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RESUMO 

 

A presente monografia procura analisar os discursos em torno do processo de 

Abolição e pós-Abolição, na cidade de Curitiba. Sabemos que a Abolição da escravidão viria 

a alterar não só a dinâmica das relações no âmbito do trabalho, mas também toda a estrutura 

social já estabelecida. Sendo assim, foram analisados artigos selecionados dos periódicos 

Dezenove de Dezembro e Gazeta Paranaense, publicados no decorrer do ano de 1888. 

Portanto, a pesquisa aqui desenvolvida tem por objetivo compreender como o discurso 

modernizador, embasado em instituições e ideias racistas, provocou a naturalização da 

violência contra a população negra, sua marginalização geográfica e o ocultamento da sua 

participação enquanto sujeito histórico na construção da identidade de Curitiba. 
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ABSTRACT  

 

The present work intends to analyze the social perception regarding the process of A

bolition and post-Abolition in the city of Curitiba. It is known that the abolition of slavery 

would change not only the dynamics of the labor relations, but also the already established 

social structure. There were analyzed articles published on the year 1888 and selected from 

the newspapers Dezenove de Dezembro and Gazeta Paranaense. Therefore, the developed 

research aims to comprehend how does the modernizing speech, based on racist institutions 

and ideas, provoked the naturalization of violence against the black population, 

its geographical marginalization and the hiding of its contribution as an historical subject on 

the construction of Curitiba's identity.  
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Introdução  

 

Quando colocados em contato com a história do Paraná, logo nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, passamos a ter contato não apenas com a história regional do Paraná, 

mas também começamos a ser ensinados a ter um sentimento de orgulho por sermos 

paranaenses, por sermos curitibanos. Não que no ambiente familiar essas questões não sejam 

postas, mas é na escola que aprendemos quem é o paranaense ou o curitibano, e a partir de um 

perfil já pré-estabelecido, procuramos nos enxergar.  

Entretanto esse sentimento de pertencimento e orgulho não é partilhado por todos os 

alunos. Desde crianças ouvimos, principalmente no ambiente escolar, que o desenvolvimento 

da nossa cidade deve quase que essencialmente à imigração dos europeus, que somos um 

povo herdeiro de culturas tidas como superiores, e que devido a essa imigração somos mais 

privilegiados que outras regiões do país, ou seja, já nos primeiros anos de alfabetização somos 

levados a nos identificar com uma Curitiba branca e europeia. Contudo, sabemos que nem 

todos os paranaenses ou curitibanos possuem essa identificação, isso porque sua ascendência 

não é europeia, suas memórias, vivências e identificação não perpassam pela cultura de países 

europeus, mas sim por uma ancestralidade indígena e africana.  

O que se pretende nesse trabalho não é negar a importância dos imigrantes europeus 

para o desenvolvimento do Paraná ou de Curitiba, longe disso, pois sabemos o quanto 

imigrantes de diversos países europeus foram responsáveis pela ocupação e desenvolvimento 

do território até poucas décadas atrás. O que se propõe nas próximas páginas é, cabendo as 

devidas proporções, vir a somar com outros trabalhos que buscam trazer a figura do negro 

como personagem histórico importante não só para a constituição do Paraná, mas também 

para a cidade de Curitiba. Já que existe uma invisibilização desse sujeito histórico de forma 

sistemática e proposital em diversos âmbitos da nossa sociedade, na formação escolar, por 

exemplo, destacado por mim nos parágrafos anteriores.  

Das ideias disseminadas no senso comum, a mais corrente é a que afirma que não 

houve escravidão em Curitiba e, consequentemente, a contribuição de negros na cultura 

curitibana seria nula, já que não teriam estado presentes na constituição da cidade. 

Felizmente, existem diversos autores que estão buscando desmistificar a ausência de escravos 

em Curitiba e em outras regiões do Paraná, procurando não apenas abordar o trabalho 

escravo, mas também a sua efetiva participação na economia e política, além das redes de 

solidariedade e sociabilidades que se formaram nas diversas regiões do estado. Esses autores 



9 

 

nos ajudam não só a desmistificar a ausência da escravidão na região de Curitiba, mas 

também a compreender como a abordagem historiográfica adotada como discurso oficial 

ajudou a cimentar discursos, e a criar uma imagem de identificação social que não se aplica a 

totalidade da sociedade curitibana, criando um quadro de exclusão sutil, mas eficaz.  

Eduardo Spiller Pena, em sua dissertação de mestrado, que posteriormente foi 

publicada em formato de livro, intitulada O Jogo da Face1 aborda, entre diversos outros 

pontos importantes, a produção historiográfica sobre a presença de escravos na então 

Província do Paraná, discorre sobre a produção de autores que alegaram que a escravidão 

inexistiu em território paranaense e outros que rebateram e rebatem essa afirmativa. Um dos 

nomes de expressão na historiografia paranaense, Wilson Martins, foi um dos pesquisadores 

que afirmaram a inexistência de escravos em Curitiba, a respeito da produção desse autor 

Pena afirma que:  

na ânsia de demonstrar os fatores positivos dos fenômenos de aculturação 

promovidos pelo movimento imigratório, reforçando com isso a originalidade da 

região paranaense frente a outras localidades do Império, o autor acabou por relegar 

a um plano zero a historicidade da população negra da região2. 
 

Ainda que Pena afirme que esse posicionamento não tenha sido o majoritário, e que 

autores contemporâneos a Wilson Martins tenham tido outras interpretações3, é possível 

perceber como esse discurso reverbera ainda hoje, principalmente no senso comum.  

Embora não estejam entre a bibliografia estudada no presente trabalho, cabe destacar 

os nomes de alguns desses autores apontados em O Jogo da Face e que vão em direção oposta 

a de Martins, ao abordar as particularidades do sistema escravista no Paraná. Entre eles 

Octavio Ianni e Brasil Pinheiro Machado, contemporâneos a Martins, e Marcia Campos Graf 

e Carlos Roberto A. dos Santos4.   

Sobre os dois primeiros autores, por serem contemporâneos a Wilson Martins e terem 

posicionamentos distintos, cabe ressaltar que procuraram apontar como a mão de obra escrava 

estava diluída em todas as atividades econômicas desenvolvidas na região, desde o cultivo de 

alimentos para abastecimento do mercado interno, em atividades agropastoris, até a produção 

e exportação da erva-mate. Brasil Pinheiro Machado constatou em sua análise, a partir de 

inventários de senhores da região de Campos Gerais nos séculos XVIII e XIX, que a mão de 

                                                 
1 PENA, Eduardo Spiller. O jogo da face: a astúcia escrava frente aos senhores e à Lei na Curitiba Provincial. 

Dissertação (Mestrado em História) – Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, 1990. 
2  Ibidem, p.32. 
3  Ibidem, p.33. 

4 Spiller Pena logo no primeiro capítulo de sua dissertação discorre sobre cada trabalho, apontando as 

especificidades e objetivos de cada um desses autores.  
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obra escrava, além de estar diluída em todas as atividades econômicas, foi também “sempre 

“maioria” se comparados aos agregados e também indígenas “administrados””5. Já Ianni, 

além de destacar a participação escrava efetiva em todas essas atividades econômicas, Spiller 

Penna diz que este autor “inova ao dedicar uma boa parte de sua obra à análise das relações 

sociais entre senhores e escravos – a partir, sobretudo, de documentos da Câmara de Curitiba 

– onde enfatiza a crueza e violência de uma sociedade baseadas na escravidão”6.     

Spiller Pena afirma que a metodologia utilizada por Martins, ao comparar a posse 

escrava na região de Curitiba com áreas em que os plantéis de escravos são significativamente 

maiores, como Campinas, por exemplo, cidade na qual a atividade econômica dominante 

demandava um número muito maior de escravos, pode ser um dos indicativos para 

compreender a afirmação desse autor ao negar a presença de escravos na região.  

Mas como explicar porque a produção de Wilson Martins prevaleceu em relação as 

de Brasil Pinheiro Machado ou de Octavio Ianni, ou ainda de outros autores, que apontam a 

relação direta entre o desenvolvimento econômico e social paranaense e curitibano com a 

figura do negro? Por que a ideia de irrelevância do sistema escravista em Curitiba é ainda 

corrente no senso comum e personagens históricos negros relevantes para a constituição da 

cidade são invisibilizados?  

O que se pretende nessas primeiras linhas, ao apontar, essa produção historiográfica, 

mesmo que de forma breve, é refletir qual alcance desses discursos no nosso cotidiano, seja 

ele escolar ou não, já que existe uma cultura de valorização do branco em detrimento do 

negro. Vide a espacialização de praças, monumentos e outros lugares de memória que 

enfatizam e enaltecem a presença de imigrantes europeus na cidade que, além de em número 

maior, estão concentrados em pontos centrais e turísticos, enquanto a comunidade negra da 

cidade é pouco lembrada através desses mesmos instrumentos.  

Acredito que o crescente ingresso de negros nas Universidades, devido 

principalmente à lei de cotas, reflete nas produções acadêmicas a necessidade de uma 

mudança nos discursos e na própria produção e reprodução do conhecimento. Os trabalhos 

desenvolvidos por esses novos alunos, demonstra a urgência que parcela significativa da 

sociedade quer ser vista e representada, quer que sua história seja valorizada e respeitada e, 

além dessas questões, ressalta a importância de problematizar discursos que negam a 

escravidão em Curitiba e perpetuam a falsa ideia de que a comunidade negra curitibana é 

inexistente.   

                                                 
5 Ibidem, p.34. 
6 Idem. 



11 

 

Foi tomando consciência dessas questões, através de exercícios diários de reflexão, 

através de conversas com amigos, durante o período em que fui bolsista no projeto de 

extensão Escravidão e formação do Estado brasileiro nas fontes judiciais do Paraná (1822-

1888): descrição e ampliação de instrumentos de pesquisa7, e aprendendo a ter outro olhar 

para o mundo, que se deu então a escolha das fontes a serem pesquisadas e a problemática do 

presente trabalho.  

A escolha pela documentação e recorte temporal se deu por inquietações que 

surgiram durante as reuniões de orientação. Optou-se por analisar o período no qual ocorreu o 

processo da Abolição. A escolha por esse recorte temporal se deu pelo fato de ter sido um 

período de grande agitação na sociedade. A Abolição da escravidão viria a alterar não só a 

dinâmica das relações no âmbito do trabalho, mas também toda a estrutura social já 

estabelecida. Dessa forma, foram analisados artigos dos periódicos Dezenove de Dezembro e 

Gazeta Paranaense, publicados no decorrer do ano de 1888. 

 Tendo em vista as questões apresentadas, o presente trabalho está divido em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo aponta-se o referencial teórico utilizado. No segundo capítulo 

faz-se uma breve contextualização da situação social, política e econômica da Cidade de 

Curitiba nas últimas décadas do século XIX. No terceiro capítulo encontra-se a descrição das 

fontes que serviram de base para pesquisa. Finalmente, o quarto capítulo traz uma ampla 

reflexão sobre os discursos em torno do processo de Abolição, principalmente sobre o liberto 

e o que estava sendo dito a respeito desse novo sujeito que deveria ser enquadrado na 

sociedade livre. 

A pesquisa aqui desenvolvida tem por objetivo compreender como o discurso 

modernizador, embasado em instituições e ideias racistas, provocou a naturalização da 

violência contra essa parcela da sociedade mesmo depois de libertos, sua marginalização 

geográfica e o ocultamento da sua participação enquanto sujeito histórico na construção da 

identidade de Curitiba. Portanto, têm-se como base, além dos artigos já mencionados, a obra 

de autores que trabalham a história da escravidão e da população negra, principalmente, no 

Paraná, mas também em outras localidades do país, para compreender não só a violência que 

essa população sofreu, bem como a violência que ainda sofre.  

 

                                                 
7 Projeto de extensão coordenado pela Professora Dra. Joseli Nunes Mendonça, que tinha por objetivo ampliar o 

acesso aos documentos do Poder Judiciário do Arquivo Público do Paraná, identificando e descrevendo 

processos que de forma direta ou indireta tenham relação com a história da escravidão na província, em período 

importante de constituição do Estado Nacional: 1822-1888.  
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1. Referencial teórico 

 

Além dos autores citados na introdução, entre outros que desenvolveram e 

desenvolvem pesquisas a respeito do trabalho escravo e que serão debatidos no decorrer da 

pesquisa, procuramos também ter como referencial teórico autores que discutem o conceito de 

modernidade a partir de um viés crítico, apontando como o colonialismo e o capitalismo 

procuraram tornaram hegemônico um modelo de comportamento social eurocêntrico. A 

reflexão a partir desse viés se torna importante e essencial ao trabalho que aqui está sendo 

proposto, tendo em vista que as aspirações de modernidade em Curitiba seguiam esse padrão 

eurocêntrico, Paris, por exemplo, era o modelo a ser seguido. Desse modo, cabe questionar 

como esse padrão foi se estabelecendo e se enraizando a tal ponto de ser considerado o único 

e o ideal a ser seguido. 

O filósofo argentino Enrique Dussel no livro 1492: o encobrimento do outro8, aponta 

como o período dos “descobrimentos” foi o momento histórico no qual a Europa passa a se 

estabelecer como potência mundial e a partir de então uma nova rede de relações passa a ser 

estabelecida. Dussel pontua como a Europa foi se colocando como o centro não só do mundo, 

mas da História, e relegando aos demais povos um lugar subalternizado. A colonização 

propiciou a construção do eu em contraposição ao outro, da civilização versus a barbárie, da 

Europa versus o restante do mundo, da modernidade versus o retrógrado. Contudo, essa nova 

forma de configurar o mundo se fez através de diversas violências, violência consciente e 

legitimada por um discurso pautado pela ideia de que a colonização estaria levando a 

civilização as mais diversas regiões do mundo. Dussel constrói sua crítica ao capitalismo e a 

história eurocentrada, e nos propõe uma auto-crítica enquanto pesquisadores e reprodutores de 

uma história única (eurocêntrica), ao passo que o historiador Eric Willians, no livro 

Capitalismo e Escravidão9 propõe questionamentos a respeito do comércio triangular que se 

estruturou a partir do século XVI. O autor aponta, sem meandros, como a Europa enriqueceu 

explorando mão de obra escrava e como esse enriquecimento se deu em todos os âmbitos, 

desde o desenvolvimento das indústrias, das atividades marítimas, desenvolvimento de bancos 

e até mesmo o comércio de pequenas mercadorias. Segundo o autor  

A Grã-Bretanha [podemos estender a mesma lógica para toda a Europa] estava 

acumulando uma grande riqueza com o comércio marítimo triangular. O aumento 

                                                 
8 DUSSEL, Henrique. 1492: o encobrimento do outro (A origem do mito da modernidade). Conferências de 

Frankfurt. Trad. Jaime A. Classen. Petrópolis, Rio de Janeiro: vozes, 1993. 
9 WILLIANS, Eric. Capitalismo e Escravidão. Trad. BOTTMANN, Denise. 1ªed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2012. 
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dos bens de consumo que ele gerava acarretou inevitavelmente o desenvolvimento 

da capacidade produtiva do país
10. 

 

 

Cabe pontuar como o comércio entre Europa, América e África, e as formas de 

exploração que foram se consolidando, visto que o tráfico de pessoas em grande escala era até 

então inédito, juntamente com as ciências sociais desenvolvidas no mesmo período, tema 

discutido por Dussel, foram usadas para forjar um sistema de exploração complexo e eficaz. 

Isso porque na mesma medida em que o capitalismo estava sendo estruturado e ocorria a 

expansão marítima, os colonizadores e pensadores da época, desenvolveram não só uma nova 

identidade pra si, ao auto intitular-se modernos e civilizados, mas também conseguiram criar 

identidades para os demais povos a partir de si mesmos, e esse outro passou a ser o exótico, 

aquele que poderia ser explorado das mais diversas formas, já que não eram considerados 

bárbaros e só por meio dessa espoliação esses mesmos bárbaros conseguiriam um dia vir a ser 

civilizados, tal qual os europeus11. 

Outros três autores, que também discutem essa perspectiva epistemológica e 

abordam os desdobramentos que perduram até hoje do colonialismo nas Américas e África, 

são Walter Mignolo, professor e semiótico, natural da Argentina, Santiago Castro-Gómez, 

filósofo colombiano e Aníbal Quijano sociólogo e teórico político peruano. Mignolo12 propõe 

um rico debate em torno do conceito de modernidade. O autor aponta como a emergência do 

circuito comercial do Atlântico a partir do século XVI foi responsável por estruturar o 

capitalismo e, como dito anteriormente, a modernidade. Isso porque a partir desse momento a 

colonialidade do poder  

[passa a ser] e continua sendo uma estratégia da “modernidade” desde o momento da 

expansão da cristandade para além do Mediterrâneo (América, Ásia), que contribuiu 

para a autodefinição da Europa, e foi parte indissociável do capitalismo, desde o 

século XVI
13 

 

Assim como discutido pelos outros autores, foi a partir da expansão marítima e 

colonização que a Europa passa a se auto identificar como o centro do saber e da civilidade, 

enquanto as demais regiões estariam num estágio desprivilegiado e de barbárie em relação aos 

primeiros. Mignolo aponta como a colonização criou o novo, um imaginário eurocêntrico que 

                                                 
10 Idem, p.148. 
11 DUSSEL, Henrique. Op.cit.p.167. 
12 MIGNOLO, D. Walter. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte conceitual da 

modernidade. In. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. 

