curitiba. Os desmandos e abusos de autoridade 

seriam, na ótica do autor, pelas características que já haviam na sociedade e que foram 

incorporadas na instituição, que por seus rendimentos parcos, não tinha meios de formar uma 

polícia que agisse de outra forma.  

Julgamos que algumas considerações a mais podem ser feitas. É inegável a 

precariedade de como foi construída a polícia e de certa forma também viviam as praças do 

exército, de modo que, aparentemente, existia como verdadeiro pressuposto a incorporação 

destas práticas privadas para seu funcionamento. Os crimes que presenciamos de ambos os 

lados, tanto das praças de policiamento e as do exército, revelam que as relações em que nos 

debruçamos por todo este trabalho faziam parte das mesmas relações que dinamizavam a vida 

tanto à paisana quanto como praças, ou seja, substancialmente, davam sentido em suas várias 

ações. Para além dos possíveis esforços da corporação em manter disciplinada suas praças, a 

realidade era marcada pelas relações mais concretas, cotidianas, pela manipulação de normas e 

meios institucionais. Portanto, apesar dos registro desses crimes nos relatórios, o que denotaria 

a preocupação das autoridades em acabar com estas práticas e ter uma corporação reta e 

disciplinada, não parece acidente que a polícia foi formada dessa forma, sendo talvez mais 

provável afirmar que tais nuances acabaram por se tornar condição para seu real funcionamento, 

formando um cotidiano de arbitrariedades, e para além disso, de práticas privadas que 

                                                 
221 Ibidem. 
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constituíram, de certo modo, como uma possível viabilidade do serviço policial dentro da 

relação entre Estado e a sociedade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Muitas questões se levantam perante ao que foi alcançado nos relatórios oficiais. O 

historiador Clovis Gruner refere-se ao estudo das relações do crime como uma “história de 

restos e ruínas” e, de fato, somos obrigados compartilhar da percepção. No começo deste 

trabalho nos perguntamos como seria possível encarar a realidade das pessoas que viviam na 

Curitiba da Primeira República por meio dos relatórios oficiais, fontes estas que permeiam 

olhares desconfiados, que julgam nelas apenas a manifestação da deturpação dos ditos 

elementos “técnicos-burocráticos”, ou seja, que dentre as possibilidades recursivas dos 

relatórios, a distorção seria preponderante no afastar do documento da realidade a que 

pretensamente retratava. Armados desta cautela, analisamos as fontes, percebendo as nuances 

que cercavam cada ocorrência; as “periferias” dos relatos, muitas vezes sucintos – apesar da 

frustração quando nos debruçávamos sobre as folhas, carentes de maiores detalhes. Como 

ponderava Chalhoub, foi preciso buscar repetições, enfim, continuidades de pequenos detalhes 

que fugiriam ao olhar desatento.  

 Nesse emaranhado de inúmeros conflitos do cotidiano curitibano, algumas questões 

nos foram presentes. Nos ambientes em que ocorriam as ocorrências, foram três elencados, 

representando tipos de relações específicas. Em primeiro, as relações do trabalho, tanto as 

vendas e casas de negócio, como as redes de comércio ilegal. A separação do ambiente do 

comércio parecia ser insuficiente para abarcar as relações que faziam destes lugares suas 

testemunhas. Quando se verificou as fontes, percebemos a infinidade de relações outras, 

relações pessoais de afinidade ou rivalidade que tinham suas origens nos mais diversos âmbitos 

da convivência diária dessas pessoas. Estes lugares, como momentos de encontro corriqueiro 

na vida destes indivíduos, serviam também para o desfecho das desavenças que por ali se 

passavam.  

