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RESUMO

Esta monografia de conclusão de curso busca reconstituir a história de uma comunidade de

afrodescendentes libertos e livres na freguesia da Enseada de Brito desde os primeiros anos

do século XIX. Pensando, ao mesmo tempo, na experiência de ser liberto no início do século

XIX, nesta localidade. Para tanto, foram utilizados como fontes principais os documentos

eclesiásticos de batismo, casamento e óbito da paróquia da Nossa Senhora do Rosário da

Enseada de Brito, além de registros de outras paróquias da região. Para além deste objetivo

principal, buscamos lançar contribuições para o debate de temas como escravidão e liberdade,

formação de comunidades afrodescendentes, relações de afeto entre libertos como forma de

resistência ao sistema escravista e a presença de libertos na Enseada de Brito. Os personagens

principais deste presente estudo, a família Costa e suas relações, nos levam à formação e são

as raízes das comunidades quilombolas: Caldas do Cubatão e Tabuleiro, que resistem e lutam

nos dias atuais pelo direito às suas terras. Algumas estratégias utilizadas por esses libertos e

pretos e pardos livres no século XIX, como a repetição de nomes para a continuidade da

história familiar antepassada, os casamentos intrafamiliares, a busca por territórios com áreas

de ocupação rural possíveis, nos trazem possibilidades para pensar o contexto de outras

famílias e comunidades de libertos anteriores à abolição oficial.

Palavras chaves: Escravidão; Liberdade; Afrodescendentes; Enseada de Brito;

Trajetórias; Comunidades Quilombolas



ABSTRACT

This course conclusion monograph seeks to rescue the History of a community of freed

Afro-descendants in the parish of Enseada de Brito in the early years of the 19th century. At

the same time, thinking about the experience of being freed at the beginning of the 19th

century, in this locality. For that, the ecclesiastical documents of baptism, marriage and death

of the parish of Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito were used as main sources, as

well as records of other parishes in the region. In addition to this main objective, we seek to

contribute to the debate of topics such as slavery and freedom, the formation of

Afro-descendant communities, relationships of affection between freedmen as a form of

resistance to the slave system and their presence in Enseada de Brito. The main characters of

this present study, the Costa family and their relationships, lead us to the formation and are

the roots of the quilombola communities: Caldas do Cubatão and Tabuleiro, which resist and

fight nowadays for the right to their lands. Some strategies used by these freedmen in the

19th century, such as the repetition of names for the continuity of ancestor family history,

intra-family marriages, the search for territories with possible rural occupation areas, bring us

possibilities to think about the context of other families and communities of freedmen prior to

the official abolition.

Keywords: Slavery; Freedom; Afro-descendants; Enseada de Brito; Trajectories;

Quilombola Communities
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6
INTRODUÇÃO

A realização desta pesquisa se deu através do contato com a comunidade de

remanescentes quilombolas Caldas do Cubatão localizada no município de Santo Amaro da

Imperatriz - SC no ano de 2019, comunidade já reconhecida pela Fundação Palmares e que

está em luta pelo reconhecimento e titulação de sua terra e que lida com a invisibilização da

sociedade na região que está inserida. Quando ficamos sabendo da existência das

comunidades, houve a vontade de pesquisar a história delas e de alguma forma contribuir

com a luta. Sendo assim, foi feito o contato com as lideranças, que nos deram total apoio e

fizeram pontes com outras pessoas das comunidades. Assim, a partir da genealogia dos mais

velhos, chegamos aos fatos e personagens desta comunidade no século XIX, no contexto da

história dos afrodescendentes de Santa Catarina.

Nossa ideia original era a de reconstituir as histórias das comunidades de

remanescentes quilombolas da região de Santo Amaro (Caldas do Cubatão e Tabuleiro). Para

isso, faríamos uma pesquisa genealógica através de relatos dos mais velhos das comunidades,

buscando registros dos antepassados e registros de inventários. Essa ideia surgiu entre o final

de 2019 e o início de 2020, porém, logo após iniciarmos a pesquisa teve início a pandemia de

Covid-19 e com ela o isolamento social, dessa forma, priorizamos aquilo que poderia ser feito

à distância, como a montagem da árvore genealógica das famílias. Nesse sentido utilizamos o

site Family Search, como ferramenta online passível de acesso em contexto pandêmico.

Algumas entrevistas já haviam sido realizadas, no entanto o número ainda era insuficiente

para atingir nossos objetivos. Fontes importantíssimas para a pesquisa seriam os inventários

post mortem. Com o contexto de pandemia fomos impedidos de pesquisar em arquivos

públicos e ficamos sem acesso a esse tipo de documentação (inventários), além disso, as

entrevistas e principalmente entrevistas com pessoas idosas ficaram impossíveis de serem

realizadas, portanto, resolvemos alterar a problemática da pesquisa bem como as fontes a

serem utilizadas. Foi nesse contexto de pandemia e pesquisa em fontes possíveis que foi

construído esse trabalho.

A presente monografia tem como objetivo principal analisar, reconstituir e dar

visibilidade, a história de uma comunidade de afrodescendentes libertos e livres na freguesia

da Enseada de Brito no começo do século XIX, pensando na experiência de ser camponês

negro no início do XIX nesta localidade. O fio condutor dessa reconstituição se dá em torno
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da trajetória da família Costa e da comunidade de libertos e negros livres em que a mesma

esteve inserida, comunidade essa que é a raiz da atual comunidade Quilombola Caldas do

Cubatão e que tem profundas relações também, com a comunidade Quilombola do Tabuleiro.

Através da genealogia desta família conseguimos ir além e identificar os libertos e negros

livres da mesma região nas primeiras décadas do século XIX, através de registros de batismo,

casamentos e óbitos da paróquia da Enseada de Brito e da paróquia de Santo Amaro,

disponíveis no site de busca genealógica da Igreja dos Santos dos Últimos Dias,

Familysearch. Os registros foram transcritos para a presente pesquisa e compilados em uma

tabela.1

Para a análise da presença de escravizados e libertos na Enseada de Brito foram

utilizadas fontes do ano de 1778 a 1850 (com um intervalo de 1815 a 1836 onde não há

registros disponíveis). Já os dados levantados a partir dos relatos e da montagem da árvore

genealógica da família Costa, vão até o final do XIX (até a 3ª geração da família Costa).

Expandindo o recorte temporal dessa forma nos é permitida uma maior visualização das

relações familiares e, consequentemente, a visualização da formação de uma comunidade de

camponeses negros que começa no século XIX e se estende aos dias atuais.

Essa pesquisa se associa ao esforço de desmistificar a crença de que no sul do país,

principalmente no litoral catarinense, não houve comunidades negras significativas e que as

freguesias deste território eram compostas por grandes maiorias açorianas e demais

imigrantes europeus. O apagamento dessas comunidades se deu na escrita da História

tradicional e se prolonga até hoje, apesar do esforço da historiografia catarinense atual, pois

as comunidades que remanescem das estudadas neste trabalho lutam para que não sejam

apagadas e esquecidas. O branqueamento na História catarinense, principalmente na

historiografia tradicional, produziu muitos mitos sobre a identidade e a formação étnica do

Estado, assim, acreditamos ser de responsabilidade dos historiadores reparar estas ausências.

Como apontava Ilka Leite (1996, p. 43), “A ausência de pesquisas capazes de reatarem os

vínculos da população negra atual com o passado, apenas contribuem para torná-la ainda

mais invisível.”

É importante expor que também, um dos objetivos deste estudo é visibilizar o

processo de luta e a história das Comunidades Remanescentes Quilombolas de Santo Amaro,

mostrando que seus antepassados estavam presentes no território reivindicado desde o início

1 As referências das  fontes utilizadas constam na lista de fontes que estão ao final do trabalho.
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do século XIX, podendo de alguma forma auxiliar nos processos de laudos antropológicos

para a demarcação e homologação de seu território.

Como citado anteriormente, além dos relatos orais como ponto de partida, nosso

trabalho baseia-se principalmente nos documentos eclesiásticos, sobretudo de batismo, que

nos permitem visualizar e reconstituir a comunidade de libertos e negros livres da região. A

micro-história nos traz essa proposta de busca localizada e com recortes de tempo e espaço

reduzidos, possibilitando reconstruir a partir de trajetórias e genealogias a história de grupos

marginalizados e invisibilizados (BARROS, 2005 p.18), focando em suas relações e

transformações enquanto grupo dentro da sociedade escravista do século XIX, nos inserindo

assim na proposta da história social (BARROS, 2005, p.14). A pesquisa em fontes

eclesiásticas nos permite acessar informações que dificilmente vamos encontrar em outros

tipos de fontes, principalmente se tratando do final do século XVIII e começo do XIX na

região da Enseada de Brito, para o qual não é abundante a quantidade de documentação.

Sobre a importância e as possibilidades das fontes paroquiais, João Fragoso (2014, p. 27)

expõe no livro Arquivos paroquiais e história social na América Lusa:

Neste sentido, as fontes eclesiásticas podem nos ser extremamentes úteis,
pois a sociedade construída na conquista americana foi montada em meio a
chamada Contra-reforma Romana, o que significa afirmar que aqueles
agentes, da nobreza da terra aos escravos da Guiné, produziram registros
dando conta a Deus de seus compromissos e atos. Da mesma forma naquelas
coleções, considerando apenas os assentos de batismos, casamentos e óbitos,
é possível analisar as múltiplas relações sociais vividas pelos diferentes
sujeitos dos distintos estratos sociais da conquista. É possível perceber nas
mesmas fontes, pelo procedimento onomástico, às mudanças de status, por
exemplo de um escravo para a condição de forro e desta para forros donos
de cativos. Ou, sendo mais exato, é possível identificar e esquadrinhar tais
processos de mudanças no tempo, mesmo de gerações, bastando para tanto
atentar para os recursos relacionais/alianças mobilizados nesses processos.”

Através da análise de fontes paroquiais, amparadas pela micro história e inseridas na

história social, buscamos compreender e reconstituir a história de uma comunidade de

afrodescendentes libertos na Enseada de Brito do início do XIX, traçando a trajetória da

família Costa e suas relações, inserindo no contexto maior da experiência de ser camponeses

negros neste período e nesta localidade.

Resumindo o processo metodológico de busca das fontes, podemos dizer que a partir

de nomes e sobrenomes fornecidos pelas lideranças das comunidades Quilombolas, nomes de

seus antepassados mais próximos conseguimos chegar aos nomes mais antigos nos livros
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eclesiásticos disponibilizados no site Family Search. A busca se deu pesquisando os nomes

disponibilizados e anotando todos os nomes envolvidos em seus registros, chegando a mais

pessoas e a uma árvore genealógica extensa. Notamos relações de casamentos entre primos e

primas como um padrão que foi mantido até as últimas gerações do século XX. Algumas

dificuldades se apresentaram neste tipo de pesquisa feita à distância e que depende da

digitalização das fontes. Todo o acervo de fontes utilizadas foram digitalizações e nem

sempre apresentavam uma qualidade suficiente para a identificação das palavras. Além disso,

a escrita antiga e a letra de quem escrevia nem sempre foi passível de compreensão, alguns

nomes (poucos) do presente estudo foram deduzidos. Sabemos que também a busca de

informações em documentos antigos passam pelo obstáculo da preservação do acervo,

algumas partes faltavam e outras estavam totalmente mal preservadas e incompreensíveis,

entretanto conseguimos levantar um bom número de informações que compõem essa

monografia.

Para a construção da pesquisa, no primeiro capítulo trouxemos os debates

historiográficos sobre a presença de afrodescendentes em Santa Catarina, temas como

escravidão e liberdade no litoral catarinense. Buscando trazer um embasamento teórico para a

posterior análise de fontes, como a questão das estratégias de mobilidade e oportunidade de

trabalho para libertos, foram levantadas algumas reflexões sobre as categorias de pardos,

pretos, escravos e libertos e o que poderiam significar as classificações que veremos na

documentação analisada. Por último, inserimos uma discussão sobre o campesinato negro e a

formação de comunidades negras camponesas.

No segundo capítulo, a pesquisa teve enfoque no recorte geográfico de Enseada de

Brito. Buscamos uma rápido balanço historiográfico da formação da freguesia e dados sobre

sua população e configuração social, trazendo também o começo da análise de fontes

levantadas sobre a população afrodescendente da Enseada do final do século XVIII até

meados do século XIX. Quantos escravizados e libertos foram registrados? Quais eram suas

origens? Quantos filhos tinham as mães escravizadas e libertas? Quantos escravizados

tinham os senhores? Os casamentos entre libertos, como se davam? Enfim, neste capítulo

buscamos compreender como era ser liberto no começo do XIX nessa freguesia do litoral

catarinense.

O terceiro e último capítulo foca na formação de uma comunidade preta/parda livre a

partir da genealogia da família Costa e suas relações. Da 1ª geração que conseguimos
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catalogar até a 3ª, visualizamos as relações e estratégias que buscavam para formar uma

comunidade que resistiu e sobrevive até hoje, mostrando a presença de uma comunidade

camponesa negra livre na Enseada de Brito (hoje atual Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz)

desde o fim do século XVIII, começo do XIX.

Tanto o recorte temporal quanto a delimitação das fontes utilizadas (registros de

batismos), se deram pela impossibilidade de abranger muitos livros de registros além dos já

analisados, os livros de registros de batismos eram muito grandes, pois neles continham,

livres, libertos e escravizados todos juntos nos registros, o que tornava uma quantidade muito

grande páginas a serem lidar e transcritas, foi necessário priorizar um período e um tipo de

fonte.

É importante dizer que neste estudo é utilizado o termo afrodescendente para

caracterizar a população de pessoas que têm origem em si ou nos seus ancestrais no

continente africano, ou seja, para tratar do conjunto de pessoas categorizadas como pretas ou

pardas no contexto temporal e espacial aqui estudado. Também, acrescentar que foi

reproduzida a forma de classificação presente nas fontes. Assim, algumas pessoas que

deveriam ter sido classificadas como livres, pois são filhas de libertos, foram classificadas

nos registros, como libertas, e assim foi reproduzido neste estudo.
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1. PARDOS/PRETOS LIBERTOS E O CAMPESINATO NEGRO

1.1. PRETOS/PARDOS LIBERTOS/ESCRAVIZADOS EM SANTA CATARINA

A presença da população afrodescente e sua importância, foram temas tratados de

forma secundária e sem a devida atenção pela historiografia catarinense tradicional. Autores

como Walter Piazza, Oswaldo Cabral e Fernando Henrique Cardoso afirmaram que a

escravidão em Santa Catarina foi menos expressiva e menos importante para a economia

catarinense e que eram poucos os escravizados que aqui estavam ou eram trazidos, a partir

daí fizeram generalizações e não tomaram cuidado no estudo da escravidão catarinense. Um

exemplo dessa falta de cuidado na análise foi a generalização dos dados do ano de 1872 para

todo o século XIX, afirmando que os escravizados catarinenses eram empregados em sua

maioria no meio urbano, quando na verdade os dados nos mostram que o eram no meio rural,

e era no meio rural que havia a maioria da produção dos produtos de Santa Catarina

comercializados no mercado interno e também no mercado de exportação, como a farinha de

mandioca, a aguardente, a produção de açúcar, todas atividades que possuíam mão de obra

escrava (MAMIGONIAN, 2014, p. 571).

Com a historiografia recente e comprometida com a visibilidade das populações

afrodescendentes de Santa Catarina, conseguimos levantar alguns dados importantes. Santa

Catarina passou por três fases de ocupação colonialista do território, a primeira foi pequena e

se iniciou de meados do século XVII e foi até meados do XVIII , sendo fundados os

primeiros núcleos de povoamento: São Francisco do Sul (1658), Nossa Senhora do Desterro

(1662), Santo Antônio dos Anjos da Laguna (1682). Em 1712, o viajante francês Frézier,

passou pela ilha e pela terra firme e notou entre a população alguns “indios e negros libertos

estabelecidos à beira-mar” (MAMIGONIAN, 2014, p; 573). A segunda fase de ocupação

aconteceu em meados do XVIII (a partir de 1738), sendo um projeto planejado de ocupação e

exploração. Dentro deste projeto foram fundadas as seis armações de baleias do litoral, sendo

a armação da Piedade a mais antiga e que em 1750 contava com 107 escravizados, todos

africanos (MAMIGONIAN, 2014, p. 573). As armações de baleias tiveram na mão de obra

escrava a sua base, e foi um importante posto de alocação e ocupação dos escravizados em

Santa Catarina. A partir da segunda metade do século XVIII, as armações foram a principal
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demanda para a vinda de escravizados e para a participação de Santa Catarina na compra de

africanos e no tráfico de escravizados. Se fizermos uma comparação generalista podemos

afirmar que as armações baleeiras eram unidades escravistas de Santa Catarina equivalentes

aos engenhos de cana de açúcar nas regiões nordeste e sudeste do país.