LANDER, Edgar. (Org.) Collección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2005. 
13 Idem, p.34. 
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apagou e desconsiderou outras formas de organização social. O autor ressalta que esse 

“mundo/moderno colonial estabeleceu as bases do colonialismo interno que atravessou todo o 

período de formação nacional, tanto na América ibérica como na América anglo-saxã”14. De 

acordo com essa afirmação é possível dizer que o colonialismo cristalizou o imaginário 

europeu como aquele a ser alcançado, seja pelos europeus que aqui se estabeleceram, e que 

não eram mais considerados europeus de fato – denominada elite criolla15 –, embora assim 

desejassem, ou pela nova estrutura social que estava se formando depois da colonização.  

Sobre a estruturação de um imaginário moderno que, de acordo com Mignolo se 

estruturou principalmente devido a geopolítica, Santiago Castro-Gómez16 aponta outras 

perspectivas. Segundo esse autor  

quando falamos da modernidade como “projeto”, estamos referindo-nos também, e 

principalmente, à existência de uma instancia central a partir da qual são 

dispensados e coordenados os mecanismos de controle sobre o mundo natural e 

social. Essa instancia central é o Estado, que garante organização racional da vida 

humana17 

 

Ou seja, cabe ao Estado criar mecanismos que possibilitem uma organização racional 

pautada na ciência e, consequentemente, utilizar os meios necessários para que essa 

organização seja respeitada por todos, dessa forma, o uso da violência pelo Estado é 

legitimado. 

No que se refere as Américas, o autor aponta que, a partir do conceito de colonialidade 

do poder de Quijano, “as noções de “raça” e “cultura” operam como um dispositivo 

taxonômico que gera alteridades. O colonizado aparece assim como o “outro da razão”, o que 

justifica o exercício de um poder disciplinar por parte do colonizador”18. Já o que nos propõe 

Castro-Gómez é problematizar as ciências sociais que legitimaram o ordenamento moderno a 

partir do século XVI, que pautaram o colonialismo como sendo o ideal único a ser alcançado, 

legitimando as violências que reverberam até hoje, sejam elas no campo das ideias ou não. 

                                                 
14 Idem, p.41. 
15 Aqui cabe a diferenciação no que se refere a elite criolla espanhola e a elite portuguesa. Cada uma com suas 

particularidades, mas convergindo no que se refere ao ideal europeu a ser alcançado. 

16 CASTRO-GÓMEZ, SANTIAGO. Ciencias sociais, violência epistêmica e o problema da “invenção do outro”. 

In. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. LANDER, Edgar. 

(Org.) Collección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2005. 
17 Idem, p.80. 
18 Ibidem, p.83. 
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Aníbal Quijano19 nos ajuda a compreender como a questão racial foi também parte 

importante no processo de estruturação do colonialismo e desenvolvimento do sistema 

mundo/moderno. Para o autor foi fundamental  

a codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia de raça, ou 

seja, uma supostamente distinta estrutura biológica que situava uns em situação 

natural de inferioridade em relação a outros [e] a articulação de todas as formas 

históricas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em torno do 

capital e do mercado mundial 

 

Isto é, a distinção entre raças de acordo com um critério que legava ao negro um 

estigma de inferioridade, foi também um dos instrumentos ideológicos e simbólicos utilizados 

pelos europeus a fim de dominar outros povos. A este respeito Quijano discorre como o 

processo de naturalização de inferiorizar o outro a partir de suas características fenotípicas, foi 

“fundamental para a distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papeis na 

estrutura de poder da nova sociedade”20. 

No que diz respeito ao conceito de modernidade o autor afirma que se entendido 

como ideia de novidade, de racionalidade ligada a ciência, a tecnologia, é um fenômeno 

possível em todas as comunidades, mas que a Europa toma para si a exclusividade e 

protagonismo de produtora dessa novidade, dessa modernidade21. O que o autor ressalta a esse 

respeito é a novidade implementada a partir da colonização, pois é a partir de então que a 

modernidade como a conhecemos se estrutura, já que se procurou criar um padrão global de 

relações pautadas na colonialidade do poder, no capitalismo e no eurocentrismo. Quijano 

discute como essa pretensa originalidade moderna europeia só foi possível depois do contato 

com a América, pois “um novo espaço/tempo se constitui, material e subjetivamente”22. O que 

possibilitou a Europa um desenvolvimento diferente do que o que ocorreu em outros lugares 

foi, segundo Quijano, o eurocentramento do capitalismo colonial/moderno.  

A discussão das ideias desses autores decoloniais, propiciam um outro olhar para a 

questão da modernidade, já que esse é um discurso presente nas falas de personagens 

históricos não só da Curitiba do século XIX, mas é também extremamente atual. Existe um 

padrão moderno a ser seguido e poucas vezes se discute como esse padrão foi estabelecido, 

quais suas consequências e pretensões. 

                                                 
19 QUIJANO. Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In. A colonialidade do saber: 

eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. LANDER, Edgar. (Org.) Collección Sur Sur, 

CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2005. 
20 Idem, p.108. 
21 Ibidem, p.112 
22 Ibidem, p.114. 
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Nas próximas páginas, ao abordar o contexto histórico de Curitiba no século XIX, e 

os anseios de uma elite local para enquadrar-se num padrão eurocêntrico de modernidade, 

conseguimos perceber como o racismo está colocado, assim como os mecanismos de controle 

social são pensados e desenvolvidos para ordenar a cidade. Procurou-se então, refletir a partir 

das considerações e críticas apontadas por esses autores decoloniais, e as problematizações a 

respeito da modernidade, construindo esse debate nas páginas que se seguem, procurando 

desenvolver um diálogo mais consistente e direcionado para a problemática proposta na 

presente pesquisa.  
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2. Curitiba no final de século  

 

Curitiba no final do século XIX e início do século XX se assemelha a outras capitais 

brasileiras no que se refere à construção de um projeto de modernidade. Tendo como modelo 

principalmente a capital francesa, as elites políticas e econômicas brasileiras buscavam um 

novo modo de organização urbana e social. Clóvis Gruner no artigo As letras da cidade ou 

quando a literatura inventa o urbano – leitura e sensibilidade moderna na Curitiba da 

Primeira República23, ao discutir sobre sensibilidades a partir da literatura em Curitiba no 

início do século XX nos ajuda a compreender as transformações que a cidade moderna se 

propunha:  

A cidade [...] seria o espaço por excelência da realização da utopia moderna, 

representando, a um só tempo, a possibilidade de desnaturalização e de fabricação 

da vida. [A cidade seria a] realização de um projeto racional, [com] pretensões de 

ordenação espacial e a busca da higiene – tanto física quanto moral – que perpassam 

os discursos e as práticas dos planejadores urbanos. [Além de ser] construtora de 

novas sensibilidades, ela é o emblema da capacidade humana de sobrepujar-se à 

natureza24. 
 

Existia, de acordo com o que nos apresenta Gruner, a necessidade de superar a vida 

no campo, a natureza, as características do cotidiano rural. E em contraposição estar aberto às 

inovações, a mecanização das indústrias, a novas formas de sociabilidades, ou seja, a palavra 

de ordem era inovação.  

Para além de uma modernização industrial e de comportamento, a partir da segunda 

metade do século XIX as instituições políticas e jurídicas também procuraram se adequar a 

uma nova ordem. O modelo imperial de governo passou a ser questionado, as relações de 

trabalho, os embates pelo fim da escravidão, a necessidade de ocupar o território, o debate em 

torno de um projeto de nação se dava em diversas frentes.  

Lilia Moritz Schwarcz, no texto As marcas do período25 ao discutir as 

transformações que estavam ocorrendo nas cidades brasileiras, em especial no Rio de Janeiro, 

aponta uma questão importante para se compreender o período, o fim da escravidão no Brasil 

em 13 de maio de 1888. Schwarcz aponta que, além do planejamento urbano, havia uma 

necessidade em superar a escravidão, “liberar-se do isolamento e acreditar na promessa da 

                                                 
23 GRUNER, Clóvis. As letras da cidade ou quando a literatura inventa o urbano – leitura e sensibilidade 

moderna na Curitiba da Primeira República. Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 23, 2010. 
24 Idem, p.52. 
25 SCHWARCZ, Lilia Moritz. As marcas do período. In. A abertura para o mundo: 1889-1930, Vol. 3. 

Coordenação: SCHWARCZ, Lilia Moritz. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. (História do Brasil Nação: 1808-

2012:3). 
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inclusão e da mobilidade ascendente”26. A efervescência de ideias e projetos perpassava 

diversos aspectos, desde pensar as novas sensibilidades, o espaço urbano, a moral, como já 

apontado anteriormente, mas também onde deveria se encaixar os recém libertos 

em vez da trajetória assimilacionista que se apresentava como estrada de percurso 

longo, mas possível, houve a retomada de um projeto hierárquico, agora pautado na 

diferenciação racial – nova moeda corrente. [...] Tratou-se, pois, de uma grande 

reversão de expectativas, diante de um contexto que parecia até então se apresentar 

como um livro aberto, a oferecer uma miríade de possibilidades de inserção e 

identificação com uma nova ordem social27 
 

 

Diante de tais transformações, as elites, ao pensar um novo modelo de cidade, 

procurando romper com o passado escravocrata e buscando desenvolver novas sensibilidades 

que rompessem com a natureza, com o campo, com o que era considerado ultrapassado, não 

estavam dispostas a perder privilégios ou ceder espaço para esse novo contingente 

populacional. 

Cabe ressaltar que o fim da escravidão não resultou para todos os libertos inserção na 

sociedade, novas oportunidades ou a possibilidade de deixar o estigma da escravidão no 

passado. Muito pelo contrário, novas formas de opressão e violência foram se desenhando e 

tornando a deixar a população negra à margem. Assim, mesmo que o status jurídico tenha sido 

alterado, práticas que remetiam ao período da escravidão, continuaram a acontecer, mas agora 

com outra roupagem. Schwarcz afirma que  

Marcadores sociais de diferença dos mais vigorosos, porque condicionados por 

realidades e hierarquias sociais, mas moldados por critérios considerados racionais e 

objetivos – porque biológicos –, faziam agora grande sucesso. Um novo racismo 

cientifico, que acionavam uma pletora de sinais físicos para definir a inferioridade e 

a falta de civilização, assim como estabelecer uma ligação obrigatória entre aspectos 

“externos” e “internos”28   
 

Curitiba, embora com uma população numericamente menor, com especificidades no 

desenvolvimento da indústria, na forma como se deu a ocupação do território, com as 

correntes imigratórias e formação do governo local, também experimentou esses anseios 

modernos, assim como as demais cidades brasileiras. Sendo assim, algumas considerações a 

respeito da formação da cidade são importantes para compreendermos quem fazia parte da 

elite curitibana, como ela se desenvolveu e como estavam pensando uma Curitiba mais 

moderna e procurando partilhar dos padrões europeus.  

                                                 
26 Idem, p.19. 
27 Ibidem, p.20-21. 
28 Idem. 
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Além dessa discussão, voltada para as elites e seus anseios, é importante pensarmos o 

papel da população escrava na constituição de uma cidade moderna, já que em Curitiba o 

trabalho escravo, mesmo que em proporções numericamente menor, exerceu papel 

fundamental na construção e desenvolvimento da cidade.  

O desenvolvimento do Paraná em geral, mas principalmente da região de Curitiba a 

partir da segunda metade do século XIX, pode ser compreendido por diversas perspectivas, 

contudo, a análise desenvolvida nesse trabalho será feita tendo em vista dois eventos. O 

primeiro diz respeito à emancipação política da Província do Paraná, e o segundo refere-se ao 

crescimento expressivo da produção da erva-mate. Partindo dessas duas questões que, não 

foram as únicas, mas possibilitaram desenvolvimento urbano, intelectual e político da cidade 

de Curitiba, conseguimos perceber como essas ideias reverberaram nos círculos mais 

abastados da cidade, já que: 

[...] os desejos de liberdade política [que estavam] diretamente ligados à necessidade 

de expansão comercial. Era, portanto, imperativa a emancipação da 5ª Comarca de 

São Paulo a fim de que ela alcançasse mais rápido e diretamente o seu progresso 

econômico29 
 

 

A influência dos latifundiários e ervateiros foi fundamental para a expansão e 

povoamento do território paranaense. Curitiba se viu, então, no decorrer dos anos oitocentos, 

envolta em modernização urbana e transformações sociais, mesmo não ocupando lugar de 

destaque para o poder imperial. 

 

2. 1. Emancipação política 

 

A emancipação política do Paraná ocorreu em 29 de agosto de 1853 depois de longas 

discussões e disputas políticas. De acordo com Artenor Luiz Bósio em Contribuições para a 

história legislativa da criação da Província do Paraná30, a proposta de emancipação foi 

apresentada à Câmara dos Deputados em três momentos: 1843, 1850 e 1853. A cada 

apresentação do projeto os embates e justificativas entre os que eram favoráveis e os que eram 

contrários à emancipação política se repetiam. Ao analisar os relatórios da Câmara dos 

Deputados, o autor nos possibilita identificar os anseios da elite paranaense, que neste 

                                                 
29 SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. Vida material e econômica. Curitiba: SEED, 2001, p.43. 
30 BÓSIO, Arteror Luiz. Contribuições para a história legislativa da criação da Província do Paraná. In. 

Revista de Informação Legislativa. Brasília a 42 n. 166 abr/jun. 2006. 
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contexto era composta por pecuaristas e latifundiários dos Campos Gerais e comerciantes da 

região de Curitiba e litoral. 

Entre as insatisfações, as que se sobressaiam dizia respeito à distância geográfica entre 

São Paulo e a Comarca de Curitiba e demais regiões, que dificultava o diálogo e trocas 

comerciais. Ao passo que refletia, segundo essa mesma elite, um descaso para com as regiões 

distantes do centro paulista. 

A falta de vias de transporte era um dos motivos apresentados para emancipação da 

Comarca, que não tinha uma só estrada carroçável, fazendo-se o transporte apenas 

por mulas. Reclamava-se ainda da não aplicação na Comarca da mínima parte dos 

impostos provinciais arrecadados, principalmente daquele cobrado sobre os animais 

levados do Rio Grande a Sorocaba, cuja receita era avultada31. 
  

Questões relacionadas à segurança nacional, como as fronteiras com o Paraguai, às 

sublevações no Rio Grande do Sul e à navegação no Rio Paraná e afluentes do Rio da Prata32, 

também foram apresentadas nas discussões parlamentares. Segundo Bósio, tais justificativas, 

apresentadas como relevantes para a elite local, eram refutadas e consideradas de pouca 

importância por aqueles que não estavam satisfeitos com uma possível desagregação de um 

território extenso e considerado importante, mesmo que secundário no que tange à economia. 

Ainda segundo o autor, o debate em torno da criação de uma nova Província se 

mostrava interessante também no plano político, tendo em vista uma maior adesão por parte 

da elite local ao Partido Conservador33. Isto é, havia interesses partidários e de programa de 

governo. Cabe ressaltar que os latifundiários dos Campos Gerais, em sua maioria, eram de 

orientação liberal, enquanto os comerciantes, grande parte residindo no litoral e em Curitiba, 

eram de tendência conservadora34.  

Após anos de discussões o Paraná é emancipado e a elite paranaense passa a administrar 

a nova província de acordo com seus próprios interesses. Marion Brepohl Magalhães em 

Paraná: Política e Governo35 ao citar o pesquisador Balhana, também destaca as 

reivindicações e interesses das elites locais dirigidas ao primeiro Presidente da Província, 

Zacarias Goes de Vasconcelos: “emancipação financeira, criação de um sistema de estradas, 

instrução pública, transferência da feira de Sorocaba para Castro e beneficiamento e 

ampliação da erva-mate e da madeira”36. 

                                                 
31 Idem, p.42-43. 
32 Ibidem, p.43. 
33 Idem. 
34 Idem. 
35MAGALHÃES, Marion Brepohl de. Paraná: Política e Governo. Curitiba: SEED, 2001. Coleção história do 

Paraná; textos introdutórios. 

36Ibidem, p. 24. 
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É importante ressaltar a questão da emancipação política paranaense, porque ao 

estabelecer a capital da Província em Curitiba, a dinâmica da cidade seria alterada. A fixação 

de um novo aparato burocrático na cidade apontou a necessidade de construir não só uma 

nova infraestrutura urbana, mas também reafirmou a necessidade de moldar a sociedade a 

partir de outros comportamentos, outras sensibilidades, assim, a elite paranaense passou a 

almejar uma nova modernidade.  

 

2.2 A produção do mate 

 

A produção da erva-mate é apontada pela historiografia como a grande incentivadora 

do desenvolvimento e modernização do Paraná. Isso porque a prática da agricultura e da 

pecuária, nunca foram suficientemente expressivas para alavancar grandes mudanças na 

sociedade. O mate, pelo contrário, é considerado um agente transformador tendo em vista o 

investimento e recursos humanos utilizados na produção, favorecendo o enriquecimento de 

uma parcela da população, os barões do mate, que por consequência desse enriquecimento 

passam a buscar um estilo de vida mais próximo de cidades consideradas modernas e 

desenvolvidas.  

A comercialização da congonha entre produtores paranaenses e da região da platina 

se dava desde o início do século XVIII, sendo que o controle das vendas estava a cargo de um 

pequeno grupo. A produção, no entanto, estava nas mãos de diversos produtores autônomos, e 

assim permaneceria por um longo período, isso porque adulterações do produto começaram a 

prejudicar a sua comercialização37.  