O comércio, do mesmo modo, funcionava para costumes que ficavam a margem da 

ordem, como as revendas de objetos roubados. A circulação destes objetos dava sentido a 

quantidade de furtos e roubos que encontramos, explicitando a participação de tais práticas no 

funcionamento, ao menos em parte, da cidade. Neste ponto, apenas duas ocorrências captaram 

esse comércio clandestino, que para além de existirem relacionados a um projeto de sociedade 

que se queria instaurar, ou seja, de um capitalismo liberal, tinham em relação a este certa 

independência. Clarificamos: eram práticas que não indicavam, a priori, aceitação ou 
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resistência222 a um projeto de sociedade, e que podiam, de modo muito mais plausível, serem 

motivadas pela vantagem e necessidade individual. Aparentemente essa rede contava com a 

conivência de vários indivíduos que participavam dessas cadeias de vendas e revendas, 

independentemente de que alguns pudessem não ter qualquer consciência do que ali ocorria. 

Nesse mesmo sentido, encontrou-se a produção e circulação de notas falsas, assunto que 

envolvia interesses diretos da burocracia estatal. Apesar destes entraves, a organização desse 

comércio se mostrou desenvolvido, contando com o envolvimento de várias pessoas das mais 

diversas localidades. No caso mais extenso que tivemos contato nos relatórios, as localidades 

envolvidas eram desde a cidade de Palmeira, até Curitiba, Paranaguá, além de São Paulo, Rio 

de Janeiro e o exterior, o que mostra a dimensão das relações envolvidas nessas práticas. A 

partir disso podemos constatar a necessidade de compreender tais práticas como constitutivas 

do cotidiano; não como mera excepcionalidade, mas parte presente da vivência destas pessoas. 

Quando nos defrontamos em relação ao lar e as relações de ordem afetiva, as questões 

foram outras. De fato, o preponderante era a relação assimétrica nos casais. O homem, 

favorecido pelas configurações da comunidade a sua volta, sentia-se capaz de atentar contra sua 

companheira de maneira direta, já que de certo modo, lhe eram dadas as condições para tais 

condutas. Além disso, contrariando uma premissa colocada por Boris Fausto, parece que as 

violências interpessoais praticadas pelas mulheres contra seus amásios extrapolavam a simples 

resposta a ofensa físicas ou verbais que primeiramente lhe eram proferidas. Ao contrário, a 

atuação dessas mulheres pareceu indicar que uma vez decididas a cometerem seus crimes, lhes 

serviam como meios as relações que estas tinham com as demais pessoas de seu convívio 

próximo. Num primeiro caso, o irmão da esposa foi quem, em conluio com a irmã, praticou o 

assassinato do marido; em outro, o amante desta parece possivelmente como agente direto do 

crime, embora se indique que talvez ela própria tivesse envolvimento, já que queria a morte do 

marido. Apesar de termos poucas ocorrências que nos permitam maior segurança, o fato é que 

essas relações tinham uma complexidade maior do que aparentavam o modelo desenhado por 

Fausto, de que estas mulheres cometiam seus crimes apenas em resposta a ofensas anteriores. 

Existiam, por certo, mesmo com a lacônica descrição dos relatórios, diversas formas de se 

relacionar com a moradia existindo simultaneamente na cidade. Em alguns momentos era 

possível ver claramente um modo de vida mais privado, com um sentimento de intimidade entre 

                                                 
222 É preciso ter em mente que nem sempre essas manifestações podem ser lidas como atos de resistência. O perigo 

reside justamente em ignorar uma zona intermediaria entre a dominação e a resistência, como se a realidade fosse 

cabível sobre apenas estes dois polos. Ao contrário, a prática que nos referimos aqui era muito mais interessante 

quando trabalhamos as próprias redes que se formavam, e não tanto a relação destas como uma “resistência” ao 

projeto de sociedade capitalista e liberal do período.  
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os atores do conflito. Em outros, a situação era oposta, e os limites entre a rua e a casa, além da 

vida privada e a comunidade, pareciam enevoados, sem distinção clara entre os espaços. 

Quando chegamos às relações de lazer, vemos os botequins e bailes como os ambientes 

mais corriqueiros desses conflitos. Eles faziam parte do encontro de rivalidades outras, 

compunham a dinâmica da comunidade, que tinha suas desavenças muitas vezes travadas 

nesses momentos. Também vemos a convivência dessas pessoas com as praças de polícia, que 

era muitas vezes uma relação cercada de hostilidades, manifestando a falta de autoridade 

angariada por estas. Consequentemente, talvez seja possível supor uma relação entre a falta de 

legitimidade e as representações do Estado como detentor do monopólio da violência.  

