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ESCRAVIDÃO  E CRIMINALIDADE NOS CAMPOS GERAIS NO SÉCULO XIX  

 

Este Folhas poderá ajudá-lo a responder questionamentos como: 

Houve ou não violência durante a escravidão? Essa s ituação se configurou em 
todo território brasileiro? E na região dos Campos Gerais? As várias formas de 
violência nas relações entre senhores e escravos é conseqüência da 
escravidão? Houve resistência à escravidão? Se exis tiram, quais as formas de 
resistência? Como o Sistema Judiciário estabeleceu suas práticas nas 
relações de violência entre escravos e senhores?   

 

O século XIX foi marcado por inúmeras transformações no contexto 
internacional que influenciaram e pressionaram mudanças no Brasil. Apesar das 
pressões do capitalismo inglês, do movimento abolicionista, o trabalho escravo 
persistiu até 1888.  

A escravidão foi instituída, no período colonial, pelos portugueses durante a 
exploração do pau-brasil quando os indígenas começaram a se recusar em trabalhar 
mediante a troca por alguma bugiganga e quinquilharia. Foi com a implantação da 
atividade açucareira em 1530 que a escravidão intensificou-se. Foi a necessidade de 
um grande número de mão-de-obra, e também porque o tráfico negreiro apresentou-
se como um negócio muito lucrativo optando-se, portanto, pela escravidão africana. 

O trabalho do escravo africano foi de tal modo assimilado pela empresa 
açucareira colonial, que em 1711, foi dito em frase célebre do jesuíta Antonil “as 
mãos e os pés do senhor de engenho”. Para garantir que as atividades fossem 
realizadas de acordo com o interesse dos senhores havia o auxílio do capataz para 
vigiar, além do feitor para fiscalizar o escravo. Sempre que havia uma desobediência 
era o feitor que cometia a mando do senhor os mais diversos tipos de castigos. 
(NUNES, 2003, p.293 e 294) 



Não podemos esquecer que a própria escravidão colaborou para que 
existissem várias formas de violência, pois as relações de senhores com seus 
escravos eram tensas. Em documentos, como os processos-crimes, é possível 
detectar a fala e os significativos gestos dos escravos em situações de extremo 
conflito e tensão no relacionamento com seus proprietários e escravos. (PENA, 
1999, p. 6)  

 

 

PANORAMA DA ESCRAVIDÃO NO PARANÁ  

 

Nas últimas décadas do século XVII, é que foram trazidos um maior número 
de africanos para trabalharem na mineração do ouro. Com a decadência dessa 
atividade eles foram transferidos, no século seguinte, principalmente para a 
agricultura e pecuária. Os pecuaristas possuíam inúmeros escravos que foram a 
base da mão-de-obra dos Campos Gerais. (WACHOWICZ, 1988, p. 134 e 135) 

Basicamente, o Paraná da metade do século XIX possuía três regiões 
escravistas: o Litoral, o Primeiro Planalto (ou Planalto Curitibano) e o Segundo 
Planalto (os Campos Gerais). O Litoral caracterizava-se pela atividade portuária e 
pelas culturas de subsistência (arroz, feijão, mandioca, entre outros), sendo a mão-
de-obra escrava predominante embora convivendo com imigrantes e indivíduos 
livres. O Planalto Curitibano, pelas atividades de cultura e beneficiamento da erva-
mate, pelas tarefas de invernagem e pelas culturas de subsistência. Nos Campos 
Gerais, as ocupações assemelhavam-se com o Primeiro Planalto, embora com forte 
predominância do criatório e invernagem de gado para a venda em Sorocaba e 
posterior distribuição. 

A maioria dos serviços, na fazenda, eram realizados pelos escravos, sejam 
nas atividades agropecuárias, ou artesanais (carpintaria, sapataria, ferraria, entre 
outros), ou ainda nas atividades domésticas (cozinha, rouparia,...) 