A expansão do comércio do mate começa a se tornar perceptível quando a navegação 

de longo curso pelo Rio da Prata é autorizada. É importante ressaltar a prática do trânsito 

fluvial, pois ela permitiu que o escoamento da produção destinada à exportação acontecesse 

de forma mais ágil. As pesquisadoras Andreazza e Trindade38 destacam a importância desse 

novo fluxo para a cidade de Morretes, mas principalmente para Paranaguá e Antonina, pois 

além da exportação do mate, o comércio madeireiro foi privilegiado, proporcionando maior 

desenvolvimento para essas regiões, já que houve aumento no número de carregamentos dos 

navios, além de intensificar o fluxo de comerciantes. Segundo as autoras  

                                                 
37PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Semeando iras rumo ao progresso; ordenamento jurídico e econômico 

da sociedade paranaense, 1829-1889. 1. ed. Curitiba: Editora da UFPR, 1996. v. 1 
38 TRINDADE, Etelvina Maria de Castro; ANDREAZZA, Maria Luiza. O Paraná civiliza-se. In. Cultura e 

Educação no Paraná. Curitiba: SEED, 2001(Coleção história do Paraná, textos introdutórios). 
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Os novos rumos da economia proporcionaram destaque às vilas da marinha [...], 

uma vez que era aí que se concentravam os soques, rapidamente disseminados serra 

acima. [...] A população adotara com tamanha intensidade o hábito dos indígenas de 

consumir o “mate” que o fato merecia destaque [até] nos relatos de estrangeiros39. 
 

A expansão da exploração da erva-mate em Curitiba se deu num primeiro momento 

entre os anos de 1820 e 1830 e, num segundo momento, a partir da segunda metade do século 

XIX devido principalmente à demanda internacional, que ocasionou o aumento dos preços. 

Como dito anteriormente, adulterar o produto final passou a ser prática corrente a partir de 

determinado momento, sendo assim, a fim de manter a qualidade do produto, os comerciantes 

passam a controlar todo o processo da produção 

“A justificativa apontada para o envolvimento dos comerciantes era a necessidade de 

controle sobre a qualidade do produto final, pois os produtores autônomos 

costumavam incluir outras ervas no preparo do mate, entregando um produto de 

baixa qualidade que corria em desvantagem no mercado latino. [...] A adulteração 

era uma das formas encontradas pelo produtor autônomo para melhorar seus ganhos, 

o que gerava constantes atritos entre estes e os donos do mercado de exportação”40. 
 

Diante do crescimento e valorização da congonha, a parcela da população que se 

dedicava à agricultura de subsistência passa a compor a rede produtiva do mate, seja na 

extração ou nos engenhos de beneficiamento41. Dessa forma, com o aumento expressivo dos 

engenhos na região de Curitiba e a constante diminuição da produção de alimentos, a indústria 

ervateira foi fortemente criticada, tendo em vista a escassez e aumento no preço dos 

alimentos. 

A esse respeito cabe questionar a quem interessava investir de forma tão ostensiva 

em uma produção que, embora tenha gerado muita riqueza, trouxe também uma crise de 

abastecimento para a região, já que direcionava mão de obra e terras para plantio de uma 

cultura agrícola destinada a exportação. Ao analisar o discurso dessa elite enriquecida pelo 

mate e verificar seus anseios, suas perspectivas de desenvolvimento e desejo de modernidade, 

é possível evidenciar que necessidades de primeira ordem, como a agricultura de subsistência, 

não foi motivo de preocupação ou investimento. Consequentemente, podemos dizer que o 

projeto de cidade moderna que estava sendo gestado foi deliberadamente excludente e 

direcionado a interesses de uma pequena parcela da sociedade. Dessa forma, cabe então 

questionar esse discurso que enaltece um desenvolvimento que foi seletivo e direcionado, mas 

que se pretende homogêneo para toda cidade. 

                                                 
39 Ibidem, p.38. 
40 PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Op. cit., p.43. 
41 Ibidem, p. 
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Voltando a discutir a questão da produção do mate, cabe ressaltar que, mesmo com a 

extração ainda ocorrendo de forma autônoma, os comerciantes conseguiram concentrar a 

produção e alavancar o processo de industrialização. A tração hidráulica empregada na casa 

de soque a partir das primeiras décadas do século XIX, e a utilização de mão de obra livre 

assalariada, são questões apontadas por Pereira como incentivadoras da acumulação de lucro. 

É evidente que o trabalho escravo também era empregado nos engenhos, embora não se possa 

assegurar exatamente quais as funções exercidas pelos cativos, devido à escassez de 

documentação42. Contudo, Carlos Antunes Santos ao citar Romário Martins dá uma dimensão 

do quão árduo era o trabalho dos escravos, isso porque era corrente “pilões de soque a braços 

de escravos índios e negros”43, isso porque antes da industrialização, cabia ao escravo as 

funções mais extenuantes.  

Ainda no que se refere ao trabalho do homem livre e do homem escravizado na 

produção da erva-mate, Pereira afirma que, além de uma população escrava não abundante, 

economicamente analisando, era mais vantajoso empregar homens livres, já que 

o trabalho entraria desde cedo na economia do mate como “custo de operação 

industrial” e não como capital imobilizado”. Essa “racionalidade econômica”, um 

tanto forçada pelas circunstâncias”, daria aos patrões da indústria ervateira a 

possibilidade de reinversão dos seus lucros na tecnificação da produção, que se lhes 

afigurava menos onerosa do que a compra de escravos44 
 

 

É importante destacar que a não utilização em grandes escalas de mão de obra 

escrava não significava a desaprovação da escravidão, mas simplesmente um oportunismo 

econômico, visando o lucro.    

A industrialização da produção ervateira foi se desenvolvendo durante todo o século 

XIX com objetivo de aumentar “o controle dos industriais sobre os processos produtivos e o 

produto final”45. Dessa forma, a tração hidráulica, a especialização técnica do operário, 

introdução das caldeiras a vapor e melhorias nas máquinas de beneficiamento, como a de 

torrar, peneirar ou moer, além da racionalização da produção, passam a seguir a lógica 

capitalista de acúmulo e de lucro. A burguesia ervateira  

conseguiu revolucionar a produção de erva mate e, com ela, toda a sociedade 

paranaense. Primeiramente, transferiu para suas fábricas os detentores dos processos 

artesanais de beneficiamento. Posteriormente, retiraram o controle que essas pessoas 

pudessem deter sobre o processo de trabalho. Por último, pretenderam substituir a 

“atividade intelectual operária” pelas máquinas46. 

                                                 
42 SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. Op. cit., p.41. 
43 Ibidem, p.42.  
44 PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Op. cit., p.52. 
45 Idem. 
46 Ibidem, p.56. 
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Sendo assim, é possível afirmar que ao desenvolver novas técnicas de produção, tais 

mudanças não proporcionaram alterações apenas no que diz respeito ao cotidiano fabril, mas 

também nos mecanismos de ordenamento social, principalmente nas últimas décadas do 

século XIX e início do século XX.  

A exploração da erva-mate, por estar concentrada principalmente nos centros 

urbanos, proporcionou o desenvolvimento e modernização dessas regiões. Como citado 

acima, para além da indústria, a sociedade foi aos poucos se alterando e se modernizando.  

Isso porque a burguesia ervateira reclamava para si uma cidade condizente com os avanços 

econômicos, uma cidade que refletisse através da urbanização, das relações sociais e das 

instituições uma sociedade morigerada e próspera. 

É necessário destacar que as melhorias na indústria, embora se refletissem na 

organização social, visava o aumento da produtividade e o lucro dos ervateiros, e não 

necessariamente um desenvolvimento de toda a sociedade. Isso porque o projeto de 

modernidade idealizado para a cidade de Curitiba, seguia o padrão e os anseios de uma elite 

conservadora que, além de ditar o ordenamento urbano e social, procurou manter todo 

processo de produção e exploração do mate em suas próprias mãos, buscando inviabilizar a 

popularização dos meios de produção.   

 

2.3 O espaço urbano curitibano 

 

As transformações urbanas que ocorreram no decorrer dos séculos XIX e XX nos 

possibilitam compreender como aqueles que detém o poder econômico, mesmo quando não 

ocupam a maioria no poder político, conseguem impor modelos. Os latifundiários que, além 

do poder econômico, eram também detentores do poder político no decorrer do século XIX, 

tomam para si a tarefa de empreender um novo espaço urbano que estivesse de acordo com 

suas concepções e modelos de cidade.  

As discussões em torno dos rumos que a cidade deveria seguir se davam, no que se 

refere ao campo institucional, nas câmaras municipais. As propostas e reclamações 

apresentadas pela população eram debatidas pelos vereadores, e estes versavam sobre como a 

cidade deveria ser construída, tanto no que diz respeito ao crescimento urbano, que era 

considerado desordenado, e não condizente com o que se esperava de uma sociedade 

moderna, além de tratar do ordenamento dos corpos, ou seja, normatizar o comportamento das 

pessoas em locais públicos.  
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A este respeito Lilia Moritz Schwarcz, ao tratar das transformações que estavam 

ocorrendo nas cidades do país no final do século XIX, em especial as capitais, aponta como 

essa modernização forçada relegava aos engenheiros um status de relevância, e estes passaram 

a ser vistos como sinônimos de modernização47. Ao pontuar essa questão, nos interessa 

discutir como a urbanização foi pensada a partir de uma via tecnicista que nem sempre levou 

em consideração as subjetividades daqueles que não faziam parte da elite, mas ainda assim 

teve seu cotidiano alterado através de uma justificativa de ordenamento. Isso porque seu 

modo de viver e vivenciar a cidade, seja através das construções das casas, da espacialização 

do comércio de rua ou lugares de sociabilidades não eram considerados modernos ou 

ordeiros, mas sim ultrapassado e ligado a um modo de vida que deveria ser substituído por 

outro, que deveria ser apagado e esquecido, o passado deveria ser superado. 

Pereira, ao analisar as posturas de 1829, destaca o caráter colonial que os vereadores 

buscavam adotar na cidade. Entre outras especificidades, cabe destacar a importância dada às 

edificações a fim de separar o público do privado e a diferenciação entre campo e cidade. 

Como dito anteriormente, o debate passava pelo campo do ordenamento social, ou seja, era 

preciso condicionar os corpos e os comportamentos e um dos meios encontrados era através 

da organização urbana48. 

A partir da instalação da capital da Província em Curitiba e a ascensão da burguesia 

ervateira a cidade começa a tomar nova forma. A distinção entre campo e cidade passa a ser 

atenuada, as construções não mais vão buscar esconder o privado, pois agora as casas passam 

a refletir os ganhos econômicos de seus donos. A elite curitibana passa então a ostentar por 

meio das edificações, através de planejamento de saneamento, de projetos de arborização, 

como a construção de parques e bulevares. Preocupações e projetos revelavam não só a 

necessidade de um reordenamento urbano, mas principalmente um projeto especifico de 

modernidade. 

A nova maneira burguesa de morar [...] vinha lentamente se difundindo pelas 

cidades paranaenses desde a década de 1850, ganharia áreas espetaculares. As casas-

monumentos que ali foram construídas pelos grandes industriais posteriormente se 

difundiram através de copias reduzidas adotadas pela pequena burguesia urbana. [...] 

o burguês bem-sucedido apresentava a sua face tranquila. Longe do mundo dos 

negócios, ele e a sua família poderiam ir ao Passeio Público. Dentro do parque, os 

industriais, como que reconciliados com a natureza, fizeram construir caminhos 

sinuosos entre uma vegetação cuidadosamente criada com espécimes de diversos 

países do mundo. A própria natureza tornara-se cosmopolita, para que não houvesse 

a mínima possibilidade de ser confundida com o “mato” caótico que circundava a 

cidade49. 

                                                 
47 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Op. cit., p. 22. 
48 PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Op. cit., p.95-97 
49 Ibidem, p.109. 
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A pequena burguesia também cobrava melhorias, principalmente de infraestrutura, 

calçamento, pavimentação, iluminação pública e água encanada. Pereira afirma que “os anos 

1880 podem ser considerados a década da transformação urbana”50, e isso não apenas em 

Curitiba, mas em toda a Província. 

Para além das transformações arquitetônicas e de infraestrutura urbana, Curitiba viu 

sua população intelectual aumentar. Aos bacharéis, filhos dos latifundiários, se somaram os 

engenheiros, médicos, profissionais liberais. Não que anteriormente essas categorias não 

estivessem presentes, mas com a modernização e urbanização, esses profissionais passaram a 

ser mais requisitados, além da própria população começar a buscar instrução, 

preponderantemente a elite51.  

Pode-se dizer que no decorrer do século XIX Curitiba vai se transformando de 

acordo com os interesses da elite, seja ela latifundiária ou ervateira. A vida social é também 

afetada, os bailes, as praças, as vendas, os locais de sociabilidade vão se adequando, ou assim 

se espera, a um novo ordenamento. Pereira ressalta que 

Na onda da economia ervateira, expandiu-se o comercio varejista, dando espaço a 

muitas outras personagens urbanas, desde os caixeiros, que a legislação proibia que 

fossem escravos, aos grandes comerciantes enriquecidos. As aglomerações urbanas 

criaram ainda um comercio de pequenos serviços urbanos e de criadagem doméstica, 

ocupado por seguimentos “não-morigerados” da população52. 
 

A elite letrada e econômica procura condicionar o espaço urbano e as relações sociais 

a fim de morigerar a sociedade através do trabalho, e nesse sentido cabe ressaltar que não só o 

comportamento dos escravos sofre vigilância, mas também os libertos e toda a população 

pobre, que passa a ser ainda mais rechaçada e excluída da cidade e das transformações pelas 

quais ela estava passando. 

 

2.4 A população escrava 

 

Até aqui a análise se deteve brevemente na elite curitibana e as transformações que a 

indústria ervateira proporcionou à cidade. Contudo, para o trabalho que está sendo proposto, é 

importante abordar como a população escrava estava inserida neste contexto. Ainda que o 

texto tenha sido construído de forma segmentada, apresentando aspectos da cidade em seções, 

é importante ressaltar que entendemos que esses aspectos estavam todos interligados e sendo 

                                                 
50Ibidem, p.111. 
51TRINDADE, Etelvina Maria de Castro; ANDREAZZA, Maria Luiza. Op. cit., p.61-64. 
52PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Op. cit., p, p.111-112. 
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experimentados e vivenciados simultaneamente, ainda que não da mesma forma por todas as 

pessoas.  

O mesmo podemos dizer a respeito da população escrava ou de cor que se 

encontrava na cidade. Essas transformações eram também vivenciadas e experimentadas por 

essa parcela da população. E, tendo em vista a eminente abolição da escravidão, podemos 

afirmar que o processo de gestação de modernização em Curitiba foi também pensado para 

enquadrar essas pessoas num novo modelo de sociedade, no qual suas subjetividades ou 

perspectivas de ordenamento social não foram levadas em consideração.   

Quando falamos de Curitiba a historiografia reforça que, embora em menor escala se 

comparada a outras localidades, a participação de escravos na sociedade foi extremamente 

importante para o desenvolvimento local, seja através do trabalho na indústria ervateira ou 

exercendo outras atividades de menor expressão econômica.  

Eduardo Spiller Pena em O jogo da face53 apresenta estudo quantitativo de extrema 

importância que traça um panorama da população escrava na então Comarca de Curitiba. 

Utilizando diversas fontes, o autor problematiza a pouca relevância que até recentemente a 

historiografia dispensava ao sistema escravista no Paraná e que, infelizmente, acabou 

disseminando no senso comum a ideia de que no Estado, mas especialmente em Curitiba, não 

houve trabalho escravo. A história oficial, grande responsável por esse apagamento, tende a 

privilegiar os imigrantes europeus que aqui chegaram, como os únicos responsáveis pelo 

desenvolvimento local, elegendo aos negros um papel secundário, quase nulo. 

Como já mencionado, Spiller Pena desenvolveu sua pesquisa privilegiando os 

escravos que moravam na província paranaense. Entre as diversas fontes analisadas pelo autor 

aqui se privilegiará os dados coletados através da lista do Fundo Emancipador de 187554 e os 

inventários da década de 1870, isso porque contam com o número quase que total dos 

escravos matriculados na Comarca de Curitiba55 no ano de 1872 – uma média de 2597 

escravos56, sendo que o total da população em Curitiba era de 12.65157 – e ajudam a 

                                                 
53 PENA, Eduardo Spiller. O jogo da face: a astúcia escrava frente aos senhores e à Lei na Curitiba Provincial. 

Dissertação (Mestrado em História) – Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, 1990. 
54O Fundo Emancipador foi um órgão Imperial destinado a arrecadar fundos para a tornar possível a obtenção da 

alforria para alguns escravos. Esse fundo do governo imperial, criado depois da Lei do Ventre Livre, tinha por 

intuito diminuir a população escrava em território brasileiro. Spiller Pena analisa a lista de escravos a serem 

beneficiados pelo Fundo Emancipador na região de Curitiba do ano de 1875, que contém informações de 

matricula feita em 1872.   
55 Aqui cabe salientar que compunha a comarca de Curitiba os municípios de Curitiba, Campo Largo, 

Votuverava, Arraial Queimado e São José dos Pinhais. 
56PENA, Eduardo Spiller. Op. cit., p.9. 
57 Dado disponibilizado através de censo realizado em 1872. A esse respeito é importante pontuar que o número 

de escravos citados por Spiller Pena corresponde ao total de escravos na Comarca de Curitiba. O mesmo censo 
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compreender, entre outras questões, como se dava a posse de escravos ou em quais funções 

eram mais empregados. 