Esses impasses ao processo de formação do Estado e da consequente subjugações dos 

conflitos ao aparato burocrático parecem ser o caso de outro aspecto, que percorreu os três 

ambientes selecionados. Trata-se das armas de fogo em boa parte das ocorrências. Tal elemento 

se mostra significativo se opusermos a estas as armas brancas. Ora, quando nos deparamos com 

as armas brancas em nossas fontes, sua evidência é facilmente explicável. Ao contrário das 

armas de fogo, facões ou navalhas tinham outras funcionalidades, e recorrentemente se 

necessitava destas a depender do ofício ao qual se prestava. As armas de fogo, contudo, são 

mais restritas em seus usos, elencados em poucas utilidades evidentes. Ainda, essa prática 

parece contrariar uma tradição do século XIX das armas brancas, difundidas nos estudos 

clássicos como o de Maria Sylvia de Carvalho Franco, Homens livres na Ordem Escravocrata.  

Essa questão era uma preocupação tanto dos chefes de polícia como também uma 

característica presente nas ocorrências. Foi possível verificar o relacionamento que as pessoas 

tinham com essas armas, de modo que é possível inferir um contrassenso quanto a premissa de 

que ao avançar da máquina estatal pela sociedade, existiria uma “pacificação”, em que as 

pessoas trariam ao judiciário seus conflitos privados. O uso corriqueiro desses armamentos, 

sendo presentes mortes provocadas até mesmo por crianças que brincavam com suas armas de 

fogo, indica um processo ao avesso do que se esperaria em um primeiro momento. A diferença 

no uso entre armas brancas e armas de fogo infere pensar que esses conflitos não se 

ocasionavam de maneira súbita num império repentino da agressividade, ou seja, não parece 

indicar que estes indivíduos encaravam tais situações de embate como excepcionalidade, mas 

como uma possibilidade real decorrente do seu cotidiano, já que se não fosse esse o caso, não 

haveria o porquê desse armamento presente até mesmo em crianças brincando em suas casas. 

Não foi nosso intento, contudo, tomar as ocorrências policias como uma amostra fiel da 

sociedade. É obvio que esse tipo de documentação revela relações específicas de violência. Por 

outro lado, a variedade de indivíduos e lugares nos quais aparecem essas armas indicam que 
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talvez seja possível inferir seu uso como algo difundido.  

Fundamentalmente, o que se matiza neste uso recorrente de armas de fogo é parte das 

teorias que tratam da formação do Estado e da complexificação das redes sociais. De uma 

maneira geral, várias teorias sociológicas encaram na formação de centros urbano uma 

tendência à pacificação. Norbert Elias, por sua vez, define que a complexificação das redes 

sociais infere um processo, parte do que ele chama de processo civilizador, em que cada vez 

mais se espera determinadas condutas desempenhadas por cada pessoa. O que existe, portanto, 

é uma diferenciação de funções desempenhadas por cada um, e que, por sua interdependência, 

passam a sentir a necessidade de agir em determinado sentido, justamente pela pressão que essa 

rede proporciona. Em paralelo a isso, ocorre uma reorganização social, em que o poder se torna 

monopólio de um centro, já que as forças centrífugas dentro da sociedade vão sendo desarmadas 

pela divisão de funções. O resultado disso é uma monopolização da violência física, que se 

desgruda de outros tipos de violência, como a violência econômica, já que o sentido da 

civilização infere o autocontrole das pulsões violentas, pressionadas pela própria configuração 

social223. Como bem pontua o próprio Elias: 

 

