
“Estás presa, muchacha!”: estupro, violência e relações 
escravistas no Brasil oitocentista 

Projeto: Fontes II

OBJETIVO

Analisar as interações entre cativos e pessoas 
livres no Brasil no último quartel do século XIX 
a partir de um caso de violência praticado por 
um escravo fugitivo chamado Martinho contra 
uma mulher livre, “respeitada e honesta” 
chamada Francisca.

Luiza Ebert de Oliveira

Roberto Radünz (orientador)

DISCUSSÃO

Neste trabalho se busca estabelecer 
discussões sobre o significado da tosa do 
cabelo e sua associação à feminilidade naquele 
contexto sociocultural. Outro tema que esse 
processo suscita é um possível apadrinhamento 
do escravo foragido. Por fim, analisar a 
violência simbólica e explícita na pena que 
impôs ao cativo usar ferro no pescoço durante 
seis meses.

METODOLOGIA
Os processos criminais vêm sendo trabalhados 
como uma fonte primária de análise histórica 
que possibilita o resgate de tramas individuais e 
coletivas de diversos grupos sociais. 
Constituído pela intermediação do escrivão e 
pela linguagem jurídica, o processo crime é uma 
fonte produzida por um órgão oficial - justiça -, o 
que exige a compreensão do discurso criminal 
em seus diferentes contextos e temporalidade 
(Grinberg, 2011). Assim a pesquisa trabalha 
com a digitalização e transcrição do processo 
crime acervado no Arquivo Público do Estado 
do Rio Grande do Sul (APERS - Encruzilhada. 
N.1566, M.49, E.122) para a devida análise.

RESULTADOS

A acusação de estupro na fase inicial do 
processo sustenta a tese de que o crime teria 
sido praticado por causa da “má índole” do réu. 
No decorrer do processo é revelado que o cativo 
cometeu o crime a mando de outra mulher livre 
que suspeitava que seu marido estava 
mantendo relações ilícitas com a vítima. A 
mandante queria que o escravo cortasse os 
cabelos e “desse uma sova” em Francisca, mas 
não foi isso que aconteceu.
TABELA 1: Escravos registrados no nome de integrante do júri.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pena dada ao réu contraria a sua vontade de 
pagar pelo crime na prisão. Esse desejo era 
consequência dos maus tratos excessivos que 
o mesmo sofria por parte de seu senhor. Além 
dos maus tratos, o escravo também havia 
pedido sua carta de venda ao dono, que a 
negou. Isso culminou em uma fuga por parte do 
cativo, que um tempo mais tarde foi 
apadrinhado por uma mulher livre e seu marido.

Figura 1: Jacques Etienne Arago - 
Castigo de Escravos, 1839

Figura 2: Jean-Baptiste Debret - O colar de ferro: castigo 
dos negros fugitivos

Figura 3: Trecho do processo crime analisado