Pena afirma que a média de escravos entre os senhores girava em torno de 1 a 4 

cativos. Isso significa que a posse era ampla, muitos senhores com poucos escravos58. 

Contudo, é importante ressaltar que a elite ervateira possuía grandes plantéis de escravos, 

alguns senhores possuíam mais de 30 deles empregados na produção do mate, desde a 

colheita até o processamento na indústria e transporte. Se comparado com outras regiões este 

número pode parecer inexpressivo, porém, dentro de uma sociedade pequena e urbana, que 

vivia um momento de forte imigração europeia, a participação de cativos no cotidiano era 

significativa e essencial para o desenvolvimento das cidades, principalmente na capital, que a 

partir da segunda metade do século XIX passa a concentrar a maior parte da produção da erva 

mate. Pena afirma que 

a distenção e o espalhamento do escravismo, representada por esta forte presença 

numérica dos pequenos senhores de detentores da maior parcela dos escravos, 

demonstram ainda um enraizamento e alargamento da base de sustentação social e, 

até mesmo, política do regime. Afinal, quanto mais larga e desconcentrada a posse 

de cativos, maior era a dificuldade de se contestar e eliminar essa forma compulsória 

de trabalho59 

 

 

Tendo em vista a distribuição e posse dos escravos na região de Curitiba, podemos 

afirmar que estas pessoas se encontravam diluídas entre a população livre e liberta. 

Evidentemente isso não significava viver da mesma forma, mas ao desempenhar diversas 

funções no meio urbano, os escravos conseguiam obter uma mobilidade maior que aqueles 

que vivam em fazendas afastadas60. 

Spiller Pena, ao analisar as funções exercidas pelos escravos em Curitiba destaca a 

agricultura, que concentrava maior número de cativos, seguido pelos trabalhadores 

domésticos e os escravos de ganho, além da divisão do trabalho por sexo e país de origem. O 

autor diz que é possível notar através das listas que 

nos pequenos planteis há uma razão baixa, demostrando a superioridade numérica de 

mulheres, nos médios e grandes proprietários a situação se inverte; a razão cresce e 

os homens são maioria. Isto não foi um fator atípico do sistema escravista. Pelo 

contrário, sob esse prisma, houve até uma similaridade da região curitibana com 

outras áreas onde foi maior a concentração e exploração da mão de obra cativa61. 
 

                                                                                                                                                         
traz o número de 921 cativos residentes em Curitiba, sendo 470 homens e 451 mulheres. Censo disponível em < 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv25477_v9_pr.pdf> acesso em 08/04/2017.  
58 PENA, Eduardo Spiller. Op. cit., p. 44. 
59 Ibidem, p.51. 
60 Ver melhor em Sidney Chalhoub Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na 

corte. 
61 PENA, Eduardo Spiller, op. cit., p. 56.  

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv25477_v9_pr.pdf
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Sendo assim, é possível afirmar que a presença de mulheres nos espaços urbanos era 

mais significativa do que nas lavouras. No que diz respeito à Curitiba, o autor ressalta o 

trabalho nos engenhos de beneficiamento do mate, isso porque, embora localizados no 

perímetro urbano, o trabalho era desenvolvido majoritariamente por homens.  

Cabe ainda destacar que a razão numérica entre homens e mulheres acima de 12 anos 

era de 47.5 para os homens e 52.5 para as mulheres62, ou seja, existia certa homogeneidade 

entre os sexos. Contudo, Spiller Pena afirma que esse número não gerou “um índice elevado 

de casamentos legítimos entre os escravos”63. O autor lança então duas hipóteses para o baixo 

número de uniões legais entre os escravos. A primeira é que “a maior parte dos escravos estar 

concentrada nos pequenos planteis, de uma ou quatro pessoas”64 e a segunda, é a de que “as 

autoridades eclesiásticas do Paraná provincial não tenham tido o mesmo rigor que as 

congêneres paulistas no registro de tal tipo de informação”65. É importante ressaltar que o 

baixo número de casamentos legítimos não significa a inexistência de famílias formadas por 

escravos.  

Ao analisar os dados e informações que Spiller Pena apresenta sobre a população 

escrava em Curitiba, seja no que se refere à faixa etária (grande número de escravos com 

idade entre 15 e 36 anos), distribuição das funções por sexo, às tarefas desenvolvidas, região 

de origem (poucos vieram do continente africano) ou cor, podemos compreender melhor 

como se davam as relações sociais em Curitiba, tendo em vista a não só a não concentração de 

escravos, mas também como se configurava a cidade.  

Até aqui, o que se pretendeu foi traçar um quadro geral de como Curitiba se 

configurou no decorrer do final do século XIX, procurando apontar, mesmo que 

superficialmente, como se deu a emancipação política e o crescimento econômico, que 

propiciou mudanças em toda a cidade, não só no que diz respeito às relações sociais, mas 

também na configuração urbana.  

Nos próximos capítulos será discutido mais detidamente essas questões, por hora 

cabe propor uma reflexão sobre como Curitiba desenvolveu seu próprio projeto de 

modernização, sem deixar de seguir um modelo europeu. A elite curitibana, assim como as 

demais no Brasil, a partir do final do século XIX, procurou desenvolver-se nas mais variadas 

frentes, contudo excluindo a população pobre e escravizada.  

                                                 
62 Idem. 
63 Ibidem, p. 57. 
64 Ibidem, p. 58. 
65 Idem. 
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Enrique Dussel, filósofo argentino66, ao lançar questionamentos a respeito das 

práticas utilizadas pelos europeus já no período do descobrimento, e que perpassaram esse 

período, nos ajudam a compreender as diversas dinâmicas de exploração e dominação do 

outro, fazendo com que estas práticas sejam justificadas em nome de um pretenso progresso, 

de um desenvolvimento modernizante. No que se refere ao trabalho aqui desenvolvido, tanto 

o posicionamento de Dussel, como o de Quijano, Mignolo e Castro-Gómez, nortearam a 

análise nos próximos capítulos, tendo em vista como as elites curitibanas, a partir de um 

projeto de modernização, procuraram condicionar e domesticar os corpos daqueles que eram 

considerados não morigerados, vadios, desocupados, ou seja, toda parcela pobre e recém 

liberta depois de maio de 1888.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 DUSSEL, Henrique. 1492: o encobrimento do outro (A origem do mito da modernidade). Conferencias de 

Frankfurt. Trad. Jaime A. Classen. Petrópolis, Rio de Janeiro: vozes, 1993. 
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3. Descrição das fontes 

 

Como discutido no capítulo anterior, no decorrer do século XIX, Curitiba vivia um 

processo de transformação em diversos aspectos. A elite curitibana almejava se adequar a um 

modelo de sociedade moderna, seja através da arquitetura, da expansão do comércio, das leis, 

mas também através do comportamento social. E, no que se refere ao comportamento social, a 

figura do indivíduo recém liberto ocupava espaço significativo entre as preocupações de 

parcela da sociedade curitibana. 

Celia Maria Marinho de Azevedo em Onda negra, medo branco67, ao propor o 

debate em torno da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, nos ajuda a 

compreender como esse período de mudanças foi turbulento. A autora aponta como a 

sociedade foi construindo um discurso em que colocava o indivíduo negro à margem, 

identificava no recém liberto um criminoso em potencial e avesso ao trabalho, e como o 

imigrante foi apontado como a solução tanto para suprir o novo mercado de trabalho livre, 

como para branquear a sociedade. Nas palavras de Azevedo: 

“até que ponto a imagem de uma massa inerte, desagregada, inculta, sem grande 

importância histórica naquele momento, na medida em que já teria saído marginal da 

escravidão, não surgiu do âmago de formulações de teor étnico-racista que 

justamente procurariam com isso justificar a necessidade de imigração europeia em 

substituição do negro?”68 
 

As questões apontadas pela autora na cidade de São Paulo, na qual o número de 

cativos foi significativamente maior do que em Curitiba, nos ajuda a compreender como o 

processo de abolição causou alvoroço e, embora não tenha sido vivenciado em todas as 

regiões da mesma forma, algumas situações e discursos se repetem, principalmente no que se 

refere a construção de uma unidade nacional, já que o liberto não era, até então, considerado 

parte constitutiva da sociedade. Ou seja, era preciso enquadrar esse novo sujeito numa 

dinâmica social em que ele, o liberto, já não estaria mais em posição de desigualdade, ainda 

que no campo jurídico e civil.  

Posto isso, e cabendo as devidas proporções, nos propusemos a verificar nas fontes 

como foi sendo desenvolvido esse discurso aqui em Curitiba, o enfoque não é na transição do 

trabalho escravo para o trabalho livre, embora esse seja um ponto de discussão recorrente nas 

fontes. O que se pretende buscar identificar com a leitura e análise dos periódicos Dezenove 

                                                 
67AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco. O negro no imaginário das elites – século 

XIX. São Paulo: Paz e Terra, 1987.     
68Ibidem, p.22.   
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de Dezembro e Gazeta Paranaense, é como foi sendo construído no decorrer do ano de 1888, 

mesmo que de forma tímida, um imaginário no qual a figura da pessoa liberta precisava estar 

enquadrada dentro de uma outra dinâmica social, já que, de acordo com o discurso, estaria 

sendo dada a ela, de forma generosa, a possibilidade de fazer parte da civilização. 

A escolha para análise dos artigos publicados no Dezenove de Dezembro assim como 

os da Gazeta Paranaense, ocorreu devido a maior circulação e alcance dos artigos publicados 

nesses periódicos. Bem como pelo posicionamento político dos dois jornais, já que o primeiro 

figurava como órgão do Partido Liberal e o segundo como órgão do Partido Conservador e 

também pela disponibilidade online das edições. 

Portanto, para que a análise se dê de forma mais adequada, neste capítulo as fontes 

serão descritas e a análise e debate será feita no capítulo seguinte. Foram selecionados artigos 

dos periódicos Dezenove de Dezembro e Gazeta Paranaense publicados no decorrer do ano 

de 1888. As edições consultadas fazem parte do acervo digital da Biblioteca Nacional, o que 

facilitou o acesso as fontes. Ainda a respeito da descrição das fontes, optou-se por manter a 

ortografia original, o que não compromete em nada a inteligibilidade do texto. 

 

3.3. Periódicos 

 

Marcia Elisa de Campos Graf em Imprensa periódica e escravidão no Paraná69faz 

um resgate dos periódicos publicados na Província entre os anos de 1871 e 1888 a fim de 

abordar a figura do escravo na imprensa paranaense, mas sem a preocupação de formular 

interpretações a respeito da escravidão, assim, a autora procura destacar a importância dessas 

fontes para a compreensão da história social70.   Graf nos fornece informações importantes a 

respeito da consolidação da imprensa periódica na Província, assim como se deu o 

estabelecimento tanto da Gazeta Paranaense como do Dezenove de Dezembro.  

A Emancipação Política do Paraná fez necessária a criação de uma tipografia para a 

publicação dos textos oficiais do governo. Sendo assim, Zacarias Góes de Vasconcelos, 

primeiro presidente da Província e, em parceria firmada com Candido Martins Lopes, “que já 

possuía uma tipografia em Niterói, [Lopes] resolveu transferir-se para Curitiba, onde instalou 

sua oficia à Rua das Flores nº13, e a partir de 1º de abril de 1854 deu início a circulação do 

                                                 
69GRAF, Márcia Elisa de Campos. Imprensa Periódica e a Escravidão no Paraná. Curitiba: Secretaria do Estado 

da Cultura, 1981.  
70 Ibidem, p.15. 
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jornal O Dezenove de Dezembro”71. De acordo com Graf, num primeiro momento o periódico 

não era um jornal político, vindo a assumir esse posicionamento somente em 5 de setembro de 

1885, quando fundiu-se com outro periódico, o Província do Paraná, tornando-se assim órgão 

oficial do Partido Liberal72. Outra informação relevante a respeito da circulação desse 

periódico, é a de que ela se manteve praticamente ininterrupta até 9 de abril de 1890, quando 

publicou o decreto de 29 de março de 1890 – Decreto nº83 de 23 de dezembro de 1889, que 

limitava a liberdade de imprensa. O jornal, como meio de protesto, suspende sua publicação73.  

Já a respeito da Gazeta Paranaense, Graf afirma ter surgido em 25 de fevereiro de 

1882, quando passou a continuar as publicações do periódico O Paranaense, órgão oficial do 

Partido Conservador, que “sob orientação do próprio chefe do Partido Conservador, Manuel 

Eufrásio Correia, desde o início [teve como] seu diretor Benedito Carrão, que já dirigira O 

Paranaense”74. Em 13 de julho de 1889 a Gazeta Paranaense deixa de circular e é substituída 

pela A Tribuna75.  

Sobre a especificidade das fontes, procuramos nos atentar as questões apontadas por 

Tania Regina de Luca76. A autora ressalta a importância dos periódicos para compreensão da 

história, mas aponta a necessidade de tomar alguns cuidados ao usar esses documentos. Isso 

porque é preciso lembrar que a imprensa assume posicionamento, mesmo quando diz que é 

neutra; quais as verdadeiras intenções ao veicular uma informação e como quem lê a notícia 

recebe essa informação; além de cuidar quais as perguntas se está fazendo ao voltar-se para 

essas as fontes, pois, segundo a autora, podemos cair na armadilha de irmos às fontes apenas 

para confirmar ideias já formadas.  

 

3.3.1. Gazeta Paranaense 

 

Na edição do dia 27 de janeiro de 1888, o periódico Gazeta Paranaense publica ata 

da sessão magna da Associação Arcadia Paranaense, sessão realizada para comemorar 

aniversário da emancipação política da Província, o Dr. Victor Ferreira do Amaral e Silva, 

orador oficial da Associação, discorre sobre a história e as virtudes da Província, no decorrer 

do discurso, diz Silva: 
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“Uma mancha negra ainda nodôa esta província, assim como este vasto 

Imperio, é a escravidão que paira como um espectro sinistro, depravando o trabalho. 

Sendo ella aqui um factor insignificante, que facilmente póde ser eliminado sem a 

menor commoção, é de lamentar que ainda macule a pureza do límpido céu que 

attrae a altiva comma das gigantescas auracarias. [...] A redempção dos captivos é 

uma questão que esta vencida, é o fructo sazonado da evolução que marcha 

parallelamente com o seculo. Tentar detel-a em seu curso é o mesmo que pedir á 

terra que cesse seu movimento gyratorio, ao sol que nos congele, ao mar que se 

immobilise, ao iman que não attraia, etc; é ter a insensata pretensão de contrariar a 

uma força fatal e immutavel. Basta um pequeno esforço e boa vontade para que o 

Paraná seja livre.”77  

 

Na edição de 16 de março com o título Ave Libertas, o periódico traz notícia sobre a 

criação, na Câmara Municipal, de uma comissão encarregada de libertar os escravos 

residentes na cidade: 

“Os sentimentos altruístas e eminentemente christãos de restituir a 

liberdade natural aos escravizados que, dentro deste município ainda se acham nessa 

condição, apoderaram-se felizmente de alguns cidadãos [...] Era tempo. A capital do 

Paraná, essa futurosa província, na qual o trabalho servil é apenas um simulacro, 

porquanto o numero de escravisados que nella residem, é insignificante, e com sua 

transformação para o trabalho livre nada soffrerá, não podia ficar áquem de suas co-

irmãs, no glorioso [ilegível] de sacudir de sua historia a pecha da retrograda em tão 

momentosa questão. [...] Á câmara municipal d’esta capital coube a gloria de pôr-se 

a frente dessa santa propaganda[...]”78 

 

“A provincia do Paraná irrompe impetuosa na senda do abolicionismo”79. É com essa 

frase que o periódico inicia o artigo publicado no 27 de março, a respeito da criação da 

Confederação Abolicionista Paranaense. A convite do Clube Militar, ela é criada para acelerar 

o processo de libertação dos escravos na Província. A Confederação passa então a reunir 

esforços para, além de promover libertações, incitar um sentimento de generosidade e moral, 

para aqueles que ainda possuem algum escravo, os libertem 

“A província do Paraná que sentia o peso que a acabrunhava e atrofiava 

em seus movimentos, curvada e contra-gosto ergue-se conscia de seu dever para 

arremessar de o stygma de ainda manter em seu abençoado solo uma instituição 

condemnada pela razão e pelo direito”80 

 

Em 29 de março de 1888, o periódico, além de enaltecer mais um caso de 

generosidade em que Manoel Joaquim Ribeiro liberta sua escrava Benedicta, de 40 anos, traz 
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também um debate político em torno do protagonismo no processo de abolição da escravidão 

no país. Sob o título Cousas politicas, diz o jornal: 

“O partido liberal resolve as questões no sentido do progresso, contando 

com o futuro; o partido conservador resolve as quando a sua solução se impõe, 

quando não póde mais ser retardada. Pergunta-se: no ponto a que chegou a questão, 

é preciso grande ousadia, extraorditario espirito de iniciativa, para resolvel-a? De 

que se trata: de a adiantar, ou de dar-lhe o ultimo golpe?”81 

 

Na edição do dia 3 de abril, a Gazeta volta a publicar nota da Confederação 

Paranaense Abolicionista. Nessa nota, a Confederação enaltece o Paraná e os paranaenses, 

ressalta a virtude da generosidade entre os paranaenses, além de pontuar que a lavoura não 

será prejudicada com o fim da escravidão 

“Já não ha apopléticos e os mais aferrados escravistas curvam-se 

reverentes ante a doce e meliflua palavra – liberdade.   