A pesca da baleia nos períodos de 1780 a 1790 foi uma das atividades que mais

movimentou a economia do litoral catarinense e assim trazendo um grande número de

escravizados. Sobre a maior armação (Piedade) há o estudo de Fernanda Zimmermann

(2011), que nos mostra que aos escravizados era destinada a maioria parte do trabalho sendo

em alto mar ou em terra firme. Dentro das armações haviam senzalas e a casa grande.

Também contavam com capela, alojamentos, moradias e engenho. Os homens e mulheres

escravizados viviam nas senzalas e se alimentavam de rações de farinha de mandioca e carne

seca. A roça também fazia parte da espacialidade das armações, principalmente quando

falamos da Armação da Piedade, eram nas roças e no engenho que eram produzidos os

alimentos que alimentavam os escravizados e demais funcionários. A mão de obra para a

plantação e produção dos alimentos eram também função dos escravizados. Segundo

Zimmermann (2011, p. 64), dentro das armações havia a necessidade de trabalhos

especializados, como de feitores e artesãos, assim se criava a diferenciação entre cativos,

forros e livres, também havendo uma mistura de trabalhadores escravizados, forros e livres. A

remuneração dos não escravizados se dava conforme a função. O aluguel de escravizados de

outros proprietários privados era uma realidade e a remuneração era negociada com o

administrador da armação e o valor era pago ao proprietário pelo dia trabalhado de seu

escravo (ZIMMERMANN, 2011, p. 64).

Sobre a densidade populacional de afrodescendentes em Santa Catarina, levando em

conta as seis armações baleeiras em 1801, todas somavam 525 escravizados, em sua grande

maioria homens e de origem africana. Do total da população da freguesia de São Miguel da

Terra Firme onde ficava localizada a armação da Piedade no final do XVIII, 28,5 % das

pessoas eram escravizadas (MAMIGONIAN, 2014, p. 575). Segundo o censo levantado pelo

projeto Resgate Barão do Rio Branco (SANTA CATARINA, 1796), que utilizou como fontes

os mapas disponibilizados pelos oficiais de cada distrito ao governo da capitania de Santa

Catarina em 1796, havia 5.646 afrodescendentes (23,7% da população total), sendo 455

forros e 5.191 escravizados. Desses, a maioria dos escravizados foram classificados como

pretos e dos forros, a maioria classificados como pardos. Analisando os dados coletados,



13
obtemos as informações de que no ano de 1796 às freguesias com maior porcentagem de

afrodescendentes eram Ribeirão (30,10%), Desterro (29,49%) e São Miguel (29,37%), sendo

São Francisco, Desterro e Laguna com o maior número de pardos. Chama atenção o fato de

São Francisco ter 13% de pardos libertos em relação à população afrodescendente total,

Laguna e Desterro também apresentam um número considerável de pardos libertos (SANTA

CATARINA, 1796).

Já em 1820 havia 10.747 afrodescendentes (27,13% da população total) em Santa

Catarina, o crescimento da população de pretos e pardos se dá em todas as freguesias, mas

Ribeirão (36,90%), Desterro (35,44%) e São Miguel (30,99%) permanecem com a maior

porcentagem em relação à população total. Importante notar o crescimento da população

afrodescendente na Enseada, recorte espacial deste estudo, onde em 1796 era de 23,74% e em

1820 passa para 27,84%. Referente à presença de pardos São Francisco, Laguna e Ribeirão se

destacam; em Desterro diminui a porcentagem de pardos em relação ao total, no Ribeirão a

porcentagem de pardos libertos cresce chegando a 9,92% da população preta e parda. Já na

Enseada, há um aumento de pardos libertos, chegando a 1,11% da população total e 3,98% da

população afrodescendente. São Francisco e Laguna continuam com número alto de pardos

libertos mas diminui a porcentagem em relação à população afrodescendente total, podendo

ser um reflexo do crescimento da escravidão nessas freguesias (crescendo a porcentagem de

escravizados e diminuindo a de libertos), em Desterro poderiamos ter o mesmo cenário

(SANTA CATARINA, 1821).

Sobre a origem da população afrodescendente em Santa Catarina, no século XVIII e

nos primeiros anos do XIX, havia uma grande quantidade de africanos, ou seja, nascidos no

continente africano. Segundo Beatriz Mamigonian (2014, p. 577), a partir de 1808 com a

economia prosperando, há picos de entradas de africanos novos até 1829 e depois vai

diminuindo drasticamente após 1831. Esses africanos novos entravam a partir da praça do

Rio de Janeiro e eram trocados geralmente por gêneros alimentícios como a farinha de

mandioca (MAMIGONIAN, 2014, p. 578).

Com a terceira fase de ocupação de Santa Catarina por volta de 1830, começa a vinda

de imigrantes europeus e a diminuição da importação de africanos, a população escravizada

cresce lentamente entre 1830 e 1850, começando a aumentar o número de escravizados

crioulos (crioulização) e de escravizados pardos, a população escrava começa a diminuir
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nominalmente com (com as vendas e alforrias) a partir de meados de 1850 a 1860

(MAMIGONIAN, 2014, P. 578).

Voltando aos dados anteriormente analisados, percebemos que em 1796 houve a

divisão levando em conta a condição social, entre livres, forros e escravos, sendo a cor uma

subdivisão dentro de forros e escravos, importante notar que os livres não tem classificação

de cor, podemos ou não pressupor que os livres eram todos brancos? Os indígenas onde

entravam nestas classificações? Já em 1820 a divisão se dá pela classificação de cor, a

distinção se dá entre brancos, pretos e pardos e dentro desses há a subdivisão entre escravos e

libertos, ou seja a cor vinha primeiro e depois a condição social e novamente os indígenas são

invisibilizados e não sabemos se entrariam na classificação como pardos. Segundo Beatriz

Mamigonian, os esquemas de classificação variam conforme período e região e também

conforme a circunstância. Citando Barickman ela coloca:

Segundo ele, talvez “não correspondem necessariamente nem à
maneira pela qual as pessoas se identificavam a si mesmas nem às
identidades que seus vizinhos lhes davam na convivência diária”,
devendo ser entendidas como “categorias usadas pelos recenseadores
para classificar as pessoas dentro de um esquema preconcebido que
admitia só quatro, ou ao que parece, no mais das vezes, apenas três
categorias de ‘qualidade’”. (MAMIGONIAN, 2014, p. 580)

A maioria da população afrodescendente foi classificada como preta, mas já no século

XVIII haviam pardos escravizados ou libertos entre a população de Santa Catarina e os

números absolutos da população parda aumentaram de 1796 a 1820.

A economia de Santa Catarina estava baseada na produção de alimentos (farinha de

mandioca, açúcar, aguardente, etc) e na pesca baleeira, já vimos a importância da utilização

de mão de obra escrava nas armações baleeiras, mas para além disto encontramos a utilização

de mão de obra escravizada nos engenhos de farinha de mandioca, de açúcar, de aguardente e

nas pequenas plantações rurais. É verdade que no litoral catarinense, principalmente na

freguesia do Desterro onde ficava o porto para as trocas comerciais, havia um contexto

urbano onde a população afrodescendente poderia se inserir em atividades domésticas e

marítimas, mas também como quitandeiras, sapateiros, barbeiros ou prestando serviços

diversos, tanto para a população escrava ou liberta, mas na maioria do território neste recorte

temporal o contexto era rural, pequenas e médias propriedades com engenhos de farinha, de

açúcar ou aguardente, plantações diversas e também a prática da pesca no litoral.
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Temos alguns exemplos de algumas regiões (freguesias) da ilha. Joice Farias (2003)

analisa o contexto da Lagoa da Conceição entre os anos de 1870 a 1880 através de

inventários e conclui que ali havia um economia camponesa, onde a maioria dos proprietários

de terras eram pobres ou remediados, e onde esses últimos possuíam uma média de 2 a 3

escravizados e um engenho por família. Havia também proprietários considerados ricos e que

possuíam uma maior quantidade de cativos mas não eram a maioria e mesmo os mais ricos se

inseriram numa economia camponesa rural, detendo engenhos de farinha, açúcar e

aguardente e alguns com canoas que serviriam para a pesca e transporte. A produção e

comércio da farinha de mandioca foi de extrema importância para essa freguesia e para a

província de Santa Catarina como um todo, a demanda por farinha de mandioca (principal

alimento da população brasileira) moldou a paisagem social e econômica da Lagoa, sendo

essa um modo de vida rural que girava em torno da mandioca. Essa realidade era facilmente

estendida às demais freguesias litorâneas da província, sendo a farinha de mandioca o

principal gênero alimentício de exportação de Santa Catarina. (BASTOS, 2013, p. 69)

Na freguesia do Rio Vermelho, segundo Guilherme Pagnoncelli (2017), a economia

era parecida com a das demais regiões, com plantações de amendoim, feijão, mandioca e

alguns engenhos, aparecendo também a criação de animais. Tendo alguns poucos

proprietários com grande número de escravizados e uma maioria de pequenos proprietários

de terra e cativos, ou seja, uma economia rural camponesa. A farinha de mandioca e o

trabalho envolvido em sua produção tiveram uma grande importância na economia

catarinense e do litoral principalmente.

Em São Miguel da Terra Firme, já sabemos da grande importância da armação da

Piedade em sua economia até o início do século XIX, mas a farinha de mandioca também

ocupava importante espaço na economia. Zimmermann (2011, p. 24) caracteriza a economia

de São Miguel como de produções agrícolas voltadas para o mercado interno somada à

produção do óleo de baleia. Sendo a mandioca, o milho, o feijão e o algodão os principais

produtos agrícolas comuns em quase toda a região. Em 1797, a freguesia de São Miguel já

contava com um engenho de açúcar, cinco fábricas de cana, quinze engenhos de aguardente,

cento e noventa engenhos de mandioca, dois engenhos de pilar arroz, e uma armação baleeira

(Armação da Piedade), e 21,5% de todos os engenhos de farinha de mandioca do litoral se

encontravam nesta região. (ZIMMERMANN, 2011, p. 37)
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Toda a região do litoral catarinense possuía uma economia parecida e com as mesmas

atividades econômicas, ou seja podemos dizer que a economia e as atividades que exerciam

os escravizados em Santa Catarina eram em sua maioria rurais, na produção de alimentos seja

na roça ou nos engenhos e na pesca baleeira.

Paralelo ao trabalho com a agricultura e outras formas de ocupações já mencionadas,

outra atividade que envolvia a população escrava e liberta eram as irmandades religiosas. A

irmandade do Rosário foi fundada em 1750 em Desterro e até o século XIX manteve

escravizados e libertos, africanos e crioulos sem distinção. Ela é a segunda mais antiga de

Santa Catarina, sendo a Ordem Terceira de São Francisco a mais antiga e fundada cinco anos

antes (MAMIGONIAN, 2014, p. 582-583). Essa irmandade foi uma estratégia de

fortalecimento de laços e de comunidade entre a população preta e parda da região, onde

eram proibidos de participar de festas de brancos e dentro das irmandades desenvolveram

festas próprias. Em 1856 após conflitos entre pretos e pardos na hierarquia da irmandade, foi

criada a Irmandade da Nossa Senhora da Conceição que congregava pardos livres. Podemos

ver assim uma estratégia de fortalecimento de laços entre a comunidade de pretos e pardos e

uma posterior hierarquização e afastamento da comunidade dos pretos e dos pardos livres,

hierarquização que pode ter relação com a própria dinâmica da sociedade escravista e racista

que separa e privilegia um grupo pelo outro, o que foi reforçado no final do XIX e

principalmente no pós abolição.

Onde havia escravização havia também resistência. Nesse sentido, desde a ampliação

da escravidão em Santa Catarina, temos menções a fugas de escravizados nos jornais e nos

relatos policiais. Martha Rebelatto (2006) mostra que no início da década de 1840 a polícia

da província de Santa Catarina se mostrou mais atenta às fugas e reuniões de escravizados.

Há menções de pretos forros que abrigam ou cedem suas casas para reuniões de escravizados

e para abrigo de escravizados fugidos. Os alertas policiais contavam de vários focos

potencialmente perigosos de reunião entre forros e escravizados na ilha e no continente.

Segundo Beatriz Mamigonian (2014, p. 589) essas reuniões e ajudas mútuas indicavam

solidariedade entre escravizados e libertos, unidos possivelmente pela origem africana.

Sobre o processo de alforria, havia algumas opções para se conseguir a liberdade. No

meio urbano as possibilidades eram maiores: ser escravo de ganho e juntar dinheiro para a

compra da liberdade era bastante usual, no meio rural as opções ficavam mais escassas, sendo

uma relação mais complexa que dependia da boa vontade dos senhores e senhoras
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(PAGNONCELLI, 2017, p. 33). Nesse sentido, a alforria poderia vir em testamentos post

mortem dos senhores, podendo ser acompanhada ou não de doações de terras. A liberdade

condicional também era uma realidade recorrente. Ana Carla Bastos (2013) nos mostra que

na freguesia da Lagoa no século XIX era por meio da alforria condicional que eram obtidas a

maior parte das alforrias dos escravizados. Essa forma de alforria impunha condições que

deveriam ser cumpridas para que o escravizado pudesse ser livre, por exemplo trabalhar até a

morte de seu senhor e só depois poder gozar da liberdade, mas esses arranjos tinham diversas

possibilidades, em sua maioria incluíam cumprir um tempo de trabalho estipulado (BASTOS,

2013 p. 69-84). Os contratos de locação de serviços possibilitavam pagar o valor da alforria

comprada ou pagar empréstimos utilizados para a compra de alforrias. Nesses contratos, a

pessoa oferecia seus serviços por um determinado período de tempo acordado entre as partes

em troca do pagamento das dívidas realizadas. Esse processo rompia muito pouco com a

lógica escravista, pois a pessoa ficava obrigada a trabalhar para outra por um longo período

de tempo. Alguns contratos chegavam a incluir a servidão de filhos da pessoa contratada

(LIMA, 2005).

Percebemos que a escravidão em Santa Catarina não foi menor ou menos importante

para a economia do que no resto do Brasil, é certo que teve suas especificidades e não teve

uma conexão direta com o trafico transatlântico, mas as maiores atividades econômicas da

província estavam ligadas ao trabalho escravo e à economia escravista, o número de pessoas

escravizadas e afrodescendentes da região foi expressivo e fez parte da construção da

população de Santa Catarina. A presença de pretos, pardos, escravizados e libertos é,

portanto, antiga e rastreável.