(...) Nesta região, desde o século XVIII, podia-se avistar, aqui e acolá, uma sede de 
fazenda, encravada em meio aos riachos e pequenas formações vegetais que ali 
existiam. (...) A fazenda compunha-se da casa do proprietário e de outras 
construções, entre elas a senzala ou alojamento dos escravos, o paiol de 
mantimentos, os ranchos ou galpões para guardar materiais e realizar reuniões com 
os peões que trabalhavam na fazenda. Os jardins, muito comuns nas propriedades, 
tinham roseiras, limoeiros, marmeleiros e romãzeiras. O pomar podia ser de uma 
extensão dos jardins, onde também eram plantados vários tipos de frutas. Ao lado 
da casa, era costume se plantar uma horta. (SCHMIDT, 1996, p.40) 

 

A citação acima descreve em poucas palavras o que vinha a ser uma fazenda 
do período escravista, porém não consta nesta descrição um elemento fundamental 



do processo histórico, os personagens históricos e seu universo de relações sociais. 
Para isso utilizaremos a análise de inquéritos e processos onde encontraremos 
relatos incríveis de um universo, até então desconhecido pela História: o universo do 
cotidiano escravo. 

 

 

ATIVIDADES : 

 

1. Por que o jesuíta Antonil afirmou que o escravo africano era “as mãos e os 
pés do senhor de engenho”? 

2. Pesquise as formas de violência mais comuns praticadas contra os negros 
para dominá-los durante a escravidão. Traga para sala de aula, discuta com 
seus colegas e depois organize um painel: 

3. Descreva com suas palavras como era o trabalho em uma fazenda dos 
Campos Gerais na época da escravidão: 

 

 

Antes de continuarmos é importante conhecer o signi ficado dos seguintes 
termos:  

 

 

Cotidiano: aquilo que é habitual ao ser humano, ou seja, está presente na 
convivência do dia-a-dia. 

Inquéritos:  conjunto de atos e diligências com que se visa a apurar alguma coisa; 
sindicância. 

Processos-crimes ou processos criminais:  conjunto de peças que documentam 
o exercício da atividade jurisdicional em um caso concreto. 

Fonte: Dicionário Aurélio Escolar da Língua Portuguesa. 

 

 

 

 



OS PROCESSOS CRIMINAIS REVELANDO O COTIDIANO DOS  

ESCRAVOS EM CASTRO  

 

 

A pesquisa em processos-crimes envolvendo os escravos possibilita uma 
investigação mais detalhada de questões que anteriormente eram somente 
pesquisadas no campo das hipóteses. É possível perceber o comportamento dos 
escravos, enquanto sujeitos ativos no processo histórico, identificar os espaços de 
atuação destes na sociedade campeira no final do século XIX.(CARVALHO,2002). 

A criminalidade é parte integrante das múltiplas faces do universo escravo. No 
processo criminal, as diversas “falas” registradas nos autos (réu, vítima) podem ser 
reveladoras de aspectos do cotidiano escravo na sociedade campeira do século XIX. 

Podemos observar no processo de homicídio de 1863 o escravo Ambrósio 
(africano e cativo da nação) que foi acusado de matar um índio coroado de nome 
Cañero num conflito ocorrido no Aldeamento de Pirapó em Jatahy. Em seu 
interrogatório Ambrósio revela aspectos na convivência entre escravos, índios e 
brancos: 

 

        “Quanto a sua inocência diz que ele tirou sobre os índios e matou um deles, não foi por 
sua vontade, nem por inimizade, imprudência ou capricho, senão em sua defesa, e em 
conseqüência do mandado do major ex-diretor. Diz que atirou porque não vio outro remédio 
senão matar, ou todos morrerem e tanto isso é verdade, que todos os que tinham arma de 
fogo atirarão, no que julga não ter cometido crime, visto que não recebeu nenhuma 
repreensão dos diretores. E naquela ocasião o aldeamento Pirapó estava mal de pessoal, 
tanto que o dito major diretor encarregou ele respondente da guarda e vigia do aldeamento 
naquela noite. E que o conflito se deu por falta de pessoal para impor respeito aos índios”. 
(Ambrósio, escravo, réu, Processo Criminal, Caixa 1863)   

 