Grandes pela uberdade de seu sólo, grandes pelas suas florestas e seus 

rios os Paranaenses não podem ser pequenos de alma, de coração de sentimentos 

nobres, humanitarios e religiosos.  

Ainda bem não ha um só paranaense em cujo cerebro se aninhe o 

pensamento o pensamento detestavel de q’ a escravatura essa maldicta instituição, é 

uma necessidade para a manutenção da lavouras e da industria de seu paiz. Dotados 

dos mais apurados sentimentos generosos e do mais acendrado patriotismo, elles tem 

expandido hoje como sempre, as qualidades caracteristicas do povo brazileiro, 

pondo-se entretanto sempre na vanguarda dos demais patrícios, em todos os 

commettimentos grandiosos”  

 

Domingo, 8 de abril, mais uma vez o periódico traz casos de libertações dada por 

senhores de escravos. Nesse domingo, quem merece os elogios, não só do periódico, mas 

também de seus colegas de trabalho, é Ignacio de Sá Sotto Maior, contador na Tesouraria da 

Fazenda.  

“[...] nós collegas, e levados pelos amistosos sentimentos que tão leal e 

sinceramente nutrimos por vossa pessoa, vimos hoje, em côro fiel e harmonioso, 

levantar um brado de patriotismo pelo vosso honroso procedimento, fazendo com 

que os raios fervorosos da liberdade penetrassem no coração d’essa infeliz 

creatura.”82  

 

Ao que responde Sotto Maior: 

“Esse acto philantropico que pratiquei não me dá direito a elogios, por 

quanto, aquelle que salva uma victima do captiveiro, do triste legado das gerações 

passadas, não faz mais do que cumprir com o sagrado dever, imposto pela honra da 

pátria e pelos interesses geraes da humanidade.”83 
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No dia 12 de abril, a Gazeta publica o Manifesto da Confederação Abolicionista 

Paranaense ao povo dessa província. O manifesto, que ocupa quase uma página inteira do 

periódico, aborda longamente sobre a necessidade em se acabar com a instituição da 

escravidão, traz o Ceará como modelo a ser seguido no que se refere a abolição, já que lá ela 

aconteceu em 25 de março de 1884, e compara as duas províncias em diversos aspectos. 

Alguns trechos do manifesto: 

“Ha cinco annos que um povo ainda com os olhos inflamados pela febre 

da fome e da sede, soube, contra as leis que obedece a natureza humana, transformar 

essa febre em um verdadeiro enthusiasmo heroico!  

Basta esta pagina gloriosa com que começa a historia do verdadeiro 

abolicionismo, no Brazil para immortalisar a grande provincia do Ceará.  

[...] Agora nós, paranaenses, que vivemos sob um céu brando e 

abençoado, n’um solo que, por assim dizer, se está por si desfazendo em fructos, nós 

que temos por barbaro luxo o serviço do escravo, porque aqui felizmente é grande a 

maioria de braços livres, nós a que o titulo de generosos faz a justa recommendação, 

nós em cuja terra nuca ergueram se verdadeiramente tenebrosos os bastidores do 

scenario sanguinolento da escravidão; nós vimos ha cinco annos essa acção enorme, 

a que, entretanto, tão facilmente poderíamos secundar, e até hoje ainda temos 

hypothecados o mundo brio e a honra que o Ceará já n’aquelle tempo e com aquelle 

valor soube resgatar!  

[...] E’ necessario que fallemos com toda a franqueza: até hoje o Paraná 

não se tem destacado em cousa alguma das outras provincias do imperio, e muito 

menos em questões de heroismos.”84  

  

Sob o título Indicação, a Gazeta publica no dia 14 de abril artigo escrito pelo 

professor Albino Silva. O professor se posiciona contra a instituição da escravidão e no final 

do seu texto faz a seguinte afirmação: “incido que cada um de vós [demais docentes da 

província] declare pela imprensa adherir também a essa grandiosa idéa, mostrando assim q’ 

não ficarão para a retaguarda aquelles a quem foi confiada a educação dos nossos futuros 

compatriotas”85 

No domingo de 29 de abril de 1888, a Gazeta Paranaense, publica moção divulgada 

pela Associação Humanitaria Paranaense, moção na qual se pede a extinção da escravidão no 

Paraná antes mesmo que uma lei a nível nacional o faça.  Cabe destacar algumas questões 

apontadas no texto da Associação: 

“Graças à Providencia, acha-se o Paraná em condições excepcionalmente favoráveis 

para a terminação da questão servil. Nenhuma fonte de riqueza repousa sobre o 

trabalho escravo. A immigração forneceu braços para o movimento industrial e para 

o serviço domestico. O desaparecimento da escravatura nenhum abalo econômico 

produzirá. Ha um escravo para cada 100 pessoas livres. A libertação immediata em 
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pouco pode affectar o interesse particular, e é imperceptivel em relação ao interesse 

commum.”86 
 

No dia 10 de maio, quinta-feira, com o título Novos horizontes, o jornal congratula a 

Princesa Regente, o Gabinete 10 de Março e o Presidente do Conselho, pela libertação dos 

escravos. Diz o periódico:  

“Não foi preciso que se agitasse nas praças publicas o punhal 

revolucionário tinto do sangue de milhares de victimas, para uma raça encontrar 

patria, e uma patria completar-se pela recepção de uma raça; não foi preciso que se 

encerasse no esquife estreito de uma rebellião a imagem pallida e macilenta da 

Patria, para que uma aurora promissora espancasse a treva chumbada ha tres seculos 

nos seus vastos horizontes, foi bastante um rasgo heroico e sublime de patriotismo, 

para que de um sudario immerso de lagrimas e de anathemas irradiasse 

fulgidamente, masgestosamente, a constellação relampejante e serena das liberdades 

populares, concretisada na liberdade do negro [...]”87 

 

A abolição no Brazil e a historia, com esse título, na edição de 16 de maio, a Gazeta 

Paranaense publica discurso acalorado em torno do protagonismo no processo de Abolição da 

escravidão.88 

Na terça-feira, 22 de maio, é publicada circular do Ministério da Agricultura, 

Commercio e Obras Publicas do dia 13 de maio. No documento, além de manifestar as 

benesses do fim da escravidão, traz uma preocupação  

“Toda a nacao comprehenderá a significação dessa celeridade, que não é 

mais que o effeito dos seus proprios e generosos impulsos.  

[...] Outrossim, declarará V. Ex. que, pelo uso util da liberdade, espera o 

governo imperial que os recem libertos se mostrem dignos da condição de cidadãos 

a que acabam de ser chamados. 

Dirá V. Ex. que a liberdade, a troco dos direitos que confere, impõe 

deveres ncessarios a boa ordem social e que a melhor de todas as applicações, que o 

homem agora livre póde fazer de condição nova, é o emprego da sua actividade, 

legitimamente retribuída, - ou directamente pelo trabalho em si mesmo, ou por meio 

de acordos, livremente celebrados [...]”89 

 

A Confederação Abolicionista Paranaense, no dia 24 de maio, publica artigo na 

Gazeta a respeito da Lei de 13 de Maio. Diz: 
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“Ha muita gente q’ erroneamente acredita estar terminada a patriotica 

tarefa da Confederação Abolicionista.  

Julgamos, entretanto, que agora é que ella principia a viver essa vida 

sublime de sacrificios e de abnegações, no intuito de collocar os novos cidadãos, 

hontem estrangeiros no seio da propria Patria, em condições de se não tornar um 

elemento de anarchia, mas de ordem e de harmonia no concerto sereno da sociedade 

[...]”90 

 

Em correspondência de Guarapuava publicada no periódico da capital no dia 7 de 

junho, traz a seguinte informação:  

“As pessoas que possuiam escravos, n’esta cidade, teem largado mão 

d’elles; só um teimoso escravagista ainda segura 3 d’esses infelizes que tiveram a 

dupla desgraça de serem escravos e escravos d’esse abutre, que, graças a Deus, não é 

Brazileiro. Mas nós não o perderemos de vista e sem receio de suas ameaças, com as 

quaes ja estamos habituados, lhe mostraremos se largará ou não a parte desta torpe 

herança que nos foi deixada pela velha metrópole.”91 

 

Na seção Noticiario do dia 10 de julho de 1888 traz notícia de um linchamento que 

ocorreu em São Carlos do Pinhal, publicado originalmente no Diário de Campinas. Diz o 

noticiário que um grupo de moradores da localidade invadiu a cadeia e linchou até a morte o 

preto João. Este se encontrava detido por ter assaltado a residência de Simeão Sampaio e, 

além de ter roubado dinheiro, teria agredido a esposa de Sampaio, depois gastado todo o 

dinheiro no samba e em joias. Diz o periódico de Campinas:  

“Somos de parecer que a população deve aguardar a applicação das leis do paiz. 

Confiemos na justiça de nossa patria. João é um typo cynico, nojento, e é de 

lamentar-se que o código só imponha um máximo de 16 annos de gales, para tão 

refinado monstro. O delicto do liberto João merece toda punição, porque é desses 

que causam alarma na sociedade. Se o criminoso não fôr reprimido como merece, 

onde irão parar a tranquilidade e a paz das familias?”92 
 

 

A Gazeta Paranaense no dia 15 de julho, na seção Parte Official publicou Relatório 

do Exm. Sr. Comendador Ildefonso Pereira Correia, Vice-Presidente da Provincia, ao final do 

seu mandato. O relatório é divido em temas e na que se refere vida econômica, ressalta: 

“[...] Livre das preocupações do estado servil e de quaesquer perturbações 

que a abolição da escravidão acaso haja de occasionar em algumas províncias do 

Imperio, não ha razão para que esta província com os elementos de diversas forças 

econômicas de que dispõe deixe de, desassombrada, encarar o seu futuro. 
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Impulsionado pela actividade do trabalho immigrantista que se faz sentir 

em grande numero de zonas e pelo trabalho nacional que, á exemplo daquelle, 

desperta-se estimulado, o desenvolvimento econômico da província opera se 

silencioso mas sempre crescente.”93 

 

No dia 12 de outubro de 1888 é publicada Circular encaminhada aos delegados para 

que se atentem em caso de reescravização. De acordo com o documento, ex-escravos de 

outras localidades estavam se queixando desse crime, sendo assim, recomenda o documento 

que “Constando a V.S. qualquer desses factos, e depois de averiguada a sua veracidade, pela 

informação da victima e de pessoa fidedigna, deve incontinenti abrir inquérito”94.  

Outro caso de linchamento é noticiado pelo jornal no dia 16 de outubro de 1888. 

Neste caso, que ocorreu Ashville, Carolina do Norte, John Humaphreys, negro, foi acusado e 

preso por ter abusado sexualmente da menina Sallie Parker, branca, de 13 anos. Na noite em 

que Humaphrey foi preso, alguns habitantes invadiram a cadeia, o mataram e o penduraram 

numa arvore95.  

 

3.3.2. Dezenove de Dezembro 

 

No dia 21 de março de 1888, o periódico do Partido Conservador, traz uma nota 

intitulada Programma do Governo, nessa nota republica informação da Gazeta de Noticias 

que diz ter informações de fonte segura que o projeto de Abolição é o ponto central no 

programa do novo Ministério96.  

Ne edição do dia 24 de março, na segunda página, o periódico anuncia as 

manumissões que o “Dr. João Passos, digno juiz municipal e de órfãos daquelle termo 

[Antonina], que, como paulista, não desmente as heroicas tradicções dos seus coevos, e como 

juiz intelligente e sensato não deixa de patentear as suas nobres e adiantadas idéas sobre essa 

questão que ora se agita em todo o Brazil.”97 
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No dia 29 de março, além da nota no final da primeira página sobre a libertação de 7 

escravos de diversos senhores que aconteceu graças a Ernesto Lima, sob o título Libertação 

do Municipio traz a seguinte noticia: 

  “A convite da directoria do Club Militar reuniu-se esta associação no dia do 

corrente, à qual conccorreram muitos cidadãos, representantes de varias associações 

e da impresa.  

Foi ali mesmo organisada a <<Confederação Abolicionista Paranaense>>, 

com o fim de promover a abolição total do município, por todos os meios legítimos 

[...]Os membros da<<Confederação Abolicionista Paranaense>>, tomados de 

um vivo enthusiasmo pela redempção dos captivos que, posto que, em pequeno 

numero, ainda restam no município desta capital, dirigiram-se á camara municipal 

dessa cidade, onde, depois de conferenciarem firmaram com edilidade as medidas 

necessarias para levar a effeito a libertação do municipio”98 

 

Ainda sobre a Confederação Abolicionista, no dia 05 de abril, o Dezenove de 

Dezembro publica texto a respeito da solenidade promovida pela Confederação no dia 01 de 

abril. Os membros da Confederação se dirigiram do Club Militar até a Câmara Municipal, ao 

som de música, com estandartes e seguidos de um número considerável de cidadãos. Depois 

de percorrer diversas ruas, chegaram a Câmara e então Rocha Pombo, vice presidente da 

câmara, Dr. Eduardo Gonçalves, Leoncio Correa, Jayme Balão, Sebastião Paraná, proferiram 

discursos da tribuna. Diz o jornal  

“A sessão foi encerrada com uma allocução do orador da Confederação, 

agradecendo o brilhante concurso de senhoras e cavalheiros, que assim 

demosntravão a sua adhesão ao movimento civilisador e humanitario em que 

achava-se empenhada a Confederação”99       
 

Na seção “Tribunal do Jury” do dia 29 de março de 1888, constam quatro processos 

apresentados ao júri para julgamento que ocorreu no dia 23 do mesmo mês. Aqui cabe 

destacar o processo em que o réu Antonio, escravo de Mariano Cordeiro dos Santos, é 

condenado a 12 anos de prisão com trabalhos, por ter assassinado seu senhor100.  

No dia 11 de abril de 1888, o Dezenove de Dezembro republica artigo publicado 

originalmente pela Gazeta de Notícias no dia 04 do mesmo mês, no qual é apresentado uma 

proposta de Projeto de Abolição que estaria sendo elaborado pelo Conselheiro Antonio Prado. 

Entre os pontos propostos, além da imediata libertação de todos os cativos, o autor propõe que 

                                                 
98 Dezenove de Dezembro, 29 de março de 1888. Disponível em 
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os ex-escravos sejam obrigados a permanecer três meses prestando serviços remunerados a 

seus ex-senhores. Que recebam salários pelos serviços prestados e que o pagamento seja feito 

de acordo com a oferta e procura. Será obrigado a permanecer por dois anos no mesmo 

município em que residia enquanto era escravo, além de ser obrigado a trabalhar, para que se 

evite a vadiagem e vagabundagem. Quanto aos ingênuos, estes estariam desobrigados a 

prestar serviços compensatórios, estando sob o mesmo regime civil comum a todos os demais 

cidadãos desde a vigência da lei101.  

Publica na primeira página da edição do dia 9 de maio notícia do Paiz, no qual 

Joaquim Nabuco trata da excelente receptividade do povo em relação a Abolição da 

escravidão pela princesa Regente, antes mesmo de ser votada no Parlamento. Entre as 

palavras emocionadas e jubilosas, diz Nabuco:  

“O que haverá mais bello em todo reinado de D. Pedro II são duas datas: 

1871 e 1888. A primeira foi uma grande e generosa dadiva do pai á filha. A segunda 

será o pagamento daquella divida.”102 

 

Na edição do dia 16 de maio, o Dezenove de Dezembro ocupa mais de uma página 

para tratar da assinatura da Lei Áurea. Sobre o momento de euforia e manifestações exaltadas 

na Corte e em Curitiba, ressalta o periódico: 

“Da face augusta do Brazil [ilegível] o estigma da escravidão. 

Nossa querida pátria não é mais a decepção do mundo civilisado.  

[ilegível] hoje entrar com a cabeça erguida no convívio das nações cultas. 

[ilegível] resgataou dignamente essa divida de honra que contrahira com a 

[ilegível] dando um exemplo que nenhuma nação registra: sem commoção [ilegível], 

sem a mais leve alteração na ordem publica, realisa uma reforma [ilegível] em 

outros paizes custou rios de sangue”103  

 

Destaca também o discurso de Joaquim Nabuco na sessão em que foi aprovada a Lei 

“Uma nova era começa hoje para a [ilegível] da igualdade civil. Só ha, de 

hoje em diante, no Brazil homens livres. Agora tem effectividade a definição 

[ilegível] de cidadão brazileiro: “[ilegível] cidadãos brasileiros todos os que no 

Brazil tiverem nascido. 