1.2 ESTRATÉGIAS DE MOBILIDADE E TRABALHO PARA LIBERTOS EM

SANTA CATARINA

Em 1796, a grande maioria dos escravizados eram classificados como “pretos” e

havia pouquíssimos “crioulos” e “pardos”. Em menor número ainda estavam os “forros”, o

que nos sugere, segundo Henrique Espada, que era uma escravização recente e o acesso à

liberdade ainda muito restrito (LIMA, 2013, p. 199). Já na primeira metade do século XIX, a

população de libertos aumenta consideravelmente, e ainda mais no final do século.
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Eram algumas as formas de conseguir a liberdade, sendo a menos comum a alforria

em que era dada a liberdade sem condições e nem pagamentos, apenas pela “compaixão” dos

senhores. A alforria condicional, onde há uma promessa de troca da liberdade pelo

acompanhamento do senhor ou senhora para o resto de suas vidas, como quando um senhor

oferecia a alforria ao escravizado em troca de este servir ao senhor pelo resto da vida que

restava ao dono de escravizados; este foi um tipo de alforria muito comum. Apareciam

testamentos deixando clara a continuidade da servidão. Esse tipo de alforria derivava da

proximidade com os senhores/proprietários, dando, por vezes, acesso a patrimônios (doações

de terras ou propriedades), a que raramente um liberto teria acesso (LIMA, 2013, p. 203). E

junto à condicional, outra estratégia de alforria que era muito comum no século XIX, era a

paga. Nela, o escravo pagava pela sua liberdade ou em dinheiro ou por tempo de serviços

através dos contratos (LIMA, 2013, p. 204 - 205). Uma forma de conseguir dinheiro para a

alforria era ser escravo de ganho, ou em um contexto mais rural, receber um pedaço de terra

para plantar excedentes e poder vendê-los, sendo um fato não muito recorrente no contexto

catarinense. Já as formas de pagamento de alforria por meio dos contratos de trabalho se

tornam cada vez mais frequentes ao longo do XIX, principalmente depois da lei do Ventre

Livre em 1871, sendo esta a primeira lei a tratar da abolição a longo prazo e que além de

libertar crianças nascidas após essa data, eliminava a velha legislação que permitia a

revogação da alforria, torna a compra da alforria por escravizados um direito e proibia a

condição da prestação de serviços por mais de sete anos (LIMA, 2013, p. 211).

O pagamento da alforria por meio dos contratos de serviços eram diversos. Os

arranjos de trabalho não eram homogêneos, mas tinham aspectos em comum: o liberto

aparecendo como devedor, sendo o contrato sempre o compromisso em torno de uma dívida

em dinheiro ligada à alforria, e do outro lado o devedor na maioria das vezes aparece com

algum tipo de compromisso com as despesas do contratado. Os valores das alforrias a serem

pagos e o tempo de trabalho para o pagamento desta dívida variam em cada caso, bem como

os juros e os demais aspectos que faziam parte do contrato (LIMA, 2009, p. 158 - 160).

Entretanto podemos dividir esses arranjos de trabalho em duas modalidades: sendo o

1º o pagamento total da dívida em tempo de serviço, sendo esses os mais comuns e os mais

parecidos com a escravização em si, com uma maior dependência e controle dos senhores,

contratos que envolviam trabalhos mais domésticos, aceitos em uma condição de maior

precariedade. Na 2ª modalidade temos os contratos com as dívidas sendo pagas em abonos
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mensais em dinheiro, ou seja uma parte seria paga por tempo de trabalho direto ao credor e

outra parte em dinheiro pago mensalmente, podendo ser este conseguido por meio de outros

trabalhos feitos pelo devedor, nesta modalidade temos uma maior autonomia para os libertos

e tempos de trabalhos mais curtos (LIMA, 2009, p. 161 - 163).

Como vimos anteriormente, os contratos de trabalho já eram feitos muito

anteriormente à lei de 1871, mas eram em menor quantidade. Em Desterro, por exemplo,

eram em média 2 contratos por ano e após a lei do Ventre Livre sobe para uma média de 15

contratos anualmente (LIMA, 2009, p. 169). A lógica por trás dessa institucionalização dos

arranjos de trabalho por contrato de serviços, está inserida nas ideias de que os

senhores/proprietários deveriam ser indenizados pelas alforrias, ao mesmo tempo que a

população liberta era mantida sob controle. Todo liberto era obrigado a fazer um contrato de

trabalho sob o risco de ser considerado vadio e assim sofrer penas por essa condição (LIMA,

2013, p. 212). A maioria dos credores eram proprietários brancos, mas também havia casos

de pardos libertos que foram credores de alguns contratos encontrados por Henrique Espada

em sua pesquisa, demonstrando o acesso a moeda e a um certo patrimônio dos libertos nesta

sociedade.

Conseguir a alforria e os benefícios da liberdade iam para além da possibilidade de

trabalho livre. Também permitiam constituir famílias, escolher relações de trabalho e

dependência (mesmo que poucas opções e relações precária), ter o acesso à “personalidade

jurídica”, não ser visto como propriedade, o acesso à mobilidade espacial e o pertencimento a

uma rede de relações sociais, que possibilitavam o processo de mobilidade social e o

afastamento da condição de escravidão (LIMA, 2013, p. 208).

Quando tratamos da questão das estratégias de mobilidade social de libertos, estamos

inseridos nos estudos do pós emancipação e dentro desse campo as trajetórias e processos

familiares, individuais e de grupos são importantíssimos para a compreensão dessas

estratégias e contextos de sobrevivência na liberdade. Inserido nesse tema estão alguns

trabalhos de Henrique Espada (2012, p.384), em que ele nos apresenta o caso de uma

trajetória familiar de pardos libertos, a família de Maria do Espírito Santo e Luiz Miranda

Ribeiro, trajetória que nos mostra as possibilidades para a mobilidade social no contexto de

liberdade.

Uma das estratégias utilizadas pelo casal e que parece ter sido recorrente em outras

trajetórias foi a de codependência com senhoras viúvas, o que facilitou o acesso à
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propriedade. Uma delas era a ex proprietária da Maria que deixa uma doação de terra e outra

a viúva de quem Luiz Miranda comprou umas terras próximas ao Rio Cubatão (LIMA, 2012,

p. 395). O acesso a essas propriedades era muito importante para a ascensão social dos

libertos e só foi possível graças à proximidade e à relação que foi criada com essas duas

mulheres. Esse processo de fortalecimento de laços com proprietários que posteriormente

fornecem alforrias por condição ou doações de terra por meio de testamentos aparece em

outras pesquisas sobre o pós abolição da região de Santa Catarina como um modo de acesso à

propriedade. A busca por alianças com pessoas brancas ou livres (principalmente mulheres

brancas viúvas ou solteiras) que ocupassem uma posição social e que não tivessem filhos ou

herdeiros era comum. Estas estariam mais propensas a estabelecer alianças com ex

escravizados e seus descendentes, relações que poderiam ser mutuamente benéficas, como o

contrato de serviços (LIMA, 2020, p. 255).

Outro tipo de estratégia que ainda estava relacionada ao estabelecimento de alianças

com brancos ou livres era a da relação de apadrinhamento. São muitos os casos de libertos

que buscam pessoas brancas ou outros libertos para o apadrinhamento de seus filhos; eram

poucos os apadrinhados por escravizados. A relação com outros libertos se dava também pelo

casamento: pessoas libertas buscavam parceiros libertos para se casarem, podendo assim

juntar patrimônio para o começo de uma nova vida.

Outro caso onde aparecem as duas relações mencionadas acima, (a de alianças com

brancos de posição social e com outros libertos) aparecem também na trajetória de outra

família: a da Parda Marcelina, da freguesia do Rio Vermelho pesquisada por Guilherme

Pagnoncelli (2017) em sua monografia. Neste caso, ela é filha do seu senhor o que possibilita

o acesso a uma doação de terras. Há também o casamento com outro pardo liberto chamado

Damazio, o que proporcionou uma conexão entre as famílias dos proprietários de Damazio e

Marcelina. Nesta relação de casamento puderam juntar e administrar os bens que agora

ambos possuíam. O casal está presente no batismo de alguns escravizados e libertos, por ser

um casal liberto com propriedades devem ter sido procurados para alianças com outros

libertos e escravizados, sendo o batismo como vimos um fator de proteção social. Já os filhos

do casal tem um padrão de apadrinhamento onde aparecem senhores brancos de grandes

famílias da freguesia do Rio Vermelho como padrinhos.

A participação nas irmandades era também de extrema importância para o

fortalecimento de laços com a rede de outros libertos e escravizados, formando um círculo de
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sociabilidade (LIMA, 2012, p. 397), uma estratégia também usada por Luiz Miranda Ribeiro

que primeiramente faz parte da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e posteriormente

como escrivão da Irmandade da Nossa Senhora da Conceição. Segundo Henrique Espada

Lima (2020, p. 251), as irmandades eram um “espaço de sociabilidade, de organização, de

ajuda mútua, de associação política, étnica e laboral e deram origem ou colaboração com a

construção de outras associações civis''.

As opções adotadas pela família de Maria do Espírito Santo e Luiz , a participação nas

Irmandades, as alianças pontuais com membros da elite local, o investimento na educação

(Luiz era escrivão) sua e de seus filhos, e, claro, o trabalho duro parecem ser algumas das

possibilidades de ascensão dos libertos no século XIX, mas é importante ressaltar que as

condições desses libertos como Luiz nunca ultrapassam a condição de outros trabalhadores

pobres, ou seja dificilmente libertos conseguiam mais do que ter para a sobrevivência

(LIMA, 2012, p. 409). Além do racismo, os libertos enfrentavam a concorrência de

trabalhadores brancos pobres em todas as possibilidades de trabalhos que tinham pela frente,

juntando a isso o difícil acesso à propriedade e à educação tornaram a ascensão social um

grande obstáculo a ser ultrapassado pelos libertos do século XIX, principalmente nos

primeiros anos do século, em que o sistema escravista estava a todo vapor, e as leis

abolicionistas ainda distantes.

Dentro das possibilidades de trabalho que estavam disponíveis para libertos, no

âmbito urbano tínhamos as funções de sapateiro, pedreiro, carregadores, criados domésticos,

trabalhos marítimos, barbeiros, carpinteiros, costureiras, quitandeiras, cozinheiras, etc, no

âmbito rural ter uma pequena propriedade e nela ter a possibilidade de cultivar a terra, criar

animais parecia o ideal (LIMA, 2013, p. 200 - 201). Pode inclusive ter sido essa uma das

estratégias de Luiz Miranda ao comprar uma propriedade rural próxima ao Rio Cubatão,

estratégia essa que vinha acompanhada de outras já aqui citadas e que não eram a regra para a

maioria dos que conseguiam sua alforria.

1.3 PRETO OU PARDO? ESCRAVO OU LIBERTO?

Este trabalho tem como objetivo o estudo da formação de uma comunidade de libertos

na Enseada de Brito nos primeiros anos do século XIX, tendo como fio condutor personagens

que são caracterizados em sua maioria como pardos libertos. Para essa análise se faz
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necessária a reflexão sobre essas categorias de caracterização dos afrodescendentes no século

XVIII e XIX, o que elas querem dizer sobre as pessoas categorizadas e como a marcação de

cor pode ser utilizada para mobilidade social.

Quando falamos em categorização das pessoas escravizadas e descendentes de

escravizadas, temos que levar em consideração que essas classificações mudavam

dependendo da região e mesmo da pessoa que classificava, mas de forma geral dentro do

sistema escravista brasileiro, se pode afirmar que a cor expressa uma posição social, como

nos afirma e demonstra Roberto Guedes (2009). A escravidão, o sistema escravista

influenciou na caracterizaçao de cor das pessoas, e outro fator que intervinha era a posição de

quem era caracterizado, por exemplo nos censos domiciliares, se era chefe de família,

agregado ou escravo, a posição dentro de uma casa intervinha mais na classificação do que a

cor da pele da pessoa classificada. Outro fator de grande influência era quem caracterizava:

“Assim, dentre outros fatores, a caracterização de cor dependia da fonte e de quem fazia o

registro, sem esquecer, evidentemente, a possibilidade de auto-identificação, que,

infelizmente, a documentação não me permite aferir.” (GUEDES, 2009).

Guedes traz algumas visões sobre a classificação pela cor de algumas historiadoras,

todas têm em comum a afirmação de que as designações de cor não se referem

necessariamente a aparência da tez, mas não há consenso sobre os significados políticos da

classificação:

Outras análises sugerem que a alteração de cor e suas formas de
classificação seriam um modo de incorporar o segmento advindo do
cativeiro na hierarquia social. Para Hebe Mattos, na vigência da escravidão,
a palavra pardo indicava certo distanciamento do passado escravo, ao passo
que negro ou, preferencialmente preto designavam a condição de escravo,
principalmente africano. Ademais, pardos geralmente se referia a filhos de
forros e, portanto, seria a primeira geração de descendentes de escravos
nascida livres, conforme argumenta Sheila Faria. (GUEDES, 2009, p. 491)

A hierarquia pela classificação não moldou todos do mesmo modo, haviam diferenças

entre os egressos do cativeiro. Guedes expõe um exemplo de um conflito legal onde na

documentação há uma diferenciação entre a filha de uma mulher negra provavelmente forra e

pardos “em um grau remoto”, onde a diferenciação não se dava na aparência e sim no

afastamento da escravidão e do antepassado escravo através das gerações (GUEDES, 2009, p.

496).
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Com o aumento da população escrava no começo do século XIX, e a vinda cada vez

maior de africanos através do tráfico, os escravizados foram cada vez mais categorizados

como negros, enquanto mais africanos entram no país a quantidade de pardos decresce

(GUEDES, 2009, p. 501).

Sobre a questão da origem, os crioulos eram mais classificados como pardos e os

africanos como negros ou pretos. A classificação segundo a cor tem historicidade e mudou ao

longo do tempo. Entre fins do XVIII e começo do XIX surgiram novas categorias no contexto

geral do país. Segundo Hebe Mattos:

pardo era inicialmente utilizado para designar a cor mais clara de alguns
escravos, mas a emergência de uma população livre de ascendência africana
consolidou a categoria pardo livre como condição linguística para expressar
a nova realidade, sem que recaísse sobre ela o estigma da escravidão, mas
também sem que se perdesse a memória dela e das restrições civis que
implicava. (MATTOS, 2000 p 16-18)

A categorização quanto à cor poderia ser também uma ferramenta de mobilidade, para

Guedes: “mobilidade não é só enriquecimento, mas, antes reputação social, para que a

riqueza podia ou não colaborar, mas prevalecendo a primeira.” (GUEDES, 2010). Um

exemplo dessa ferramenta de mobilidade, algumas famílias/pessoas encontradas por Guedes

mudam de cor durante o tempo e dependendo do contexto. Quando o chefe do domicílio

“mudava de cor” geralmente os demais da família seguiam e também mudavam, essa

classificação de cor então remete ao lugar social, dependendo das circunstâncias sociais

(GUEDES, 2009, p. 506). Como exemplo, temos a trajetória de Jesuíno de Paula Gusmão,

primeiramente classificado como mulato, depois com ajuda das suas relações de afeto é

classificado como branco para conseguir ser aceito na ordem dos Carmelitas Calçados e

tentar ser frade (coisa que não consegue pois é tido pelos outros como mulato). Ele possuía

atributos que o permitiam ser classificado como branco, mas a relação de poder e clientela

que possuía com o capitão mor, influência de maior autoridade da vila que definiu sua

cor/condição social (GUEDES, 2009, p. 507).

A mudança de cor não era exclusiva de Porto Feliz, localidade estudada por Roberto

Guedes, era uma oscilação frequente de outras localidades também (GUEDES, 2010, p. 95).

É difícil saber o que gerava a alteração de cor na classificação, mas essa alteração sugere

negociações do lugares sociais das pessoas/famílias (GUEDES, 2009 p. 508) e também

demonstra que a categorização da cor era algo muito além da aparência ou cor da pele, por

fim: “...mobilidade social simbolizada na cor era importante para a reprodução da estratutura
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social, marcava um distanciamento da escravidão, sem que se desprezasse uma hierarquia

ainda que circunstancialmente.” (GUEDES, 2010)

Em Santa Catarina, temos apenas duas classificações nos censos oficiais e também

que aparecem nos documentos de batismos paroquiais, que são preto e pardo apenas, não há a

presença da categoria negros e mulatos. Percebemos por meio dos documentos paroquiais da

Enseada de Brito, que assim como no contexto geral, os africanos eram classificados como

pretos mesmo que forros ou libertos, e os crioulos podiam ser classificados como pardos ou

pretos, mas percebemos que durante os primeiros anos do século XIX, cresce muito o número

de pardos libertos, e a maioria dos libertos são classificados como pardos, aqui temos então a

relação entre liberdade e a classificação da cor. Mas apesar disso também haviam pretos

libertos. Quando buscamos exemplos de trajetórias em território catarinense, como neste

presente estudo e em outros aqui já citados, as trajetórias que encontramos mais facilmente

são de assim classificados pardos libertos, como o exemplo de Luis Miranda e Maria Espírito

Santo, casal pardo estudado por Henrique Espada, Marcelina Rosa de Jesus também parda

estudada por Guilherme Pagnoncelli e outros personagens que aparecem nos próximos

capítulos.