Ao se formar um monopólio da força, criam-se espaços sociais pacificados, que 

normalmente estão livres de atos de violência. As pressões que atuam sobre as pessoas 

nesses espaços são diferentes das que existiam antes. Formas de violência não-física 

que sempre existiram, mas que até então sempre estiveram misturadas ou fundidas 

com a força física, são agora separadas destas últimas. Persistem, mas de forma 

modificada, nas sociedades mais pacificadas. São mais visíveis, no que interessa ao 

pensamento padrão de nosso tempo, como tipos de violência econômica. Na realidade, 

contudo, há um conjunto inteiro de meios cuja monopolização permite ao homem, 

como grupo ou indivíduos, impor sua vontade aos demais. A monopolização dos 

meios de produção, dos meios “econômicos”, é uma das poucas que se destacam 

quando os meios de violência física se tornam monopolizados, quando, em outras 

palavras, na sociedade mais pacificada do Estado, o livre uso da força física por 

aqueles que são fisicamente mais fortes deixa de ser permitido224. 

 

 Ou seja, parte do que se espera dentre uma comunidade em que as funções 

desenvolveram determinada diferenciação, é que a violência física seja expulsa dessas zonas 

pacificadas em que o Estado é o único com o monopólio da força. A sociedade, portanto, teria 

um autocontrole em paralelo a um aparato de controle estatal, formado por especialistas no 

manejo da violência física, a fim de assegurar que o autocontrole individual, ou seja, o processo 

civilizador a nível pessoal, impeça a realização das pulsões e consequentemente o confronto 

direto entre seus similares. Por isso um cenário como inferimos a Curitiba é tão revelador, posto 

                                                 
223 ELIAS, Norbert. O processo civilizador: formação do Estado e Civilização. Trad. Ruy Jungmann. Vol. 2. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993, pp. 195-197. 
224 Idem, p. 198. 



103 

 

que mostra, ao contrário do que se presumia, uma convivência em que se pressupõe uma 

determinada diferenciação das funções que compunham a rede de relações, mas que ao mesmo 

tempo mantem incorporada a esta a possibilidade do conflito, da violência física que é inerente 

ao uso de armas de fogo. Essa é apenas uma das relações que presenciamos no contexto 

curitibano, que dentre as reflexões dos capítulos seguintes, completaram nosso entendimento. 

Partindo de outra perspectiva, nos debruçamos sobre a questão da imigração. A 

premissa era de que estes grupos configuravam como possíveis outsiders225, e que, em um 

ambiente em que sua identidade era composta pela marca da imigração, poderiam surgir assim 

nuances que explicariam como funcionava o cotidiano e as relações sociais destas comunidades 

a partir do crime. Duas classificações pareciam ser a imensa maioria das ocorrências: de 

poloneses e italianos. Quanto aos últimos, evidenciou-se que haviam mais conflitos entre estes 

e nacionais do que considerando o aspecto intragrupo. A partir disso, algumas considerações 

foram tecidas. Mesmo estes grupos colocados como “italianos” provindo de diferentes 

localidades na Europa, o número maior de conflitos entre estes e os nacionais pode significar 

que a comunidade que se reconhecia por “italianos” abdicou em certa medida das diferenças de 

suas identidades locais para assumir os laços comunitários que sua posição como imigrante 

proporcionava. Ou seja, de fato parece que poderia existir uma solidariedade neste grupo em 

especifico pela situação comum da imigração. Quanto aos poloneses, a situação era oposta. 

Haviam mais registros de conflitos entre os chamados “polacos” pelos relatórios do que entre 

poloneses e os nacionais, o que indicaria, se seguirmos o raciocínio levado a cabo no caso da 

imigração italiana, de que suas diferenças tinham um peso maior em sua sociabilidade do que 

necessariamente a vivência comum da imigração. Por um lado, é claro que deveríamos supor 

que de certa forma os próprios conflitos intragrupo são parte da reiteração dos laços de 

solidariedade entre estes indivíduos, ou seja, que os conflitos entre imigrantes não seriam 

suficientes para refutar que entre eles existissem laços e que se identificassem como 

semelhantes.  