        No interrogatório acima, encontramos evidências da convivência entre brancos, 
índios e negros, que diferem da “visão clássica”, em que estes atores sociais 
aparecem em contextos históricos diferentes, ou seja: primeiro a convivência entre 
brancos e índios no período das expedições paulistas de ampliação das fronteiras 
do sul do país; segundo a convivência entre brancos e negros no período 
setecentista quando o Paraná ainda era uma extensão do território paulista e no 
período posterior quando passou a compor o que, posteriormente se tornaria o 
território paranaense. A partir dessa visão dita “clássica”, índios e negros fizeram 
parte de contextos históricos diferentes e desarticulados. O documento acima 
desmonta esta visão, posto que, dado um contexto (1863 – Aldeamento do Pirapó), 
encontram-se nele personagens sociais (o escravo Ambrósio, o major, os índios), 
num momento de conflito. Na última frase do interrogatório, percebe-se qual o lugar 
de cada um no contexto dado. Assim, o major impunha sua autoridade sobre o 



escravo, este tinha a responsabilidade de “impor respeito” perante os índios, 
revelando, assim, o quadro social daquele momento histórico.     

No inquérito de 1877, verificamos a escrava Maria que foi vítima de lesões 
corporais porque estava tentando fugir. O que revela a violência presente na relação 
entre senhor e escravo, além de ser mais um dos meios de resistência ao sistema 
escravista. Observe a conclusão desse inquérito: “como visto que o castigo não foi 
imoderado, nem mesmo do corpo delito consta nenhum vestígio desse castigo. O 
inquérito foi arquivado.” (Inquérito Policial, Caixa 1877) 

Ainda sobre lesões corporais encontramos o escravo José Francisco, que em 
1885 se apresentou à Promotoria da cidade, queixando-se de ferimentos na região 
lombar, revelando mais um caso de violência doméstica entre senhor e escravo. No 
inquérito ele afirmou: 

 

“Que se chamava José Francisco, tinha trinta anos mais ou menos, solteiro, filho de 
Margarida escrava e natural de Jaguariaíva. Que tendo se queixado a sua senhora que se 
achava doente, ela ficou zangada e mandou que seu senhor o castigasse, este mandou que 
o escravo Benedito aplicasse-lhe 'açoites' nas costas”. (José Francisco, escravo, vítima, 
Inquérito Policial, Caixa 1885) 

 

Ao pesquisar documentos como o citado acima verificamos um dos 
instrumentos reguladores do sistema escravista: a lei como principal responsável 
pela manutenção das estruturas do sistema. Os dois inquéritos foram arquivados 
porque o Código Criminal da época no seu artigo 6 permitia essa prática de castigos 
físicos, desde que causassem ferimentos leves. 

 

“O Código Criminal de 1830 previa a pena de no máximo cinqüenta açoites aos escravos 
que cometessem crimes. No entanto, algumas vezes, a medida não era cumprida e os 
cativos acabavam recebendo até mais de trezentas chicotadas. A pena para aqueles que 
cometiam crimes mais graves contra o proprietário ou a sua família era a de galés perpétua 
(sentença de trabalhos forçados) ou de morte.” (MATTOS, 2007, p. 126 e 127) 

 

Ainda dentro do âmbito das formas de violência cotidiana utilizadas tanto por 
escravos quanto por senhores, encontramos Felícia e Quitéria, acusadas de 
envenenar seu senhor no ano de 1866. Em seu depoimento a escrava Quitéria diz: 

 

“(,,,)que na hora do crime estava na casa de seo senhor. Que não sabia porque tinha sido 
presa. Que era bem tratada. Que fazia todo tipo de serviço na casa de seu senhor. Quanto 
as substâncias em pó encontradas na sua caixa de roupas eram pó de juana, enxofre e anil, 
a primeira era resto da porção que tinha colocado na cabeça de seu filho para matar piolhos, 



a segunda era usada por ella como remedio interior e a terceira aplicada em roupas. Não 
sabe se o café que preparou fes mal a seus senhores. Ouviu diser que morreram 
envenenados (...)”( Quitéria, ré, Processo Criminal, Caixa 1866) 

 