Sabemos também por meio do estudo sobre as irmandades, que houve um conflito

dentro da Irmandade do Rosário, onde as tensões entre pretos e pardos aparecem e que

demonstram essa hierarquização dentro do grupo de pessoas de origem africana, sendo depois

formada outra Irmandade, a da Nossa Senhora da Conceição para os homens pardos.

Portanto partimos da ideia de que ser classificado como pardo e preto estava

relacionado muito mais à posição social em relação à escravidão que a pessoa ocupava do

que necessariamente a cor da pele, sendo os pardos em sua maior parte pessoas libertas ou

filhas de libertos, nascidas no Brasil podendo ou não ser “mestiça”, e pretos tendendo a ser

pessoas mais próximas à condição de escravização, escravizados crioulos e africanos ou

libertos recém desligados da condição de escravidão.

1.4 CAMPESINATO NEGRO - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A economia na maioria das freguesias de Santa Catarina no século XIX era uma

economia rural. Tratando mais propriamente da região da Ilha de Santa Catarina e da região

continental próxima (onde hoje é a grande Florianópolis), havia uma cultura urbana mais
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concentrada no centro de Desterro mas nas demais áreas predominava uma cultura rural.

Analisando o caso da Lagoa da Conceição, Joice Farias (2003) em sua dissertação nos traz

dados que podem servir de exemplo para a nossa análise. Segundo ela, a economia da Lagoa

no século XIX era totalmente rural e com grande presença de camponeses pobres. Essa

economia rural camponesa seria baseada na pequena propriedade de terra, com agricultura

para subsistência e para comércio nos casos de camponeses médios e ricos, e também na

relação com os filhos, quando os filhos dos camponeses cresciam e ajudavam na mão de obra

é que conseguiam ter uma certa ascensão social, sendo uma economia muito ligada à família

(FARIAS, 2003, p. 20).

Sabemos que a maioria dos escravizados neste contexto de economia camponesa,

executavam atividades ligadas à terra. Em geral, tanto homens quanto mulheres

desempenhavam diversas funções nas roças e nos engenhos. Joice Farias (2003, p. 63) afirma

que a medida que a população escrava foi se libertando e continuou a morar na região, passou

a uma nova condição social: a de camponeses negros pobres. As regiões do Rio Tavares e da

Lagoa (na Ilha de Santa Catarina), são apontadas como espaços de resistência negra pela

bibliografia local, e assim o eram por ter abundância de terras onde os recém libertos ou

mesmo aquilombados poderiam se inserir como camponeses (FARIAS, 2003, p. 67). Outra

região que também se encaixava neste contexto, com uma população escrava empregada em

atividades rurais e que possuía abundância de terras é a Enseada de Brito, objeto do presente

estudo.

Para introduzirmos a questão do campesinato negro é importante trazer alguns

debates. A questão da brecha camponesa nos mostra o que poderia ser a raiz do campesinato

negro. No livro Negociação e conflito, João José Reis e Eduardo Silva (1989) nos trazem a

definição de brecha camponesa onde o senhor cede um pedaço de terra para usufruto dos

escravizados nas suas folgas semanais, tendo como recurso argumentativo a questão de

possibilitar aos escravizados que aumentassem a quantidade de comida disponível para sua

alimentação, mas ao mesmo tempo serviria de mecanismo de controle e manutenção da

ordem escravista ao manter o escravo ligado à terra e ocupado “ distraído" com sua produção

(REIS, 1989, p. 28). A brecha camponesa para esses autores teria tido sim certa importância

econômica (ao prover certa subsistência aos escravizados), mas se mostrou mais importante

como mecanismo de controle “a ilusão da propriedade distrai da condição da escravidão, e
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prende o escravo à fazenda” (REIS; SILVA, 1989, p. 31), mas além do mecanismo de

controle ela também teve grande importância psicológica e estratégica para os escravizados.

Flávio dos Santos Gomes, afirma que estudos abordaram como o sistema de roças da

brecha camponesa foi marcando profundamente as vidas escravizadas:

Mediante o cultivo de roças próprias e a comercialização dos excedentes, os
escravos procuravam organizar uma rede mercantil articulada no âmbito das
propriedades em que trabalhavam…Em torno dessas roças os escravos
reelaboravam modos de vida autônomos e alternativos, forjando
experiências profundas que marcaram o período do pós-emancipação.”
(GOMES, 2015 p.31)

Ou seja, além de uma estratégia para compra de alforria, e de formação de uma rede,

adquiriram experiências que influenciaram no pós-emancipação, após a condição de libertos.

As modalidades de camponeses resumidas por Ciro Flamarion Cardoso, incluíam

camponeses não proprietários, camponeses proprietários, atividades camponesas dos

quilombolas e o protocampesinato escravo através de roças (GOMES, 2015, p. 30). As

atividades agrícolas, camponesas tiveram grande importância para os quilombos, como

subsistência mas também na formação de redes mercantis, formavam comunidades de

roceiros, que ao longo do tempo gestou vilas de camponeses (GOMES, 2015, p. 76), podendo

hoje ser observado que um grande número de comunidades remanescentes quilombolas

continuam constituindo o campesinato negro brasileiro.
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2 A PRESENÇA DE AFRODESCENDENTES NA ENSEADA DE BRITO

2.1 BREVE HISTÓRIA DA ENSEADA DE BRITO

A freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito foi uma das primeiras

freguesias de povoamento em Santa Catarina. A primeira fase está ligada e se deu no mesmo

período que a primeira fase de povoamento de Santa Catarina como um todo, no século XVII,

em que grupos de paulistas se deslocaram para o litoral catarinense para combater a presença

constante dos espanhóis, a um exemplo de Domingos de Brito Peixoto fundador da Enseada

(FARIAS, 1980, p. 33).

A segunda fase do povoamento se deu a partir de 1748 com a chegada dos primeiros

açorianos. Vilson Farias (1980) nos demonstra que o ano de 1750 foi o de maior chegada de

açorianos, mas que antes já haviam alguns casais não açorianos que viviam ali na época e que

provavelmente seriam descendentes dos primeiros paulistas. O autor, no entanto, não

menciona ou mesmo não parece levar em conta que alguns casais ou pessoas que estavam

presentes na chegada dos açorianos podiam ser indígenas, africanos ou descendentes de

indígenas originários do território e de africanos escravizados que provavelmente vieram

junto com os primeiros paulistas.

Em 1750 há a elevação a distrito e freguesia e é o ano de fundação da Paróquia da

Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito (de onde extraímos as fontes do presente

estudo). A terceira fase do povoamento seria a partir de 1800, a adaptação da população

migrante no espaço, os casamentos e a geração de filhos, tendo uma quarta fase de expansão

do território nos primeiros anos do século XIX (FARIAS, 1980, p. 42 - 45).

O espaço territorial da Enseada era muito maior nos séculos XVIII e XIX do que é

atualmente. Ela compreendia os atuais municípios de Santo Amaro, Garopaba, Paulo Lopes e

Palhoça, sendo hoje apenas um distrito do município de Palhoça. Nossas fontes abarcam todo

esse território no século XIX. Os limites da freguesia se davam com São José ao Norte e ao

Sul com a localidade chamada de Mattos de Garopaba. Esse território não permaneceu tão

grande por muito tempo: o primeiro desmembramento foi o da criação de Garopaba em 1846,

depois um maior povoamento e a criação de Santo Amaro em 1856. Segundo Vilson Farias
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(1980, p. 49), o povoamento de Santo Amaro se deu por uma procura maior de áreas

cultiváveis e com o crescimento demográfico nos primeiros anos do século XIX.

A sociedade da freguesia da Enseada era uma sociedade rural e bastante

conservadora, tendo nela um grande poder e influência da igreja católica. A economia era de

subsistência, haviam poucas pessoas e famílias com grande poder aquisitivo, e as de maior

poder econômico eram fazendeiros escravocratas que também eram oficiais da guarda

nacional. Os casamentos eram feitos entre grupos próximos, como imigrantes vindos de um

mesmo lugar (FARIAS, 1980, p. 60).

Ainda sobre a economia eminentemente agrícola, o povoamento se deu com a

concessão de sesmarias nas melhores terras a partir do século XVIII. A atividade

agropecuária era de pequena escala, com a pecuária sendo uma forma de complementar a

agricultura, o principal cultivo era o da mandioca assim como na maioria do litoral do estado

(FARIAS, 1980, p. 63 - 64). A partir de documentos de 1866 e 1876, principalmente atas

eleitorais deste período, Vilson de Farias nos traz dados sobre a renda e as profissões da

freguesia. Essas informações nos dão um parâmetro sobre a condição das pessoas da

freguesia. Sobre a renda, em 1866 11% da população era de escravizados e dos que tinham

renda 99,3% tinham a renda anual de até 500 mil réis, já em 1876 houve um aumento da

concentração de renda e 82% da população produtiva vivia com menos de 300 mil réis

anuais, apenas onze indivíduos apresentavam renda superior a 800 mil réis anuais e apenas

um indivíduo com mais de 2 milhões de réis anuais.

Referente às profissões, o setor agrícola era majoritário. Em 1866, 69% da população

estava nesse setor e em 1876, 87% da população e neste setor se concentravam as menores

rendas, em média 280 mil réis anuais. Os grandes proprietários e senhores de escravos da

região se envolviam para além da atividade agrícola com olarias e comércio, alguns deles

mantinham atividades comerciais com os grandes centros do país, principalmente com o

cultivo do café (FARIAS, 1980, p. 72). Outras profissões além de lavrador que aparecem nos

documentos de 1866, são as de negociantes, artistas, proprietários e empregados públicos.

Referente à escravidão na região, até 1846 havia a armação baleeira de Garopaba, que

possuía 54 escravizados. Além disso, segundo o censo de 1796 de João Alberto Miranda

Ribeiro (SANTA CATARINA, 1796), a presença da população afrodescendente era de 254

pessoas escravizadas e 5 forros na Enseada, sendo 23,74% da população total, já em 1820

(SANTA CATARINA, 1820) eram 562 escravizados e 41 libertos, sendo 27,84% da
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população total. A partir de 1840 é notado um aumento do número da população total,

interpretado por Vilson Farias (1980) como pessoas migrando à procura de terras virgens.

Uma questão importante levantada por Vilson de Farias, é a de que apesar da igreja ter

tido grande influência na freguesia da Enseada e portanto, se presume que ela documentou a

maioria dos nascimentos, óbitos e casamentos do local, sendo sua documentação uma fonte

confiável, pode ter havido também subnotificações de batizados e óbitos nas paróquias pelas

distâncias de certas localidades. Às vezes por uma doença que acometia o padre responsável,

era muito comum, por exemplo, o enterro de escravizados sem notificação (FARIAS, 1980, p.

147).

Concluímos que a sociedade da freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Enseada de

Brito era rural e com a agricultura de abastecimento sendo a principal atividade exercida pela

população, com pecuária de baixa escala como complemento. O poder aquisitivo da maioria

da população era baixo com a concentração de renda nas mãos de senhores de escravos

proprietários de terras. Não necessariamente eram poucos senhores proprietários de terras e

escravos, e sim comparados ao resto da população. No resto do litoral a situação divergia um

pouco, com um maior número de proprietários em relação à população total. Sobre o número

de escravizados por propriedade não encontramos esse dado na bibliografia, mas pelo número

de escravizados dos censos sabemos que a presença de africanos e descendentes de africanos

é certa desde 1796, pelo menos. A localização do território da Enseada era propícia para

quem buscava terras onde pudesse cultivar e viver com a agricultura de subsistência, também

o fato de ser na periferia de Desterro e mais afastada das grandes cidades, estando às margens

das ocupações já existentes, facilitava a construção de uma nova vida, como era o caso de

libertos ou recém saídos da condição de escravidão.

2.2 PRETOS, PARDOS, ESCRAVIZADOS E LIBERTOS NA ENSEADA

Com os documentos de batismo da paróquia da Nossa Senhora do Rosário da Enseada

de Brito, levantamos as informações sobre a população de pretos, pardos, escravizados ou

libertos da freguesia da Enseada. Os documentos começam no ano de 1778 e vão até o ano de

1850, com um intervalo de tempo (1815 a 1836) onde não há os documentos digitalizados no

site.
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A partir da documentação disponível foi possível levantar as informações referentes a

300 batismos, sendo 250 batismos de escravizados e escravizadas e 50 batismos classificados

como libertos, libertas e pardos livres. Treze batismos são de africanos novos já adultos, ou

seja, aqueles que nasciam em África e passaram pelo tráfico transatlântico para depois serem

comercializados já adultos, diferentes dos crioulos, filhos de escravizadas já nascidos no

Brasil. Esses africanos novos, eram provavelmente vindos do comércio de escravizados do

Rio de Janeiro, o número é baixo em relação ao total de batismos, mas conseguimos levantar

algumas informações sobre essa população. No ano de 1785 é batizado um africano adulto

com origem de Benguela, em 1793 é batizado outro de origem Nação Angola, e em 1798

temos o ano em que mais se batizaram africanos adultos na freguesia, com um total de onze

pessoas (três de nação Benguela, dois de Nação Congo e os demais sem registro de origem).

A grande maioria de africanos adultos é masculina com apenas um batismo de mulher

africana, confirmando o que ja é debatido pela historiografia sobre a preferência por

escravizados do sexo masculino. Após o ano de 1798 não há registros de batismos de

africanos novos, apenas de crianças já nascidas de mães escravizadas na freguesia, o que

difere um pouco dos dados referentes a outras localidades como Desterro onde há a entrada

de africanos novos até mais ou menos 1830 (MAMIGONIAN, 2014, 578).

Fazendo um levantamento dos dados encontrados na documentação estudada, o ano

com maior número de batismo de escravizados é o ano de 1842, onde foram batizadas vinte e

quatro crianças filhas de mães escravizadas, seguido do ano de 1840 com o batismo de

dezenove crianças, nos demais anos disponíveis (de 1778 a 1844) a média de batismos de

escravizados fica entre 5 a 10 batismos por ano. Também é no ano de 1842 que temos o

maior número de batismo de crianças livres, filhas de mãe e pai libertos, mães libertas com

pai incógnito e em dois casos filhos de mãe liberta e pai escravo, com onze crianças sendo

batizadas. Podemos afirmar então, que dos anos disponíveis na documentação o ano de 1842

é o ano com a maior natalidade para a população afrodescendente da região. Nos demais anos

a média de batismo de crianças pretas e pardas nascidas livres fica entre um e dois batismos

por ano, nunca ultrapassando o número de três batismos por ano. O ano de 1842 realmente

parece ser uma exceção quanto à natalidade desta população, podendo ser algum fato

específico do período ou um maior registro dos batismos da região. No ano de 1842 segundo

os documentos utilizados por Vilson Farias (1980), nasceram, ou seja, foram batizadas 110

crianças no total dos registros, somando as crianças filhas de mães escravizadas e mães
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libertas temos 35 crianças, o que seria próximo de 30% da população total da região da

Enseada. Para Vilson Farias (1980), o aumento da taxa de natalidade nesse período foi geral,

ele argumenta que o aumento da taxa de natalidade das mulheres livres estava ligado à Guerra

dos Farrapos, onde soldados passaram e ficaram na região da Enseada neste período, e é onde

temos a maior taxa de filhos naturais (ou seja sem pai registrado), podendo ser frutos de

relações forçadas, ou não, entre soldados e as mulheres da freguesia. Já quanto a mulheres

escravizadas o autor liga ao fato de cada vez mais se ter um combate ao tráfico negreiro, uma

menor importação de escravizados africanos e um incentivo à natalidade por parte dos

senhores de escravos (FARIAS, 1980, p.149). Podemos também levantar a hipótese de que

essas relações forçadas ou não, entre mulheres da freguesia e soldados da Guerra dos

Farrapos, também se estenderam às mulheres pardas libertas, pois de 1841 a 1846

encontramos oito registros de crianças libertas filhas de mães pardas libertas e pais

incógnitos, ou seja sem registro paterno, um número bastante expressivo para a quantidade de

batismos desta população neste período, mas sendo estas apenas suposições.