O trabalho livre fecundará com a sua mão abençoada o solo até agóra 

regado pelas lagrimas do escravo, e o ligeiro estremecimento que por ventura soffrer 

a producção, será o próprio movimento que imprimira a prosperidade nas fontes da 

riqueza nacional”104   
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Na quarta-feira, 4 de julho de 1888 o periódico apresenta a proposta de lei do 

Conselheiro Ministro da Justiça a respeito da criação de Presídios Correcionais para aqueles 

que não se adequassem aos Termos de Bem Viver, principalmente no que se refere a ocupar o 

tempo útil com trabalho, evitando a vadiagem e vagabundagem105. O que chama atenção é 

que no artigo seguinte, logo embaixo da proposta de lei, o jornal traz a notícia das festividades 

em torno da Lei de 13 de Maio em Minas Gerais. No decorrer do texto, publicado 

originalmente no periódico Liberal Mineiro, o Comando do Esquadrão da Cavalaria de Minas 

Gerais, para além de expressar satisfação com a Abolição da escravidão no país, faz diversas 

ressalvas sutis no decorrer do texto. Além de afirmar não haver mais classes privilegiadas, o 

texto ressalta a importância do trabalho para o desenvolvimento do país: 

 “A distribuição do trabalho por todas as classes, irá por certo acabar com esse mal 

que nos oprime, augmentando a produção e consequente commodidade da vida 

quotidiana. Cada brazileiro, de treze de Maio pra cá, deve ter em mente a grande lei 

econômica. Todo homem é capaz de produzir mais do que consome[...]”106  
 

No dia 02 de agosto na seção Assembléa provincial, na qual o jornal transcreve as 

sessões da câmara, a proposta apresentada pelo Padre e deputado Ribeiro na 10ª Sessão 

Ordinária que aconteceu no dia 27 de julho, merece destaque. O deputado propõe a criação de 

uma escola agrícola na capital, destinada não só à capacitação para o trabalho no campo, mas 

também com intuito de ser um ambiente moralizador e civilizador, já que a agricultura era 

considerada indústria vital para o crescimento da Província. Alguns pontos da fala do 

deputado e padre Ribeiro são interessantes para pensar esse momento histórico na cidade: 

“A instrução popular [...] é o único meio a empregar para extinguir a 

mendicidade nas futuras gerações, para diminuir o numero de malfeitores e 

reconduzil-os ao bem, para despovoar as prisões, para regenerar enfim essa parte da 

sociedade moderna, ainda coberta de chagas, ainda devorada de ulcceras que nos 

legou o passado. [...]A tendência dos jovens de hoje, Sr. Presidente, é para os 

empregos públicos. D’ahi o consequente abandono da lavoura, indústria principal de 

todos os povos jovens [...]. O filho de um manufactureiro ou de um commercinate 

enriquecido, deserta da profissão de seu pae ou de outra qualquer carreira análoga, 

para arrojar-se á das funções publicas.[...] A aurêa lei de 13 de Maio, que extinguiu a 

escravidão, marcou um importante passo para nobilitação do trabalho manual; 

cumpre agora, que o governo da província dirija o ensino publico, despertando as 

vocações para as artes mechanicas e para a indústria em suas múltiplas 

manifestações. [...] Nós pedimos braços para a agricultura e indústria extractiva, e 

hoje temos aqui na provincia muitos libertados que supplices, nos estendem as mãos 

pedindo luz para a alma e pão para a boca. [...] O maior serviço que podemos prestar 

á província, á sociedade em geral em particular a esses infelizes ignorantes, é o 

                                                 
105 Dezenove de Dezembro, 4 de julho de 1888. Disponível em 
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desenvolvimento rápido da agricultura como preliminar necessário á sua instrucção 

e educação moral.”107       

 

A proposta do deputado Ribeiro é retomada na sessão de 22 de outubro de 1889 e, na 

edição de 20 de novembro, na mesma seção, o jornal transcreve o discurso do padre com sua 

proposta de criação de uma escola voltada para o ensino da agricultura. Alguns trechos: 

“A classe que mais necessita ou que carece urgentemente do ensino 

pratico da agricultura é a geração actual dos libertos. Estes serão os verdadeiros 

instrumentos do trabalho agrícola e manual, e que poderão ser aproveitados nas 

fazendas para o trabalho de certa ordem. Estes serão os derrubadores de nossas 

mattas tarefa impropria do immigrante recém chegado. Até o dia de apparecer a 

gloriosa e salvadora lei de 13 de Maio estes entes eram aviltados phisica e 

moralmente, pelas algemas do captivero, os negros não podiam concorrer efficaz e 

intelligentemente para augmentar a força productiva do paiz. O trabalho escravo, 

imperfeito, infecundo, e sem caracter de espontaneidade, resentia se da influencia do 

azorrague, da ameaça e do constrangimento. Hoje educados na escola da liberdade, 

com a intelligencia desenvolvida com as lições do pedagogo, teremos nesses 

homens, não méras machinas de trabalho forçado, não cegos instrumentos obdientes 

ao nuto do feitor[...] Tremenda será a responsabilidade do governo, si deixar que 

esta semente de prosperidade e beneficio degenere“108 

 

No dia 07 de agosto de 1888, o jornal publica a ata da 11ª Sessão Ordinária da 

Assembleia Provincial, que ocorreu em 31 de julho de 1888, na qual o deputado Domingos 

Cunha discursa a respeito da Lei Áurea. Num discurso acalorado, tendo em vista as reações de 

alguns deputados, Cunha defende o direito a indenização dos proprietários de escravos e 

critica fortemente como se deu o encaminhamento da Abolição da escravidão. Ressaltamos 

alguns pontos da fala do Deputado: 

“Era de se supor, Sr. Presidente, que estando tudo calmo, como estava, não haveria 

necessidade da denominada lei auera de 13 de Maio.  
Esta lei aurea, como a chamam, sobre o elemento servil, não devia ser votada tão 

precipitadamente, devia devia ser feita com toda calma, com todo critério possível; 

não devia ser feita no meio de manifestações anarchicas, como fizeram.”
 109 

 

Num outro momento do discurso, o mesmo Deputado continua: 

“Nós vamos, Sr. Presidente, para um estado calamitoso; por ora tudo tem sido festas 

e flôres, mas, as consequencias, Deus permitta que eu erre, hão de amargar este paiz. 

[...] Não ha braços para desenvolverem a lavoura, e eu supponho que o paiz marca 

para a ruina”110 
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Cabe ainda destacar mais um ponto no discurso de Domingos Cunha que, ao abordar 

uma possível indenização para os antigos donos de escravos, afirma: 

“Não posso afastar me dos meus amigos; mas como entendo que ha a propriedade 

escrava...[neste ponto é interrompido pelo Deputado Theotonito Marcondes que diz 

não haver mais propriedade escrava]... como reconheço que havia propriedade 

escrava, divirjo deles neste ponto”111 
 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Idem. 
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4. Análise das fontes 

 

O debate em torno do que deveria ser feito com o liberto depois da cessação do 

trabalho escravo é corrente desde a segunda metade do século XIX, quando se proíbe o tráfico 

transatlântico de escravos, depois com as discussões em torno da Lei do Ventre Livre, de 

1881, e em seguida com a Lei dos Sexagenários, 1885. Ainda assim, quando se concretiza a 

Lei de 13 de Maio de 1888, é possível notar consternação, por parte de alguns, e insegurança 

por parte de outros. Insegurança manifestada nas falas seja de forma velada, ou de forma 

direta.  

Azevedo112 faz o seguinte questionamento ao analisar os discursos em torno da 

abolição entre a elite paulista 

“A grande questão poderia ser traduzida assim: o que fazer com o negro 

após a ruptura da polaridade senhor-escravo, presente em todas as dimensões da 

sociedade? Sim, porque é bom lembrar, mesmo os negros que já viviam em 

liberdade durante a escravidão, e que no século passado [XIX] chegaram a 

ultrapassar o número de escravos, estavam sujeitos a numerosas restrições legais ou 

simplesmente impregnadas nos costumes de uma sociedade dominada por uma 

diminuta elite branca. Na cor da sua pele, nos seus traços físicos, nos seus cabelos, 

os negros livres já de há muitas gerações, mesmo miscigenados, frequentemente 

traziam impressas suas origens africanas, as marcas de seus antepassados escravos, e 

assim ficavam entregues à possibilidade de serem tratados com desprezo e 

violências”113 

 

Desta forma, uma reorganização social não se daria de forma tranquila, uma vez que 

a sociedade era estruturada a partir de relações pautadas através da diferenciação não só no 

que refere ao trabalho, mas também através da cor da pele. Trabalho e escravo, eram 

sinônimos. E com o iminente fim do trabalho escravo, era fundamental projetar uma 

sociedade na qual esse elemento que até então estava inserido, mas a margem, aquele que era 

o outro, fosse obrigado a ocupar determinados espaços, fortalecer determinados 

comportamentos, para que a ordem social estabelecida não fosse alterada. 

Os artigos selecionados nos periódicos Dezenove de Dezembro e Gazeta Paranaense, 

embora não representem a totalidade do pensamento da elite curitibana, e também por não dar 

indícios de como seus artigos eram recebidos pelo seus leitores – característica de fontes 

relacionadas a imprensa –, ainda assim, nos dão uma dimensão de como essas preocupações 

estavam presentes também entre os curitibanos, e como esse momento logo após a Abolição 

foi vivenciado na cidade. 

                                                 
112 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de, op. cit. 
113 Ibidem, p.33-34. 
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Quando analisamos as fontes, é possível notar como o discurso a respeito da 

modernidade está intrinsecamente ligado a um ordenamento que parte de uma esfera central, 

que visa organizar e dar sentido as práticas sociais, de acordo com comportamentos pré-

estabelecidos e entendidos como ideais para a manutenção da sociedade. É o Estado que pauta 

os comportamentos, isso porque o  

“Estado é entendido como a esfera em que todos os interesses 

encontrados na sociedade podem chegar a uma “síntese”, isto é, como o locus capaz 

de formular metas coletivas, validas para todos. Para isso se exige a aplicação estrita 

de “critérios racionais” que permitam ao Estado canalizar os desejos, os interesses e 

as emoções dos cidadãos em direção às metas definidas por ele mesmo. Isto 

significa que o Estado moderno não somente adquire monopólio da violência, mas 

que usa dela para “dirigir” racionalmente as atividades dos cidadãos, de acordo com 

critérios estabelecidos cientificamente de antemão.”
114 

 

O que nos aponta Castro-Gómez, é como a modernidade é estruturada e legitimada 

pelo Estado, e como o Estado passa a pautar os comportamentos dos cidadãos para que uma 

pretensa ordem seja estabelecida e respeitada, mesmo que a custo do uso da violência.  

A este respeito, os discursos propagados nos periódicos Dezenove de Dezembro e 

Gazeta Paranaense, sobre o fim da escravidão no país, apontam também preocupação acerca 

da manutenção e ordenamento social. O fim da instituição da escravidão era encarada como 

inevitável. E, sendo assim, discutir a construção de uma cidade moderna, capaz de inserir um 

elemento marginal – o ex-escravo – e manter uma ordem já pré-estabelecida, era não só 

necessário, mas urgente.    

 

4.1. Ave, libertas! 

 

Através do discurso disseminado pelos periódicos é possível notar a construção de 

um imaginário no qual o trabalho escravo foi sendo paulatinamente desconsiderado, apontado 

como insignificante e inexistente na Província e na capital.  A insignificância da presença 

negra é pontuada e ressaltada em diversos momentos, seja para legitimar uma possível 

libertação dos escravos antes de uma lei nacional, ou para enaltecer a região enquanto uma 

localidade que não dependia da mão de obra escrava para caminhar rumo ao progresso, já que 

então ter escravos passa a ser visto com maus olhos dentro do que era considerado moderno e 

civilizado, ou seja, neste momento era melhor aceito socialmente não ter grandes plantéis de 

escravos.  

                                                 
114 CASTRO-GÓMEZ, SANTIAGO. Op.cit., p.81. 
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Dussel aponta como a construção dessa modernidade foi um processo longo e 

complexo, e como as elites crioulas acabaram se apropriando de recursos violentos dos 

colonizadores, a fim de manter-se no poder depois dos processos de emancipação, 

reproduzindo comportamentos e discursos que tinham por objetivo encobrir o sujeito, ou os 

sujeitos, que passam a ser então considerados o outro  

“Nesta emancipação todas as classes dominadas, o “bloco social dos oprimidos”, 

adquiriu fisionomia de sujeito histórico e realizou uma verdadeira revolução na 

politica. Posteriormente, durante o transcurso do seculo XIX, os crioulos passaram 

de dominados, a ser os dominadores da nova ordem neocolonial periférica.”115 

 

Afirma ainda que é contraditório  

“indicar que é possível uma unidade nos novos Estados-nações que estavam sendo 

fundados, entre as diversas raças, entre as culturas indígenas, as provenientes dos 

africanos libertos, dos mestiços brancos. De fato foram os crioulos que 

monopolizaram o poder nos novos Estados nacionais. O “povo” que se opôs às 

metrópoles ibéricas se dividiu. Um novo bloco social dos oprimidos ocupou lugar do 

antigo: agora os crioulos eram os dominadores [...]”116 

 

A elite curitibana do final do século XIX, caracterizada no capítulo anterior, é 

também herdeira desse processo de emancipação e, no que se refere as transformações que 

estavam ocorrendo em diversas esferas da sociedade nesse período, é possível observar como 

a posição de dominador é exercida a fim de moldar discursos que legitimam a criação de um 

imaginário no qual a figura do liberto é paulatinamente ofuscada. 

Ao ler o discurso proferido por Victor Ferreira do Amaral e Silva, na sessão magna 

da Associação Arcadia Paranaense, que foi publicado na Gazeta Paranaense no dia 27 de 

janeiro, podemos notar indícios dessas questões. Numa sessão em que se comemorava a 

emancipação política da província, era de se esperar a exaltação do Paraná e do paranaense. 

Entretanto, o que nos chama atenção são as palavras utilizadas para se referir a escravidão. 

Esta ao ser apontada como uma “mancha negra [...] espectro sinistro, depravando o trabalho 

[...] factor insignificante [...] é de lamentar que ainda macule a pureza do límpio céu que 

attrae a altiva comma das gigantescas auraucarias [...] Basta um pequeno esforço e boa 

vontade para que Paraná seja livre”, demonstra a preocupação em tornar a província não só 

livre do trabalho escravo, mas de toda a carga negativa que ele passa a carregar. 

Esse mesmo discurso é reverberado em outros artigos, notícias, moções e textos 

oficiais vinculados tanto na Gazeta Paranaense, como no Dezenove de Dezembro. Já 

transcritos no capítulo anterior, cabe voltar a destacar alguns pontos dessas fontes, para 

                                                 
115 DUSSEL, Henrique.op. cit., p.159. 
116 Ibidem, p. 168. 
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procurarmos compreender como as sutilezas presentes nos discursos impressos nesses jornais, 

estabelecem uma modernidade como objetivo a ser alcançado, que procura apagar sujeitos 

que estiveram presentes na construção do que era considerado Paraná.   

Em sessão da Câmara Municipal, publicada em 16 de março na Gazeta Paranaense, 

com o título Ave Libertas, uma comissão encarregada de promover libertações de escravos 

residentes em Curitiba é criada e, mais uma vez o número reduzido de escravizados é 

pontuado: “A capital do Paraná, essa futurosa província, na qual o trabalho servil é apenas 

um simulacro, porquanto o numero de escravisados que nella residem, é insignificante, e 

com sua transformação para o trabalho livre nada soffrerá”117.  

Assim como a comissão criada na Câmara Municipal de Curitiba, o Clube Militar 

convida alguns cidadãos e cria a Confederação Abolicionista Paranaense que, além de 

promover libertações, procurava instigar naqueles que ainda mantinham pessoas cativas, um 

sentimento de patriotismo, já que a escravidão passa então a ser vista como “uma instituição 

condemnada pela razão e pelo direito”, incompatível com a modernidade.  

Os apelos da Confederação são constantes nos periódicos, sempre ressaltando a 

grandeza do Paraná, do solo, das florestas, do povo, para em seguida voltar a pontuar a 

necessidade de findar com a escravidão: “Ainda bem não ha um só paranaense em cujo 

cerebro se aninhe o pensamento o pensamento detestavel de q’ a escravatura essa maldicta 

instituição, é uma necessidade para a manutenção da lavouras e da industria de seu paiz. 

Dotados dos mais apurados sentimentos generosos e do mais acendrado patriotismo, elles tem 

expandido hoje como sempre, as qualidades caracteristicas do povo brazileiro, pondo-se 

entretanto sempre na vanguarda dos demais patrícios, em todos os commettimentos 

grandiosos”.   

A respeito da criação da Confederação Abolicionista Paranaense o Dezenove de 

Dezembro no dia 29 de março faz os seguintes comentários: “com o fim de promover a 

abolição total do município, por todos os meios legítimos [...] tomados de um vivo 

enthusiasmo pela redempção dos captivos que, posto que, em pequeno numero, ainda restam 

no município desta capital” 

Sobre uma solenidade promovida pela Confederação, no dia 5 de abril, diz o mesmo 

jornal, que foi marcada por grande comoção social, comoção essa elogiada, já que “assim 

demosntravão a sua adhesão ao movimento civilisador e humanitario em que achava-se 

empenhada a Confederação”  

                                                 
117 Grifos nossos.  
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No um longo manifesto intitulado Manifesto da Confederação Abolicionista 

Paranaense ao povo dessa província, publicado no dia 12 de abril na Gazeta Paranaense, a 

fim de instigar o fim da escravidão na Província antes mesmo de uma lei a nível nacional, 

também aparece a preocupação de livrar Curitiba de um constrangimento nacional devido ao 

fato de a cidade ainda manter pessoas escravizadas, diz a Confederação: “nós, paranaenses, 

que vivemos sob um céu brando e abençoado, n’um solo que, por assim dizer, se está por si 

desfazendo em fructos, nós que temos por barbaro luxo o serviço do escravo [...] nós em 

cuja terra nuca ergueram se verdadeiramente tenebrosos os bastidores do scenario 

sanguinolento da escravidão [...] E’ necessario que fallemos com toda a franqueza: até hoje 

o Paraná não se tem destacado em cousa alguma das outras provincias do imperio, e muito 

menos em questões de heroísmos” 

No decorrer do processo de discussão a respeito do fim da escravidão apresentados 

nos dois periódicos, um projeto de inserção no mundo civilizado, na modernidade, no futuro, 

são constantes e, para que essa inserção ocorra de forma efetiva é primordial findar com a 

instituição da escravidão. 

