
1 
  Ituiutaba, 21 a 23 de nov. 2018 

 

 

 

ENTRE ANÚNCIOS E FUGAS: os atos de resistência escrava no Triângulo 

Mineiro, século XIX. 

 

Giulia dos Santos AbdenNabi
1
, Carlos Eduardo Moreira de Araújo

2
 

giuliaabdn@gmail.com, libambo@gmail.com 

Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia. 

 

1. Introdução 

Esse trabalho visa apresentar os primeiros dados da pesquisa de Iniciação 

Cientifica(PIBIC/CNPq/UFU)em andamento, intitulado: “Escravidão e Liberdade no sertão 

oeste mineiro, século XIX”. Tal projeto tem como objetivo analisar o cotidiano do escravo, 

com o foco na resistência escrava no século XIX, no Triangulo Mineiro. As principais fontes 

pesquisadas são os periódicos digitalizados e disponíveis no Arquivo Público Mineiro.  

A resistência fazia parte do cotidiano das sociedades escravistas, dando-se por 

diversos motivos e várias maneiras. Podemos destacar a formação de quilombos, roubos, 

sequestros, fugas, sabotagem nos locais de trabalho, suicídios, assassinato entre outras. O 

ponto de partida teórico para a pesquisa nos anúncios de fugas nos periódicos mineiros foi o 

livro Negociação e conflito(1989), onde João José Reis e Eduardo Silva analisam diversas 

formas de resistência escrava durante o século XIX.  

As fontes utilizadas para essa comunicação serão os jornais, disponíveis e 

digitalizados no site do Arquivo Publico Mineiro. Neste momento inicial da pesquisa estamos 
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pesquisando os anúncios de fuga publicados no periódico A Província de Minas ao longo da 

década de 1880. O jornal organizava-se da seguinte maneira: na primeira página 

registravammatérias em gerais, colunas com informações referenteà cidade e região de Ouro 

Preto e nas últimas páginas os anúncios de diversos assuntos, inclusive as fugas dos escravos.  

A grosso modo, observamos que existiam basicamente dois tipos de fugas: as fugas 

provisórias e as fugas permanentes. Ambas tinham as suas características e logo suas 

finalidades e seus objetivos. Alguns indícios nos auxiliam a dividir os anúncios de acordo 

com o proposto por Reis e Silva. A data da fuga, as características do fugido, o valor da 

recompensa, local de entrega, entre outras.  

 

2. Desenvolvimento:  

João José Reis e Eduardo Silva em Negociação e conflito: a resistência negra no 

Brasil escravista (1989) analisam a resistência escrava como algo inerente ao sistema 

escravista, parte do cotidiano de senhores e escravos. Ao longo do quarto capitulo “Fugas, 

revoltas e quilombos: os limites da negociação”, Silva aborda a questão sobre duas 

vertentes:fugas-reivindicatórias e fugas-rompimento e insurreições. Cada tipo de fuga tem 

um objetivo e seus motivos.  

As fugas reivindicatórias não pretendem um rompimento radical com o sistema, mas 

são uma cartada- cujos riscos era mais ou menos previsíveis- dentro do complexo 

negociação/resistência. Correspondem, em termo de hoje, a uma espécie de “greve”.  

(REIS & SILVA, 1989.p. 63)  

 

Esse tipo de fuga pretendia a conquista de melhores condições de trabalho e vida. Uma 

das principais características era o caráter temporário e individual. Geralmente o cativo fugia 

por um motivo específico, maus tratos, busca de parentes ou relações amorosas. Já a fuga 

rompimento tinha como principal objetivo a quebra de “compromissos” e “acordos”firmados 

entre senhores e escravos. O maior objetivo dessas fugas eram sair desses lugares e romper 

com o sistema escravista.  

A escravidão como sabemos, não terminava nas porteiras de nenhuma fazenda em 

particular, mas fazia parte da lei geral da propriedade e, em termos amplos, da 

ordem socialmente aceite. (REIS & SILVA, 1989.p. 66).  
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Como todo processo existe obstáculos, como aquela sociedade se organizava, o modo 

como os senhores lidavam com as fugas, e como os próprios escravos planejavam essas fugas 

podem ser percebidas a partir das entrelinhas dos textos dos anúncios. As fugas tinham como 

ideia principal a liberdade seja ela por pouco tempo, como as fugas-reivindicatórias, ou por 

uma tentativa de ser permanente como as fugas-rompimento.A partir dos anúncios já 

pesquisados, podemos ter uma noção de como se dava o fenômeno na região do Triângulo 

Mineiro 

Escravo Laurindo esta fugido, com as seguintes signas: cor preta, bons dentes, 

estatura regular, idade de 35 á 40 mais ou menos, semblante fechado e tem na testa 

uma contusão. Gratifica-se com a quantia de cem mil para quem prender ou der 

notícias certas. (A Província de Minas, 4/01/1884). 

Podemos destacar nesse anúncio, as características do escravo, facilitando a sua 

identificação, o valor oferecido por informações sobre o seu paradeiro ou por sua captura. Na 

sequência temos outro anúncio de fuga, porém com valor de recompensa maior do que 

normalmente vimos até aqui. Por que alguns fugitivos valiam mais que outros?  

O escravo reside na freguesia Santa Quitéria de Sabará, o seu dono chama Manoel 

Valeiro. Os sinais: idade 30 anos mais ou menos, cor fula, estatura alta, corpolento, 

pescoço grosso por ter a papada meio achatada, bons dentes, fala bem e algum tanto 

descansado, pés grandes, rosto redondo. Quem o aprender, e entregar ao seu senhor 

na fazenda dos Trancados receberá a quantia de duzentos mil reis”. (A Província de 

Minas,26/04/1884).  

 

3. Conclusão 

Concluindo assim, temos que pensar a resistência como algo que poderia ser 

encontrado com mais facilidade em vários tipos de ações, como por exemplo, suicídios, 

assassinatos, boicotes nas plantações e a própria fuga. Temos um Brasil onde o numero de 

negros ultrapassava o de brancos e o medo de uma revolta escrava era grande, com 

possibilidades concretas de se conseguir êxito, como ficou provado no Levante dos Malês 

(Bahia, 1835). A partir dos anúncios de fuga pretendemos traçar o perfil do cativo resistente 

no Triângulo Mineiro.  
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Conseguimos pensar um pouco sobre a importância desse escravo e o fato de o mesmo 

saber e atuar de forma contra alguns pontos, como os atos de resistência citados anteriormente 

e como um simples boicote poderia, por exemplo, causar um empaqueto gigante para os 

senhores da época.  
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