Já sabemos que a população afrodescendente (escravizados ou libertos) na freguesia

da Enseada no período de 1796 é de 23,74% da população e em 1820 era 27,84% da

população e que encontramos um total de 300 batismos (somando escravizados e libertos) do

período de 1778 a 1850, mas para completar a análise sobre a presença desta população na

região é importante fazermos um balanço sobre a quantidade de escravizados por senhor

(neste caso conseguimos fazer um levantamento de quantas mulheres escravizadas eles

mantinham). Foram encontrados o nome de 117 senhores no total. Destes, vinte e dois

senhores vão à pia do batismo com mais de uma escrava, ou seja possuem mais de uma

escrava, os demais aparecem nos registros com apenas uma. Desses vinte e dois, a maioria,

mantêm escravizadas entre duas a três mulheres, apenas dois dos 117 possuem mais de três,

um compareceu para o batismo dos filhos de quatro mulheres diferentes e o outro com seis

mulheres diferentes. Alguns senhores, somando escravizadas e escravizados registrados como

pai, somam sete escravizados em seu nome, outros quatro, mas são uma minoria. O que

podemos concluir disto é que confirmamos a afirmação de que não existiam muitos grandes

senhores de escravos na região, a grande maioria possuía poucos, mas é uma parcela

considerável da população que mantinha escravizados, sendo estes de extrema importância

para a economia da região.
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Um dado muito interessante encontrado na análise das fontes foi a presença de

homens pardos migrantes registrados como pais de crianças libertas e livres. Encontramos

sete homens pardos libertos que tem sua origem longe da freguesia da Enseada,

principalmente vindos do litoral nordestino. Encontramos dois com origem na Bahia, um do

Rio São Francisco (Pernambuco), outro com origem registrada como de Pernambuco, um de

Belém, um de Paraíba e por fim um do Rio Grande do Sul. Todos os migrantes pardos são

homens, são os pais. Existem mães de outras freguesias como Laguna, São José, porém do

território catarinense. Esses homens pardos libertos migrantes começam a aparecer no

registro principalmente depois de 1840. Podemos levantar duas hipóteses quanto a essas

migrações: podiam ser homens soldados enviados para combater as tropas Farroupilhas e que

resolvem ficar na região ou mesmo pardos libertos que buscam uma região para começar suas

vidas pós escravidão. Já vimos que a região da Enseada era propícia para novos membros

pois havia terras cultiváveis ainda não exploradas e sendo um pouco afastada das cidades

grandes permitia uma vida de lavoura e subsistência. Se pensarmos na questão da brecha

camponesa e que muitos escravizados e seus descendentes desenvolveram suas condições

para e pós liberdade com a agricultura, ter um pedaço de terra para começar uma família

poderia ser o objetivo maior de um liberto, assim fugindo de algumas amarras da vida na

cidade, como os trabalhos por contrato que mantinham o liberto ainda muito preso aos

mecanismos do sistema escravista.

Nos documentos de batismo encontrados, a categorização dos libertos como pretos vai

sumindo conforme vão avançando os primeiros anos do século XIX. Na verdade, desde o

final do XVIII já vemos a maioria dos forros sendo classificados como pardos, mas ainda em

1808 aparece uma classificação como preta forra, e em 1838 outra classificação (sendo a

última) de preta liberta. É importante notar que no final do XVIII e nos primeiros anos do

XIX é usado o termo forra/forro, mas conforme avançam os anos, passa a ser usado apenas

liberto/liberta. A grande maioria dos nascidos escravizados é classificada apenas como

escravo/escrava, às vezes aparecendo preto/preta ou crioulo/crioula, aparecem poucos pardos

escravizados/pardas escravizadas. A partir de 1838 todos os registros de batismo de filhos de

libertos, são classificados como pardos libertos, também acontecendo com a classificação dos

pais, sempre pardos libertos. Já vimos que a classificação das pessoas afrodescendentes varia

conforme o período, a região ou mesmo quem classificava, mas a tendência era classificar os

escravizados como pretos e os libertos como pardos, não necessariamente tendo a ver com o
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fenótipo. O aumento da classificação como pardos também vai de encontro com a

crioulização, no período que decai o tráfico e a importação de pessoas vindas do continente

africano, em conjunto com o consequente nascimento de crioulos, sendo também tendência a

classificação de crioulos como pardos e africanos como pretos. Podendo ainda, os pardos

(crioulos) terem mais chances de alforria do que os pretos (africanos).

Concluímos que a população afrodescendentes da região da Enseada no começo do

século XIX era expressiva, tanto a população escravizada, como também tínhamos uma boa

presença de pardos libertos nessa região documentada desde o fim do século XVIII. Não

conseguimos informações sobre as possibilidades de alforria especifica dessa região, mas se

tivermos como base a historiografia sobre a escravidão e o processo de abolição em Santa

Catarina, as possibilidades deveriam ser as mesmas, a compra de alforria pela brecha

camponesa, ou a alforria herdada nos testamentos. A presença de pardos libertos nessa região

e principalmente de migrantes libertos pode indicar uma região propícia para o

estabelecimento de pessoas libertas e a construção de sua subsistência no pós emancipação, o

acesso à terra e a criação de laços (como veremos ainda nesse estudo) parece ter sido de

extrema importância para o sucesso dessa população.

2.3 MÃES ESCRAVIZADAS E LIBERTAS

Analisamos as informações levantadas sobre a população afrodescente encontrada nos

documentos em geral, e aqui iremos analisar os dados referentes às mães que batizaram seus

filhos. De 1778 a 1844 temos o total de cento e cinquenta mães escravizadas (sendo o total de

batismos de escravizados duzentos e cinquenta), e de mães libertas de 1778 a 1850 o total é

de vinte e seis mães de cinquenta registros de batismo.

Sobre a origem e classificação de cor das mães escravizadas, são poucas as mães que

aparecem com uma classificação de cor, a maioria é classificada apenas como escrava, apenas

três mulheres mães são classificadas quanto à cor. Quanto à origem, a maioria também não

apresenta registro de origem, mas nas que são classificadas quanto à origem, a que mais

aparece é Benguela, seguida de Africana, Crioula e Costa da Guiné. Já as mães libertas, cinco

mulheres do total de vinte e seis aparecem como parda liberta/forra, três mulheres aparecem

como preta liberta/forra, a grande maioria está sem especificação na classificação de cor

apenas com registro da condição de liberta ou forra, mas os filhos da maioria das mulheres
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são classificados como pardos libertos, o que indica que possivelmente seus pais também

seriam classificados assim. É muito importante notar que a maioria dos filhos e filhas de

mulheres já libertas, são classificados como libertos também, e não como livres, como seria

natural. A classificação de crianças filhas de libertas ou de casais libertos, deveria ser a de

livres, porém nesta paróquia a grande maioria é classificada como liberta, são pouquíssimos

os casos onde são classificadas como livres, apenas oito dentro dos cinquenta registros de

libertos e livres somados. Continuar classificando como liberto, mesmo tendo nascido livre,

filhos de já libertos, indica uma possível percepção por parte da sociedade de um estatuto

limitado, com restrição de direitos, que mina possibilidades de ascensão social e de melhora

das condições de sobrevivência. Mais um obstáculo enfrentado pelas populações

afrodescendentes de Santa Catarina.

A maioria das mães pardas libertas são da freguesia da Enseada ou de regiões

próximas como Laguna e Lagoa da Conceição, das mães pretas libertas/forras duas são

classificadas como da Costa da Guiné e outra não tem registro da localidade de origem,

novamente indo de encontro com a teoria de que a classificação por cor também teria a ver

com a origem, sendo assim as mães vindas do continente africano são classificadas como

pretas e as mães crioulas da freguesia são classificadas como pardas. Nem todas as mães

presentes nos registros têm documentada a sua origem, no caso das pardas mais ou menos

metade tem sua origem documentada e a outra metade não, apenas aparecendo sua condição.

Notamos nos primeiros anos do século XIX uma maior presença de pretas libertas e

escravizadas, depois nos anos 30/40 uma maior presença de pardas libertas e também

escravizadas, a presença de pretas crioulas também cresce e ficam pouquíssimas mães

registradas como de origem africana, demonstrando o processo de crioulização que já foi

mencionado anteriormente acompanhado de um apagamento da origem africana.

Outra informação necessária para compor nossa análise é a quantidade de filhos que

as mães escravizadas e as mães libertas batizavam. Sabemos que esses dados podem não

retratar a realidade de todos os filhos que essas mulheres geraram, muitas vezes não eram

batizados, como vimos com Vilson Farias (1980), havia apenas uma paróquia em toda a

freguesia (que era muito grande) e portanto muitos pais não tinham condições de levar seus

filhos até a paróquia para o batismo. Sabendo disso, temos alguns dados. A maioria das mães

que aparecem como escravizadas tem apenas um filho registrado (essas somam cento e dez

mães com apenas um filho), aparecem também dezoito mulheres escravizadas registrando
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dois filhos, treze mães com três filhos, cinco mães com quatro filhos registrados, duas mães

com cinco filhos e duas mães registrando oito filhos. Interessante é que essas duas mães que

registram oito filhos, são escravizadas únicas dos seus senhores (pelo menos registradas

batizando seus filhos), podendo justamente ser o incentivo à natalidade uma estratégia do

senhor para a multiplicação de seus escravizados, ao invés da compra direta.

Para as mães libertas encontramos os seguintes dados: a grande maioria das mães tem

apenas um filho, são no total dezesseis mulheres libertas registrando o batismo de apenas um

filho, quatro mulheres registram dois filhos, duas registram três filhos, três registram quatro,

e aparece apenas uma mãe batizando cinco filhos, novamente sabemos que esses números são

apenas os casos registrados e podem não representar a realidade.

O número de filhos por mulher é muito parecido, não parecendo ter relação com a

condição de liberta ou escrava, mas se levarmos em consideração que o número de mães

escravizadas é muito maior em relação às mães libertas, podemos pensar que mais mães

libertas têm mais de um filho (em relação ao número total). Não podemos com esses dados

afirmar que as mulheres libertas têm mais filhos do que as mulheres escravizadas. Ter muitos

mais de um filho para mães libertas poderia ser vantajoso, seguindo a lógica camponesa de

quantos mais braços para trabalhar melhor, mas também desvantajoso no sentido de ter

muitas bocas para alimentar em um contexto de sistema escravista.

Concluímos que a maioria das mulheres que batizaram seus filhos neste período

estudado, quando escravizadas, eram classificadas como pretas e algumas de origem africana,

mas principalmente depois dos anos 30/40, como crioulas da freguesia, já as mães libertas a

maioria era classificada como parda, e provinha da freguesia também, não tendo mães

migrantes de fora de Santa Catarina. A maioria tinha um ou poucos filhos sendo batizados,

independente da condição e cor.

2.4 FORMAÇÃO DE UMA COMUNIDADE AFRODESCENDENTE LIBERTA

Para completar a análise da comunidade afrodescendente da Enseada de Brito do final

do século XVIII e começo do XIX, vamos analisar as relações entre as pessoas que

encontramos nos documentos. Para começar, quantos pais aparecem no batismo das crianças.

Dos 250 registros de batismos de escravizados, encontramos apenas cinquenta e nove

batismos com o registro do pai, os demais aparecem como pais incógnitos. Dos pais
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escravizados que aparecem no registro, a grande maioria aparece como casado com a mãe,

são registrados como “escravos casados”. As mulheres escravizadas casadas eram casadas

com homens escravizados, sendo na maioria dos casos os casamentos entre escravizados de

um mesmo senhor, em alguns casos aparecem casamento de escravizados de senhores

diferentes, mas uma minoria.

Sendo o grande foco deste estudo a presença de uma comunidade de libertos e livres

na região, vamos dar enfoque e explorar mais as relações entre libertos. Dos cinquenta

registros totais de batismo de crianças libertas e livres, trinta e cinco apresentam o nome do

pai, sendo na grande maioria os pais também libertos, apesar de haver casos em que são

filhos de mãe liberta e pai escravo, os outros quinze registros aparecem com pai incógnito.

Como afirmamos, há casos de mulheres libertas casadas (ou mantendo uma relação/ gerando

um filho) com escravizados e escravizados casados com libertas, no primeiro caso em que a

mãe era liberta, o filho nascia livre, já no segundo onde a mãe era escrava o filho nascia

escravo independente da condição do pai, ou seja dependia da condição materna.

Alguns casos são necessários de registrar. Lucinda Rosa é uma parda liberta casada

com o escravo Manoel, eles registram o batismo de quatro filhos, dois são classificados como

pardos libertos e os outros dois como pardos livres2, esse casal aparece na árvore genealógica

da família Costa que será analisada no próximo capítulo, mas já podemos adiantar que na

nossa árvore Manoel aparece como já liberto e com sobrenome Manoel Corrêa do

Movimento / Nascimento (dependendo do registro), ou seja, consegue sua alforria depois de

já estar formando uma família. Há também um caso que foge da maioria, David Mendes da

Silva classificado como pardo liberto tem um filho com Albina que é escrava, o filho deles se

chama Francisco Albino e no momento do batizado é dado como liberto, ou seja mesmo a

mãe sendo escrava o filho do casal é declarado liberto no momento do batismo, podendo ser

uma ação do senhor de permitir que o filho fosse liberto ou a compra da liberdade da criança

pelo pai que já é livre, sendo a alforria na pia batismal uma forma de conquista de liberdade.

Ainda sobre os casamentos em geral: as mulheres pardas libertas casam com pardos

libertos e as classificadas como pretas libertas casam com pretos libertos, ou seja a

classificação do casal tende a ser a mesma para os pais e as mães.

2 Livro de Registro de Batismos da Paróquia da Nossa Senhora da Enseada de Brito 1836 – 1844, p. 76 e Livro
de Registro de Batismos da Paróquia da Nossa Senhora da Enseada de Brito 1844 - 1853, p. 04. Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3S9-96Q2?wc=MFKN-Q38%3A1030402101%2C10304
02102%2C1030418001&cc=2177296>
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O sistema de compadrio, ou apadrinhamentos, demonstra a criação de laços e

mobilidade social utilizada como estratégia das pessoas libertas, utilizando como referência a

monografia de Guilherme Pagnoncelli (2017, p. 39) podemos afirmar que o batismo era

também uma afirmação da existência social do batizado, e que o compadrio de escravizados

ou recém libertos por pessoas de um status superior como brancos ricos ou mesmo pobres,

poderia funcionar como proteção social. Guilherme traz o exemplo da trajetória do casal de

libertos, que utiliza do batismo como ampliação de laços pela freguesia do Rio Vermelho, e

escolhe principalmente grandes senhores da região para batizar seus filhos. A partir de

documentos de doações percebemos que essa estratégia funciona, com a doação de quantias

de dinheiro ou doações de terras por parte dos padrinhos. O casal em questão por sua vez,

batiza principalmente pessoas escravizadas, que estão a um nível social abaixo do seu.

Roberto Guedes no livro Egressos do Cativeiro (2008), afirma também essa

característica de mobilidade social dos apadrinhamentos, ele observa que os libertos batizam

mais escravizados e outros libertos que não estavam em ascensão. Podemos observar essas

questões a partir dos dados que coletamos com os batismos da Paróquia de Nossa Senhora do

Rosário da Enseada de Brito: a maioria dos padrinhos e madrinhas que aparecem para batizar

são livres, libertos ou sem informação da condição (o que nos induz a pensar que são livres

todos os sem marcador de condição, já que quando são escravizados ou libertos/ forros é

registrada a condição, também podendo ser a maioria branco), depois em quantidade

aparecem os padrinhos e madrinhas escravizados, com um total de sessenta e cinco padrinhos

escravizados e cinquenta e duas madrinhas escravizadas, um número bastante alto. Os

padrinhos e madrinhas declarados libertos são minoria, aparecem apenas cinco batismos com

padrinhos libertos e nove com madrinhas libertas. Entretanto, esse número de libertos que

batizam não é exato, a maioria dos casais que não são escravizados aparecem sem

marcadores de condição ou cor, e não temos como ter a certeza se são brancos livres ou

afrodescendentes libertos. Porém podemos analisar o sobrenome de algumas dessas pessoas

que aparecem para batizar sem marcador social: um sobrenome que aparece muito nas

madrinhas são os sobrenomes que vem de um contexto religioso, como o de Jesus, da

Conceição. Segundo João Lucas Rodrigues (2014), que estudou a trajetória de famílias

egressas do cativeiro no estado do Rio Grande do Sul, era muito comum que mulheres

egressas do cativeiro recebessem ou escolhessem nomes que vinham de um contexto

religioso, e muitas das mulheres madrinhas que encontramos nas fontes possuem esses
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sobrenomes, podendo ser um indicativo de serem pardas/pretas libertas. Escravizados

geralmente batizam outros escravizados, há um caso curioso de um escravo chamado Pedro

que batiza em conjunto com Marcela que é forra a filha de um casal de libertos3.