Ainda sobre uma possível antecipação a uma lei nacional, a moção assinada pela 

Associação Humanitaria Paranaense, divulgada pela Gazeta Paranaense no domingo de 29 de 

abril de 1888, é firme em dizer que: “Nenhuma fonte de riqueza repousa sobre o trabalho 

escravo. A immigração forneceu braços para o movimento industrial e para o serviço 

domestico. O desaparecimento da escravatura nenhum abalo econômico produzirá. Ha um 

escravo para cada 100 pessoas livres. A libertação immediata em pouco pode affectar o 

interesse particular, e é imperceptivel em relação ao interesse commum” 

Depois de assinada a Lei Áurea, muitas são as comemorações, os dois periódicos 

usam suas páginas pra exaltar a assinatura da Lei. O Dezenove de Dezembro ressalta que 

enfim a “nossa querida pátria não é mais a decepção do mundo civilizado [...]hoje entra 

com a cabeça erguida no convívio das nações cultas”. Na mesma edição, transcreve o discurso 

de Joaquim Nabuco, este afirma que “uma nova era começa hoje para a [ilegível] da 

igualdade civil. Só ha, de hoje em diante, no Brazil homens livres. Agora tem effectividade 

a definição [ilegível] de cidadão brazileiro: “[ilegível] cidadãos brasileiros todos os que no 

Brazil tiverem nascido” 

É possível observar que existe uma reiteração constante da insignificância da 

presença de escravos em Curitiba e, por consequência, a presença de homens e mulheres 

negras livres, seria também insignificante. Ora, a discussão de um encaminhamento para a 
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modernidade era evidente, assim como a construção do imaginário de quem era o paranaense 

e o curitibano, dentro dessa modernidade, passa também a ser estruturado.  

Castro-Gómez ao afirmar que “a modernidade é uma máquina geradora de 

alteridades que, em nome da razão e do humanismo, exclui de seu imaginário a hibridez, a 

multiplicidade, a ambiguidade e a contingência das formas de vida concreta”118, nos ajuda a 

compreender como esse ocultamento do sujeito negro como constituinte da história 

curitibana, também faz parte da construção de uma modernidade. Isso porque primeiro afirma 

ser insignificante, para depois procurar integrar e homogeneizar na sociedade um elemento 

que até então era considerado incompatível com o que se entendia como moderno. 

 

4.2. Cousas políticas 

Não apenas no campo partidário, entre conservadores e liberais, mas também no seio 

da sociedade, existia uma tensão no que se refere ao protagonismo no processo de findar a 

escravidão. Ninguém queria ficar de fora. Ou melhor, quase ninguém gostaria de ficar de fora. 

Parte da sociedade queria mostrar aos demais que já não era mais conivente com o cativeiro, 

pois este passa então a ser então considerado irracional, ia em direção oposta a civilização, a 

modernidade.  

Swchwarcz aponta que nesse momento, final do século XIX 

“um sentimento bastante generalizado de que era possível “erguer-se da escravidão”, 

“sair do gueto”, libertar-se do isolamento e acreditar na promessa da inclusão e da 

mobilidade ascendente. Essa parecia ser uma nova era em que, findas as formas de 

trabalho escravo e mandatório, e abertas (por meio da educação) as possibilidades de 

acesso à cidadania e às novas formas de inclusão, imaginou-se um novo mundo, não 

mais cerceado por modelos de hierarquia social estrita, ou vinculados a critérios de 

origem ou nascimentos”119 

 

Ora, estar inserido não só no debate, mas também agir para que a escravidão deixasse 

de macular o território, era fundamental para construir uma cidade digna de ser considerada 

moderna.   

As notícias a respeito daqueles que libertavam seus escravos antecipando-se a lei que 

estaria por vir, eram frequentes. No domingo, dia 8 de abril, a Gazeta Paranaense apresenta o 

ato caridoso de Ignacio de Sá Sotto Maior, contador na Tesouraria da Fazenda que é elogiado 

no periódico por seus colegas de trabalho e pelo próprio periódico, por ter alforriado sua 

escrava, ao que responde “Esse acto philantropico que pratiquei não me dá direito a elogios, 

por quanto, aquelle que salva uma victima do captiveiro, do triste legado das gerações 

                                                 
118 CASTRO-GÓMEZ, SANTIAGO. Op.cit., p.80. 
119 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Op. cit., p.20. 
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passadas, não faz mais do que cumprir com o sagrado dever, imposto pela honra da 

pátria e pelos interesses geraes da humanidade”.   

Não sabemos o que levou os colegas do contador a publicar elogio a ele no jornal, ou 

como era sua relação no ambiente de trabalho, ou se Sotto Maior era pressionado a alforriar 

sua escrava e possibilitar que “os raios fervorosos da liberdade penetrassem no coração d’essa 

infeliz creatura”. Caberiam diversas interpretações a partir desse artigo de jornal. Contudo, 

cabe ressaltar na fala do contador um ponto interessante, pois ao dizer que salvar uma vítima 

do cativeiro é um dever sagrado e de interesse de todos, nos dá a impressão que não fala de si, 

é como se estivesse tirando de seus próprios ombros a responsabilidade de ter mantido alguém 

como escravo, é como se ao libertar essa mulher, talvez um possível sentimento de culpa 

fosse suprimido. 

Em todas as áreas apareciam aqueles que não gostariam de ficar para trás na causa 

abolicionista. Albino Silva, professor, instiga seus colegas de profissão a vir a público para se 

posicionar em relação a abolição. Em nota publicada na Gazeta Paranaense no dia 14 de 

abril, o professor faz apelo inflamado e pontua uma questão interessante no que se refere ao 

campo da educação. Isso porque para Silva, era importante mostrar que a classe docente “q’ 

não ficarão para a retaguarda aquelles a quem foi confiada a educação dos nossos futuros 

compatriotas” 

Aqui cabe destacar o papel moralizador da escola, pois esse é um local que dentro do 

projeto de modernidade  

“transforma-se num espaço de internamento onde se forma esse tipo de sujeito que 

os “ideais reguladores” da constituição estavam reclamando. O que se busca é 

introjetar uma disciplina na mente e no corpo que capacite a pessoa a ser útil para a 

pátria”120 
 

O professor Albino Silva sabia que ao findar a escravidão as relações no ambiente 

escolar iriam mudar e, mesmo que não esteja colocado na sua fala, sabia que novos sujeitos 

requereriam novas formas de se estruturar o conhecimento, assim como introjetar uma 

disciplina moralizante e voltada para a promoção do trabalho enquanto necessário para o 

progresso da pátria. 

A Princesa Izabel é lembrada pelo periódico Dezenove de Dezembro no dia 9 de 

maio, quando este reproduz matéria publicada originalmente no Paiz. Nessa publicação 

aparece a fala de Joaquim Nabuco, na qual tece algumas considerações a respeito da 

assinatura da lei que viria a ser a Lei de 13 de Maio. Nabuco faz a seguinte consideração a 

                                                 
120 CASTRO-GÓMEZ, SANTIAGO. Op.cit., p.82. 
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respeito do processo de abolição: “O que haverá mais bello em todo reinado de D. Pedro II 

são duas datas: 1871 e 1888. A primeira foi uma grande e generosa dadiva do pai á filha. A 

segunda será o pagamento daquella divida”.  

Aqui cabe ressaltar a ausência do escravo enquanto protagonista de sua história. 

Nabuco, nesta fala, reduz a luta contra o cativeiro a uma questão filantrópica, emocional e 

familiar. É como se a Lei do Ventre Livre e a Lei da Abolição da Escravidão, tivessem sido 

constituídas por mérito da família real, ocultando a luta diária dos escravizados. A partir dessa 

fala podemos notar que, além da figura do escravo ser permanentemente apresentada como 

aquele que precisa de tutela, existia uma preocupação em manter a ordem, e fazer com que 

esse momento passasse tranquilidade era fundamental, pois “clamando em meio a loas e hinos 

à pátria pela conciliação, o que queria dizer esquecimento dos conflitos do passado e 

sobretudo não-revanchismo”121  

Para além das notícias fervorosas em torno das alforrias espontâneas concedidas por 

senhores de escravos, fazia parte da pauta no debate político discutir quem era de fato 

protagonista na causa abolicionista. Tendo em vista que os periódicos aqui estudados eram 

órgãos dos partidos conservador e liberal, aqui apontamos um pequeno artigo, mas 

significante, no qual é possível notar a tensão entre os partidos. 

Com o título Cousas politicas a Gazeta Paranaense no dia 29 de março faz o 

seguinte comentário a respeito do processo de abolição da escravidão: “O partido liberal 

resolve as questões no sentido do progresso, contando com o futuro; o partido conservador 

resolve as quando a sua solução se impõe, quando não póde mais ser retardada.  Pergunta-se: 

no ponto a que chegou a questão, é preciso grande ousadia, extraorditario espirito de 

iniciativa, para resolvel-a? De que se trata: de a adiantar, ou de dar-lhe o ultimo golpe?”.  

Azevedo afirma que “no início de maio de 1888, os políticos dos três partidos – 

Liberal, Conservador, Republicano, aos quais se filiavam escravistas, emancipacionistas e 

abolicionistas indistintamente – deram-se as mãos num consenso”122. Embora no desfecho 

tenha ocorrido um consenso no que se refere a Lei Áurea, o debate em torno de quem figurava 

como protagonista e seria mentor da causa, se dava constantemente. Cabe pontuar que essa 

briga ideológica desconsiderava o papel desempenhado pelos próprios escravizados, o 

importante era construir uma narrativa histórica que elevasse o papel do partido, seja ele o 

Conservador, Liberal ou Republicano.  

Wlamira Albuquerque ressalta que depois de abolido o cativeiro era preciso  

                                                 
121 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Op. cit, p. 214. 
122 Idem. 
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“colocar-se a frente do movimento [...] podemos nos ocupar da importância política 

que a construção das memorias do processo emancipacionista e da abolição tinha 

naquele contexto, mais ainda dos projetos gestados para o pós-abolição. No afã de 

construir panteões e consagrar heróis e princesa, ficavam à mostra os lugares sociais 

reservados aos emancipados e as condições de cidadania previstas para o pós-

abolição”123. 
 

4.3. Novos horizontes 

 

Tanto a Gazeta Paranaense como o Dezenove de Dezembro, destacam o pretenso 

caráter não violento no processo que culminou com a abolição da escravidão. Quando traz 

noticia a respeito da assinatura da Lei Áurea, com o título Novos horizontes, a Gazeta 

Paranaense parabeniza tanto a princesa, como o gabinete 10 de março, e ressalta o caráter não 

violento que culminou na abolição “não foi preciso que se agitasse nas praças publicas o 

punhal revolucionário tinto do sangue de milhares de victimas, para uma raça encontrar 

patria, e uma patria completar-se pela recepção de uma raça” 

Assim como a Gazeta Paranaense, o Dezenove de Dezembro também salienta que 

“sem a mais leve alteração na ordem publica, realisa uma reforma [ilegível] em outros 

paizes custou rios de sangue”. 

Ora, o que se pretende reforçar é um discurso apaziguador, procurando distinguir o 

processo que aqui se desenvolveu, das guerras de libertação que ocorreram no Haiti ou nos 

EUA. Era preciso criar uma atmosfera de unidade, de não estranhamento, era preciso inserir o 

“outro” dentro de uma sociedade que o considerava inferior, mas que agora passa a encara-lo 

como igual, mesmo que apenas no discurso.  

Como apontou Azevedo, existia o medo de uma revolta escrava que tornasse possível 

uma “inversão da ordem política e social, de vingança generalizada contra os brancos”124. 

Sabemos que ocorreram conflitos em maior e menor escala, mas era preciso consolidar a ideia 

de que todo o processo se deu de forma tranquila, sem alterações graves. Era preciso criar a 

ideia de unidade.  

 

4.4. Trabalho, educação e ordem 

 

Corrente em todas as esferas de debate, o que deveria ser feito com o liberto também 

aparece entre falas impressas nos periódicos aqui estudados. Em circular do Ministério da 

                                                 
123 ALBUQUERQUE, Wlamira. A vala comum da raça “emancipada”: abolição e racialização no Brasil, breve 

comentário. In. História Social, n.19, segundo semestre de 2010. p. 94.  
124 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Op. cit, p. 36. 
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Agricultura, Commercio e Obras Publicas, publicada no dia 13 de maio, na Gazeta 

Paranaense algumas questões são pontuadas e merecem reflexão, diz o ministro: “Outrossim, 

declarará V. Ex. que, pelo uso util da liberdade, espera o governo imperial que os recem 

libertos se mostrem dignos da condição de cidadãos a que acabam de ser chamados. Dirá 

V. Ex. que a liberdade, a troco dos direitos que confere, impõe deveres necessarios a boa 

ordem social e que a melhor de todas as applicações, que o homem agora livre póde fazer 

de condição nova, é o emprego da sua actividade, legitimamente retribuída, - ou 

directamente pelo trabalho em si mesmo, ou por meio de acordos, livremente celebrados”. 

O discurso do trabalho enquanto civilizador passa a ser utilizado de forma mais 

incisiva com a iminência do fim do trabalho servil.  

 

“Assimilação, incorporação e homogeneização são expressões correlatas que 

aparecem repetidamente [...] traduzindo uma vontade e não só de exercer, um 

melhor controle sobre a população em geral como sobretudo a necessidade de 

produzir a própria subjetividade do trabalhador livre”125. 

 

Walter Mignolo nos ajuda a compreender como foi sendo estruturado esse 

pensamento dentro da elite local. Isso porque, a elite que aqui se formou no decorrer da 

colonização, passou a reproduzir ideias e comportamento dos colonizadores. Esse processo foi 

longo e em cada localidade de uma forma. Diz o autor que 

“a diferença colonial transformou-se e reproduziu-se no período nacional, passando 

a ser chamada de “colonialismo interno”. O colonialismo interno é, assim, a 

diferença colonial exercida pelos líderes da construção nacional. Este aspecto da 

formação da consciência criolla banca é o que transformou o imaginário do mundo 

moderno/colonial e estabeleceu as bases do colonialismo interno que atravessou 

todo o período de formação nacional, tanto na América ibérica como na América 

anglo-saxã”126 

 

O trabalho enquanto instrumento de controle é um dos aspectos desse colonialismo 

interno, principalmente quando se trata do fim da escravidão. Em Curitiba, embora a 

população liberta não fosse expressiva numericamente como em outras regiões do país, existia 

também a preocupação em inserir o liberto no mercado de trabalho, fazendo com que, além de 

produzir no sentido capitalista, não passasse a perturbar a ordem pré-estabelecida.  

A Confederação Abolicionista Paranaense, no dia 24 de maio em edição da Gazeta 

Paranaense, busca reafirmar seu papel no que se refere a libertação dos escravos, diz que 

                                                 
125 Ibidem, p.47. 
126 MIGNOLO, Walter D. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte conceitual da 

modernidade. In. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. 

LANDER, Edgar. (Org.) Collección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2005. 
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“agora é que ella principia a viver essa vida sublime de sacrificios e de abnegações, no intuito 

de collocar os novos cidadãos, hontem estrangeiros no seio da propria Patria, em 

condições de se não tornar um elemento de anarchia, mas de ordem e de harmonia no 

concerto sereno da sociedade” 

Diz Azevedo que nesse período, os abolicionistas tinham tomado pra si a tarefa de  

“além de lutar pelo abolição, era abrir espaço para que o trabalho se desfizesse de 

sua secular imagem negativa, impregnada pela escravidão na consciência dos 

escravos, senhores e demais nacionais. Era mediante a regeneração do trabalho, o 

reconhecimento enfim de que “o trabalho manual, dá força, vida, dignidade a um 

povo”, que se poderia alcançar no futuro a regeneração racial ou a formação efetiva 

de uma nacionalidade e, por conseguinte, de instituições políticas verdadeiras”127 

 

O projeto de abolição proposto pelo Conselheiro Antonio Prado, publicado também 

nos jornais da capital paranaense, tanto na Gazeta Paranaense como no Dezenove de 

Dezembro, apresenta questões relevantes no que se refere ao encaminhamento do liberto 

depois de cessado o trabalho servil. Aqui destacamos a obrigatoriedade do liberto em 

permanecer três meses prestando serviços remunerados a seus ex-senhores. Que recebam 

salários pelos serviços prestados e que o pagamento seja feito de acordo com a oferta e 

procura. Será obrigado a permanecer por dois anos no mesmo município em que residia 

enquanto era escravo, além de ser obrigado a trabalhar, para que se evite a vadiagem e 

vagabundagem.  

Mais uma vez é possível observar a necessidade em manter o controle social a partir 

do trabalho, e a elite curitibana, em consonância com o debate a nível nacional, apontava o 

trabalho como o meio mais eficaz e racional para acomodar na sociedade esse novo elemento. 

Ao fim do seu mandato como vice presidente da Província, o Comendador Ildefonso 

Pereira Correia, em relatório publicado na Gazeta Paranaense, faz um balanço do seu 

mandato e pontua que com o fim do trabalho servil, o liberto deveria seguir o exemplo do 

imigrante, sendo então inserido na cadeia produtiva e atuante no desenvolvimento da 

Província “Impulsionado pela actividade do trabalho immigrantista que se faz sentir em 

grande numero de zonas e pelo trabalho nacional que, á exemplo daquelle, desperta-se 

estimulado, o desenvolvimento econômico da província opera se silencioso mas sempre 

crescente”. 