A citação acima nos chama a atenção para o fato de uma escrava ter 
conhecimento sobre o uso de remédios que não as já conhecidas ervas naturais, e 
que a venda de substâncias tóxicas eram proibidas em todos os municípios. Esse 
dado interessante revela, porém, que não existia um sistema repressivo quanto ao 
acesso a substâncias tóxicas, pois a escrava Quitéria manuseava estas substâncias 
no seu dia a dia aproveitando-se das falhas deste sistema. Esse caso vem mostrar a 
situação do risco de vida a que o senhor de escravos estava exposto, pois eram os 
escravos que realizavam todas as tarefas: como a comida e a arrumação da casa. O 
livre acesso delas facilitava a premeditação de um homicídio, indicando uma 
possível fragilidade dos senhores em relação aos escravos. Esse caso de 
envenenamento nos aponta também como uma das diversas formas de resistência à 
escravidão. 

Há um outro processo criminal de 1853 que envolve os escravos João e 
Pedro, como réus, na morte de seu senhor Ignacio e de um menino de nome Vidal 
revelando outra face da vida na fazenda: a relação de poder, violência, ódio e 
vingança entre escravos e senhores. Nos depoimentos eles descrevem: 

 

“ (...) que seo parceiro Pedro matou no dia de ontem estando elle interrogado junto com o 
Pedro roçando o matto do dito potreiro e chegando lá seu dito senhor tratando de surra seo 
companheiro por cauza de huma vaca ter entrado dentro do potreiro e logo a principio da o 
seo companheiro estando com uma foice na mão descarregou violentamente tres foiçadas 
na cabessa do dito seo amo, [até] cahir por terra, e correndo atras do menino Vidal que 
estava pouco distante honde foi cortar vara para dar em seo companheiro ahi ouvio o 
menino disendo ai Jesus Pedro não me mate, e depois seo companheiro arrastou o menino 
e apinxou o menino com uma pedra no pescoço e o mesmo o fes para o corpo de seo amo 
(...)” (João, escravo, réu, Processo Criminal, Caixa 1853) 

 

“(...) que o motivo que assacinou a seo senhor por ser para elle impertinente e por já 
guardar-lhe odio, e que assacinou o menino Vidal porque tendo este presenciado o 
assacinato de seo senhor [não] viesse contar; (...) que os unicos meios a allegar seo 
procedimento he o mao trato que lhe dava o seo senhor obrigando-lhe a um serviço forçado 
mesmo aos domingos e dias santos, e que maltratava tão bem de fome; (...) ( Pedro, 
escravo, réu, Processo Criminal, Caixa 1853) 

 

Percebemos, nestes dois fragmentos do processo, um quadro de violência 
que marcou o cotidiano da Vila de Castro, onde o senhor impõe a sua autoridade 
sobre o escravo, e este por sua vez, reage de maneira violenta, instintiva e astuta, 
ao matar seu senhor e o menino para que ele não contasse nada sobre o crime. O 
dado mais familiar deste cenário é em relação aos maus tratos recebidos pelo 



escravo, o trabalho forçado, o desrespeito aos domingos e dias santos e a fome, 
resultando em uma reação violenta dos mesmos. Podemos encontrar várias 
evidências do cotidiano de uma fazenda dos Campos Gerais estudando o processo-
crime de 1853 envolvendo os escravos João e Pedro. 

 

“São muitos os momentos no trabalho com os processos criminais, em que se pode 
perceber a interferência dos agentes judiciais, lançando mão de táticas em favor ora da 
banalização, ora do agravamento de determinados atos ilícitos, muitas vezes transformados 
de problemas periféricos em problemas centrais e chegavam a dar origem a instauração de 
processos-crimes. O inverso também era verdadeiro (...). o interessante é que o Sistema 
Judiciário, na figura de seus inúmeros agentes, não se furtou em fazer uso dessas normas, 
implícita ou explicitamente, fosse para desviar a atenção de um motivo central de 
culpabilidade de um acusado, fosse para preencher lacunas de uma defesa mal elaborada 
ou para firmá-la como regras obrigatórias e indispensáveis ao bem viver (...)” (SILVA, 2002, 
p.58 e 59) 

 

Essa busca na documentação do judiciário revelou vestígios e evidências 
sobre o cotidiano escravo castrense, mostrando-nos que o sistema escravista na 
região não mais se pautava em leis e estruturas rígidas, visto que elas 
proporcionavam “brechas”, das quais os escravos se aproveitavam oportunamente 
para direcionar suas trajetórias, constituindo-se sujeitos de sua própria história. 