Quem batiza a maioria dos libertos são padrinhos e madrinhas livres ou libertos (sem

marcação de cor o que deixa subentendido que são brancos e alguns libertos pela questão do

sobrenome já mencionada), nos demonstrando a relação de proteção social e mobilidade

social que os batismos representavam. Eram casais libertos buscando apadrinhamento de

pessoas brancas livres ou de outros libertos, para os seus filhos. Aparecem alguns poucos

casos em que casais, classificados como libertos nos documentos, batizam filhos de outros

libertos ou forros, na maioria das vezes eles batizam filhos de escravizados. Para os

escravizados era uma vantagem buscar padrinhos libertos, que estariam a um nível maior de

mobilidade. Anna Maria da Conceição e Antonio José da Costa casal de pardos libertos,

personagens muito importantes para esse estudo batizam um escravo juntos4 e Anna Maria

batiza outro sozinha, por sua vez, seus cinco filhos que aparecem nos registros são batizados

por pessoas que tudo indica serem brancos livres. Deixando clara a operação da hierarquia da

sociedade escravista.

Alguns senhores de escravos registrados nos documentos, aparecem também para

batizar, alguns estão registrados como padrinhos de mais de um afilhado, chegando ao

número de quatro batismos, a impressão que temos é que alguns senhores vão levar seus

escravizados para batizar e acabam batizando outros escravizados, pois no mesmo dia de

registro aparecem como senhores de um escravo e depois como padrinho de outro escravo de

senhor diferente.

A relação entre libertos no que se refere ao casamento e à formação de laços maiores

serão explorados no próximo capítulo, mas podemos adiantar que filhos de dois casais

presentes na documentação estudada, Antonio José da Costa e Anna Maria da Conceição e

Manoel Antonio e Josefa Maria irão se casar, e indo além, os netos de Antônio José da Costa

4 Livro de Registro de Batismos da Paróquia da Nossa Senhora da Enseada de Brito 1836 – 1844, p. 67.
Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3S9-96Q2?wc=MFKN-Q38%3A1030402101%2C10304
02102%2C1030418001&cc=2177296>

3 Livro de Registro de Batismos da Paróquia da Nossa Senhora da Enseada de Brito 1797 – 1798, p. 136.
Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3S9-9DT9?wc=MFKN-QM9%3A1030402101%2C1030
402102%2C1030410301&cc=2177296>



39
e Anna Maria da Conceição se casam com netos de Manoel e Lucinda Rosa, também

presentes na documentação levantada.

Conclui-se que os libertos da Enseada de Brito, geralmente se casavam com outros

libertos e constituíam uma família, vide a maioria dos filhos legítimos registrados.

Mantinham também relações de laços com os escravizados da região através do compadrio de

seus filhos, ao mesmo tempo que buscavam laços com a população livre ou liberta. Além

disso, alguns registros de casamentos nos indicam uma relação de constituição familiar e de

uma comunidade maior entre casais de libertos, provavelmente uma estratégia de afeto e

proteção mútua entre uma população que em quantidade era minoritária e enfrentava todos os

desafios da liberdade em meio a uma sociedade ainda inserida no sistema escravista.
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3 A FAMÍLIA COSTA E ALÉM, UMA COMUNIDADE

A investigação deste estudo começou com a pesquisa da árvore genealógica da

família Costa, a partir de informações fornecidas pelas lideranças da Comunidade

remanescente Quilombola Caldas do Cubatão. Com o nome de alguns de seus antepassados

foi possível pesquisar e montar uma árvore genealógica muito grande que vai dos primeiros

anos do século XIX até a metade do século XX. Encontrando os dados sobre esta família,

podemos expandir o olhar para os demais pretos e pardos libertos e livres da região

denominada de freguesia da Enseada de Brito, para entender o contexto em que viviam. Após

a primeira etapa da montagem da árvore genealógica que se deu tendo como fonte os

registros de batismos e casamentos da paróquia Nossa Senhora do Rosário, buscamos

levantar os dados sobre a população afrodescendente da região nos primeiros anos do XIX, a

partir dos registros de batismo da mesma paróquia, e encontramos relações de casamento

entre filhos e netos destes personagens pardos libertos que foram registrados. É essa história

dessa família e da comunidade que ela fazia parte que iremos tratar neste capítulo, uma

comunidade de afrodescendentes que se mantém até hoje no município de Santo Amaro da

Imperatriz.

Uma observação importante a ser feita: os nomes registrados neste estudo são uma

tentativa de síntese de todas as variações encontradas, pois dependendo do registro de

batismo o nome aparece diferente, principalmente o das mulheres, uma hora com um

sobrenome e outra com outro.

3.1 ANTONIO JOSÉ DA COSTA E ANNA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARDOS

LIBERTOS

Antonio José da Costa era um pardo liberto filho dos pardos libertos Manoel José da

Costa e Anna Maria. Sabemos que seus pais eram pardos libertos pois consta este dado no

batismo do primeiro filho do casal de nome Antonio, batizado em 18425, que encontramos

5 Livro de Registro de Batismos da Paróquia da Nossa Senhora da Enseada de Brito 1836 – 1844, p. 62.
Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3S9-96Q2?wc=MFKN-Q38%3A1030402101%2C10304
02102%2C1030418001&cc=2177296>
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nos registros. Também pelo fato do pai de Antônio José ter um nome e sobrenome, o que

indicava a liberdade e indicava ainda, sobre como estes ex-escravizados queriam ser vistos

pela sociedade, uma escolha de como ser identificado e como outros passam a visualizar-los

(PAGNONCELLI, 2017, p. 36). Não foi encontrada nenhuma informação a mais sobre seus

pais. Antônio era natural da Bahia e migrou para a freguesia de Nossa Senhora da Enseada de

Brito. Não sabemos o que o motivou a migrar, podendo ter vindo por conta própria ou para

prestar algum serviço para o Estado, não encontramos informações sobre isto, mas o fato é

que Antônio viu na freguesia da Enseada um espaço convidativo para formar uma família.

Sua esposa Anna Maria da Conceição era uma parda liberta filha de José Rodrigues e Maria

Rosa da Conceição. Nos consta que eram pardos libertos por estarem assim classificados no

registro e também pelos sobrenomes bem definidos. Em alguns documentos de batismo e

casamento de seus filhos Anna Maria aparece por vezes como Anna Rosa de Jesus, sabemos

se tratar da mesma pessoa pelo matrimônio com Antonio José da Costa e pela temporalidade

dos registros. Anna Maria era natural da freguesia de São José, e assim como Antônio viu na

Enseada um lugar convidativo para estabelecer sua família, já sabemos através do estudo de

Vilson Farias (1980), que naquela época era um lugar com muitas terras disponíveis para

serem ocupadas (do ponto de vista colonizador, pois já eram ocupadas pelos povos

originários) e sustentar uma família a partir da prática camponesa. Possuir uma terra

representava “liberdade e autonomia no estabelecer modos e ritmos de trabalho, descanso,

éticas familiares e soberania da unidade doméstica…” (WEIMER, 2015, p. 69) para a

constituição de uma vida digna pós liberdade.

Não conseguimos o acesso a nenhuma fonte sobre a propriedade da terra de Antonio e

Anna, se é que existe algum documento referente a isto. Como já mencionado na introdução,

o contexto de pandemia dificultou muito a pesquisa em arquivo físico minando a

possibilidade de acesso a fontes que seriam essenciais para entendermos a questão da terra

nesta família. Antonio era natural da Bahia portanto não teria como ter herdado uma terra de

alguém no território da Enseada, Anna Maria segundo consta nos seus documentos era de São

José, excluindo também essa possibilidade. A doação de terras por parte de ex senhores em

seus testamentos era uma possibilidade de adquirir propriedades que já vimos no capítulo 1,

mas não nos parece ser o que aconteceu com esse casal. Há a possibilidade de uma compra de

terras por parte destes ou da conquista da terra por meio da ocupação, Antonio e Anna

provavelmente se casaram e se estabeleceram em suas terras nas primeiras décadas do século
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XIX, antes portanto da lei de Terras de 1850, quando possuir a terra por meio da ocupação

era mais fácil. Não sabemos como o casal lidou com o estabelecimento da lei de 1850 e se foi

algo que dificultou seu acesso à terra. Em um contexto sem poder aquisitivo para adquirir um

pedaço de terra ou sem possibilidade de herdar um, uma freguesia pouco povoada e com

terras disponíveis para ocupação como era a Enseada de Brito no começo do XIX, nos parece

bastante atrativa. É muito provável que Antonio e Anna se dedicassem a uma prática

camponesa. Como visto no capítulo 2, a maioria da população da freguesia da Enseada se

dedicava ao cultivo da terra e eram classificados como lavradores (FARIAS, 1980, p. 73)

Para uma família de libertos recém estabelecidos na região de contexto rural é muito difícil

que tenham se dedicado a outras atividades como o comércio.

Antônio herdou o nome José da Costa de seu pai, mas não como forma de um

tecnonímico direto de Manoel, mas sim já de um segundo nome que poderia indicar o nome

do avô de Antônio, é possível que o nome José fosse de um ancestral. A escolha de um

sobrenome e de usar tecnonímicos na constituição do nome, foi analisada por Rodrigo

Weimer (2020) no seu estudo sobre a família dos Inácios da fazenda do Morro Alto no Rio

Grande do Sul. Segundo Rodrigo Weimer (2020, p. 824) a escolha do sobrenome pode

permear vários aspectos: pode ser o sobrenome do ex senhor, e nessa escolha há um debate

historiográfico do porquê do uso do sobrenome senhorial, para alguns historiadores ela era

uma forma de submissão e dependência, mas a historiografia mais atual relativiza essa visão,

afirmando que o emprego do sobrenome senhorial pode levar a vantagens relativas, servindo

como marcador da condição de livre e ainda poderia significar uma união da coletividade

originária de uma mesma escravaria, denotando e fortalecendo vínculos entre ex

escravizados. “O direito de um nome representava a possibilidade de ser cidadão.”

(WEIMER, 2020, p. 824). Os sobrenomes dos senhores foram comumente utilizados por

recém libertos, e poderia ser um vínculo com a casa grande do qual esses libertos saberiam

tirar proveito.

Não conseguimos saber se da Costa era o sobrenome do antigo senhor do pai de

Antônio, até porque a sua origem é da Bahia e não próxima da freguesia da Enseada,

tampouco sabemos se seu avô se chamava José, mas é algo provável de ter ocorrido. Os

patronímicos (uso do nome do pai depois do prenome) eram muito comuns em comunidades

rurais e a adoção de um nome ancestral como parte da identificação pessoal (ou nome

completo), foi algo recorrente na família estudada por Rodrigo bem como em toda a
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comunidade em que a família está inserida (WEIMER, 2020, p. 826). Anna Maria também

herda o segundo nome de sua mãe Maria Rosa e seu sobrenome também (Conceição).

Inclusive em alguns registros Anna Maria da Conceição aparece como Anna Rosa da

Conceição, mostrando que homens tendem a herdar o nome de seus pais e avós e as mulheres

de suas mães. O fato é que o casal já possuía prenomes e sobrenomes já fundados em uma

ancestralidade liberta.

Em estudo anterior observei que essas formas de composição de prenomes
evidenciam, da parte dessas famílias, um esforço por construir
ancestralidades no Novo Mundo, e vínculos de pertencimento e
identificação com os familiares'' (WEIMER, 2008, p. 320-332).

No decorrer deste estudo vemos a prática de batizar com o nome dos pais e avós cada

vez mais presente na família analisada e como demonstrou Weimer, uma prática que nos

demonstra a construção da ancestralidade de uma família liberta dentro de uma comunidade

liberta na Enseada de Brito, inseridos em um contexto maior de sistema escravista em pleno

vigor e mesmo em expansão..

Nos registros de batismo da paróquia foram encontrados no período estudado o

batismo de cinco filhos de Antonio e Anna, batizados no período de 1840 a 1846. Porém,

quando buscamos montar a árvore genealógica da família Costa, encontramos mais sete

filhos nos registros de casamento e batismos, alguns nascidos antes e outros depois deste

período, totalizando um total de onze filhos. Sabemos que esse pode não ser o número total

de filhos que teve o casal e sim o que encontramos, podendo haver alguns filhos que não

foram registrados nesse período ou filhos que foram registrados no período anterior em que

não há registros (de 1815 a 1836), porém nos dá uma base de quantos filhos nasceram dessa

união. Dos onze filhos tudo indica que cinco deles faleceram antes de chegar à vida adulta,

não encontramos a certidão de óbito de quatro desses filhos, mas também não encontramos

nenhum documento que indique relações nas suas vidas adultas, podendo terem ido a óbito

ou não se casado.

Zeferino (1832 - 1839) é um exemplo de um filho que morreu antes de alcançar a vida

adulta, encontramos o documento de seu óbito6. O menino morreu com apenas sete anos e é

classificado como Crioulo forro e não pardo liberto como seus pais haviam sido classificados.

porém o seu óbito é registrado na paróquia de São José, por escrivão diferente, demonstrando

6 Livro de Registro de Óbitos da Paróquia de São José 1826 – 1844, p. 135. Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3S9-M1PV?i=137&wc=MFKF-YNL%3A1030403501%
2C1030402202%2C1030506301&cc=2177296>
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assim como a classificação por cor e condição era muito mais subjetiva do que imaginamos.

É preciso destacar que neste registro de óbito de Zeferino, aparece que a localidade dos pais

da criança é do “Cubatão”, território que nesta época estava inserido dentro da freguesia da

Enseada e que hoje faz parte do município de Santo Amaro.

Outro dos filhos do casal é central na construção da árvore genealógica que nos

demonstra a construção de uma comunidade: Maximiano José da Costa. Ele não é encontrado

nos registros gerais de batismo, assim não temos como saber a data do seu nascimento, porém

podemos deduzir que Maximiano era o filho mais velho ou um dos filhos mais velhos do

casal, pela data de nascimento de seus filhos, aparecendo primeiro no registro de batismo do

seu filho José em 1865. Ele aparece também nos diversos registros de casamento de seus

filhos.

Todos os filhos do casal que encontramos nos registros gerais de batismo foram

batizados por casais livres. Não conseguimos a informação sobre a cor dessas pessoas, mas

todos os casais possuem sobrenomes bens estruturados e a falta de informação sobre sua

condição social ou cor nos fazem presumir que eram casais brancos livres. Ao mesmo tempo

Anna Maria e Antonio aparecem em 1842 batizando Claudino, escravizado por Lourenço

José de Medeiros. Lourenço por sua vez batiza Candido (1840), um dos filhos do casal no

mesmo dia. Ainda em 1842, apenas Anna Maria aparece na paróquia para batizar Mamede7,

outra escravizada, mas agora do senhor Antonio de Sousa Laudros. O curioso é notar que

apenas Anna está presente neste batismo, sendo padrinho, outra pessoa de nome Roberto.

Percebemos que Antonio e Anna estavam buscando relações com pessoas livres ou

libertas, pois nenhum de seus filhos foi batizado por um casal de escravizados, ao mesmo

tempo que eles são buscados para serem padrinhos de pelo menos dois escravizados,

confirmando o padrão encontrado pela historiografia de que libertos buscam relações de

apadrinhamento de seus filhos com livres e libertos e são buscados como padrinhos de

escravizados.