Contudo, outra possibilidade surgiu. Ao nos atentarmos aos crimes em que se 

envolviam os imigrantes alemães, restava a perplexidade da ausência destes nos relatórios. Uma 

possível saída para o problema surgiu a partir das considerações de Sérgio Nadalin no tocante 

à imigração alemã. Para o autor, na época em que nos fixamos parte da comunidade alemã passa 

                                                 
225 Tal suposição prevalece sob certa ambiguidade, haja vista que ao mesmo tempo que esses imigrantes poderiam 

ser vistos como europeus laboriosos que trariam a civilização para uma sociedade marcada pela escravidão, é 

possível que estes tivessem uma relação precária com os nacionais, de modo a criar possíveis hostilidades e 

processos de exclusão. 
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a se relacionar com uma classe luso-brasileira abastada, a partir disso se criando a imagem de 

que os alemães que se proletarizaram e empobreceram eram em verdade “polacos”226. Ou seja, 

em paralelo a problemática de Elias e Scotson, de que para além dos conflitos de classe, é 

preciso se atentar que dentro das próprias classes próximas de outsiders, existem processos de 

exclusão e inclusão de acordo com as configurações destes grupos. Dentro da comunidade 

alemã, portanto, existia a estigmatização aos seus estratos mais pobres, representado pela 

alcunha de “polacos”, o que infere dizer que os conflitos envolvendo estes grupos permitem 

entender as acrescidas dificuldades numa comunidade bem mais dispare que a comunidade 

italiana, por exemplo, que embora eventualmente pudesse conter os mesmos processos de 

exclusão, nada nas fontes indicou que esse processo fosse de tal ordem a se aproximar do caso 

polonês e alemão. 

Por fim, foi preciso se atentar que o crime, para além de registrar migrações internas, 

era ele próprio parte da dinâmica que movimentava estes indivíduos. Foi possível identificar a 

existência de gatunos foragidos de outras cidades, que vinham se refugiar em Curitiba, embora 

não perdessem eles seu modo de vida, mesmo que estivessem em uma posição social pouco 

confortável para praticar esses crimes, já que quando chegavam como imigrantes internos 

dispunham de pouquíssimas relações que pudessem lhes dar a possibilidade de não serem 

criminalizados. Além disso, registrou-se essas movimentações pela empresa clandestina de 

notas falsas e de objetos roubados, sendo este último feito em menor extensão, haja vista que a 

mobilidade geográfica poderia ser apenas uma artificio para disfarçar a origem ilícita de suas 

mercadorias. Já quanto as notas falsas, a questão era mais abrangente, já que não somente a 

expansão territorial destas redes lhes favorecia a própria viabilidade do negócio, como poderia 

ter relação à demanda pela compra dos equipamentos que produziam as notas em diferentes 

localidades. 

Por fim, ao nos entretermos em recortes da vida cotidiana dos curitibanos, também as 

praças compartilhavam dessas mesmas relações. Apesar de nosso estudo ter como foco uma 

abordagem que tentou enxergar o crime fora dos aparatos de controle, foi preciso reavivar a 

instituição policial, bem como o Exército, justamente por sua precariedade preponderante. 

Como dissemos, o período da Primeira República tem em seu projeto a ênfase nestas 

instituições, como representantes da violência do Estado bem como de uma vigilância que 

ambicionava regular o cotidiano como um todo. A despeito disso, sua evidente ineficiência 

infere considerar que ao tratarmos de crimes envolvendo praças, não somente as de polícia, mas 

                                                 
226 NADALIN, Sérgio Odilon. 2014, p. 49. 
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também as várias praças do exército que aqui permaneceram após a Revolução Federalista, 

estamos adentrando em uma zona mal definida, que diz respeito a relação entre o Estado e a 

sociedade, e que proporciona barreiras entre o institucional e o social de maneira “porosa”227. 