 

 

ATIVIDADES : 

 

1. Analise os aspectos do cotidiano presentes nas “falas” dos escravos em seus 
inquéritos: 

2. O que levou os escravos a serem réu ou vítima em cada um dos casos 
citados no texto acima? 

3. Na sua opinião: De que lado ficava o Sistema Judiciário neste contexto de 
escravidão: 

4. Organize um texto narrativo (relato) sobre a violência envolvendo escravos e 
senhores: 

 

 

 

 



A REVOLTA ESCRAVA EM CASTRO  

 

Durante a segunda metade do século XIX, aconteceram diversas revoltas 
escravas no Brasil. Época em que o Paraná tornou-se província exportadora de 
escravos para a região produtora de café (São Paulo), pois com a proibição do 
tráfico negreiro (1850) havia dificuldade em se conseguir mão-de-obra escrava. 

Na fazenda Capão Alto (Castro), todo trabalho era executado por escravos. 
Em 1751, essa fazenda foi transferida para os frades carmelitas (São Paulo), que 
deixaram a administração da fazenda sob a responsabilidade de um escravo e de 
longe fiscalizavam o seu patrimônio. Foram mais de setenta anos sob a 
administração direta e livre de escravos, estes criaram um sentimento muito forte de 
liberdade entre os negros de Capão Alto. Disciplinados pelo trabalho e pela religião, 
os negros entregaram a chefia da fazenda a Nossa Senhora do Carmo, a “Sinhara”, 
a quem tinham grande devoção. 

Era a imagem de Nossa Senhora do Carmo que todas as manhãs os 
escravos consultavam para saber o que deveriam fazer durante o dia. Na capela da 
fazenda, prostrados diante da imagem da santa, rezando e pedindo bênçãos, 
estabeleciam tarefas e enfrentavam a responsabilidade que lhes tinha sido 
entregues pelos carmelitas. Experiência prolongada que foi capaz de suprir o 
sustento da fazenda e de seus escravos. 

Em 1864, os carmelitas arrendaram a fazenda a uma firma paulista e pelo 
contrato de arrendamento os negros deveriam ser levados a São Paulo. Em abril 
desse ano, um representante da empresa veio buscar os escravos que, amparados 
pela fé na “Sinhara” e em sua experiência de liberdade não aceitaram. Houve a 
partir desse momento uma resistência dos escravos do Capão Alto: 

 

        (...) Cidadãos livres por quase cem anos, obedientes e dóceis às ordens da “Sinhara”, e 
apenas a ela, os negros do quilombo do Capão Alto não poderiam tomar outra decisão: 

        _ “A Sinhara não nos disse nada. Se ela mandar iremos com gosto, senão, 
não”, diriam eles aos seus compradores paulistas. 

        Em 1864 os escravos foram efetivamente vendidos pelos carmelitas (...) mas 
eles declararam-se livres e recusaram-se a obedecer. (...) Para enfrentar a 
obstinação dos negros da comunidade de Capão Alto foi preciso reforços a Curitiba. 
(...) Deixar a fazenda, para os negros, significava sem sombra de dúvida o retorno à 
escravidão, que não poderiam aceitar. (...) 

        Os onze escravos apontados como cabeças do movimento foram presos, e no 
dia 10 de maio de 1864 a fazenda foi cercada, os negros levados ao terreiro. 
Firmino, o chefe do Quilombo, não se apresentou mas foi preso à força, junto com 
outros que tentaram impedir sua prisão.(...) (MAGNANI; José Guilherme Cantor, 
1985, p. 27 a 29) 



 

Durante a revolta dos escravos na Fazenda Capão Alto, muitos escravos 
fugiram para outras localidades organizando comunidades para seu refúgio. Essas 
comunidades remanescentes dos escravos localizam-se na Serra do Apon, em 
Pinhal Grande e Limitão.  