Antonio morreu em 1883 segundo um registro de óbito da paróquia de Santo Amaro8,

com oitenta e cinco anos, sendo então sua data de nascimento estimada em 1798, sendo um

pardo liberto desde o final do século XVIII no estado da Bahia, que migra para Enseada nas

8 Livro de óbitos da paróquia de Santo Amaro, 1862 - 1883 p. 53. Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3D8-MJ?i=56&wc=MFKV-GMS%3A1030402001%2C
1030402002%2C1030444301&cc=2177296>

7 Alguns nomes encontrados nos registros são deduções e não há certeza quanto às suas grafias, pois a letra de
quem escreveu é de difícil compreensão e por vezes os documentos não estão bem preservados.
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primeiras décadas do século XIX. No óbito consta que Antonio quando morreu ainda era

casado com Anna Rosa de Jesus (outro nome utilizado para Anna Maria da Conceição). O

óbito de Anna Maria encontramos registrado em 1901 na paróquia de Santo Amaro9. No

documento é mencionado que era viúva de Antonio José da Costa e que morreu com 120

anos, é muito provável que este dado esteja incorreto, pois além de 120 anos não ser uma

idade comum se ser alcançada, ainda mais naquela época, se este dado estivesse correto ela

teria nascido em 1788, e quando teve seus filhos já estaria com mais de cinquenta anos.

Portanto, devemos assumir que a data de nascimento de Anna Maria e sua idade quando

faleceu é incerta, mas que pelos dados do nascimento de seus filhos, indicam ela ter nascido

nas primeiras décadas do século XIX.

Anna Maria e Antonio começam a formar sua família, segundo consta, na primeira

metade do XIX, mas sua família vai crescer e se expandir durante todo o século até os dias de

hoje. Um de seus filhos, Maximiano José da Costa e as relações que forma, como já

mencionado, são de extrema importância para entendermos a constituição de uma

comunidade de afrodescendentes livres com fortes relações e que nos dias atuais reivindica o

direito à suas terras como comunidade remanescente quilombola. Além disto, encontramos

certidões de casamentos dos demais filhos de Antonio José da Costa e de Anna Maria da

Conceição. Todos eles se casaram na paróquia de Santo Amaro, menos uma de suas filhas

(Francisca) que casa em 1854 com um preto livre de São José na paróquia de São José. Outro

de seus filhos (José - 1846) também casa com uma mulher liberta de São José. Já Jesuína e

Alexandre José (outros de seus filhos), formam família com libertos da freguesia do Ribeirão

da Lapa. É interessante notar a presença de Maximiano (seu irmão) como testemunha no

casamento de Jesuína. Pode-se perceber que os filhos de Antonio e Anna buscam expandir

seus laços de afeto com outros libertos de regiões próximas como São José e como o

Ribeirão, e além disso um de seus filhos (Maximiano) expande as relações com libertos da

freguesia da Enseada (posteriormente Santo Amaro), formando uma comunidade ligada por

parentesco.

9 Livro de óbitos da paróquia de Santo Amaro, 1872 - 1912 p. 74. Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6589-BF3?i=77&wc=MFKV-62S%3A1030402001%2C1
030402002%2C1030451501&cc=2177296>
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Quadro 1: Genealogia do casal de pardos libertos Antonio José da Costa e Anna Maria

Conceição

3.2 CASAMENTOS, O INÍCIO DE UMA COMUNIDADE

Maximiano Antonio José da Costa10, filho de Antonio e Anna, nosso casal de pardos

libertos, forma uma família com Francisca Josefa de Jesus (1833 - 1913). Não sabemos se

eles casaram efetivamente na igreja, pois não encontramos nenhum registro de casamento em

seus nomes, mas sabemos que formaram uma família através dos registros de batismos de

seus dez filhos que encontramos no acervo documental. Francisca Josefa de Jesus era filha de

Manoel Antonio e Josefa Maria, um casal de libertos que aparece na paróquia da Nossa

Senhora da Enseada de Brito, para batizar uma outra filha de nome Ignácia no ano de 185011.

Não encontramos maiores informações sobre Manoel Antonio e Josefa Maria, apenas de que

ela era natural da Vila de São José e seus pais eram incógnitos, podendo ser uma liberta filha

11 Livro de batismos da paróquia Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito, 1844 - 1853 p. 75. Disponível
em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3S9-9681?i=78&wc=MFKN-QWL%3A1030402101%2
C1030402102%2C1030420301&cc=2177296>

10 Não encontramos registros com a data de nascimento e morte de Maximiano.
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de escravizados e que teve sua liberdade alcançada ha pouco tempo do registro de batismo de

sua filha. Já os pais de Manoel Antonio são registrados como Antonio Luis e Maria Silvana.

Os pais de Manoel Antonio não possuem sobrenome, assim como Manoel e Josefa também

não, podendo indicar uma condição de liberdade mais recente em suas famílias. Percebemos

novamente a repetição do nome paterno adicionado ao nome do filho (em Manoel Antonio), a

repetição do nome da mãe também ocorre no nome de Francisca Josefa, já no nome de

Maximiano ocorre a repetição do nome José, que aparece no nome de seu pai e de seu avô e

como já tratamos pode ser uma homenagem a seu bisavô e também o nome de seu pai

Antonio.

Essa repetição de nomes e homenagem dada aos antepassados também é encontrada

por João Lucas Rodrigues em seu estudo sobre a comunidade da Serra dos Pretos, e para ele

esse modo de nomear os filhos demonstraria para as outras gerações a importância da

memória dos antepassados, para ele “a noção de família não se restringia ao núcleo

doméstico primário, mas ultrapassava gerações, ligando-se aos integrantes já falecidos da

parentela, aos antepassados.” (RODRIGUES, 2014, p. 184). Sendo ainda importante lembrar:

…que essa prática de homenagear os pais ou outros parentes, ainda vivos ou
falecidos, colocando seus nomes nos filhos já era comum nas comunidades
das senzalas, o que reforça as constatações da historiografia sobre a
importância da família para os homens e mulheres submetidos à
escravidão.” (RODRIGUES, 2014 p. 186)

A família seria então o principal apoio para a inserção dos libertos na sociedade após

a abolição (RODRIGUES, 2014, p. 186) e como vimos a noção de família poderia constituir

não apenas o núcleo familiar e sim toda uma geração e antepassados, sendo de extrema

importância os laços e relações familiares com outros libertos.

Maximiano e Francisca tiveram, no total, dez filhos ou pelo menos são os registros

que encontramos nas fontes da paróquia da Enseada de Brito. De quatro desses três filhos não

encontramos certidão de óbito e nem de casamento, podendo indicar que não chegaram às

suas vidas adultas ou que não se casaram. É consenso afirmar que a taxa de mortalidade

infantil no século XIX era muito maior que a dos dias atuais e que é muito provável que

alguns desses filhos não chegassem à vida adulta. Quanto aos demais filhos encontramos a

documentação de seus casamentos que são de extrema importância para a nossa análise da

criação de uma comunidade através dos laços entre libertos e pardos livres da região, iremos

analisar esses casamentos no próximo subcapítulo, mas já podemos adiantar que duas filhas e
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um filho de Maximiano e Francisca se casam com três irmãos filhos e netos de outro casal de

libertos da região.

Não conseguimos acesso à certidão de óbito de Maximiano José, portanto não

sabemos quando faleceu nem sua idade ao falecer, porém encontramos a certidão de óbito de

Francisca12, que já aparece como Francisca Josefa da Costa, adotando o sobrenome de seu

marido. Ela vai a óbito em 1913 com oitenta anos de idade, tendo nascido então próximo do

ano de 1833, é registrada como viúva de Maximiano da Costa que então na data já estava

falecido. No documento de óbito, seus pais aparecem como desconhecidos e não temos a

informação de quem foi à cartório registrar seu óbito, bem como não sabemos a causa de sua

morte, apenas de que ela foi sepultada no município de Santo Amaro (antiga parte da Enseada

de Brito), não é informado em qual cemitério foi sepultada, aliás todos os documentos de

óbitos destas paróquias, não mencionam o cemitério onde são feitos os sepultamentos, apenas

o município. Assim não sabemos se todos são sepultados no mesmo local.

Para Maximiano e Francisca, o acesso à terra provavelmente foi mais fácil do que

para seus pais, ela era de São José portanto não teria herdado terra alguma de seus pais,

Maximiano possivelmente teria herdado pelo menos um pedaço da terra de Antonio e Anna,

se estabeleceu e permaneceu na região, pois seus filhos e netos todos continuaram neste

território. Dentro de uma lógica camponesa é comum na prática social concreta, que os filhos

de gênero masculino e mais velhos sejam favorecidos na partilha da terra de herança. Ao

analisar a família e comunidade de Felisberta no Rio Grande do Sul, Rodrigo Weimer (2015,

p. 120) encontra esse padrão na divisão de terras dos herdeiros dessa comunidade:

Enquanto suas irmãs se casavam, passando a constituir os núcleos
familiares de seus maridos, ou partiam para Osório em busca de novas
oportunidades de vida, ele permanecia no Espraiado administrando o
terreno familiar junto aos irmãos que permaneceram solteiros, no
melhor exemplo de lógica camponesa segundo a qual o primogênito
se encarrega de manter o terreno indiviso. (WEIMER, 2015, p. 120)

O certo, é que encontramos as documentações referentes aos descendentes de

Maximiano na região da Enseada, posteriormente Santo Amaro, também já vimos que os

demais filhos de Antonio e Anna casaram com pessoas de São José e do Ribeirão da Lapa,

podendo ter migrado para esses espaços, mas não há certeza  sobre este fato.

12 Livro de óbitos da paróquia de Santo Amaro, 1912 - 1922 p. 7. Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6589-B93?i=7&wc=MFKV-62Q%3A1030402001%2C10
30402002%2C1030453901&cc=2177296>
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Não foram encontradas mais informações sobre o casal Maximiano e Francisca, mas é

correto afirmar que eles constituíram uma família extensa, que manteve relações com outras

famílias de afrodescendentes livres da região e essa pode ter sido sua maior estratégia de

resistência e fortalecimento no pós abolição.

Quadro 2: Genealogia do casal Maximiano e Francisca, contendo os três filhos mais

importantes para a análise.13

3.3 UMA COMUNIDADE “CAMPONESA PARDA/PRETA LIBERTA/LIVRE” NAS

TERRAS DO CUBATÃO

Dos dez filhos de Maximiano Antonio José da Costa e de Francisca Josefa de Jesus

(1833 - 1913), três deles são muito importantes para compreendermos as redes de afeto e a

formação de uma comunidade camponesa negra livre nas terras do Cubatão no século XIX.

Podemos começar com o mais velho, segundo os registros que temos acesso. Zeferino

Maximiano da Costa teria nascido em 1861 e esteve presente na paróquia de Santo Amaro em

1891 para realizar seu casamento com Lucinda Francisca Romana ou Lucinda Francisca da

Conceição (dependendo do documento em que aparece, há alterações em seu nome). Lucinda

13 Optou-se por expor e analisar a árvore genealógica com apenas três dos filhos do casal, pois se acrescentados
todos os filhos, ficaria uma árvore muito grande e de difícil visualização.
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Francisca era filha de Francisco Pedro da Silveira (1835 - 1910) e de Francisca Romana de

Jesus ou da Conceição. Zeferino será o primeiro filho de Maximiano a casar com os filhos do

casal Francisco Pedro da Silveira e Francisca Romana de Jesus e para continuar nossa

análise, devemos ir mais fundo na genealogia deste casal.

Francisco Pedro da Silveira (1835 - 1910) esteve presente na paróquia de São José em

1855 para casar com Francisca Romana de Jesus (ou da Conceição), ele sendo natural da

freguesia de São João Batista do Rio Vermelho. Seus pais eram Pedro Antonio da Costa

(1798 - 1853) e Ludovina Maria dos Santos (1799 - 1879), um casal de libertos da freguesia

do Rio Vermelho. Temos acesso à certidão de óbito de Pedro Antonio e nela nos são dadas

algumas informações bem importantes: Pedro Antonio faleceu em 1852, com a idade de

cinquenta e quatro anos (tendo nascido portanto em 1798) e de morte repentina, seu óbito foi

registrado na paróquia do Rio Vermelho. No documento é classificado como liberto mas não

há informações sobre cor, registrado como “casado com Ludovina de tal, crioula liberta da

qual vivia separado há anos, tendo filhos da mesma, vivendo ele atualmente na freguesia da

cidade do Desterro”14. Ao documento de óbito de Ludovina também tivemos acesso, ela

faleceu em 1879 com oitenta anos de idade, tendo nascido provavelmente em 1799 e seu

óbito é registrado na paróquia de Santo Amaro15, sendo registrada como viúva de Pedro

Antonio da Costa. Pedro e Ludovina eram um casal de libertos que nasceram nos últimos

anos do século XVIII e formaram sua família nas primeiras décadas do XIX, assim como

Antonio José da Costa e Anna Maria da Conceição. Não temos como saber se o casal migrou

para a Enseada quando seu filho Francisco Pedro ainda era pequeno ou se permaneceu no Rio

Vermelho, posteriormente tendo se separado como consta na certidão de óbito de Pedro, e

Ludovina tendo ido morar na freguesia da Enseada com seu filho Francisco. É interessante

notar ainda, que Francisco Pedro herda o segundo nome de seu pai, mas o sobrenome não,

podendo ter sido alterado posteriormente por uma certa distância do pai, mas sobre isso não

temos nada mais do que o levantamento de hipóteses. O fato é que Francisco Pedro da

Silveira cresce, se casa e forma família com Francisca Romana que era natural da freguesia

da Enseada de Brito e eles escolhem se estabelecer na Enseada, pois seus filhos são batizados

15Livro de óbitos da Paróquia de Santo Amaro, 1862 - 1883 p. 89. Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3DZ-JB?i=92&wc=MFKV-GMS%3A1030402001%2C
1030402002%2C1030444301&cc=2177296>

14 Livro de óbitos da Paróquia de São João Batista do Rio Vermelho, 1832 - 1861 p. 74. Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-658S-TV3?i=75&wc=MFKV-XMS%3A1030404601%2C
1030478701%2C1030530601&cc=2177296>

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-658S-TV3?i=75&wc=MFKV-XMS%3A1030404601%2C1030478701%2C1030530601&cc=2177296
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-658S-TV3?i=75&wc=MFKV-XMS%3A1030404601%2C1030478701%2C1030530601&cc=2177296
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naquela paróquia. Novamente vemos que um casal de liberto buscou formar e estabelecer sua

família nesta localidade, podendo ela ser mais atrativa para essa população do que a freguesia

do Rio Vermelho, por ser uma freguesia rural e com muitas terras disponíveis de serem

ocupadas, a possibilidade de sustentar uma família com sucesso poderia ser maior.

Francisca Romana de Jesus16 (1842) era filha de Manoel Correa do Nascimento e de

Lucinda Rosa de Jesus (ou da Conceição), casal de libertos naturais da freguesia da Enseada.

Já foi citado anteriormente o caso de Manoel, ele e Lucinda aparecem na paróquia da Nossa

Senhora da Enseada de Brito para batizar cinco de seus filhos: Francisca e João no ano de

1842, Maria em 1844, Felicidade em 1846 e Thomé em 1847, mas o importante é como

Manoel aparece para batizar seus filhos, ele aparece apenas com o nome Manoel sem

sobrenome e como escravo de João Teixeira Machado, Lucinda Rosa aparece já como parda

liberta mas sem informações de seus pais, ou seja avós de seus filhos. Anos depois Manoel

acrescenta seus sobrenomes, Manoel Correa do Nascimento (por vezes aparecendo nos

batismos de seus netos como do Movimento) e Lucinda Rosa acrescenta o sobrenome de

Jesus e por vezes da Conceição, sobrenomes de contexto religioso e que eram muito comum

para as mulheres libertas (RODRIGUES, 2014, p. 174). Durante esse trabalho esses

sobrenomes se repetem diversas vezes na composição do nome das mulheres libertas dessa

comunidade.