Nesse sentido, o que se pode entender a partir desses crimes é que o preponderante na atuação 

destes indivíduos imersos em péssimas condições de trabalho eram traços ligados à vida 

material dessas pessoas, que influenciavam mais em sua atuação como policial do que 

necessariamente pela forma de conduta a qual se queria nestes indivíduos. Ao contrário, 

percebemos que muitas vezes o cargo de praça era utilizado como instrumento na dinâmica 

social, em meio às controversas cotidianas das praças, entre o abuso destas e a resistência por 

parte dos civis. 

O que mais nos interessou, além disso, foi o fato de que quando analisamos a questão 

das praças de policiamento e do Exército, o uso de armas de fogo não foi tão recorrente quanto 

no caso dos conflitos entre civis. Essa questão torna-se interessante posto que justamente eram 

estes indivíduos, se nos regularmos pelas considerações de Elias, que deveriam ser os mais 

envolvidos nas relações de violência física. Contudo, é certo que a não utilização de armas não 

basta para desconsiderar que suas relações não fossem marcadas pela violência física, como de 

fato presenciamos no último capítulo. A esta altura, cabem apenas hipóteses acerca dos motivos 

de tal questão. Assim, essa situação talvez fosse em virtude da posição peculiar das praças entre 

a sociedade civil e as instituições que lhes tentavam disciplinar. Ou seja, entre a ordem e as 

relações mais comezinhas. Talvez pela própria condição de praças, o uso de armas de fogo 

tivesse alguma interferência ou obstáculo, haja vista que eram eles os mais afetados pelo 

controle estatal. 

Destarte, o processo civilizador poderia constituir muito mais como um projeto de 

sociedade, que embora indicasse um sentido de pacificação, teve, ao menos no contexto 

curitibano, a presença de uma sociedade que a despeito de uma tradição oitocentista das armas 

brancas, surge na República dentre armas de fogo relativamente difundidas pela população. É 

claro que devemos ter a cautela de não encarar nossas fontes, uma vez que são especializadas 

na violência, como lastro da sociedade como um todo, porém as nuances que pudemos retirar 

destas, ou seja, o aparecimento destas armas em lugares dos quais não se esperaria, lugares 

como nas casas de comércio e negócios, símbolos de urbanização, além das casas familiares, 

infere dizer o quanto estes instrumentos poderiam estar presentes no cotidiano de Curitiba. A 

                                                 
227 ROSEMBERG, André. “Rotina, trabalho e (in)disciplina: uma leitura das ordens do dia da força pública paulista 

(1900-1920)”. In: CARNEIRO; BRETAS; ROSEMBERG (org.). História, violência e criminalidade: reflexões 

temáticas e narrativas regionais. Uberlândia: EDUFU, 2015. p. 194. 
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interdependência entre as pessoas não gerou, ao contrário do argumento de Elias, pressões 

direcionadas a uma pacificação em virtude das diversas funções que se desenvolveram e se 

complexificaram, mas, ao contrário, persistira tendo a violência física como possibilidade 

dentre suas interações, o que não infere uma negação do processo civilizador e de seu efeito de 

pacificação, mas permite delinear o processo particular do contexto em que nos atemos, com 

relações que revelam as peculiaridades da formação da cidade e da vida destas pessoas. Para 

além disso, também nos infere considerar como a formação da sociedade brasileira pode se ter 

dado em meio a uma violência inerente em certas relações. Talvez seja este cenário, em suma, 

indicativo de uma formação específica das próprias instituições em nosso contexto, cercadas de 

práticas privadas, e, não raras vezes, de violência como elemento possível desses mecanismos.  

Dentre uma sociedade permeada por projetos de civilização e de progresso, a realidade 

por muitas vezes percorria seu caminho alheio a estes anseios. O que foi possível averiguar 

dentre os relatórios foram as muitas possibilidades para lermos a realidade social, apesar de 

todas as cautelas que pudéssemos ter em nossas conclusões. Como dissemos, não se trata de 

um trabalho definitivo, mas que nos indica possíveis contornos, suscetíveis ao confronto 

adequado com as demais fontes produzidas nas relações de criminalidade. Os necrológios, 

mesmo voltados para o progresso, não escaparam ao peso inexorável da vida cotidiana. 
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