Entre os artigos publicados, o que trata do projeto de lei do Conselheiro Ministro da 

Justiça sobre os Presídios Correcionais, é relevante para a análise que nos propusemos. No dia 

4 de julho, o Dezenove de Dezembro traz o projeto que prevê penas de reclusão para aqueles 
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que não se adequassem aos Termos de Bem Viver. De acordo com a proposta seria 

considerado infração, entre outras, a vadiagem e vagabundagem, mendicância, embriaguez, 

recusa em ocupar-se em trabalho honesto. Estando recluso nos presídios correcionais, o 

indivíduo deveria ser alocado, primordialmente, em atividades agrícolas.    

Para além da notícia a respeito dos presídios correcionais, cabe destacar que na 

mesma página, logo abaixo da proposta de lei, o periódico traz notícia sobre as comemorações 

em torno da Lei de 13 de Maio em Minas Gerais. Além das exaltações animadas e festivas, e a 

afirmação de não haver mais classes privilegiadas, o artigo ressalta que “Cada brazileiro, de 

treze de Maio pra cá, deve ter em mente a grande lei econômica. Todo homem é capaz de 

produzir mais do que consome”. 

Quando voltamos nossa leitura para as entrelinhas do discurso apresentado nos 

periódicos, conseguimos observar que existia uma tensão social latente. Seja através da fala 

de cidadãos residentes em Curitiba, ou através das diversas falas ecoadas pelo Império e 

destacadas nos jornais curitibanos, conseguimos perceber que, embora houvesse o desejo de 

manter os ânimos calmos, o processo foi mais difícil do que se gostaria.  

Para Azevedo 

“A percepção de uma sociedade dividida não só em termos sociais como também 

raciais, em que o racismo não ficava camuflado como hoje em dia, significava 

também a consciência da possibilidade sempre latente de revanchismo social. [...] 

Por isso, se se quisesse realmente integrar esta maioria na ordem social instituída 

pela minoria branca, era preciso tornar esta ordem algo abrangente a ponto de ser 

incorporada e assumida pelos não-brancos.”128 

  

 

Tendo em vista essa diferenciação, era necessário a constante valorização do trabalho 

para inserir, mas continuar mantendo o liberto a margem. 

 Aqui cabe destacar as considerações feitas por Castro-Gómez ao abordar o conceito 

de colonialidade do poder, de Quijano. O autor aponta que  

 

“Na opinião de Quijano, a espoliação colonial é legitimada por um imaginário que 

estabelece diferenças incomensuráveis entre o colonizador e o colonizado. As 

noções de “raça” e de “cultura” operam aqui como dispositivo taxonômico que gera 

identidades opostas. O colonizado aparece assim como o “outro da razão”, o que 

justifica o exercício do poder disciplinar por parte do colonizador. A maldade, a 

barbárie e a incontinência são marcas “indenitárias” do colonizado, enquanto que a 

bondade, a civilização e a racionalidade são próprias do colonizador. [...] Uma 

política “justa” será aquela que, mediante a implementação de mecanismos jurídicos 

e disciplinares, tente civilizar o colonizado através de sua completa 

ocidentalização.”129  

                                                 
128 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Op. cit, p.248. 
129 CASTRO-GÓMEZ, SANTIAGO. Op.cit., p.83. 
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Ora, ao propor a inserção, mesmo que coercitiva, do liberto no mercado de trabalho, 

visando integra-lo na sociedade como um sujeito produtivo e interessante ao capitalismo, 

manter a ordem e estratificação social, as elites curitibanas estavam exercendo uma forma de 

colonialidade do poder. Já não era mais a colonização em si, mas as práticas que foram por ela 

legadas as elites que aqui se formaram. A diferenciação e a necessidade de tutela é constante 

no que se refere a possibilitar ao liberto acesso a civilização.  

Entre as preocupações e projetos para o liberto, a que mais chamou atenção foi a 

proposta do Padre e Deputado Ribeiro, publicada no dia 02 de agosto, no Dezenove de 

Dezembro na seção intitulada Assembléa provincial, na qual é transcrita a sessão. O deputado 

propõe a criação de uma escola agrícola em Curitiba destinada não só à capacitação para o 

trabalho no campo, mas também com intuito de ser um ambiente moralizador e civilizador, já 

que a agricultura era considerada indústria vital para o crescimento da Província. Entre as 

preocupações do deputado Ribeiro, principalmente no que se refere ao liberto, cabe destacar 

novamente alguns pontos: “A aurêa lei de 13 de Maio, que extinguiu a escravidão, marcou um 

importante passo para nobilitação do trabalho manual; cumpre agora, que o governo da 

província dirija o ensino publico, despertando as vocações para as artes mechanicas e para a 

indústria em suas múltiplas manifestações. [...]O maior serviço que podemos prestar á 

província, á sociedade em geral em particular a esses infelizes ignorantes, é o 

desenvolvimento rápido da agricultura como preliminar necessário á sua instrucção e 

educação moral”. 

 Na edição do dia 22 de outubro de 1889, quando a proposta é retomada, diz o Padre 

e Deputado: “A classe que mais necessita ou que carece urgentemente do ensino pratico da 

agricultura é a geração actual dos libertos [...]Estes serão os derrubadores de nossas mattas 

tarefa impropria do immigrante recém chegado. [...]Hoje educados na escola da liberdade, 

com a intelligencia desenvolvida com as lições do pedagogo, teremos nesses homens, não 

méras machinas de trabalho forçado, não cegos instrumentos obdientes ao nuto do feitor[...] 

Tremenda será a responsabilidade do governo, si deixar que esta semente de prosperidade e 

beneficio degenere”. 

O ordenamento social a partir do trabalho e da educação é também abordado por 

Frederick Cooper. Este discorre sobre o cenário africano no contexto de descolonização. 

Contudo, as questões apontadas por ele no que se refere ao trabalho, são visíveis também na 

fala do Padre e Deputado Ribeiro. Para Cooper “a ideia de um trabalhador automotivado, 
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autodisciplinado, que faz opções no mercado de trabalho e portanto determina o bem-estar de 

sua família”130, foi sendo cunhada a fim de disciplinar. Assim como “a ideia de que os negros 

precisariam da supervisão rigorosa de um estado civilizado antes que pudessem embarcar no 

“curso natural” da racionalidade do mercado”131. 

O que é significativo nas questões apontadas por Cooper, que aqui apenas 

mencionamos de forma superficial, é perceber como o discurso disciplinador, ordenador e o 

projeto de modernidade e civilizatório, são similares. A proposta do Padre e Deputado Ribeiro 

é um exemplo no que se refere a Curitiba. O liberto aparece como aquele a ser tutelado, 

inserido, enquadrado, cabendo ao Estado regulamentar suas vidas para que não se tornem um 

problema ainda maior.  

Mais uma vez as questões apontadas por Azevedo são pertinentes para pensarmos 

como foi ano de 1888 em Curitiba. Diz a autora que  

“embora a inferioridade racial do negro – vista mais em termos culturais do que 

biológicos – fosse sempre muito ressaltada, não se colocava então a questão da sua 

incapacidade para o trabalho livre, isto desde que ele fosse convenientemente 

disciplinado, via coação policial, administração estatal de seu cotidiano e 

internalização do “amor ao trabalho””132 
  

As políticas apontadas pela elite curitibana, para uma melhor inserção do liberto no 

mercado de trabalho livre, refletem exatamente as questões apontadas por Azevedo. Era 

preciso usar dos meios disponíveis para que se integrasse o novo, que se mantivesse uma 

unidade e ao mesmo tempo era imprescindível manter as posições de poder.  

 

4.5. Por hora tudo são festas, tudo são flores 

 

Existiam também aqueles que, mesmo depois da Lei Áurea, não se conformaram 

com a perda da sua propriedade. Os periódicos traziam essas questões para debate. Em edição 

da Gazeta Paranaense publicada no dia 07 de junho, traz informação a respeito de um senhor 

em Guarapuava que não aceitava libertar seus escravos. O jornal ressalta que esse senhor não 

é brasileiro e que os 3 libertos que insistia manter em cativeiro, eram duplamente 

desgraçados, já que além de terem sido escravos, mesmo depois da lei ainda não conheciam a 

liberdade. 

                                                 
130 COOPER, Frederick. Condições Análogas à escravidão. In Além da escravidão: investigações sobre raça, 

trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação. Tradução de Maria Beatriz de Medina. Rio de Janeiro: 

Civilização brasileira, 2005.  
131 Ibidem, p.  
132 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Op. cit, p.252. 
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Um oficio encaminhado aos delegados para que se atentem a casos de reescravização 

é também publicado na Gazeta Paranaense do dia 12 de outubro. Embora não diga que esse 

crime estivesse ocorrendo em Curitiba, pede para que os delegados se atentem e em caso de 

denúncia, retomando as palavras do documento: “Constando a V.S. qualquer desses factos, e 

depois de averiguada a sua veracidade, pela informação da victima e de pessoa fidedigna, 

deve incontinenti abrir inquérito”  

O que se nota nesses dois casos é, num primeiro momento, a evidencia de que o 

processo de abolição não foi aceito por toda a sociedade, mas mais do que isso, não foi 

respeitada a lei, o que reflete a ideia de uma parcela da população não reconhecer o liberto 

como igual a si, mesmo que no campo jurídico. E, num segundo momento, ao tornar 

imprescindível a figura de uma testemunha em casos de reescravização, o poder público 

continua mantendo a figura do negro como subalterno, que não merece confiança.   

O discurso corrente era o de aceitação e celebração ao fim da escravidão, mas como 

visto acima nem todos partilhavam desse mesmo sentimento. Num discurso acalorado, 

deputado Domingos Cunha, publicado no Dezenove de Dezembro de 07 de agosto, o deputado 

ao defender o direito a indenização dos proprietários de escravos, ao criticar fortemente como 

se deu o encaminhamento da Abolição da escravidão, além de mencionar os libertos enquanto 

escravos, mesmo sendo repreendido por seus colegas, evidencia como o discurso em torno da 

inserção do negro na sociedade “civilizada” foi turbulento.  

 

4.6. Noticiário 

 

Finalmente, apresentamos os casos de violência praticadas por pessoas negras em 

outras localidades e que foram noticiadas em Curitiba. Os casos de linchamento noticiados 

são ricos em detalhes e a violência praticada são pontuados. A Gazeta Paranaense no dia 10 

de julho, quando noticia um caso violento que ocorreu em Campinas, no qual um grupo de 

moradores da localidade invadiu a cadeia e linchou até a morte o preto João. Cabe destacar o 

posicionamento do periódico de Campinas, o Diário de Campinas, isso porque diz ser 

contrário a atitude desses moradores, mas ressalta a importância de penas mais duras, pois “Se 

o criminoso não fôr reprimido como merece, onde irão parar a tranquilidade e a paz das 

familias?” 

Ainda na Gazeta Paranaense, mais um caso de linchamento é noticiado, publicado 

no dia 16 de outubro, um caso ocorreu em Ashville, Carolina do Norte. John Humaphreys, 
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negro, foi acusado e preso por ter abusado sexualmente da menina Sallie Parker, branca, de 13 

anos. Na noite em que Humaphrey foi preso, alguns habitantes invadiram a cadeia, o mataram 

e o penduraram numa arvore.  

O Dezenove de Dezembro também reserva suas páginas para noticiar as sentenças 

apresentadas no Tribunal do Juri, e no dia 29 de março traz o desfecho do processo em que o 

réu Antonio, então escravo de Mariano Cordeiro dos Santos, é condenado a 12 anos de prisão 

com trabalhos, por ter assassinado seu senhor.  

Embora não sejam noticiados cotidianamente, esses casos de violência extrema, 

podem ser o indicativo de algumas noções de ordenamento social que os jornais gostariam de 

reforçar. Isso porque, podemos observar que nos casos de linchamento, embora esses atos 

sejam condenados pelos periódicos, estes afirmam ser compreensível a atitude dos 

linchadores, já que, ao que tudo indica, para essas pessoas o poder judiciário não pune os 

como deveria.  

Aqui propomos duas interpretações a respeito dessas notícias de linchamento. 

Primeiro que elas podem ser uma forma de diferenciação da cidade de Curitiba em relação a 

outras localidades, sejam elas em território brasileiro ou não. Visto que a cidade não contava 

com número expressivo de negros, a rivalidade ou possíveis casos de revanchismo, ou ainda 

distúrbios causados pela própria índole do liberto, não tivesse espaço para se manifestar por 

aqui.  

Uma segunda interpretação possível é a que se refere a um maior controle e 

vigilância desses novos indivíduos na sociedade civilizada. Uma vez que poderiam ser 

considerados possíveis alteradores da ordem vigente e usar da violência não estava distante da 

realidade, essas notícias podem ser consideradas um aviso para que se mantenha maior 

controle social.    

“Livre, ignorante e podendo dar vazão aos seus impulsos, o negro cairia na 

vagabundagem e no crime [...] Era preciso, portanto, assegurar o seu enquadramento na 

sociedade, coagindo-o suavemente ao trabalho [...]”133 ou seja, enquadrar e vigiar através do 

trabalho para que os negros não ousassem questionar a ordem vigente. E, se caso houvesse 

algum tio de inadequação, a violência praticada seria fortemente punida. 

 

 

 

                                                 
133 AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Op. cit, p.228. 
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Considerações finais  

Parte dos autores estudados no presente trabalho monográfico, são enfáticos ao 

afirmar a importância dos pesquisadores em propor debates que fujam de um sistema de 

pensamento eurocêntrico.  Para Castro-Gómez é importante “tornar visíveis os novos 

mecanismos de produção das diferenças em tempos de globalização. Para o caso latino-

americano, o desafio maior reside numa “descolonização” das ciências sociais e da 

filosofia”134.  

Ao analisarmos os artigos publicados tanto na Gazeta Paranaense, como os 

publicados no Dezenove de Dezembro, procuramos não nos distanciarmos do que propõe os 

autores pós-coloniais. Essa difícil tarefa se mostrou frutífera. Isso porque, além de voltar o 

olhar para o silenciamento e ocultamento do liberto nas fontes, foi possível observar, mesmo 

que ainda de forma incipiente, a construção de um imaginário, de um modelo de Curitiba que 

reverbera ainda hoje.  

Quando observamos as falas apresentadas nos artigos publicados nos periódicos aqui 

estudados, conseguimos perceber pontos de conexão: deixar o passado e voltar o olhar e 

esforços para o futuro; a insignificância do trabalho escravo e, por consequência, a 

insignificância no número de pessoas negras na cidade de Curitiba; o liberto enquanto sujeito 

exterior, estrangeiro e que precisa de tutela para adequar-se à civilização; enquadramento e 

inserção social do liberto através do trabalho; instrumentos de coerção para os casos de não 

adequação ao modelo de sociedade que estava sendo proposto.  

Como discutido no capítulo anterior, o Estado é a esfera que organiza e coordena os 

meios necessários para que o “projeto de modernidade” seja desenvolvido e implementado135. 

O que se apresenta nos periódicos curitibanos, seja quando transcrevem ou trazem notícias de 

outras regiões do país, ou quando quem é o autor do artigo reside em Curitiba, é a cobrança 

para que o Estado crie mecanismos de vigilância e tutela a fim de evitar um descontrole por 

parte da população liberta. 

Para além dessas questões, cabe ainda pontuar a questão racial. Embora não apareça 

nas fontes de forma enfática e direta, o racismo está presente nas falas mencionadas pelos 

periódicos. Quijano, ao abordar a questão colonial, aponta que 

 “As novas identidades históricas produzidas sobre a ideia de raça foram associadas 

à natureza dos papeis e lugares na nova estrutura global de controle do trabalho. 

Assim, ambos os elementos, raça e divisão do trabalho, foram estruturalmente 

                                                 
134 CASTRO-GÓMEZ, SANTIAGO. Op.cit., p.86. 

135 Ibidem, p.80. 
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associados e reforçando-se mutuamente, apesar de que nenhum dos dois era 

necessariamente dependente um do outro para existir ou para transformar-se.”136 

 

Ao não carregar mais o estigma da escravidão, o liberto deveria então ocupar um 

novo espaço não só no mercado de trabalho, mas na sociedade. O que percebemos no caso de 

Curitiba, é a preocupação em manter essas pessoas na produção agrícola, mesmo quando ela é 

considerada insignificante. Manter o ordenamento social é primordial para as elites e, ao 

pontuar qual local deveria ser ocupado pelo liberto, deixa aparente o racismo e a segregação. 

Discutir o processo de abolição à luz da construção de um projeto de modernidade, 

nos ajuda a compreender questões que perpassam o cotidiano da Curitiba contemporânea. 

Questionar porque ainda é corrente a ideia de que em Curitiba não houve escravidão, é 

fundamental. Isso porque essa ideia revela como o ocultamento paulatino da presença negra 

na cidade, faz parte de um projeto de construção de identidade, construção essa que é parte do 

projeto de modernidade que está em curso desde o final do século XIX. 

Questionar os discursos que estavam sendo estruturados a partir de 13 de maio de 1888 e o 

constante ocultamento do negro da história curitibana, é também fundamental para 

compreendermos como a ideia do liberto enquanto o “outro”, o estrangeiro, fez com que se 

naturalizasse violências diárias contra população negra de Curitiba, além de evidenciar como 

estruturas sociais baseadas na diferenciação racial, estão fortemente enraizadas em nossa 

sociedade.  

                                                 
136 QUIJANO. Aníbal. Op.cit., p.108. 
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