Na Serra do Apon a agressividade da natureza leva a pensar ser um lugar 
apropriado para refúgio dos escravos. Há ali uma comunidade conhecida como dos 
Acróbios.  

 

Comunidade : É essencialmente ligada ao solo, em virtude dos seus componentes 
viverem de maneira permanente em determinada área, além da consciência de 
pertencerem, ao mesmo tempo, ao grupo e ao lugar, e de partilharem o que diz 
respeito aos principais assuntos das suas vidas. Têm consciência das 
necessidades dos indivíduos, tanto dentro como fora do seu grupo imediato e, por 
essa razão, apresentam tendência para cooperar 
estritamente.(http://www.prof.2000.pt/users/dicsoc/soc.html) 

 

Agora leia o texto abaixo sobre a situação dessa co munidade:  

        Entre as comunidades existentes em Castro, os negros como em várias regiões do país 
ainda sofrem muito preconceito e exclusão social. Algumas localidades , como a Serra do 
Apon, localizada a 65 quilômetros do Socavão, conta com dezenas de famílias 
descendentes de escravos. Uma destas famílias é a de Vani Rodrigues dos Santos, 63 
anos, viúva há nove anos, que, com o segundo marido, Joacir Pereira, mora em uma casa 
de chão batido. 

     As dificuldades em se chegar à casa de Vani começa pela estrada estreita e esburacada, 
transformando-se num percurso que leva cerca de duas horas para ser completado. Depois 
do que parece um interminável trajeto, finalmente chega-se à modesta casa de ‘dona Vani’, 
como é conhecida. Na residência, há um fogão a gás, utilizado para esquentar mais rápido a 
água para o café, enquanto prepara o fogo com lenha no fogão de pedra, onde é feito o 
almoço. 

        Dona Vani também acorda cedo para andar cerca de 1,5 quilômetros e carregar baldes 
com água que traz na cabeça. É também no rio onde as roupas são lavadas. “Antigamente 
era até bom, porque a água era bem limpa e tinha bastante peixe. Mas, hoje em dia quase 
não tem peixe nenhum e dá até medo de beber a água por causa dos venenos que os 
produtores passam nas lavouras”, conta, apontando para um balde cheio de água, limpa na 
superfície e com terra e outros resíduos depositados no fundo. Assim como ela, sua irmã, 
sobrinha e filha também pegam água no rio. 

        (...) Para Vani, a esperança está no cumprimento  do artigo 68 da Constituição do 
Brasil, que afirma ‘aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam 
ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes 
os títulos respectivos’. 



        (...) Em Castro, as três comunidades se auto-declararam remanescentes de 
quilombolas, sendo reconhecidas e certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Existe a 
Associação das Comunidades Rurais Negras de Castro, que compõe a Serra do Apon, 
Limitão e Mamans há três anos e está dando os primeiros passos. “Não importo se não 
conseguir nada. Posso morrer antes, mas quero que minhas filhas e netos tenham uma vida 
melhor”, expõe Vani. (FONTE: Página Um, 2007, p.6 e 7) 

 

 

ATIVIDADES:  

 

1. Releia o texto, faça uma lista de palavras cujo significado você 
desconhece, procure os sinônimos e elabore novas frases com eles: 

2. Interprete a Revolta Escrava que houve na Fazenda Capão Alto sob os 
dois pontos de vista: a dos compradores e a dos escravos: 

3. Pesquise um outro movimento de resistência escrava no Brasil (sugestão: 
Revolta dos Malês) e depois compare-o com a Revolta de Capão Alto:  

4. Assista com seu professor ao filme “Quilombo” de Cacá Diegues, depois 
discuta com seus colegas sobre os principais acontecimentos relacionados 
com essa rebelião e sua repercussão: 

5. Em Castro, existem comunidades remanescentes de quilombolas? 
Explique: 

6. No Brasil, ainda podemos encontrar muitos problemas quanto à aceitação 
da diversidade cultural, apesar dos muitos movimentos combaterem a 
desigualdade racial e social nas mais diversas áreas da sociedade. Discuta 
com seu professor de Sociologia a respeito desses problemas sociais e 
depois escreva sua opinião: 
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