Os sobrenomes de Manoel não tinham nenhuma ligação com seu ex senhor João

Teixeira Machado, portanto Manoel negou a ligação com a família senhorial que o

escravizava e acrescentou sobrenomes novos à composição do seu nome, Correa do

Nascimento ou do Movimento era como Manoel queria ser identificado pela sociedade

escravista que estava inserido. Não temos informações sobre como Manoel conseguiu sua

liberdade, o que sabemos é que em 1847 ele estava indo batizar seu filho Thomé na condição

de escravizado e em 1855 é mencionado no registro de casamento de sua filha Francisca

Romana como liberto e já com seu sobrenome formado. Podemos imaginar que Lucinda Rosa

como parda liberta teve um papel importante na alforria de Manoel com quem formava uma

família. Não temos maiores informações do casal Manoel e Lucinda, não encontramos

registros de casamento e nem do óbito de ambos, a certeza que temos é que eram um casal de

16 Francisca aparece com uma variação muito grande de nomes e sobrenomes, às vezes aparece como Romana
de Jesus outras da Conceição, também seu segundo nome, às vezes aparece como Romana outras como
Francisca Lucinda.
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recém libertos que formou alianças de afeto com outros libertos através do casamento de sua

filha.

O casal Francisco Pedro da Silveira e Francisca Romana da Conceição teve treze

filhos dos quais encontramos registros, mas três deles são de maior importância para entender

a formação da nossa comunidade: Francisco Pedro da Silveira (1868), Lucinda Francisca

Romana (1871) e Dilovina ou Ludovina Francisca Romana de Jesus (1877). Francisco Pedro

pai faleceu em 1910 com setenta e cinco anos de idade, segundo consta no registro de óbito17,

registrado na paróquia de Santo Amaro, era ainda casado com Francisca Romana de Jesus, o

que indica que nesta data ela ainda estava viva, dela não encontramos nenhum registro de

óbito.

Como já mencionado no início deste subcapítulo, no ano de 1891 Zeferino

Maximiano da Costa (1861) com vinte e seis anos, filho do casal Maximiano e Francisca e

neto de Antonio e Anna, comparece à matriz de Santo Amaro para o casamento com Lucinda

Francisca da Conceição (ou Romana) (1871) de então vinte anos de idade, filha do casal

Francisco Pedro e Francisca Romana neta de Manoel Correa e Lucinda, como consta no

documento “ambos nascidos, batizados e residentes nesta freguesia”18, dessa união foram

encontrados batismos de três filhos. Se tiveram apenas três filhos é uma informação incerta.

Não há mais informações sobre Zeferino e Lucinda, apenas a informação de que um de seus

filhos se casa com a prima irmã, fruto do casamento de outro casal que vai aparecer em

seguida.

Francisco Maximiano da Costa (1870 - 1937), outro filho de Maximiano e Francisca,

se casa com Dilovina19 Francisca Romana (1875), filha de Francisco Pedro e Francisca

Romana. Por meio da certidão de casamento20 encontramos algumas informações: ele tinha

vinte e sete anos aproximadamente em 1899, quando casaram, e ela vinte e dois anos nesta

data, ambos naturais e moradores de Santo Amaro (antiga Enseada). Conseguimos saber que

o casal teve pelo menos dez filhos, sete deles chegaram à vida adulta e estão presentes no

20 Livro de Matrimônios da Paróquia de Santo Amaro, 1894 - 1900 p. 41. Disponível em:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3DZ-F8?i=41&wc=MFKV-G36%3A1030402001%2C10
30402002%2C1030433101&cc=2177296

19 Dilovina também aparece por vezes nos documentos como Ludovina.

18 Livro de Matrimônios da Paróquia de Santo Amaro, 1890 - 1894 p. 15. Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3DZ-DR?i=15&wc=MFKV-G38%3A1030402001%2C1
030402002%2C1030431601&cc=2177296>

17 Livro de óbito da Paróquia de Santo Amaro, 1872 - 1912 p. 64. Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6589-B8N?i=67&wc=MFKV-62S%3A1030402001%2C1
030402002%2C1030451501&cc=2177296>
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documento de óbito de Francisco Maximiano, que faleceu com 68 anos no ano de 1937 e

município de Águas Mornas ainda Santo Amaro da Imperatriz. Nesta data Francisco já estava

casado com outra esposa. Segundo relatos dos descendentes de Francisco e Dilovina, a

mesma “faleceu cedo”, sendo Francisco viúvo e depois tendo constituído segundo casamento

que até onde chegamos não gerou filhos. É uma das filhas de Francisco e Dilovina que

constitui o casamento com um primo irmão, já mencionado,  filho de Zeferino e Lucinda.

Por último iremos acompanhar um casamento que ocorreu em 1893 na matriz de

Santo Amaro, entre Anna Francisca de Jesus (1867), filha de Maximiano e Francisca, e

Francisco Pedro da Silveira (filho) (1868), filho de Francisco Pedro e Francisca Romana, a

certidão de casamento21 nos mostra que Anna casou com vinte e um anos de idade e

Francisco Pedro filho com vinte e sete anos, ambos sendo naturais, batizados e residentes na

localidade. Este casal teve um total de seis filhos (que constam nos registros) e pelo menos

uma de suas filhas se casa, também, com um primo.

Quadro 3: Genealogia dos casamentos entre primos irmãos.

21 Livro de Matrimônios da Paróquia de Santo Amaro, 1890 - 1894 p. 34. Disponível em:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3DZ-V1?i=36&wc=MFKV-G38%3A1030402001%2C10
30402002%2C1030431601&cc=2177296
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Ao expandir a pesquisa da árvore genealógica percebemos ser um prática muito

comum o casamento entre primos. Neste estudo, não farão parte da análise as informações

sobre essa expansão da árvore genealógica, pois não caberia no nosso objetivo. Porém é uma

conclusão que podemos tirar, de que a partir das matrizes que apresentamos aqui como os

casais de libertos dos primeiros anos do século XIX, a família se expande dentro dela mesma,

com casamentos intrafamiliares entre primos de primeiro ou segundo grau, formando uma

comunidade de afrodescendentes em Santo Amaro, antiga freguesia da Enseada de Brito.

Esse fenômeno não era incomum, sendo semelhante a muitas comunidades de libertos que se

formavam após a abolição/alforria:

De acordo com diversas pesquisas, o estabelecimento dessas
comunidades não foi um fenômeno raro no século XIX.
Especialmente nos anos finais da escravidão, foi considerável o
número de libertos que, após obterem legados em terras ou mesmo
adquirirem-nas por meio da compra, moveram grandes esforços para
se organizarem a partir de um projeto de vida alicerçado em visões
próprias que possuíam da liberdade. De forma geral, de acordo com
recentes estudos, essas comunidades possuíam elementos comuns,
que podem ser definidos como pilares básicos que marcaram a
organização da vida cotidiana: o controle sobre o ritmo e o tempo de
trabalho, a organização da produção econômica em base familiar, o
acesso comum à terra e, primordialmente, o parentesco como eixo
estruturador da vida comunitária. “ (RODRIGUES, 2014, p. 173)

É observado ainda, que essas comunidades de libertos buscavam se assentar em locais

onde o sistema escravista já não era mais tão viável ou onde as terras tinham pouco valor

comercial (RODRIGUES, 2014, p. 173). O caso dos nossos casais de libertos e depois seus

filhos livres, que ocupam terras na Enseada parece ir de encontro com ambas as afirmações,

como a ocupação das áreas onde hoje é Santo Amaro foi posterior à muitas outras áreas da

ilha ou mesmo do continente como São José e mesmo posterior ao que era considerado o

centro da freguesia da Enseada (FARIAS, 1980, p. 49), a possibilidade de conseguir um

pedaço de terra para ocupar e ter a constituição de uma família livre, do que se compararmos

com um centro mais comercial como era Desterro. Como levantamos nos primeiros capítulos,

a condição de um liberto em Desterro era precária, a maioria ficava a mercê dos contratos de

serviços (LIMA, 2009, p. 158), onde o mecanismo da escravidão ainda era muito presente.

Em áreas rurais como o Rio Vermelho ou a Lagoa que foi estudada por Joice Farias (2003), o

espaço e o contexto rural eram maiores, mas a ocupação das terras já estava muito mais

avançada, o que dificultava a posse de terras sem uma herança prévia. O contexto rural da
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localidade da Enseada poderia oferecer aos libertos uma vida baseada na agricultura, no

campesinato, que já estavam profundamente influenciados pelas experiências adquiridas

ainda no contexto de escravidão em relação ao cultivo da terra, da agricultura e ao modo de

vida campesino (GOMES, 2015, p. 31).

Os nomes que apareceram aqui neste estudo, reafirmam a repetição de nomes e

sobrenomes, todos os homens mencionados herdam ou o primeiro nome ou o segundo de seu

pai, às vezes um neto é batizado com o nome do avô. Com as mulheres ocorre o mesmo,

herdam ou o primeiro ou o segundo nome de suas mães, a repetição de certos nomes é muito

visível, no sobrenome das mulheres reafirmamos o já mencionado aparecimento de nomes de

contexto religioso como de Jesus, da Conceição, praticamente todas as mulheres desta

comunidade carregam esses dois sobrenomes. A homenagem aos antepassados através dos

nomes e sobrenomes construía uma “Noção de família que rompia os limites do núcleo primário e

se estendia no tempo, atravessando gerações.” (RODRIGUES, 2014, p. 186), mostrando assim a

importância da família na inserção da sociedade, seja ela ainda escravista ou pós-abolição.

A família/comunidade construída a partir dos casais de pardos libertos aqui estudados,

com certeza foi um forte ponto de fortalecimento e resistência para uma comunidade que

depois se viu inserida em um município de forte colonização alemã. Sendo assim, casar e

manter laços com outros libertos, pretos e pardos livres, ou mesmo com familiares próximos

se tornou uma forma de resistir e consolidar uma comunidade camponesa negra que existe

ainda nos dias atuais e luta pelo seu reconhecimento e direito ao território.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta monografia se propôs a resgatar uma comunidade preta/parda liberta da primeira

metade do XIX na freguesia da Enseada de Brito, com o intuito de trabalho acadêmico, e

também, com o objetivo de dar visibilidade às lutas das comunidades negras de Santa

Catarina em busca de reconhecimento à sua existência e ao seu território.

Através das leituras sobre a escravidão e a liberdade em Santa Catarina, levantamos

dados para entender o contexto em que nossa comunidade estava inserida, com a discussão

sobre classificação de cor e condição, percebemos que a cor que nos é informada por meio

dos registros não nos fala quase nada sobre o fenótipo das pessoas registradas e sim sobre sua

condição social, com isso podemos afirmar que o presente estudo está inserido nos estudos

sobre as comunidade afrodescendentes de Santa Catarina.

Importante mencionar novamente a questão das crianças nascidas livres, pois já filhas

de casais libertos ou mães libertas, mas que foram classificadas como libertas e não livres.

Podendo indicar uma forma de limitação proposital da condição das pessoas

afrodescendentes livres da região, uma forma de minar a mobilidade social e limitar o

estatuto de liberdade, em um periodo distante ainda, da abolição oficial da escravidão.

Ao explorarmos os números e as relações das pessoas libertas da freguesia da Enseada

lançamos dados e interpretações sobre a presença de pessoas escravizadas e libertas dessa

região, dando uma contribuição para o estudo da escravidão e do pós liberdade dessa

localidade no século XIX. E principalmente, ao buscarmos a reconstrução da história da

família Costa e seus laços, conseguimos dar luz a formação de uma comunidade de negros

livres presente na região desde as primeiras décadas do XIX, casais libertos e posteriomentes

seus descendentes livres, bem articulados que buscavam formar suas famílias desde muito

antes da consolidação da lei Áurea, que conviviam com o sistema escravista e precisaram

ultrapassar esse sistema para resistir até o século XXI, fazendo isso principalmente através

dos laços familiares e que depois se tornam laços comunitários..

Os laços intra familiares e casamentos entre primos, em conjunto com os relatos orais

das pessoas das atuais comunidades quilombolas22, indicam que a comunidade de negros

22 Os relatos mencionados, fizeram parte do nosso contato com a comunidade, e de algumas entrevistas
realizadas, mas que não entraram como fontes da monografia. As relações inter-raciais parecem ser algo bem
recente dentro dessas comunidades e o racismo praticado por parte da  comunidade branca do entorno é algo
bem marcado na memória coletiva.
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libertos e livres do século XIX, permaneceu isolada e sofrendo invisibilização da sociedade

em que estava inserida até os dias atuais, sendo então suas estratégias o suficiente para

manter a sobrevivencia da comunidade, mas não tendo tanto sucesso na mobilidade social.

Algumas estratégias utilizadas por essa comunidade, como a repetição de nomes para

a continuidade da história familiar antepassada, os casamentos intrafamiliares, a busca por

territórios com áreas de ocupação rural possíveis, são as mesmas estratégias que foram

observadas, por outros historiadores, em comunidades negras no período do pós abolição.

Dando o destaque para a presente comunidade, que já se utilizava dessas estratégias muito

antes, surgem possibilidades para pensar o contexto de outras famílias e comunidades de

libertos e negros livres anteriores à abolição oficial.

Existiram alguns limites nesta monografia, como a falta de documentação referente à

propriedade da terra dessa família/comunidade, que poderia ter nos acrescentado mais sobre a

forma de ocupar e possuir a terra dos libertos neste período, também a falta de informações

de alguns registros e mesmo a falta de alguns registros não disponíveis tornaram a pesquisa

um pouco menos exata.

As comunidades remanescentes quilombolas já certificadas pela fundação Palmares e

que lutam pela homologação de suas terras, Caldas do Cubatão e Tabuleiro, tem suas raízes

nesses casais de libertos identificados pelo presente estudo, o que demonstra a presença de

seus antepassados desde pelo menos, os primeiros anos do século XIX no território

reivindicado, sendo comprovado principalmente pela menção ao território do Cubatão em

1832 em uma das fontes.23 Esperamos que esta monografia possa, de alguma forma, auxiliar

no processo de visibilização e reconhecimento destas comunidades. E que assim, possam ter

suas terras finalmente homologadas pelo INCRA.

23 Livro de Registro de Óbitos da Paróquia de São José 1826 – 1844, p. 135. Disponível em:
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3S9-M1PV?i=137&wc=MFKF-YNL%3A1030403501%
2C1030402202%2C1030506301&cc=2177296>
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FONTES

Livro de Registro de Batismo da paróquia Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito

1778 - 1782.

Livro de Registro de Batismo da paróquia Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito

1782 - 1797.

Livro de Registro de Batismo da paróquia Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito

1797 - 1798.

Livro de Registro de Batismo da paróquia Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito

1798 - 1815.

Livro de Registro de Batismo da paróquia Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito

1836 - 1844.

Livro de Registro de Batismo da paróquia Nossa Senhora do Rosário da Enseada de Brito

1844 - 1853.

Livro de Registro de Óbitos da Paróquia de São José 1826 – 1844

Livro de Registro de Óbitos da paróquia de Santo Amaro, 1862 - 1883

Livro de Registro de  Óbitos da paróquia de Santo Amaro, 1872 - 1912

Livro de Registro de Óbitos da paróquia de Santo Amaro, 1912 - 1922

Livro de Registro de Óbitos da Paróquia de São João Batista do Rio Vermelho, 1832 - 1861

Livro de Registro de Matrimônios da Paróquia de Santo Amaro, 1890 - 1894

Livro de Registro de  Matrimônios da Paróquia de Santo Amaro, 1894 - 1900

AHU, Projeto Resgate Barão do Rio Branco, Documentos Avulsos, Santa Catarina. Rezumo geral
de toda a população pertencente ao Governo da Ilha de Santa Catharina formado pelos mappas
que deram aos officiaes de cada hum dos Distritos do mesmo Governo. Em 1º de janeiro de 1796.
Ofício do tenente-coronel João Alberto Miranda Ribeiro ao vice-rei do Estado e mapas referentes
à extensão e limites da Ilha de Santa Catharina e distritos de sua jurisdição. Caixa 6, doc. 387

BNRJ, Seção de Manuscritos, I-31, 29, 18 n.9. Mappa da População do Governo de Santa
Catarina segundo as Listas dos Capitães Mores, dadas em o ultimo de Dezembro de 1820,
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Confrontando com as do último de Dezembro de 1819. A38 --- Santa Catharina, 9 de março de
1821.
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